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 آسمان هفت مجله گفتگوي - اعتدالي تشيع

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  01/  10: سايت روي انتشار تاريخ

 

 تحصيل 1199 سال در. شد متولد اصفهان خوراسگانِ محله در 1111 تيرماه نهم در جعفريان رسول استاد

 و فقه در خود تحصيالت به آنجا در و شد قم عازم 93 سال درتابستان و کرد آغاز اصفهان در را ديني علوم

 راهنمايي با و پرداخت اسالم ريخدرتا مطالعه به 1111 سال از وي. داد ادامه حوزه وقت استادان نزد اصول

 سياسي ختاري کتاب آن حاصل که شد مشغول نگارش و تحقيق به حوزه اين در سالها طي مرتضي جعفر استاد

 گشت مشغول تشيع تاريخ در تحقيق به 1111 سال از آن کنار در. بود اموي دوره پايان تا مجلد دو در اسالم

 يرو از پيش تا را اسالمي ايران محدوده که است مجلد سه در ايران در تشيع تاريخ کتاب آن محصول که

 حوزه در شد، آغاز 1130 سال از که وي پژوهشي کارهاي از ديگري بخش. دربرميگيرد صفويان آمدن کار

 حصولم مجلد درسه سياست و فرهنگ دين، عرصه در صفويه کتاب هم زمينه اين در که است صفويه تاريخ

 سيدهر چاپ به ايشان از نيز متعددي رساالت و مقاالت موضوعات، اين کنار در. است ايشان دهساله تالشهاي

 اسالمي ميراث مجموعه. است رسيده چاپ به تاريخي مقاالت عنوان تحت و مجلد دوازده ضمن تاکنون که

 ره که ديگر محققان از فراواني شمار تالش و ايشان همت با است کهن رساله 889 از بيش حاوي که ايران

. است هشد چاپ مرعشي العظمي اهلل آيت حضرت بزرگ کتابخانه توسط کردهاند، تصحيح را رسالهاي کدام

 عالوه به. فعاالست تاکنون که زد ايران و اسالم تاريخ تخصصي کتابخانه تأسيس به دست 1131 سال از ايشان

 نجاآ تاريخ گروه مديريت و درآمد دانشگاه و حوزه مؤسسه پژوهشي ـ علمي هيئت عضويت به 1135 سال از

 .است يافته انتشار هم ترجمه و تصحيح شماري ايشان از. دارد برعهده تاکنون را

 .کنيم مي شروع است تشيع حوزه در پژوهش ضرورتهاي شما نظر به آنچه با را بحث

 ترويج به دمعتق شيعه عالم يک برد؟ مي کار به را ضرورت کسي چه ببينيم بايد چيست؟ ضرورت از مقصود

 دانشگاه تاداس يک يا است؛ تشيع مذهب کلّيت از حفاظت و حراست اش وظيفه که تقليدي مرجع يک يا تشيع

 تا است مند عالقه و گردد مي پژوهش مورد موضوعات در کور نقاط پي در معموالً که امروزي سبک به

 يآگاه يک با خواهد مي دلش که معمولي مذهبيِ مبلّغ يک نگاه از حتي يا کند پر را تحقيقاتي خالءهاي

 مورخ کي منظر و ديد شود، مي مربوط ما به آنچه طبعاً. بکند تبليغ و بردارد قدم تشيع عرصه در بيشتري
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 يتاريخ لحاظ از چه و اي فرقه و کالمي لحاظ از چه شيعه، تاريخ از بخش کدام ديد بايد زاويه اين از. است

 گام شيعت از حفاظت و تبليغ بخشهاي در که کساني براي که ديممعتق البته. است مانده مجهول و ناشناخته

 اين ساسا بر بايد آنها يعني است؛ ضروري اي پايه تحقيقات عنوان به تحقيقات اين انجام نيز دارند برمي

 .کنند شخصم را کاريشان اصول يا کنند تدوين را العملهايشان دستور کنند، تنظيم را هايشان برنامه تحقيقات

 هميشه رايب آن از هايي بخش گفت بشود شايد حتي. است ناشناخته شيعه تاريخ از زيادي بخشهاي اقع،و در

 دو گاهي. تاس بوده تقيه سپر پسِ در و مخفي فعاليتهاي آنها از بسياري اينکه خاطر به. ماند خواهد ناشناخته

 بودند، پنهانکاري به جبورم شيعي جوامع از بخشهايي سال سيصد سال، دويست گاهي حتي نسل، سه نسل،

 ـ چهارم نقر از حلب تشيع به بتوان نمونه براي شايد است رفته بين از کالً آثارشان از بخشهايي اينرو از

 يوبيان،ا دولت بعدها اينکه دليل به داريم، دست در را ازآن اندکي بسيار برگهاي ما امروزه که کرد اشاره ششم

 تسلط يشيع حلب ميراث و تاريخ بر اينان سال هشتصد هفتصد، آمده، يعثمان دولت هم بعد و مماليک دولت

. ستا مجهول نظرم به که هست ها بخش از خيلي. برود ميان از مرور به اينها آثار شده باعث اين و. اند داشته

 و يداعاب که روشهايي با هم آن بدهيم، انجام را کارهايي خاصي بخش يک براي بتوانيم که اميدواريم فقط ما

 مقطعي يا هدور يک حقيقت اينها است ممکن و بگيريم بهره زبانشناختي اصول از ميکنيم سعي. باشد امروزي

 اين گرو رد توفيق اين ولي کرد، روشن را هايي بخش حال هر به بشود اينکه از نيستيم نااميد. بکند روشن را

 اريخيت مکتوب منابع از فقط که بوده اين تاکنون ما رسم. بکنيم تر امروزي مقداري را روشهايمان که است

 چه جوزي ابن ظمالمنت در ببينيم که بوديم اين دنبال فقط کرديم، نمي استفاده ديگري روش از بکنيم، استفاده

 توجه آن به خيلي بوده تشيع اصلي خط در کمتر نسلي يک اگر تازه نوشته؟ چي اثير ابن کامل در آمده، چيزي

 امروزيِ يروشها که حالي در بکنيم، استفاده تاريخي صريح عبارات از که بوديم اين دنبال هميشه نداشتيم،

 ايشافز روشها اين به توجه با هست درآنها کردن کار امکان که بخشهايي بگويم ميخواهم. هست هم بهتري

 امياس اين روي گرا شايد. نکردهايم کار آنها تطوّر و شيعه هاي خانواده اسامي روي هنوز ما مثالً کند، مي پيدا

 ماهنوز. يمبکن پيدا را آنها از هايي نشانه و کنيم شناسايي را هايي دوره توانستيم مي خوبي به کرديم مي کار

 نمي تيدرس به شده، کار رويش و شده کتابت اينها که محلهايي و هست شيعه آثار از که مخطوطاتي فهرست

 دوره ميتوانستيم داشتيم جامعي فهرست يک اينها ابتکت محل و مخطوطاتمان از اگر که حالي شناسيم،در

 اما مداري شيعه حضور و فعاليت از هايي دوره يک به راجع اطالعاتي االن ما. بکنيم روشن خوبي به را هايي

 عنيي بفهميم، توانيم نمي هم را ضرورتش طبعاً و هست آنها از آثاري چه دانيم نمي اصالً بخشهايي درباره

 از ييک ايران مرکزي نواحي در جاسب نمونه براي تابفهميم ميگذرد مدتها. ماست ديگر اريدشو يک هم اين

 که مداري آن غير يا نهايه از که خطي نسخه چند خاطر به ششم، پنجم، قرن در مثالً است، بوده تشيع مراکز
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 پنجم قرن در قاًدقي شهرکوچک همين براي بشود حتي که رود مي اميد ولي است، شده تاليف جاسب در مثالً

 وجود خاطر به است؛ کوچکتر هم اين از که شهرهايي از بعضي حتي يا کرد، درست علميه حوزه يک ششم يا

 به ولي نداريم، تشيع تاريخ شناخت براي شيعه مزارهاي از درستي جدول يک ما. شيعي مزارهاي از بعضي

 قيد جاشين ـ کوفي احمد بن علي ابوالقاسم ـ االستغاثة کتاب نويسنده به راجع که ميکنم عرض مثال عنوان

 فاصله ساف با فرسخ پنج که است، دفن شيراز اطراف در گرمي يا کرمي نام به شهري در اينمثالً اگر که ميکند

 در اي امامزاده و دارد وجود هم اکنون روستا اين. آنجاست به شيراز ازمسير «کرمي» ابتداي همان و دارد

 جمله اين .است بوده شده دفن فرد اين کنارش که باشد سيدي يا باشد فرد همين برهمق تواند مي که آنجاست

 اه شيعه و بوده زيارت محل آنجا زيسته، مي آن در نجاشي که پنجم قرن تا سوم قرن در که دهد مي نشان

 ايگرايشه نوع از االستغاثه صاحب هاي گرايش حال هر به چون ميآمدند، هم غالي هاي شيعه آمدند، مي

 در مزارها آن از حسابي و درست جدول يک واقع در چون شناسيم، نمي هنوز ما را اينها و است، غلوّآميز

 در محدودي کارهاي سالها طي من. شناسيم نمي خوبي به را سادات مهاجرت محلهاي حتي و نداريم اختيار

 ضرورت دوباره شما خدمت که ندارم چنداني اطالعات کالمي يا اي فرقه لحاظ از اما کردهام تشيع تاريخ

 .کنم عرض مطلبي ضروري موارد و آنها در کار

 شهرها و مزارها همه اين مطالعه ضرورت يعني برسيم، ميخواهيم کجا به کرديم، را کارها اين فرضاً حاال

 چيست؟

 لميهع حوزه در ولي نميپرسيد، و نميبينيد را سوال اين وقت هيچ دانشگاهي و آکادميک تحقيقات در شما

 عمرج يک براي و است چيزي استاد يک براي ضرورت مفهوم گفتم که همانطور. هست پرسش اين جاي

 و بينش يرو تأثيري چه پردامنه واديهاي اين در گذاشتن قدم و تحقيقات اين اينکه. ديگري شکل به تقليد

 ميکنم عرض را نکته اين فقط ضرورت باب در اما. بپردازيم آن به بايد مستقالً که است بحثي دارد، ما کوشش

. فهميمب را آن پژوهشي ضرورت بتوانيم تا کارکنيم مقطعي يا مسألهاي روي مرحله يک در واقع در بايد ما که

 اي سهمؤس برنامه باره، دراين ريزي برنامه واقع در. باشيم داشته جامع ريزي برنامه يک نميتوانيم ابتدا از

 کجا به هک نيست بيني پيش قابل برايش هم االن. ميرسد بعدي کار به کار يک دل از پژوهشگر يک. نيست

 تکرار ارب ده جاسب اسم فرضاً بينيد مي و شناسيد مي را طوسي شيخ نهايه خطي نسخ همه شما مثالً. ميرسد

 سيمر مي قم تاريخ در که قم روستاهاي اسم به تا. شود مي تکرار مثالً قم روستاهاي اسم حتي يا ميشود،

 چون ايم، نکرده بندي طبقه هنوز را قم روستاهاي اسامي ما اينکه ميشود مطرح ما ذهن در ديگري ضرورت

 تا کند مکک ما به ميتواند روستاها اسامي همين بندي طبقه.است اشعري قبيله رؤساي اسم به اينها از بسياري
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 چقدر هر. است داشته عمق چقدر و بوده اندازه چه تا آباديها اين در اشعري هاي شيعه حضور که بفهميم

 .ندارد وجود روشني تصوير اول از شود، مي باز تازهاي راههاي داريد برمي قدم

 البه از را الغمّة کشف هاي نسخه آمدم کردم، مي کار اربلي عيسي بن علي الغمّة کشف به راجع زماني من

 سخهن است، مانده باقي ويهصف از پيش از خطي هاي نسخه اين بيشتر آوردم، در مختلف هاي فهرست الي

 نفوذ صفوي از پيش شيعه جامعه در کتاب اين که ميدهد نشان اينها. نيست آنقدر صفويه از بعد خطيِ هاي

 بينشها اين رواج ميزان توانيد مي بينيد مي را کتاب آن در مطرح بينشهاي و ميرويد که بعد است، داشته زيادي

 را ديگري آرام،کارهاي آرام ميشود کار دل در يعني. کنيد ارزيابي زمان آن سنّي حتي و شيعه جامعه در را

 نظرم به کرد، تنظيم آن ابعاد و کار ضرورت براي را طرحي و نشست ميشود کنيد فکر اينکه ولي. درآورد

 وجود قتحقي براي خالي فضايي يک برسد ذهنم به که جايي هر گفتگو ادامه در من. است دشواري کار خيلي

 بايد عمل در است، ذهني طرحها اين واقع در ولي. کرد خواهم عرض کرد، کار زمينه آن در يشودم که دارد

 سطح زا ديگر ما. کنند تأمل و تعمق اينها يعني بکنيم، درگير سنت اين با طورمداوم به و نزديک از را اي عده

 به را موضوعي واهيدميخ که وقتي شما يعني اند، زده را عمومي حرفهاي ايم، گذشته عمومي تحقيقات

 دوره در تشيع نبايد ديگر بدهيد، نامه پايان عنوان به است تشيع زمينه در کار به مند عالقه که دانشجويي

 اينقدر .دهيد پيشنهاد را موضوعات قبيل اين از و بويه آل دوره در تشيع سلجوقي، دوره در تشيع تيموري،

 هاي هوعرص ريزتر مجاري به بايد تحقيقات نميآيد، در اآنه از جديدي کار ديگر که شده گفته کليات اين

 حمدم ايد، ديده را آثارش حتماً شما بود، مطرح رُهني بحر بن محمد بحث زماني. شود هدايت کوچکتر خيلي

 سوم قرن اواخر در که بفرماييد تصور شما. است بوده کرمان رهنه در قمري 830 حوالي مثالً رُهني بحر بن

 ياديز هاي قطعه و است خالص اماميِ تشيع پيرامون در که دارد کتاب جلد سي از بيش مانکر رهنه در کسي

 او رد رد کتابي هم عالي کوفي ابوالقاسم همان و. است مانده برجا وديگران صدوق آثار در مثالً کتابهايش از

 داشته، شاگردي و ادياست حتماً است؟ ميکرده کار چه درآنجا او که کنيد بررسي بايد شما خوب. است نوشته

 رتبهم يک شما ميدهد، نشان را بينشي نوع چه باقيمانده هاي قطعه که ديد بايد. بودهاند اطرافش در کساني

 در يعني سوم، قرن اواخر در کرمان رهنه در مفصلي بسيار علميه حوزه يک رهني بحر بن محمد از ميتوانيد

 ارد؟د چقدراهميت االن نوشته آنها به راجع و بوده آدم ينا ذهن در که موضوعاتي. کنيد بازسازي صغرا غيبت

 يعني است، يعتش تاريخ به راهيابي خودش شده نوشته ده قرن از قبل تا شيعه جامعه درون که کتابهايي تحليل

 خيلي غرب در تحقيقات اين االن. بکنيد آن از تاريخي برداشت و بگذاريد هم کنار را مؤلفات فهرست شما

 ينا از و تيموري دوره در تشيع همان حد در هنوز ما تحقيقات. ريز نکات سراغ به رفتن يعنيشده، معمول

 .است نکرده تجاوز آن از متأسفانه و مانده قبيل
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 اين ماا. کنيم فهرست خوب زمينه اين در را ديگران کارهاي که است اين بدهيم انجام ميتوانيم االن که کاري

 نکرب مثالً که کنيد فرض. شود محدود ها عرصه همان به آينده کارهاي که نيست اين معناي به وقت هيچ

 شيخي شيعت حدّ به تشيع کاهش تا حتي بود، تشيع عرفاني هاي جنبه و معنوي وجوه دادن نشان تالشش تمام

 ياتادب و جاديهس صحيفه به راجع ميتوان مثالً ميگردد، جنبه اين دنبال هميشه تاريخ در ولي آن، شبيه چيزي يا

 ديجدي فضاي وارد و بگذرد ازکليات که است اين پژوهشگر يک هنر. است زمينه يک هم اين. کرد کار دعا

 .بشود

 يک اينان از است ممکن قرني هر در و خالقند که آنهايي: دارند سطح سه اديبان که ميگويند ادبيات، عالم در

 رد را محدودهاي يک فقط ولي هستند، آنها راه دهنده ادامه واقع در که آنهايي نکند؛ بيشترظهور نفر دو يا

 قطف آنها. ندارد معنا برايشان ابتکار و خالقيت اصالً که هستند سه درجه اي عده و. کنند مي طي آنها امتداد

 عمالً يعني است همينطور هم سينما در. کنند مي منتقل مردم هاي توده به را دستاوردها. هستند کننده مصرف

 يک طفق سوم مرحله در دارند، روش کناراين ابداعاتي کساني بعد مرحله در ميکند، ابداع کسي را روشي يک

 هک باشيم داشته آدمهايي است ممکن باالخره هست، حالت همين هم تاريخ در. هستند کننده مصرف سري

 تيح کنند، بالدن را جديدي وجوه بدهند، ادامه رفته «کربن» مثالً يا «شيبي کامل» که را مسيري همان دوباره

 است آن ستهبرج استاد يک اما بکنند، منتشر را آن و کنند پيدا تازه دعايي متن کنند، پيدا تازهاي عرفاني متن

 تفادهاس فقهي متون از تاريخ در حال به تا ما االن مثال براي. آورد پديد و بيابد را تازهاي فضايً واقعا که

 ايم، دادهن قرار شيعه تاريخ و اسالمي تمدن تاريخ مبناي را خودمان فقهي کتابهاي که معنا اين به ايم، نکرده

 اصالً نعما خوب بنويسم، را عمّان تمدنِ تاريخ خواستم مي من: ميگفت من به اواخر اين استادان از يکي مثالً

 يک مگرفت تصميم گفت. نيست توجه قابل که دارد، صدراسالم از اندک چيزهايي دارد؟ تاريخي متن چقدر

 را آن فقهي آراي تمام دهم؛ قرار کار مبناي بود پنجم قرن به مربوط که را خوارج از جلدي پنجاه فقهي کتاب

 نوشتن رايب من هاي واژه کليد اينها کردم، استخراج بود تطبيق قابل تمدني و اجتماعي تفکر با نوعي به که

 .هيفق کتاب يک پايه بر عمان تمدن تاريخ: شد اسالمي تمدن تاريخ يک

 يک جرجان تاريخ اساس بر بولت مثالً حديثي؛ کتابهاي در حتي است ممکن ديگر بخشهاي در کار اين شبيه

 مي زندگي مرزها و حاشيه در بلکه اسالم مرکز در نه که مسلماناني براي فرهنگي اجتماعي سياسي تاريخ

 بايد رفتن حمام براي آيا پرسد مي که داريم روايتي يک در بينيد مي شما اينکه گويد مي. است نوشته کردند،

 ايران در اند، رسيده ايران به مسلمانها که است دورهاي به مربوط که ميدهد نشان اين نه، يا بست لُنگ

 بايد حاال که کردند مطرح را پرسش اين تازه بودند، نديده را حمامها اين اصالً اعراب و بود عمومي حمامهاي

 کرده بالدن ديد اين با را حديث تاريخ و تاريخ کسي ام نديده حال به تا من نه؟ يا رفت حمامها اين به لنگ با
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 ولد احکام هب راجع کلبرگ مقاله مثل.است شده باب اينها بيش و کم مستشرقان تحقيقات در االن البته باشد،

 عرصه يک رد شيعه تاريخي نگرش پي در کل در ولي کند؛ مي فقهي بحث ميکنيد فکر شما شيعه، فقه در الزنا

 ،باشد داشته دختر يک فقط خانوادهاي وقتي اينکه مرد، و زن ارث به راجع بحثهاي در حتي. است خاص

 واقعاً اآي که بحث اين و هست سني و شيعه بين که تفاوتي اين نصفش؟ يا ميرسد او به والدين ارث همه

 طرح کي ميتوانيد االن همين شما. است نداشته يا داشته تأثيري قصه اين در مثالً( س)زهرا حضرت به اعتقاد

 ليشک چه به و مسائلي چه آن مهم مسائل دورهاي هر در اينکه و شيعه فقه به راجع بکنيد شروع را عظيمي

 چقدر که دوازدهم و يازدهم قرن در مثالً ميکردم، نگاه حج به راجع من پيش روز چند همين است؟ بوده

 رد رايج بدعتهاي به راجع مثالً آورد؛ دست به آنها از را حج تاريخ وانميت که دارد وجود اي فقهي هاي رساله

 و ردندک مي رنگ را مرغها تخم عيد روزهاي در عثماني ترکهاي که است اين بدعتها از يکي که ميبينيد مکه،

 و لقن کفاراست؛ بدعتهاي اينها گفتند مي و آمده مي بدشان کار اين از مکه سنيهاي گذاشتند، مي آنجا در

 حال هب تا ما. داد نشان ميتوان رساله يک همين با مقدس شهر اين در را تمدن و فرهنگ ابعاد از برخي انتقال

 .ايم نکرده زاويه اين از کاري

 هک است اين ميکنم کار رويش صفويه دوره زمينه در بيش و کم و هست من دست که موضوعي يک االن

 هدمجت از تقليد وجوب به راجع که را هايي رساله تمام شده؟ مطرح ما فقه در وقت چه زنده مجتهد از تقليد

 چه بحث اين دقيقاً شيعه جامعه در که شويد مي متوجه ها رساله اين ديدن با شما ام، درآورده است حي

 ميکردند الزام را مقلدان که وقتي يعني است، داشته مرجعيت قدرت افزايش در تأثيري چه و شده مطرح وقتي

 حي دمجته چون است، کرده مي تقويت را مرکزيت اين خود به خود کار اين بکنند تقليد زنده جتهدم از تا

 اصالً نندک مي تقليد مرده از که ديگراني بکنيد فرض مثالً که درحالي ميداشت، نگه را شيعي جامعه انسجام

 وييالگ يک فقط يشودم گذشته ازطرحهاي. بشود کشف بايد ها عرصه اين. ندارند را سياسي انسجام اين

 .داشت خالقيتي يک ودنبالش گرفت

 چيست؟ شيعي موضوعات و ها زمينه در مستشرقان تحقيقات و آثار از جنابعالي ارزيابي

 قرار بحث مورد خيلي هم معايبش و محاسن. دارد را خودش به مخصوص دشواريهاي شرقشناسي از بحث

 به نسبت اام. است شرق به نسبت آن تحقيرآميز شنگر همين شايد شرقشناسي عيب مهمترين.است گرفته

 گذاشته نارک را قديمي کارهاي اروپاييها که است اين تحول مهمترين شايد ميشود شيعه به مربوط آنچه و تشيع

 برخي با مقايسه در حجمش من نظر به که اند داده انجام جديدي کارهاي گذشته سال چهل سي اين در و اند

 يزهاييچ به بوده بيرون از نگاه قاعده مشمول که اين دليل به شده کار که مقداري همان اام نيست، زياد بخشها
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 را هاتفاوت از بسياري نتيجه در و ميکنيم نگاه درون از حال هر به ما. توجهيم بي آنها به ما که کرده توجه

 حظهمال را آنها و شود مي تفاوتها متوجه عادي صورت به آيد مي ديگر فرهنگ يک از که کسي. نميبينيم

 تحقيقات در که ديگري نکته. ايم نرسيده آنها به ما که ميرسد نقاطي به و ميرود اسبابش و علل دنبال و ميکند

 دگرگوني و تحول حالت در را چيز همه آنها آنها؛ تاريخي نگاه به برميگردد هست شيعه به راجع غربيها

 تاريخي نگاه آن اقدف تاکنون ما. باشند داشته توجه بيشتر اوتهاتف به باز تا ميکند کمک اين و ميبينند وصيرورت

 وشهاير عالوه به اينها، مجموعه نظرم به. نداريم صيرورتي و تطوري نگاه مختلف مسائل به نسبت.ايم بوده

 به توجهي لقاب نسبتاً نتايج شده آغاز غرب در که اندکي حجم همان با شناسي شيعه که باعثشده تحقيق نوين

 .است داشته اههمر

 صمتخص که را کسي هر که االن مخصوصاً است، زياد بازاري کارهاي هم غرب در که بکنم عرض را اين البته

 ا،امريک دفاع وزارت هم ميکنند، تشويقش و ميدهند او به خوب حقوق ميکنند، استخدام عراقاست، و ايران

 شناسي شيعت و ايرانشناسي مخصوصاً و شرقشناسي واقع، در. ميکنند گذاري کارهاسرمايه اينگونه براي سيا هم

 ثال،م براي. است شده غرب در آنها شدن بازاري و تحقيقات اين افت اينباعث که شده پردرآمدي شغل يک

 لونگ،ماد مثل نادري افراد. است متوسطي کتاب ميشود، ترجمه فارسي به دارد که هالم تشيع کتاب همين

 قابل تاًنسب کارهاي هستند، فعال طرف درآن که ايرانيهايي يا هستند آنجا در که ايرانيهايي احياناً و کُلبِرگ

 يشترب گذشته در شرقشناس که ميدانيد. نيست وسيع هنوز کار دايره و نيست زياد حجمش که دارند توجهي

 ايگاهج يا سياسيامروزي اسالم و روز مسائل به توجهش االن اما داشت، اسالمي کهن تمدن و فرهنگ به توجه

 ندهست قديمي متون تصحيح دنبال ندرت به اينها. است موضوعات قبيل اين از و اسالمي فرهنگ در زن

 .است شده روز به جهتگيريشان ميپردازند هم گذشته به اگر. دارند روز سياسي نوشتههاي وبيشتر

 اکميتح باالخره، ،خاص نحو به شيعه خصوص در و کل، در شرقشناسي در شما که اولم حرف به برگردم باز

 رخوردب احترام با معموالً آنها اما. هست طبيعي صورت به نواقص و اشکاالت آن تمام و راميبينيد غربي عقل

 يچه اما بدهند، نشان منصفي آدمهاي را خودشان ميکنند تالش جديدشان درتحقيقات مخصوصاً و ميکنند

 هر به آدمي اينکه به ميگردد بر هم اين و بشوند خارج نميتوانند خودشان قبول مورد اصول دايره از وقت

 در که قتيو تا معتقديم، اسالم به که ما چه و هستند معتقد مسيحيت به که آنهايي چه باشد، معتقد که ديني

 خارج هداير آن از اينکه محض به ولي ميکنيم، قبول دليل بدون را چيزها خيلي ميکنيم بحث خودمان محدوده

 داشته باتاث قابليت که باشد آنهاحرفهايي حرفهاي همه داريم انتظار ميرويم، مقابل طرف دين سراغ و ميشويم

 هم ما شامل که روزگاراست قاعده اين باشد، حاکم آنها بر استداللپذيري قواعد تمام حال هر به يا باشد
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 و ادب،روشمند با پژوهشيشان کارهاي در آنها برخورد نوع که است اين من اعتقاد حال اين با ولي ميشود،

 .کرد انکار نميتوان را اين و است استفاده قابل

 دارند؟ تأکيد بيشتر هايي جنبه چه بر غربيها

 کالمي احياناً و فرقهاي تطورات و تحوالت بيشتر، باشد شناس فرقه مادلونگ مثل اگر دارد؛ محقق به بستگي

 شناسي هشيع وارد کتابشناسي خالل از و هندميد اهميت کتابشناسي به اينها از بسياري اما. نظرشاست مورد

 اشيهايح بسيار واقع در که چيزهايي ميروند؛ شيعه جامعه اجتماعي وجوه سري يک نيزسراغ بعضي. ميشوند

 يعني نخاوله به راجع اِندِه که است کاري همان اش نمونه ميکنند؛ کار شيعه جوامع روي هم خيليها. است

 يعيش جامعه در تشيع تاريخ مثالً يا است، شده چاپ ترجمهو هم فارسي به که کرده مدينه بومي شيعيان

 غولمش کسي چه اينکه لحاظ به شرقشناسي حوزه مقدار يک االن. ميدهند قرار توجه مورد را لبنان يا حلب

 در نلبنا و عراق از شيعه وعدهاي ايراني عدهاي که است اين هم علتش. است يافته تنوع است شرقشناسي

 هستند، رجلوت ازغربيها اينها از بعضي. است متفاوت غربيها با ذهنيتشان اصالً که رفتهاند خارجي يکشورها

 است، هاقويترخيلي از مدرسي آقاي مثالً يا نيست، مقايسه قابل اصالً نصر، سيدحسين با کُربن کار سطح مثالً

 ايشان.بيروني هم و دارد حوزوي و رونيد بهره هم ميکند، کار شيعه به راجع آنجا در که است معتقدي فرد زيرا

 ياد بيريش زنجاني آيتاهلل از است دقيق قدر چه متن يک دقيقاً اينکه معناي به را تحقيق که ميگفت خودش

 اروپاييهايي غرب در محققان اين هم گاهي. نيست اينجا بيانش جاي که ميزد هم خوبي مثال گرفتهاست

 را طرف اين اصالً که غربيهايي آن با مقداري بينششان باز هم اينها .شدند مستقر درشرق و آمدند که هستند

 اين لمث ميکردند، اقامت طرف اين در و ميآمدند شرقشناسها برخي هم ازسابق گرچه است، متفاوت نديدهاند

 است، دهش چاپ ميرفان صابرينا خانم يعني است، لبنان يا درسوريه که فرانسوي خانم يک از اخيراً که کاري

 .است امروز تا عثماني دوره اواخر از شامات در شيعه فرهنگ وضعيت درباره که الشيعي االصالح حرکة نام به

 مثل نيم،ميک برخورد آنها با ساده خيلي ما که است چيزهايي به توجه هست شرقشناسي در که ديگري نکته

 با که تسالهاس وي ولي نداريم، قلمست بقيع تاريخ يک هنوز ما است، مشغول بقيع درباره ورنرانده که کاري

 تا تدااب از قبرستان اين تاريخچه مورد در دارد و است بقيع به راجع متون آوري جمع مشغول بااليش سن آن

 کامالً ژهسو يک مطلب، همان آنها براي اما ميکنيم، نگاه مذهبي بهلحاظ بيشتر امور اين به ما. ميکند کار امروز

 لفمخت شکلهاي و مُهر روي مختلف تصويرهاي و مهرنوشته به راجع کسي که مقالهاي مثل است، تاريخي

 .است کرده بررسي را آن
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 و يمبرس نقطهاي به بخواهيم اگر هم ما من نظر به است، کنجکاو هميشه که بپسنديد را محققي بايد شما

 عين در. ببينيم هم را اغربيه کارهاي. بکنيم تقويت را کنجکاويمان روحيه بايد داشتهباشيم تازهاي کارهاي

 راه و شدهايم تأثرم آنها افکار از ترديد بي البته برگرديم، دوباره و نظربگيريم در را بينشي تفاوتهاي بايد حال

 ايپژوهشه از بايد روي هر به ولي هست، آن در تأثيرپذيري که ميگذاريم قدم راهي در ما. نداريم هم ديگري

 اگر يمباش مراقب حال عين در و کنيم بهتر خودمانرا کارهاي سطح تا کنيم هاستفاد نردبان يک عنوان به آنها

 که مبگوي شما به هم را اين.نيست اندک مشکالت اين. بکنيم رفع را آنها دارد مشکالتي آنان کارهاي احياناً

 يادز معمولي يازآدمها اينها چون است، غلط از پر مينويسند، شيعه به راجع دائرةالمعارفها در آنچه از بسياري

 .دايرةالمعارفهابنويسند براي مدخل همه اين که ندارند وقت آنقدر اول درجه محققان چون ميکنند، استفاده

 نيست، نوزدهم و هجدهم قرن شرقشناسي به مربوط فقط اشتباهات. دارند فاحشي اشتباهات اينها از بسياري

 چيزهاي از: بگوييم را سيدجمال قبل صدسال حرف بايد باز ما. دارند را مشکالت و دشواريها اين هنوزهم

 و است خوب کدامش نميدانيم هم هنوز گرچه بگذاريم، کنار را بدشان چيزهاي کنيمو استفاده خوبشان

 .هست ما جلوي هم هنوز بود جمال سيد روي کهپيش ابهامي همان يعني است، بد کدامش

 مسائلي. مبندي کار به را آنها صيرورتيِ و تطوري نگاه اصطالح، به و غربيان تاريخيِ نگاه بايد کردم عرض من

 وارد وقتي چه از اًدقيق مساله اين که بگوييد ميتوانيد يعني دارد، تأسيس تاريخ که است مطرح وتسنن تشيع در

 هشد مطرح مدينه در ديگر مسائلي و شده مطرح مکه در مسائلي که ميکند اشاره قرآنهم. است شده اسالم

 گرفتار رپيغمب از بعد اذان اين و شده تشريع اذان زماني چه از که ميآوريد دست به فقهي بحثهاي رد مثالً است

 ،چهارم و سوم قرن در ميآييد بعد. است شده کم آن يااز و شده اضافه آن به چيزهايي چه شده تغييري چه

 دوره ات ميدهد، رخ آن در مختلف شکلهاي به تغييراتي که است مسالهاي همچنان اذان همين که ميبينيد باز

 آن هب جهتي به را جديدي جمله کسي شهري يک در که ميشنويد مرتبه يک شما معاصر؛ دوره تا و صفوي

 ببينيد، تطوري يکنگاه با را مسائل تک تک شما که است اين «تاريخي نگاه» از من مقصود. است کرده اضافه

 شکل نهمي به اول روز از چيزي يک کنيم ثابت ميخواهد ندلما هميشه ما. نميکرديم تحقيق اينگونه ما قبالً

 به ار مساله اين ماهيت نتوانيم ما که ميشود باعث اين. است نکرده تغييري هيچ و بوده صورت همين به و

 .دارد تاريخي بگذاريد دست فقهي مسئله هر روي شما. بشناسيم درستي

 اصخ مسئله يک پرسشي يک خاطر به و ضرورتي يک خاطر به زماني است؛ همينطور هم کالمي مسائل در

 درک را تفاوتها و است مهم برايشان حال فقط ندارند توجهي تطور اين به عادي آدمهاي. شدهاست مطرح

 فکر ونهاينگ اول روز از آيا است؛ نبوده يا بوده واقعاً تطور اين که هست بحث اين تشيعهم مورد در. نميکنند

 يا ريهنظ فالن که بکند ادعا کسي است ممکن. رسيدند نتيجه اين سومبه قرن در يا دوم قرن در يا ميکردند
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 چنين نه، هک ميکنند اعتراض بقيه باشد تشيع ارکان به مربوط مسئله اين اگر. است سوم قرن به مربوط باور

 به شيعت زيمرک هسته که ام بوده اينفکر در هميشه من مثال، براي. است نبوده يا بوده فالنجور اول از چيزي

 به اشد،ب تشيع واساس اصل واقعاً که بيابد را اصلي بخواهد آدمي اگر يعني چيست، کالمي و تاريخي لحاظي

 خپاس همان هم هنوز و بودم شنيده روحاني سيدمهدي اهلل آيت مرحوم از گذشته در من. ميرسد نتيجهاي چه

 نيست اين رد بحث اصالً ميگفت ايشان. است تبرّي بلکه نيست، تولّي تشيع مرکزيِ هسته که هست ذهنم در

 ـ هستند سني لاص در که ـ عراقي تشيع تولّيِ خودم تعبير به. باشيد داشته تولّي نام به چيزي تشيع شمادر که

 براي فضائل رآنقد عراق شيعههاي اينکه دليل به است؛ بوده بيشتر که نگوييم اگر کمترنبوده، ها امامي تولّيِ از

 ذهبي آثار در ميتوانيد را اين نيست، هم ما کتابهاي در حتي آنها از برخي ميکنندکه نقل( ع)هلبيتا و علي امام

 .ميکند لنق عراقي شيعي راويان از و ميآورد ضعيف اخبار عنوان به البته که ببينيد االعتدال ميزان همين در

 است؟ شدن قائل حريم و گذاشتن مرز همان مقصود آيا نيست که لعن و سب تبرّي از مقصود

 ميداند،ن مشروع را شيخين خالفت که است اين مقصود است، گرفتن فاصله و گذاشتن مرز همان مقصود بله

 در آن زا کليتي الاقل گفت ميشود که بوده، شيعهها دست اول دوره در اگر( س)زهرا خطبهحضرت مثالً شايد

 نگاه مذهبي يليخ که کند متهم را ما کسي شايد لبتها. گرفتن فاصله يعني است، همانتبري آن مفادِ بوده، اختيار

 به بوده اول از يا شده شيعه فکر وارد تبرّي اين اينکه اثبات. معتبرهست متون در و تاريخ در اين اما ميکنيم،

 گرد تشيع پيداست گرفتند، مرا حق قريش که تأکيدميکند بار دهها( ع)علي امام وقتي. دارد نياز بيشتري ادله

 .است گرفته شکل خنس همين

 ثحدي است؛ اينگونه هم حديث مورد در حتي. کرد پيدا را مسالهاي هر پيدايش تاريخ بايد کلّي طور به

 که گوييدب ميتوانيد آنها به استناد با شما که ميرود کار به آن در کلماتي يعني دارد، تاريخپيدايش هم مجعول

 همين ابعادش از يکي شده، باب حديث نقد عنوان به غرب در االن که اينکاري. است شده جعل زماني چه

 مثل بود، خواهد کارآمد و ابداعي کامالً روشي بدهد جواب چنينروشي واقعاً اگر. است حديث تاريخگذاري

 ونچ است، مشکل آن قبول بوده مطرح لنگ درمدينه که بگويد کسي اگر کردم؛ عرض که لُنگي قصه همان

 کي از ايران در هفتاد يا شصت، سالپنجاه، در مثالً است ممکن بعدها. است ودهنب عمومي حمام هنوز آنجا در

 در اريخگذاريت اين. دادهباشد نسبت پيغمبر به را آن يا گفته خودش از صحابي اين و باشند پرسيده صحابي

 آن در هک نشانداد من به را اي کتابچه توفيقي آقاي جناب عزيزم دوست زماني است؛ روشنتر خيلي جاهايي

 نوري فضالهلل شيخ اعدام درباره درست که شده جعل روايتي اواخر همين يعني قمري، 1183 سال در

 اوائل رد اواخر اين در حتي ميشود؛ آويخته دار به مسئله فالن خاطر به شيخي است گفته آن در و درستشده
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 آن در که ،هليکوپتر به راجع حديثي الئمةا بيان نام با کتابي در مثالً داشتيم، را جعل از هايي نمونه ما انقالب

 به شبيه يزيچ يا ديدهام بصره در مثالً خطي کتابي در را اين من وميگويد بود رفته کار به هليکوبترات کلمه

 هک شده چاپ شيک خيلي بيروت در االن و شد جمع وبعد شد چاپ قم همين در که بود کتابي اين. آمده آن

 اين هک بدهيد توضيح ميتوانيد اش کلمه به کلمه مالحظه با شما است؛ ظهور ئمعال به مربوط رواياتِ حاوي

 ربارهد که کتابي درهمان کتاب اين بر نقدي هم مرتضي سيدجعفر استادم. است زماني چه به مربوط جعلها

 .دارد نوشت، خضراء جزيره

 حفاظت و حراست رسالتشان که برجستهاي افراد از خيلي ميشود، کمک دين اصالح به خيلي اتفاقاً طوري اين

 يليخ مسئله فالن که کنند فکر و باشند نشده تطور اين متوجه آنها چهبسا ندارند، را نگاه استاين دين از

. کرد وطمخل ديگر بحث يک با نبايد را اين کنم؛ عرض شما خدمت را مننکتهاي البته. است عميق و ريشهدار

 از بعد رماييدبف فرض مثالً بايستيم، آن جلوي نميتوانيم و اريمپذيرفتهشدهد صيرورتِ نوعي هميشه دين در

 هر هب باشد اصول مطابق اينها اگر شد؛ زده حرفهايتازهاي خيلي داشتيم که جديدي مسائل خاطر به انقالب

 کسي «تاريخينگري» بهانه حالبه. نيست آنها پذيرش جز چارهاي و است اجتهادي اصل يک مطابق حال

 درستي ببردکار ظهورش ابتداي در آن سادگي نوع يک به را آن و کند تهي ارکانش همه در را دين بخواهد

 نهاآ از بسياري که است آيينهايي از مجموعهاي دين چيست؛ نميدانم را آن کالمي توضيح من. است نکرده

 کي ودشخ ابتدايي سادگي آن به رسيدن براي اينها کردن حذف و گرفته شکل آرام آرام اجتهاد، براساس

 الح هر در اما. بدهند نظر بايد هستند شناس دين که افرادي مورد اين در. ميآورد وجود به را ديگري معضل

 زودهاف آيينهايشان به و ميشود حجيمتر روز هر فقهشان دارند، را تطور دينهااين همه که فهمد مي را اين آدمي

 حجم اين همه بايد ما که بوده حرف اين هميشه يند اصالح به جريانهايمربوط اين در اواخر اين در. ميشود

 به ازني که است کنندهاي گمراه حرف يک هم اين بهنظرم ابتدايي؛ سادگي آن سراغ برويم و بريزيم دور را

 کند؛ کمک ما به ميتواند تاريخي نگاه کارميکنيم که بخشي هر در ما که است اين من اصليِ حرف. دارد تأمل

 اگر ار تسنن صيرورت. است همهمينطور تسنن در هست، هم هنوز و بوده صيرورت ينا تشيع در حال هر به

 پنجاه و صد و ه،نداشت متونکاربرد در اول قرن در سنّي کلمه اصالً. است تشيع برابر ده که ميبينيد کنيد بررسي

 ميکند مکک لياينخي. است ابنسعد الکبري طبقات کتاب همين آن شاهد. است رفته کار به بعد هجرت از سال

 از وييدسخنبگ نخست سده در سني تفکر از اينکه جاي به و بشناسيد را مذهب اين ريشههاي شما اينکه به

 هم ئلشانمسا ميکند، فرق سنّي گفتمان با اصالً عثماني گفتمان. ميگوييد سخن قرن آن در عثماني تفکر

 .است متفاوت( ع)اهلبيت به نسبت هم مواضعشان. فرقميکند
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 آنها هب اهميتي کسي اصالً االن اما کرده، پا به شر چقدر دورهاي در مسائل برخي «کالم علم» در بينيدب شما

 اين زور به بخواهيد چه هر االن داشت، سوم قرن در سروصدا همه آن که قرآن خلق همينبحث مثل نميدهد،

 قبيل اين از کفر و ايمان عريفت همين حتي نميشود، کسي مسئله يعني ميافتد، جان اصالً کنيد مطرح را بحث

 دوره آن خاص مسائل با کالمياش صورت اما است، فقهي همبحثي هنوز معنا يک به تکفير بحث البته. است

 اشدب ثاني شهيد رساله داريم ايمان تعريف بحث به راجع شيعه در که رسالهاي آخرين شايد. است شده محو

 اين هب شيعه متکلمان ميان در اصالًکسي دارم خبر من که آنجايي تا اين از بعد. است االيمان حقائق نامش که

 دليل هر به بوده،ولي اسالم دنياي روز بحث مسأله اين سوم و دوم و اول قرن در. است نکرده توجه بحث

 کالمي هآنک براي و است مهم آن تطوري جنبه همين فقط ميکنيم کار تاريخي که ما براي. نيست چنين امروزه

 .باشد داشته هم ديگري آموزندگيهاي خيلي شايد دميکن کار

 چيست؟ تاريخي منظر به غربيها گرايش علت

 هم نهاآ خودخواهي از ناشي شايد روششناختي بحثهاي جز به دارند، را تطوري نگاه اين چرا غربيها اينکه اما

 مقصودِ تهالب. ميبينند کامليت را چيز همه آنها اينرو از است، بشر تکامل و تمدن اوج غرب آنهاميگويند. باشد

 مسئله به عنيي است، ديگر مسئله يک به مسئله يک شدن تبديل صيرورت نيست، لزوماًتکامل صيرورت از من

 تبديل روز مسئله به مسئله اين که فهميد ميشود هم دوره آن فکري ازتوليدات را اين دارد، بستگي شما روز

 سي از بيش کردند، مطرح را حجاب کشف بحث رضاخان پسوس مشروطه در که روزي از مثالً است، شده

 .است نبوده باره اين در هم مستقل رساله يک اين از قبل که حالي در شد، نوشته حجاب به راجع رساله

 تشيع رکزيم هسته تبرّي که فرموديد شما. بپردازيم محتوايي بحثهاي به و بگذريم شناختي روش بحثهاي از

 .است داشته را نقشي چنين امامت ميرسد نظر به که درحالي است،

 سده به تنسب تبري مقصودم دقيقاً من نيست، کلي معناي به مخالفان از تبري منظورم تبرّي بحث در اصالً

 روعنامش شيعه نظر از که گرفت صورت اقداماتي و داد رخ مرحله آن در که است وجريانهايي اسالم تاريخ اولِ

 شيعه. است يعتش رکين رکن يک اين کند، قبول را شيخين خالفت و باشد هکسيشيع نيست ممکن يعني است،

 مکنم است، روشن و واضح خيلي برايش اين يعني نيست، آنهامشروع خالفت که است اين حرفش اولين

 حرفها اين تنگف يا نيست آن طرحِ جاي و گذشته، ديگرزمانش االن تاريخي مسئله اين که بگويند کساني است

 .است باقي اعتقاد اين حال هر به اما دارد، لزومي چه

 يامام دوازده سنيهاي را آنها من که همانهايي مثل دارد، اعتقاد ائمه امامت به که کرديم پيدا را کسي اگر حاال

( ع)علي امام که را خلفا مشروعيت عدم همين. نيست شيعه ديگر اين، دارد، قبول هم را وليشيخين ميدانم،
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 ستهه و تبرّي من کردم، بيعت مسلمانان با مصلحت روي فقط من ميگويد و ميکند يهتک آن روي اش همه

 تعبير يدشا. است عزيمت نقطه اين نه، ميشود، خالصه اين در تشيع همه که نيست اين منظورم. ميدانم تشيع

 قبول با نودشيعهب يعني است، عزيمت نقطه مسئله اين ميگويم و ميکنم اصالحش اينگونه نبود، رسا خيلي من

 اين از کارهايي و کردن سب معني به ولزوماً است شيعه در عزيمت نقطه تبري. نميشود جمع شيخين خالفت

 .نيست قبيل

 ميآيد؟ حساب به شيعي مهم فرق از يکي که ميشود چه زيديه تکليف تبري مسئله به توجه با

 را اين و ميشود شروع اينجا از تاريخياش بستر يعني است، مهم که دارد تاريخي عزيمت نقطه يک تشيع

 ولي رده،ک عوض را ديگرش مسائل از خيلي يعني نکرده، عوض وقت هيچ را مسئله اين. کناربگذارد نميتواند

 به عاًواق ما ميکنند، فکر ما مثل مسأله اين در که ها جارودي منهاي را زيديه اما است، ايستاده مسئله اين روي

. يپذيرندم را آن تقيه يا ضرورت نوعي به استناد با و ميدانند مشروع خالفترا هاآن نميدانيم، شيعه عنوان اين

 همين به .ميآوريم شمار به شيعه هاي فرقه از کلي طور به آنهارا گرچه نميدانيم، خالص شيعه را آنها ما دستکم

 خمس يا ان،اذ مثل تند،داش که را چيزهايي تقريباًهمه يعني شدند؛ متمايل تسنن به مرور به آنها که است دليل

 بريت مسئله در چون اينکه براي است خوبي شاهد اين. کردند ترک را اينها همه ميت، براي تکبير پنج يا

 .شدند جدا خالص تشيع بدنه از نهايت در داشتند مشکل

 .کنيد اخذ تشيع تعريف در را تبري بايد شما بنابراين

 سلبيِ عريفت کردم عرض االن که چيزي آن واقع در. سلبي يفتعر يک و دارد اثباتي تعريف يک شيعه ببينيد

 که است تغلب نب ابان از تعريف بهترين کنيم تعريف اثباتي نگاه با را تشيع بخواهم اگر استوگرنه تشيع

 وقتي و کند قبول( ص)پيغمبر از را( ع)علي روايت که است آن شيعه اوميگويد. است کرده نقل را آن نجاشي

 دقت اگر هک است، قضيه اثباتي جنبه اين اما بکند، قبول علي از محمدرا بن جعفر روايت شد الفاخت نقلها در

 جمع روايات يفتعر اين در ابان يعني دارد، بقيه نسبتبه انکاري و سلبي جنبه يک تعريف اين خود اتفاقاً شود

 خيال شما شايد. نميدانم حجت ندارمو قبول را آنها حرف من ميگويد و گذاشته کنار را صحابه از عظيمي

 را اين ما هک ايناست سر بر بحث نيست، اينطور اصالً نه است؟ فحش يا لعن تبرّي از من منظور که ميکنيد

 دّبينح اين مورد در البته. نيست مشروع خلفا خالفت ميگويد شيعه. نميدانيم حجت را آن و ميدانيم حجت

 از ار( ع)علي روايت ما که است اين اثباتياش جنبه که اناب تعريف همين ولي دارد، وجود اختالف شيعهها

 تبرّياش ايرهد اتفاقاً. نداريم قبول را ديگر نفر دهها روايت که است آن سلبياش جنبه داريم، قبول(ص)پيغمبر

 در هشيع ائمه که کنم اضافه هم را اين. هست ها شيعه اعتقاد و ذهن در تبري باالخرهاين. دارد توسعه خيلي
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 البته ود،نب تحمل قابل حکّام و خلفا براي اين از بيشتر امامان، ومشي رفتار ميکردند، زندگي اسالمي هجامع

 زءج بود اشتباه اول روز از خالفت اين مسير امااينکه. بدهم قرار عدهاي افراط براي سپري را اين نميخواهم

 را لفاخ بود ممکن نميکردند، تقيه موضوع ناي در ائمه اصالً که ميفرمود روحاني آقاي بود، امامان فکر ارکان

 را نانآ خالفت اينان که همميدانستند بقيه و ميدانستند آنها خود اما بکنند، خطاب هم اميرالمومنين لقب با

 امامت مورد در بازهم ميدادند گوش آن به پرده پشت آنها که هم حکم بن هشام مذاکره. نميدانند مشروع

 هحالب تا گفت عراق در خطبهاش اولين در هم سفاح. است بوده غلط خالفت يرمس و روش آن اينکه و است

 ميخواست که يعباس خليفه اولين سفاح يعني من، يکي و بود ابيطالب بن علي يکي آمدند؛ حق به خليفه تا دو

 خدشه اصالً و است اموي دوره در شيعيان رايج تلقيِ اين. بود اين اعتقادش کند معرفي شيعه عنوان رابه خود

 .نميپذيرفتند را آن از غير وجه هيچ به و داشتند اصرار موضوع اين روي کامالً شيعيان. نيست بردار

 در بعدها افکار و اعتقادات اين از بسياري که بگويد ميخواهد تکامل فرايند در مکتب کتاب در مدرّسي دکتر

 .است نبوده اول از و آمده وجود به شيعه

 از برخي روي بر ايشان. است بوده فرايند اين دچار شيعه عقايد همه که بگويد هدنميخوا ايشان نظرم به

 يعهش عزيمت نقطه يا مرکزي هسته هم ايشان وگرنه دارد، تکيه شده تحول و يکدگرديسي دچار که مفاهيم

 در مه آن را، شيعه فکر ارکان جديدش کار اين در ايشان اتفاقاً. بودهاست چيزي چنين يک که ميپذيرد را

 طرف، آن اب ضديت جنبههاي که بگويد نميخواهد هيچوجه به يعني برميگرداند، اميه بني دوره به دقيقاً کوفه

 صد الس حدود به مربوط تأليفش قطعاً استکه اين سُليم کتاب مورد در عقيدهاش لذا. است شده پيدا بعدها

 هشيع جامعه فکر دقيقاً کتابآمده ينا در آنچه و. است شده تأليف حوش و حول اين در يعني است، هجري

 يک يسبنق سليم که است اين ايشان عقيده اگرچه بوده، ها شيعه فکر باورها، اين تمام يعني است، کوفه در

 تابک اين در عالئمي و نوشته دوره اين در را آن شيعه، يک حال هر به که است معتقد ولي است، مستعار اسم

 پنج اسم طفق زيرا است، دوره اين از قبل به مربوط قطعاً و باشد بنيعباس دوره به مربوط نميتواند که هست

 يتب اهل دشمنان تعداد مثالً يا است، شده نوشته( ع)باقر امام دوره در که است معلوم و آمده اينکتاب در امام

 افکار ينا که است معتقد هم ايشان. بودند کرده خالفت موقع آن تا که است تعدادخلفايي به ميبرد نام که را

 هب که ميدانند همه خوب ولي. است کرده تطور و تغيير چيز همه نهاينکه است، دوره آن به مربوط عقائد و

 افتهي بسط يا شده پيدا زماني خاص شرايط و مقاطع به بسته که هست شيعه در مسائل سري يک حال هر

 برداشت روزي است ممکن که زديم رفهاييوحدتح باب در ما انقالب از پس سال 89 اين در ببينيد شما. است

 حد نهمي در ضرورتي شايد هم ها گذشته در. است يافته ديگري شکل اعتقادات گويا بشود، آن از ديگري

 .بگيرند خاصي موضع که ميکرده وادار را اينها
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 نه؟ يا است تاريخ عقايد آوردن دست به راه يعني معياراست، تاريخ آيا صورت دراين

 اصول شما .باشيد داشته مسأله صورت از بهتري ارزيابي شما تا ميکند کمک تاريخ نيست، معيار تاريخ نه،

 رگرددب اصيل سنّت به يا برگردد قرآن به که حرفي داريد، را خودتان فرضهاي پيش داريد، علمي و منطقي

 اين هک بدهد نشان شما به تاريخ و برگردد اصيل سنّت به تا ندارد راهي هيچ موضوعي اگر اما. است درست

 ازب آن رد در شما دست است، آن بدعتهاي جزء يا آيين اجتهاداتيک جزء و است متاخري مسئله يک واقعاً

 در تنها ارههاگز اين نادرستي و درستي بدهيدوگرنه تشخيص را فضا اين تا ميکند کمک شما به تاريخ. است

 واهر،ظ حجيت از بحث با علومقرآن، در حديث، معلو در فلسفه، در بايد ما يعني نيست، تاريخي روش گرو

 .کنيم نروش گزارهرا يک نادرستي و درستي مباحث، و دانشها قبيل اين از استفاده با و اصولي مسائل ديگر

 هم نتيجه هميشه و هست خودش حدّ در تاريخي اطالعات ارزش. نکنيد اعتماد صد در صد تاريخ به شما

 شودنمي عقائد با. شود عوض تحليلها همه و شود پيدا تاريخياي سند است ممکن است؛ اخسمقدمات تابع

 نزنيد، محک بحثها اين با را آنها باشد، جايش سر مردم دين و مردم عقائد بگذاريد. برخوردکرد تاريخي صرفاً

 ريديگ واهدش و ادله نشود، پيدا جديدي متن اينکه بر مشروط تازه شما، باشدبراي کمکي ميتواند فقط تاريخ

 طرخا اين به را اين من بدهند، انجام را خودشان کار خودشان باروشهاي ديني نصوص بگذاريم. نشود پيدا

 توانممي حد همين در فقط من. شويم خالص آنها از کهنتوانيم کنيم پيدا دشواريهايي بسا که ميکنم عرض

 و ندمعالقم من البته. ميزندن را آخر حرف ميکندولي کمک بهتر فهم يک براي تاريخي شواهد که کنم عرض

 بيمورد ايگراييه جزم يک دچار تا خوببداند هم را فقه تاريخ شود، فقيه ميخواهد هرکسي که ميکنم هم توصيه

 .است همينطور هم کالم و فلسفه در. نشود

 ختاري جز نه يا دارد تطابق بوده ائمه دوران در آنچه با ما عقائد و ها انديشه اين حال هر به اينکه فهم براي

 .کنيم بررسي و ببينيم را ائمه دوره برويم بايد ناگزير ما.نداريم ديگري راه

 ميزنيد رفيح يک مفضّل طرفدار به يا مفضّل به وقتي شما ببينيد ولي هستم، موافق شما با اندازهاي تا هم من

 شاهدش ست؟چي شاهدش ؛است نگفته شما به که گفته چيزي مفضّل به امام ميگويد، شما به ايراديميگيريد و

 ام دست به ما شده شناخته طرق از هيچکدام که بوده غاليانه محافل در مفضل از تارساله ده که است اين

 کنيد فرض مثال، براي. برويد پيش تاريخي لحاظ به نميتوانيد شما داردکه وجود هم جاهايي. است نرسيده

 يعفور ابي اين مثالً او کنار در که حالي در ميشود، منفجردارد گفتند او به که اسراري کثرت از خنيس بن معلّي

 شتربي همه از علمش که است عالِم اماميک اينکه و معقول و طبيعي خيلي يعني ميکند، فکر معتدل قدري

 رجال) شدهاند حاضر«الشيعه مرجئة» از کساني جنازهاش تشييع در که بود متهم همين براي شايد. است
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 .ميشود کامالًمسدود تاريخ جاهايي در. ميکنيد مالحظه را نگرشهايي چنين هم دوره انهم در شما( 911: کشي

 اواقعاًآي. است شده پيدا صفويه دوره از يا آمده، قاجاريه دوره از فرضاً ميگوييد است؟ آمده کي قَمهزني مثالً

 يک از يکس ميبينيد اگهانن است؟ نبوده شکلي هيچ به چيزي هيچ اول از که بگوييم که داريم را آن توانِ ما

 محمل چوبه به مثالً را سرش زينب حضرت اينکه از يا آورده در را قمه سند روايات در «وجوه لطم» کلمه

 هم من است، آن از غير اين که بکنيد اشکال است ممکن. است داده دست به را آن جواز حکم اين زده

 توانيد نمي ،کنيد ثابت را اين نتوانيد تاريخ در اگر اما يانيست، هست آن از غير که بکنم اثبات االن نميخواهم

 .شويد منکر را آن

 .ميمانيم باقي بالتکليفي يک در ما صورت اين در

. است بوده ينابينب متوسط روش يک هميشه داشته شيعه مرجعيت که روشي. نميمانيم بالتکليفي در ما ببينيد

 سيد وشر ببينيد، را عبدالکريم شيخ روش ببينيد، را جرديبرو آيةاهلل روش. نکنيد نگاه عواممردم به شما

 نائي و خراساني آخوند روش اصفهاني، ابوالحسن
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 (صفوي روزگارِ علماي تراجم و تاريخ در اثري) المؤمنين محافل تصحيح بر نقدي و گزارش

 جعفريان رسول: ندهنويس

 1111/  03/  81: سايت روي انتشار تاريخ

 

 مقدمه

 بن عشفي محمد ميرزا بن محمد بهاءالدين ميرزا بن) شفيع محمد ميرزا ،المؤمنين محافل ارجمند کتاب مؤلف

 که تاس( کرکي مجتهد ميرحسين بن علي سيد مير بن حسين الدين کمال ميرزا بن محمد بهاءالدين ميرزا

 سيد بن حسن سيد فرزند( )1001 م) کرکي حسين سيد مير جدش و بوده قزوين االسالم شيخ پدرانش انندم

 است حسيني اهللفضل ميرزا ،شفيع محمد فرزند اما. است بوده( 510 م) کرکي محقق دختري نواده ،(جعفر

 و هللا فضل اين فرزند حسين محمد مير. است مانده برجاي نسخه يک در او تالش يمن به محافل کتاب که

 علي محمد ميرزا. است داشته را رضوي قدس آستان توليت ها سال که است عضدالملک به مشهور

 آن زا بعد. است داشته را رضوي قدس آستان توليت سال چند باز هم قزويني صدر به مشهور صدرالممالک

 که است مطالبي ها اين. است داشته را قدس آستان توليت 1185 سال تا ق 1181 سال از باز شفيع ميرزا

 .است آمده( نوزده ص) محافل مقدمه در و نگاشته نسخه اين روي ،محافل نسخه واقف ،شهابي تقي محمد

 که دارد ادبي و تاريخي اثر چندين مؤلف. آمد خواهد وي خود زبان از توضيحاتي وي خاندان باره در

 (.89 ـ 88 مقدمه) اندشده يادآور شاننسخ و ها آن از مقدمه در محافل کتاب مصححان

 اکنون و دهبو ـ والثناء التحية آالف عليه ـ رضوي قدس آستان کتابخانه در آن نسخه تنها که محافل کتاب اما

 دهش تأليف دوازدهم قرن پاياني دهه دو يکي در که تراجم و تاريخ در است اثري ،شده آراسته طبع زيور به

 مخفي: است آشکار محافل مقدمه از نوراهلل قاضي المؤمنين مجالس کتاب به نسبت فمؤل شيفتگي. است

 و آيد يم کار به را منتهي و مبتدي که است اي شريفه نسخه المؤمنينمجالس آيين فيض کتاب... که نماناد

 (.3 ص...« )گشايد مي مؤمنين احوال به بصيرت ديده نمايد مي محکم را يقين اهل منهج بنيان و دين اساس

 و سبک و کند ياد کتاب آن دو مجلد عنوان به را خود اثر ،شفيع محمد ميرزا تا است شده سبب شيفتگي اين

 ماه» تا «نم ماه» ميان تفاوت, دو آن ميان تفاوت ،گفت بايد گرچه دهد؛ ترتيب آن بمانند را خود نوشته سياق

 مؤلف اين بنابر. هجري 1150 سال از است رويدادي آمده کتاب اين در که تاريخي آخرين. است «گردون
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 در نآ تاريخي پيامدهاي و زنديه و افشاريه دوره هايآشفتگي ناظر و صفوي دوره يافته زوال ِميراث وارث

 از که است خشنود و راضي اندازه همان به زنديه از وي. است بوده ايران در الطوايف ملوک گيريشکل

 .ناراضي افشاريه

 ينقزو از او محلي و شخصي اطالعات و رايج تراجم و تاريخ هاي کتاب اثر، اين تدوين در مؤلف مايه دست

 حر، شيخ االمل امل نيز کند، مي ياد آن از مورد چندين که عباسي آراي عالم از استفاده در اما ؛است بوده

 بوده فراوان بسيار ،آن تراجم بخش هم آن ،بيک اسکندر کتاب از وي استفاده. است کرده را استفاده بيشترين

 از بار يک. است افزوده آن بر مطالبي گهگاه گرچه. است کرده نقل را آن جزء به جزء موارد از بسياري در و

(. 100 ص) است عباسنامه مقصودش که وحيد آراي عالم از ديگر بار کند، مي ياد( 81 ص) آراء جهان تاريخ

 ؤلفم منابع از يکي هم العصر سالفه. است نکرده ياد آنها نام از اما کرده استفاده ها اين ديگراز مواردي بسا

 ايارهاش ،نه يا است داشته العلماء رياض از خبري مؤلف که اين اما. کند مي تصريح آن به مواردي در که است

 .نمايد مي بعيد و خوردنمي چشم به کتاب اين در

( 850 ص) کرده نقل معمّرين از يکي از را مطلبي گاه که چنان دارد، هم اهيشف هاي نقل ،مناسبت به مؤلف

 در که چنان( 851 ص) است من نزد کتاب فالن نسخه است گفته که کند مي نقل شخص فالن قول از يا

 احمد دسي مير باره در وي نمونه براي. کند مي استناد داشته اختيار در که اجازاتي به افراد از اندکي معرفي

 شيخ زا که اي نوشته دست يا بوده نوشته او براي ميرداماد که اياجازه اساس بر اما دانستهنمي چيزي علوي

 گفت توان(. 111 ص) است نوشته را حالش شرح ،بوده االفالک تشريح از اي نسخه روي او باره در بهايي

 .است کرده تفادهاس هم مشاهداتش از خود، روزگار به مربوطِ تاريخي هايبخش در که

 عانيم گلچين ،رضوي مدرس ،بزرگ آقا جمله از محققان از برخي رؤيت يا استفاده مورد بيش و کم اثر، اين

 آن( 119,3 ص) قدس آستان کتابخانه خطي نسخ فهرست هفتم مجلد در گلچين. است بوده ديگر برخي و

 نينالمؤم مجالس از را المؤمنين محافل کتاب البمط از نيمي مؤلف: استنوشته اشباره در و کرده معرفي را

 اين با اما هگرفت قرار کتاب مصححان انتقاد مورد حق به ارزيابي اين! عباسي آراي عالم از را ديگر نيم و گرفته

 آورده ديگر منابع از خود که را آنچه و آرا عالم از مؤلف هاينقل حدود دقيقا اندنتوانسته کار طي حال

 زهتا نکات هستند، اول عباس عصر از بعد به مربوط که دوم نيمه ويژه به ها،حال شرح در. ندساز مشخص

 از. استصادق بيشتر ،آمده کتاب اين در نامشان که قزويني چند باره در خصوص به مطلب اين. است فراوان

 کند مي نقل ها آن زا اشعاري و شناساند مي را فرزندش و جد و پدر که است رضي آقا حال شرح جمله آن

 .ديگر مطالب و
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 يشپ. است کرده نقل صفوي دوره در سياست و دين در آن از مطالبي ،پيش ها سال ،هم سطور اين نويسنده

 اين نويسنده که آنجا تا 1115 سال از) هروي مايل نجيب استاد جناب اراده ،سال پانزده قريب شايد ،اين از

 نيادب منشورات ضمن تا شد مقرّر ،گرفته قرار ـ مجالس کنار در ـ اثر اين تصحيح بر( دارد خاطر به سطور

 يباردار دوره کشيدن درازا به و آمد پيش که هايي دشواري دليل به اما برسد، چاپ به اسالمي هاي پژوهش

 در اقبتع و سپرد جغتايي ومنصور پور عرب ابراهيم آقايان ـ ديگر نفر دو به را آن تصحيح بنياد نوزاد، اين

 .ساخت روشن را عالقمندان ديدگان و شد چاپ( 1111) جاري سال

 واردات مرآت نام با ،افشاريه اوائل و صفويه اخير دوره تاريخ در ديگري اثر روزها، همين در که آن جالب

 قضا زا که شد چاپ( مکتوب ميراث نشر مرکز توسط گل صفت دکتر آقاي جناب عزيز دوست کوشش به)

 ورخم و شاعر او مانند نيز و بوده ما شفيع محمد معاصر تقريبا و دارد، نام( طهراني) شفيع محمد هم آن مؤلف

 .است بوده

 بر ما مالحظات دوم بخش ،کتاب محتواي گزارش نخست بخش. شد خواهد ارائه بخش دو در مطالب

 .کتاب اين تصحيح

 

 :اول بخش

 کتاب محتوايِ گزارش

 مُخمّس ذکر و او، آل و رسول از ياد و تعالي باري ستايش و حمد از پس ،کتاب نخست مقدمه در مؤلف

 رورتض و انگيزه از بحث به ،عالي بسيار مضامين با السالم عليه علي امام ستايش در خودش از مفصّلي

 کتاب آن که کند مي اشاره داند، مي المؤمنين مجالس ثاني مجلد را کتابش که وي. پردازد مي کتاب اين تأليف

 امر ابتداي از» آن زماني حوزه که است «ذواالحترام شيعيان و مقام عالي مؤمنين اسامي تحقيق در» عالي اثري

 يعني[ ختاري آن از سال سيصد به قريب» که اکنون اما. است بوده «صفويه مکين جنّت سالطين زمان تا اسالم

 بينطي خاندان محبّان و دين اعاظم آن ذکر که نرسيده قاصر نظر به و گذشته] صفويه آمدن کار روي زمان از

 لهذا اشد،ب کشيده بيان تحرير رشته به قرين فصاحت دانشمندان از احدي المؤمنين مجالس کتاب طور به را

 (.1 ـ 3ص) «نمـوده آن تأليف به شروع العالمينّ رب اهلل علي توکّالً

 به اشاره ،درستي به اياندازه تا البته بار اين و ديگر، مؤلفان از اريبسي مانند ،کتابش آغاز همان در ما، مؤلف

 انزم اين در. دارد صفويان زمان با ،زنديه و افشاريه زمان در ايران آشفتگي دوران يعني خود، زمان تفاوت
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 البط از نه و ،خبري کاال صاحب و کاال اين از نه عصر اين در» زيرا دارد، مشتري کمتر «تأليف کاسد قماش»

 يرهمغ و صفويه دولت ايّام در واليت آن هميشه» وي زيباي تعبير به که اصفهان. «است اثري آن خريدار و

 حضرات و کرده افول علمي جايگاه آن از اکنون «بوده افضال و فضل صاحبان موضع و کمال ارباب محل

 گرديده «مُنْهدم و مُنْطمس» همه آثار آن و «گرديده مقصور نان تحصيل به همت را االحترام ذوي خوانين»

 ،اماي اين در: بگوييد رسيد مي که طلبه هر به اصفهان در که است شده چنان اوضاع روزگار اين در. است

 .است طلب ارباب تصنيف از بهتر ،طربِ ارباب تصنيف

 دنيا اهل از مدح به آلوده آن عنوان» و نکرده تقديم سلطاني هيچ به را خويش اثر که است شادمان مؤلف

 شيعيان آقاي هک( ع) عصر امام سرکار تحفه پيشکش رسم به» را آن که است ديده شايسته اين بنابر و «نگرديده

. کند مي تقديم( ع) عصر امام به را خود نوشته کسي که باشد بار نخستين اين شايد(. 5 ص) بنمايد «است

 :ترعالي ،آورده امام آن درباره خود از که هم ايقصيده و است( ع) زمان امام وصف در وي عبارت

 مستور او گشته که عادل و عالم امام

 جمهور مصالح براي ز هاديده ز

 اوست از جهانيان کار مقصد مدار

 مقصور حق قضاي حکم شده او براي

 تاج چون او پاي خاک بود چرخ فرق به

 شرور اهل شرار نشاند تيغ آب به

 :است اثر اين نگارش از مؤلف اهداف ،واقع در و حاضر کتاب فوايد شرح در کتاب تاحافت

 در احوالشان شرح که است شيعه رجال از شماري احوال شرح بر مشتمل کتاب اين که آن نخست فايده

 .است نيامده قاضي کتاب

 المؤمنين مجالس کتاب تأليف در نظر مورد زمان به مربوط که شيعه از رجالي حال شرح که آن دوم فايده

 .دارد را آن متمم و مکمّل حکم ،کتاب اين بنابرين. افتاده آن از اما ،بوده

 لمسائ و آن اثبات و امامت باره در کتاب جاي جاي در مؤلف که است کوتاهي مطالب و هارساله سوم فايده

 .است آورده ديگر
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 مؤلف که است چندي ثمرات و فوايد را تاريخ و ،است خيتاري اثر يک اثر، اين که است آن چهارم فايده

 .است عالي بسيار که گفته سخن تاريخ فوايد از مورد، ده ضمن

 .است بشاشت و خرّمي موجب تاريخ علم. 1

 .است المأخذ سهل علمي. 8

 .است اخبار کذب و صدق به انسان راهبر. 1

 .است انسان تجاربي عقل تقويت. 1

 .است مشورت نيازمند اعمال در انانس مشاور. 9

 .شود مي گذشته اشخاص معرفت سبب. 1

 .است آدمي عقل زيادتي موجب تاريخ علم. 3

 .است آدمي افکار بخش اطمينان. 1

 .است صبورتر ،تاريخ به آگاه انسان. 5

 .نيست مستدام کدام هيچ نقمت و نعمت که داند آگاه انسان. 10

 از اي غريبه وحکايات شعرا از اينادره اخبار و قصايد از است ايپراکنده مطالب تابک اين در پنجم فايده اما

 خويش «اجداد و آباء مذهب حقّيّت و ايشان کرام اجداد احوال» که چرا بخوانند، را اثر اين بايد مردمان. عرفا

 رانپد از شرحي زيرا ؛است ترجالب ايران ساکن هايعاملي براي خصوص به کتاب اين. بينند مي آن در را

 و ددار عامل جبل در تشيّع به اياشاره جا همين وي. بينند مي کتاب اين در را اندآمده ايران به که را خويش

 اين در را فمول ذهني مشکل تطبيق اين. کند عامل جبل بر تطبيق ،آمده شام فضائل در که رواياتي کوشد مي

ّ سب آنجا در ها مدت و االذناب ذوات مسکن اوقات اکثر شام» که آن با آمده شام باره در روايات اين چرا که

 مي برّکهمت ايام از را عاشورا روز بالفعل و هستند بلکه و بودند ناصبي ايشان اکثر و شد، مي متقيان موالي

 از ودمقص ،روايات از برخي به بنا که آن يا شود تطبيق عامل جبل بر روايات آن اگر. است شده وارد «دانند

 .شود مي داده پرسش اين پاسخ باشد، الهي انبياء ظهور خاطر به مکان آن قدسيت ،روايات آن

 :شود مي تقسيم بخش چند به کتاب

 صفوي شاهان تاريخ در, اول بخش
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 بيگلربيگيان و واليان احوال, دوم بخش

 هند سالطين از نفر پنج حال شرح ،سوم بخش

 (.نفر 189) سخنوران و انشمنداند احوال بيان در, پنجم بخش

 عالي ايدفو از خالي نيز اول بخش گرچه آيد مي حساب به کتاب بخش ترينمفصل و ترينمهم ،پنجم بخش

 .نيست

 بناي وي که است آن آمد، مي جا همين در که بود آن حق و آورده کتاب ميانه در مؤلف که اي نکته

 را يگيانبيگلرب و عامالن اخبار يا گفته را صفوي سالطين حوالا شرح اگر يعني. استنداشته تاريخنگاري

 الوصيّين يرخ مَنْهج و مُبين دين ترويج اَنيق طريق در که کساني و مؤمنين حاالت تحقيق» هدفش صرفا ،نوشته

 نلمؤمنيا مجالس ثاني جلد قابليت تواند» کتابش که طوري به ،است بوده «اندرسانيده ظهور به موفور سعي

 يرتأث که اول عباس و طهماسب و اسماعيل حال شرح ،صفويه سالطين ميان از ،جهت همين به. «رساند بهم

 طور به اخبارشان اند،«نبوده عظيم!] عزم[ عظم صاحب» که بقيه اما ،مفصل اند،داشته تشيع رواج در زيادي

 که دارد تأکيد نوراهلل قاضي الاحو شرح بيان ضمن ،ديگري جاي در وي( 53 ص) است شده درج مختصر

 (.101 ص) است «کتاب اين اول جلد... المؤمنين مجالس کتاب و»

 محافل در «صفويهِ سالطينِ تاريخ»

 المانع زندگي که جهت اين از تنها نه ،است صفوي دوره براي تاريخي منبع يک محافل کتاب ترديد بدون

 صفويه طينسال زندگي دوره يک که روي آن از بيشتر بلکه ،کشيده يرتحر رشته به را دوره اين فرهيختگان و

 اين در بکتا خاص ويژگي. کند ثبت را آنان زندگي نکات ترينبرجسته تا است کوشيده و کرده تدوين را

 از تربيش صفوي عصر مختلف ادوار از که است هاييبنديجمع و تحليلي هايجنبه به مؤلف توجه ،زمينه

 عتشي رواج در دستي که بوده کساني حال شرح بنايش ،شده يادآور خود که طور همان و دارد ذهبيم زاويه

 .اندداشته

 آنان فعاليت باره در مؤلف هايديدگاه ترينمهم بر مروري ،شاهان زندگي سيرِ ِترتيب به است الزم اينجا در

 ـ صفويه يميان دوره عالمان از بسياري همانند او که باشيم آگاه البته آن از پيش و باشيم داشته تشيع رواج در

 در زچي همه که روزگاري در اما کرد، پيدا ادامه هم بعدها گرايش اين البته. است صفوي عصر شيفته قاجار،

 هماند باقي اذهان در همچنان آن خاطره و بود، ديده آسيب کل طور به صفوي تمدن و بود پاشيدن هم از حال

 هک دارد آن از نشان ،دوره اين عالمان اذهان در صفوي شاهان قدسيت. بود نيرومندتر و ترقويحس اين بود،
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 اين. اندداشته نگاه خويش ذهن در زمان آن از آرماني تصوير نوعي ،دولت آن زوال از پس ،جماعت اين

 اين براي وا زيباي عابيرت در ،است اسماعيل شاه زندگي گزارش که محافل کتاب از بخش نخستين در تصوير

 چنين که ـ طوسي شيخ الغيبه کتاب از نقل به هم آن ،مجعول روايتي آغاز در وي. است يافته بازتاب ،پادشاه

 که آورد مي ديلم از مردي ظهور باره در ـ شودنمي يافت هم ديگري کهن مأخذ در بلکه آن در نه روايتي

 مي پيروي او از بد و خوب از مردمان همه و شود مي فراگير رتشقد و کند مي داد و عدل از پر را زمين

 لمدي از اسماعيل شاه که اين اما. بشناساند روايت اين مصداق را اسماعيل شاه تا کند مي تالش وي. کنند

 مال از وي و داشته سابقه تطبيق اين. است کودکي اوائل در الهيجان در او حضور به اشاره باشد، کرده ظهور

 عباس اهش که آن شاهدش ؛است کرده تطبيق دوم عباس شاه بر را مزبور روايت که کند مي نقل قزويني يلخل

 قتطبي آن شفيع محمد. است جايي کوچه ديلمه نام به اي محله در] ؟[ قزوين در اشمبارکه خانه دولت دوم

 سپ ،است ديلمستان راه ورودي بربرا که است جهت آن به اصل در دروازه اين نام گويد مي و پذيرد،نمي را

 سما اسمه رجل بقزوين يخرج: است کرده استناد هم ديگري حديث به خليل مال. است ديلم خود با اصالت

 .است موجود( 111 ص) طوسي شيخ الغيبه در اين روايت البته که(... ص)ّ النبي

 ضهمعتر صورت به و ؛کرده ياد فخري را آن اشتباه به مصحح که شده خفري الدين شمس از يادي اينجا در

 از سنت اهل علماي از بسياري زمان آن که عبارت دنباله آنگاه و ،آمده اسماعيل شاه باره در مؤلف از ابياتي

 «ؤلفهلم» تعبير. )پذيرفت را امامي مذهب سرعت به و ماند کاشان در خفري الدين شمس اما گريختند، ايران

 از شعري تعبير، همين با وي ،خالف بر اما آورد، مي شعري خود از مؤلف که است موردي براي معموال

 اين ابربن. «نهاد موال علي وان خود نام ـ اجتهاد با پيغمبر سبب زين» آورده غدير حديث باره در مولوي مثنوي

 عيدب قالب آن در مه آن اسماعيل شاه باره در دوازدهم قرن آخر شاعر يک از گفتن شعر که آن دليل به ـ بسا

 هک باشد جنابذي قاسم ميرزا از است ممکن آيا. باشد ديگري از اسماعيل شاه باره در اشعار اين ـ نمايد مي

 در او از شعري محافل مؤلف و داشته طهماسب شاه باره در اشعاري و اسماعيل شاه باره در اي شاهنامه

 .(شود تحقيق بايد باره اين در که است گفتني(. 811 ـ 801 ص) ،محافل ؟آورده( ع) علي موال منقبت

 فتوا «مسلي عقل مقتضاي به» خفري همين نبود، دسترس در امامي فقهي هاي کتاب چون که افزايد مي مؤلف

 قانون موافق تمامي» که شد روشن «طلبيده را مزبوره فتاوي» او شهر، اين به کرکي محقق آمدن از پس. داد مي

 نه و شد اسماعيل شاه تسليم زود، بسيار که است خِفري همان اين(. 83 ص. )«است عشري اثنا ائمه شريعت

 داد هارائ آن براي هم! فلسفي توجيهي و گفت آنان حق در هم تندي سخن که کرد برائت اعالم خلفا از تنها

 و خفري فتاوي نييع حکايت اين تمامي) ؟.بدهم دست از... عرب چند خاطر به را جانم بايد من چرا که
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 ص ،3 ج, الجنات روضات: در بنگريد را شدنش شيعه باره در را خفري موضع و سخنان آن و کرکي آمدن

151.) 

 زا شعري مناسبت به آن از پس. است داده ارائه( ع) مهدي به مربوط روايات از شرحي مناسبت به اينجا در

 ،تاس مطالب اين به اعتقادبي که ما مؤلف و دارد را رروزگا حوادث پيشگويي که آورده ولي اهلل نعمت شاه

 ودخ براي» هم را ائمه اخبار و «قائلند غيره و رمل و نجوم و جفر ناقصه علوم» به اينان که است باور اين بر

 ظهور با را هصفوي دولت منتهاي» که است چنانّ ولي اهللنعمت شاه پيشگويانه شعر مقتضاي. «کنند مي تأويل

 هنادرشا سلطان ظهور ،صفويه دولت انصرام از بعد که آن حال و ،ساخته مقترن( ص) االمر صاحب رتحض

 ناخوش بسيار او محروسه ممالک تمامي» بلکه ،ايران اهالي به او دولت اواخر در که بود( 1110 م) افشار

 هب صفويان حکمراني سنوات از هم جدولي مؤلف ،مسأله صورت بهتر شدن روشن براي( 11 ص.« )گذشت

 پس البته هک گويد مي وي. باشد ترآسان پيشگويي قبيل آن اِشکال فهم و تطبيق تا( 11 ـ 13 ص) داده دست

 «ستني اثري شيعيان امام ظهور از و» هستند خراسان در نادر خاندان و ايران اکثر در زنديه ،صفويه سقوط از

 باب اين در رسائل» که هم ديگر ي«علما از برخي» کار از شمرده مغتنم را فرصت جا همين وي(. 15 ص)

 مي دانتقا «اندساخته مذکور اسالم عليه االمر صاحب حضرت ظهور به را صفويه دولت اتصاف و اندنوشته

 (.11 ص) «گرديد مشاهده آن خالف چنانچه! نيست چيزي از خالي» نظرشان که کند

 و سختي از طوالني دوره يک از پس ،اسماعيل شاه پادشاهي که اندداشته توجه معموال صفوي مورخان

 هزار يک از پس هم آن ،پيروزي اين و شده سبب را مذهب امامي دولت يک ظهور ،شيعه براي دشواري

 حمدم سلطان تالش و بويه آل دوره به اشاراتي معموال مورخان اين. است باارزش بسيار پيروزي يک ،سال

 واقفند نيک اما دارند،( ع) عشر اثنا ائمه نام رواج براي بايقرا حسين سلطان تالش به رتياشا حتي و خدابنده

 بود آن اسماعيل شاه دولت کار. است بوده شيعه براي بزرگي بسيار خدمت ،درستي به ،اسماعيل شاه کار که

 وجهي احسن به] و[ دنمو بيان... بود مانده حجاب پرده پس در سال نهصد اين در که را حقي مذهب» که

 :نويسد مي ديگر جاي و(. 89 ص.« )داد تمشيت

 مايانفرمانفر بسا و شدنمي ميسّر و گذشت مي المقدار عظيم خوانين و وقار با سالطين خاطر در ها سال آنچه

 باطني اخالص و اليتناهي توفيق و الهي تأييد به وقت اين در بودند، برده زيرخاک به سر حسرت اين به که

 و تبايس آنچه گرديد، ميسّر او به قرين ابد دولت اين طاهرين ائمه پاک اعانت و مکان جنت شأنذي لطانس

 (.19 ص. )«آورد عمل به شايست
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 ستد تاريخي ارزشي طبعا که داده دست به را اسماعيل شاه نظامي عمليات از کوتاه اما تاريخي شرحي مؤلف

 .ندارد اول

 لاسماعي شاه» که است آن در اسماعيل شاه با تفاوتش وي نظر از ،داشت ساله 91 سلطنت که طهماسب شاه اما

 اين(. 11 ص) «گرديد آن نگهدار واالمقدار، طهماسب شاه» اما ،«فرمود جميل سعي حق مذهب تحصيل در

 روزگار از متفاوت دوره سه مقايسه به جا، همين در وي. کرد «پرستاري شرع بيضه» از که بود طهماسب

 شاه ار نيکوثمرِ نهال اين که گفت توان مي: »نويسد مي اول عباس و وطهماسب اسماعيل زمان يعني ،ويصف

 ايام در و مشغول آن آبياري و خدمت و محافظت در باغبان چون طهماسب شاه و ،غرس و تحصيل اسماعيل

 «لسماءا في فرعها و ثابت أصلها» ِماصَدَق دلگشا شجر آن و نشسته ثمر به ،مثالطوبي ِدرخت آن عباس شاه

 عباس شاه و کرد، بزرگش طهماسب شاه ،کاشت را نهال اسماعيل شاه که آن اجمال( 90 ص. )«باشد گرديده

 .برد بهره آن بر و بار از

 متين سيارب مؤلف سخن که کنيم تأکيد نکته اين بر توانيم مي ،طهماسب دوره فرهنگي رويدادهاي به توجه با

 فيعش محمد. گرفت پيش در را خاصي اقتصادي و فرهنگي سياست ،تشيع رواج در طهماسب. است عالي و

 نمونه هک مردم عرايض به رسيدگي براي تالش او، واقعي توبه: دارد تأکيد نکته چندين بر طهماسب باره در

 نان تأمين و التشيع يقين تسادا به رسيدگي ،«منکر از نهي و معروف به امر» در تأکيد ،کرده بيان را جالب اي

 به و هبرانگيخت علي امام فضائل باره در کتاب نگارش به را دانشمندان و علما که اين و بالد، و شهرها فقراي

 هب. خواند فرا اطهار ائمه ساير و جناب آن فضايل در غزليات و قصايد سرايش به را شاعران و مداحان عالوه

 (.91ص) شد قائل مالياتي تخفيف ،نشين شيعه مناطق براي ،عالوه

 سلطنت آشوب در سال دوازده دومي و ،يکسال اولي که عباس شاه پدر خدابنده محمد و دوم اسماعيل باره در

 لطنتس براي تاريخ ماده يک آن مصراع هر در که را محتشم بلند شعر که آن جز ،گفته کوتاهي مطلب کرد،

 گوهر آن» چگونه محتشم که خورد مي حسرت هم جايي. است کرده رياضي تشريح ،است دوم اسماعيل

 (.51 ص) «فروخت خزف جاي به ،کشيده نظم رشته به را ارزنده

 تأکيد حق به مؤلف. هاستعرصه تمامي در صفوي دولت اوج ،اول عباس شاه روزگار که است آشکار اما

 تدبير عاندينم بنيان قلع و مبين دين ترويج در ،رفتهگ تمام رونقي ايرانيان و ايران کار» دوره اين در که کند مي

 يرغ و مسلم از گيتي عرصه پادشاهان. بسيار ايران واليت در آثارش و شمار،بي صدقاتش و اوقاف ،نموده

 ناييآش و الفت طرح حضرت آن با هندوستان و تبّت و کاشغر و اروس و فرنگستان ممالک اقصا از ،مسلم

 (.11 ص) «نموده آميزش رسائل و رُسُل ارسال از او با مسيحيه پادشاهان و رنگيهف سالطين و افکنده
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 نشست تخت به چون عباس شاه

 نشست سخت ،نشست ايرانِ نقش

 .است عهد آن از ما مؤلف تاريخي فهم نشانگر و درست و رسا بسيار عباس شاه عصر باره در عبارات اين

 ربغ در او هاي جنگکه دارد عباس شاه سلطنت نخست سال سيزده والتتح به اشاراتي ،تمام اجمال به وي

 يم توضيحي باره اين در وي. دارد پياده پاي با مشهد رفتن قصد ،عباس شاه 1005 سال. است ايران شرق و

 را سالمقد بيت زيارت به رفتن پياده قصد که دارد اشاره روم سالطين از برخي سفر به مقايسه در و دهد

 طينسال آن براي اما «گرديده پاآبله متحمل منازل اکثر در] عباس شاه[ گويند» که تفاوت اين با تند،داش

 ص) «ريختند مي هاآن روي بر ريحان و گل ،گسترانيده وملون زيبا فرشهاي راه در فراشان و خدمتکاران»

 .است آمده کوتاه صورت به «رمضان و شعبان و رجب» مشهد در وي ماه سه اقامت ماجراي ادامه(. 11

 داند مي اسعب شاه افتخارات از يکي را «پرتغاليه فرنگيه جماعت» راندن بيرون و بحرين تصرف ،شفيع محمد

 خطه آن از نامدار فضالي و باشد مي شيعه پادشاهان تصرف در بحرين ،حال به تا الحمد هلل» که دارد تأکيد و

 (.11 ص. )«اندبرخاسته دلگشا

 يا ،بگيرند شيعيان از سني سالطين که آن از اعم ،مسلمانان گرفتن اسيري از شرحي ،اشارت به اينجا در

 روزگار تا را آن سوابق تاريخي لحاظ به وي. است جالبي موضوع که داده دست به ،سنيان از شيعه سالطين

 نابساماني اوضاع و «گرفته تزايد روز به روز» که کند مي ياد اي«مذمومه شيوه» عنوان به آن از و آورده خود

 .است آورده پديد را

 حياتش زمان در ،کرده «معصوم چهارده عاليات حضرات وقف» را خود دارايي تمامي 1019 سال در عباس شاه

 از برگرفته عمدتا هاگزارش اين(. 13 ص) داد قرار آن متولي را بعدي پادشاهان وي از پس و آن متولي خود

 .ندارد ايتازه سخن و استعباسي آراي لمعا کتاب

 الح شرح نگارش وي هدف زيرا آورد، مي مختصر را بعدي سالطين تاريخ که دارد تأکيد مؤلف ،پس اين از

 سالطين اما د،انداشته «موفور سعي الوصيين خير منهج و مبين دين ترويج انيق طريق در» که استبوده کساني

 «رمختص... ايشان دالالت خجسته حاالت» جهت همين به و اندنداشته «عظيم ظْمعَ» باره اين در صفوي بعدي

 (.53 ص) شد خواهد گزارش

 او به يکرک حسين سيد زندگي شرح در بعدا که شده گفته و شده اشارتي بود، زدهسني که دوم اسماعيل به

 فزونتر، اندکي سپس و دهد يم کوتاهي گزارش هم صفي شاه زندگي از(. 811 ص: بنگريد) پرداخت خواهد



38 

 

 خليل مال به که است اوامري ،وي فرهنگي کارهاي از فهرستي. پردازد مي دوم عباس شاه احوال شرح به

 دعوت هب اشاره نيز. است داده اليحضر من و کافي شرح براي ،ترتيب به ،مجلسي تقي محمد مال و قزويني

 قزوين در ،مورخان ديگر برخالف را، آن که او سر پشت نماز اقامه و اصفهان به کاشاني فيض محسن مال

 را فويهص پايتخت همچنان او که رسد مي نظر به چنين ،مشابه اشتباه مورد سه از کم دست. )است کرده ثبت

 که ينا و ثاني عباس شاه بر آن تطبيق و ديلم از مردي خروج حديث شرح در يکي! است دانسته مي قزوين

 کاشاني ضفي سر پشت قزوين در ثاني عباس شاه که اينجا در ديگري ،بوده کوچه ديلمه در او بارکهم دولتخانه

 شگفت اين و. آخر سطر ،(105 ص) حسين سلطان شاه حال شرح ذيل سوم و ،(100 ص) خوانده نماز

 !(است

 و ،گذران رفاهيت مالک در اوقات را عباداهلل» روزگارش در و گذراند را آرامي دوران که سليمان شاه اما

 تبک تدوين به فضال و علما ،نموده اشتغال عادل خسرو دعاگويي به معابد و مساجد در ،مکان عالي شيعيان

 دباي ترديد بدون. «فرمود مي احترام کمال را مقدس فضالي و محشور دانشمندان با مکرّر... پرداخته دين

 که درنگريست تأمل با را مؤلف خبر اين ،است اغراق رچهگ و کرد مالحظه دوره اين در را صفوي انحطاط

 هک اي عالقه تقريب به ،محترم حرم از سال هفت مدت ،واالجاه» و «صولت صاحب» شاه اين بار، يک فقط

 مطلقا ،آن جودو» با ،مؤلف نظر به البته و «نيامد بيرون ،ناسازي يا! داشته عفّت سرادق نشينان حجله از يکي با

 (.109 ص. )«نرسيده بهم مملکت امر در ختالليا

 و وتسط از خالي حسين سلطان» که بود آن ميرزا سام بر او ترجيح که رسيد حسين سلطان شاه به نوبت

 بر مقدم ،ديني و فرهنگي خدمات لحاظ به ،شاه اين ،همه اين با(. 101 ص) وزراء نفع به اين و بود «مهابت

 فاقات دين علوم طلبه جهت به او روزافزون دولت ايام در» که کارهايي که چرا ،است صفوي سالطين ديگر

 از آنچه» که دارد تأکيد باز مؤلف. است شاه مدرسه بناي جمله آن از. «نداده نشان کس قرني هيچ در ،افتاده

 فضالي جهت هب سالطين از يک هيچ زمان در ،گرديده مصنّف او مقرون ابد دولت زمان در که علمي کتب

 لکن ود،ب غالف در اعدا جهاد از دريغشبي تيغ اگرچه» که اين بر تأکيد باز و «نگرديده ميسّر دولت اين شيعه

 (.101 ص. )«افزود مي مبين دين ترويج به و نمود مي جهد نهايت علم جهاد باب در

 آن زا ناشي نکبت و حادثه اين بزرگي. کنيم مي مالحظه را صفويه سقوط رخداد از ايتازه صفحه اينجا در

 خود از علمي پرسش يک عنوان به زمان همان در سقوط اين علت باره در افراد از بسياري که بود چندان

 مي مقصر را او معمول طور به ،داده رخ حسين سلطان شاه دوره در سقوطاين که جاآن از. کردند مي سؤال

. ديشدان مي الهي قدر و قضا به باشد، معتقد زميني وعوامل علل به که آن از بيش ،باره اين در ما مؤلف. دانند
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 يم پرداخته نشان معدلت سلطان آن مذمّت به و آخته زبان شمشير ،فهمان ناقص از بعضي: نويسد مي او

 ،حال هر به گويدمي داند مي نادرست را نظر آن که وي اما(. 101 ص) «داد فنا باد به را ايران او که گويند

 سر پشت را دوران اين هم تيموري و چنگيزي ترک سالطين و عباس بني و اميّهبني دارد، موعدي ،دولتي هر

 .«خداست رضاي به موقوف جزئيات و کليات جميع و است قضا به وابسته امري هر» و اندگذاشته

... ومانت چهل مبلغ» بود «زده درخت در را کالغي» که بار يک. بود آرام شخصيتي ،حسين سلطان شخصيت اما

 مي رفع تصدق و دعا به زده توسل دامن به توکل دست داد، مي رو که امري هر. »«رساند فقرا مصرف به

 ديگر، سوي از سيستاني محمود ملک سو، يک از افغانان ،ريخته هم به اوضاع 1181 سال اوائل از. «نمود

 را زچي همه ،غيره و داخلي هايآشفتگي ديگر و چهارم ناحيه از هاعثماني و ،سوم سمت از استرآباد ترکمانان

 به هايآشفتگ اين همه گرفتن باال از گزارشي وي. کرد ساقط را دولت اين و برد پيش به صفويان ضرر به

 (.111 ـ 110 ص) دهد مي دست به گويا اما اختصار

 بخشي. است آمده ادامه در بوده کنارش در نادر که حالي در او، نبردهاي و ثاني طهماسب شاه برآمدن گزارش

 .است آمده 115 تا113 صفحات ضمن عثماني محمود سلطان با او صلحنامچه متن از

 عين در که دارد اي وثيقه پذيرفتن در ايراني بزرگان کردن وادار در او حرکت به اياشاره هم نادر باره در

 181 ص) است آمده هم وثيقه اين متن. ورزند ريدو سب و رفض از که بپذيرند بايد ،جعفري مذهب حفظ

 (.181 ـ

 کشمکش از برخي به هم اشارتي ضمن در که شاه نادر هاي جنگ از است شرحي ،کتاب تاريخي بخش ادامه

 آشفته» ميرزا قلي رضا پسرش کشتن با نادر(. 185 ،181 ص) دارد هاعثماني و او ميان هانامهمصالحه و ها

 د،بع اندکي. شدند او کشتن به مجبور نادر اطرافيان که رفت پيش چنان رويدادها پس زان. «گشت مزاج

 ابراهيم برادرش رسيدن قدرت به با. رسيد قدرت به شاه علي نام با نادر زاده برادر ،خان ابراهيم پسر عليقلي

 نپيوست با. ودش روبرو بود، شده اوضاع بر مسلط مشهد در اکنون که شاه شاهرخ با شد مجبور وي ،شاه

 يرزام پسر محمد سيد ديگر، سوي از. رسيد قتل به که آن تا شد گريزان و منزوي وي ،شاهرخ به سپاهش

 ربيشت روز چهل که کرد سلطنت ادعاي بود، سليمان شاه نواده مادر، از که رضوي قدس آستان متولي داود

 اشعار .ماند مي سال چهل کرد مي تصورّ ولي اهللنعمت شاه به منسوب شعر اساس بر که حالي در نياورد، دوام

 تمسک آن به داود ميرزا پسر که اهلل نعمت شاه شعر اما(. 111 ص) شد سروده او باره در هم آميزيطعنه

 (:11 ص) است چنين ،کرده

 آشکار داود ابن چون او صلب از ديگري
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 خواهدگرفت ميان در خاتم همچو را جهان اين

 اله فرمان به نايب بود او سال چهل چون

 گرفت خواهد جهان روي زمان صاحب مهدي

 مختل ايران ممالک اکثر و عراق احوال» شاه نادر از بعد از که کند مي اشاره 1119 سال وقايع ضمن در مؤلف

 حرّکت اداسترآب قاجارهاي زمان اين. «رسيده بهم فرمانروايي دهي هر در ،برآورده سر... مُفَتّنان و اشرار ،گرديده

... و تندتاخ قزوين به بودند، ناميده اسماعيل شاه را او که صفويه بازماندگان از يکي نام به و کرده آغاز را خود

 (.119 ص)

 با همراه جالب و دقيق گزارشي نادر، ظهور از پس هاي سال طي ،مردم ناداري و فقر وضع از وي گزارش

 نچو مردم اکثر» که روزگاري ،اوست جانشينان و نادر نظامي دولت تحميلي قوانين و هانرخ از برخي ذکر

 اکثر در قحط اين و رسيدنمي دفن و کفن به کسي دست مردند، مي و نمودند مي چرا علفزارها در بهايم

 بود ردهآو مردم بر فشاري چندان اشلشکرکشي هايهزينه تأمين براي شاه نادر فشار. «بود شايع ايران ممالک

 :که

 به بودند، راحت مهد پرورده که را خود اناث و ذکور اطفال ،غله من دو و من يک عوض در برايا و ارعاي

 اشرار بعضي ،رسيده لب به جان و استخوان به کارد را عالمي. فروختند مي ،داده اسيريّ ذل به اوزبک و افغان

 هاخانه رِد به تاريکي به شب البد ود،نم توانستندنمي سؤال روز که آبرو جماعت که شدند مي فرصت منتهز

 ،دهکر مدارا ها آن روغن و گوشت به و کشتند مي و گرفتند مي ،شده متفق نفر سه دو را ها آن رفتند، مي

 و طقح و گراني اوقات اکثر و... فروختند مي ،آورده را انسان روغن رسيد، مي ايشان خاطر به يقين که گاهي

 گرسنگي از هک نفر هزار بيست که صحيح خبر به بود نموده نقل اصفهان باشيغسّال که اي مرتبه به بوده غال

 (.113 ـ 111 ص. )«شسته بود، مرده

 مرکزي کتابخانه فهرست در. )است آن اخير دوره خصوص به ،نادري دوره جدي منتقد وي ،روي هر به

 الرضا اخبار عيون شرح که هم مؤلف( 8550 نسخه) العيون زالل معرفي در 1511 ص ،10ج ،تهران دانشگاه

 .(گويد مي سخن کتاب آن 10 برگ در شاه نادر دوره هايستم از او: است آمده ،است

 در اهلل عباد» و گرفت آرام اوضاع و شد ظاهر( 1151 ـ 1111) زند خان کريم محمد تا بود فجيع اوضاع اين

 مي «آباداني و الخير بقاع و مساجد ساختن به مصروف را خود اوقات خاليق و ،ارزان مأکوالت و ،آسايش

 مؤلف نظر از خان کريم ارزش(. 115 ـ 111 ص) است مانندبي خانکريم از مؤلف ستايش(. 111 ص) نمايند
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 ضعفا خاطر خوشنودي جهت به درويشانه لباس به» دارايي و خزانه همه آن رغم به او، که است اين ما

 مي شفقت ناس عموم به زربفت و بادله و سمور و] ترمه[ تيرمه از قلعه دست هزار يبقر ،يوم هر ،پرداخته

 (.110 ـ 115 ص. )«گرديده ملبّس ژنده چيت لباس به خود فرمايد،

 فتح به اشارتي که است هجري 1150 سال از آورده خود کتاب تاريخي بخش در مؤلف که تاريخي آخرين

 حال به ات اميرالمؤمنين زمان از که واليتي:»تعبير اين با دارد خان کريم برادر خان صادق محمد توسط بصره

 ابـد دولت اين اوليــاي تصرّف به 1150 سنه المظفر صفر شهر تاريخ به بود نيامده شيعه سالطين تصرف به

 (.110 ص. )«آمـد در مـدت

 ارهب اين در. باشد اول دست ايترو تواند مي ،آورده اخير قسمت در مؤلف که مطالبي از برخي ترديد، بدون

 .کرد نظر اظهار بعد و سنجيد ،آمده مشابه منابع در آنچه با را مطالب بايد

 محافل در «عالمان و واليان تراجم»

 ماعتج اين سرشناس هايچهره از را افرادي وي. هاستبيگلربيگي و واليان احوال بيان کتاب بعدي بخش

. اشندب داشته تشيع و دين و علم ترويج کار در دستي افراد آن که بوده آن وي مالک گويا و ،کرده انتخاب

 هدج بذل حق مذهب ترويج در... اعتقاد پاک ِمذهب شيعي سيد... هويزه و عربستان والي خان مبارک سيد»

 مشکندوغ» ،(118 ص...«)شده خالص شيعه... روميّه بزرگ امراي از رومي پاشا علي» ،(110 ص) «نموده

 او از دين راه در بسيار امورِ... خانوردي اهلل» ،(111 ص) «گرديده تشيع بازار رواج باعث... سلطان

 شاه مدرسه از بعد... برپاست آن از آثاري حال که او عاليه مدرسه... خان قلي امام(. »111 ص) «صادرگرديده

 قلي علي» ،(113 ص) «داشته ترجيح عالم مدارس جميع به مدرسه آن اصفهان دارالسلطنه در حسين سلطان

 کفره از کثير جمعي... خان گونه امير( »111) «فرموده موفور سعي ثغور محافظت و دين تقويت در... خان

 ظهور او از هامردانگي روميه محاربات در... قاجار خان قلي امام» ،(115 ص) «فرستاده جهنّم به را گرجي

 (.115 ص) «يافته

 مذهب ترويج و دين فتوحات در ،بوده عَلَم و طبل و نقاره صاحب يک هر که» اسماعيل شاه خلفاي اسامي

 حال شرح و شده فهرست هند شيعه پادشاهان نام سپس. آمده ادامه در «اندنموده موفور هايسعي يقين حق

 سلطان ،دکن والي شاه نظام :است آمده دارد، آنان تشيع از حکايت که ها نقل برخي همراه آنان از کوتاهي

 که آن به رسد چه نيست ثابت اسالم به باورش حتي که ـ اکبرشاه نيز و عادلشاه ابراهيم ،شاه قطب محمد

 ذهبم شيعه شاهان از را آنان وي که هستند کساني از ـ بوده متعصب سني که ـ زيب اورنگ و ـ باشد شيعه
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 ححانمص. کند ثابت «طيبين خاندان» به را او اخالص تا دهکر تالش اکبرشاه باره در خصوص به و دانسته

 .اندآورده پاورقي در توضيحاتي ،آن نفي و زيب اورنگ و شاه اکبر تشيع به نسبت کتاب

 نگارش در مؤلف و شاعرند آنان از شماري. است سخنوران و دانشمندان احوال بيان در کتاب ديگر بخش

 هب. نباشد ديگر جاي در بسا که آورده آنان از اندکي اشعار ،کرده عمل رايج هايتذکره بسان ،آنان حال شرح

 وزيران احيانا و دبيران يا دين عالمان از هم برخي. شود مي تمام 151 صفحه تا موارد اين عمده رسد مي نظر

 ينپيش آثار زا معمول طبق ها،حال شرح اين. است داده آنان باره در فزونتر شرحي معمول طور به که هستند

 باسيع آراي عالم نخست: است بوده مؤلف استفاده مورد بيشتر همه از کتاب دو ،زمينه اين در و شده گرفته

 .عاملي حر شيخ االمِل اَمَل ديگري و آمده کتاب اين در آن در موجود هايحال شرح بيشتر که

 بسيار که دارد وجود روزگار اين برجسته شاعران از نغز اشعاري و تازه مطالب گهگاه هاحال شرح اين در

 رخاط همين به و «بود مشهور تسنن به الجمهور بين» که حسني عماد مير باره در جمله آن از. است مغتنم

 صص ،ذکرهت ،نصرآبادي) آبادي نصر که گونه آن عباس شاه دستور به البته ـ «مسگر مقصود استاد» توسط

 که ديده او خط به قطعات بعضي چون الحروف راقم: افزايد مي مؤلف. شد کشته ـ نوشته( 801 ـ 803

 تأثير باره در(. 131 ص) آورد را او «شيعه عليّه طبقه داخل لهذا ،بوده نوشته او تشيع بر مشتمل رباعيات

 که ديوان آن بجز الحال» دارد توجهي قابل ارزيابي ،هم خودش معاصران در او شعر سبک و محتشم

 متأخرين زا بعضي مگر ،نيست ديگر غزليات به راغب احدي طبع ،است بنيانفصاحت استادان لدستورالعم

 نظيريب دلپذير اشعار به لهذا ،است مطرّز طراز آن به نيز ايشان ِغزليات چون که غيره و مشتاق درويش مثل

 (.131 ص. )«شود مي اختالط نيز ايشان

 مقامات در که معروف حکايت اوال. دارد تازه اي نکته هم بيليارد مقدس به مشهور احمد مال زندگي شرح

...« ندبدا عاريت ملک باني» که است عبارت اين با عباس شاه به وي نامه و شده نقل جزائري اهلل نعمة سيد

 :است شدهنقل متفاوت صورتي به اينجا در

 يم مرقوم آن عنوان در نويسد، مي مظلومـي شفاعت جهت به عصر سالطين از يکي به که اي رقعه گويند

 عريفت «رفعت و جاللت» که شود مي نادم نوشتن حين در. «شاه فالن پناه سعادترفعت و جاللت» که نمايد

 احبص حضرت «عصر شاه» که شده پشيمان نيز شاه به «عصر سلطان» ذکر در ،کشيده قلم را آن. است ظالم

 (.818ص. )«که آن اعالم را عباس ناهپ سيادت: نويسد مي ،است ـ السالم عليه ـ
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 علما رمشاهي جمله از که ـ قزويني ابراهيم ميرزا» از ،اردبيلي به الشيعه حديقة نسبت در ،حال شرح همين در

 ـ سره قُدّس ـ مؤلّفاته من الشيعةحديقة ُکتاب ليس: نوشته خود ّخط به» که کرده نقل «بود زمان مجتهدين و

 (.811 ص. )«عندي قتَحَقَّ ما علي

 ينحس آقا: بود گفته که کند مي نقل سليمان شاه از جمال آقا و خوانساري حسين آقا ميان مقايسه مقام در

 روي هب فضيلت ابواب تنعّم به جمال آقا و نموده رياضت به را علوم تحصيل که آن جهت به ،است افضل

 (.811ص. )«کرده مي افطار خشک نان با مديد هايمدت» حسين آقا که اندگفته(. 811 ص) «گشاده خود

 متهم و سليمان شاه باره در وي از که داستاني برخالف هم( 1051 م) قمي طاهر محمد مال حال شرح در

 تاس ديگري حکايت اينجا ،شدهنقل العلماء قصص در ديگر مسائل و او احضار و شرابخواري به او کردن

 از احترام با دارد، صوفيانه عاليق که مؤلف(. 813 ص) دهد مي نشان را طاهر محمد مال بزرگي نوعي به که

 .دارد اشاره هم مجلسي تقي محمد مال با او مباحثات به و کند مي ياد صوفي ضد عالم اين

 ينحس سيد مير ،حسن سيد اين پسر و او داماد حسن سيد جمله از کرکي خاندان اعضاي از برخي معرفي در

 است داده دست به بديعي و بکر نکات ،است مؤلف خود جمله آن از که وي نوادگان و ندانفرز و کرکي

 .کرد خواهيم اشاره بود، مؤلف خاندان باره در که مطالبي ضمن را نکات اين از برخي ما(. 811 ـ 881 ص)

 به را علم صيلتح که گويند» که آن نخست: آمده لطيف نکته دو( 1015 م) قزويني خليل مال حال شرح در

 باسع شاه که آن ديگر. «نموده مي عصّاري دکان در را شب مطالعه چيزيبي از که فرموده فاقه و فقر با نحوي

 دانش فضالي» اما کند، تدريس را قزويني خليل مال االصُول عدّة تا است داده دستور خوانساري حسين آقا به

 «ستا شاه االمرحسب که فرموده مي اما اند،ساخته مي مذکور ايرادات بعضي اند،بوده درس حوزه در که پيشه

 .است جالب امور قبيل اين در شاه مداخله(. 895 ص)

 مطالب بيشتر گرچه( 835ص تا) آورده مفصّل را بهايي شيخ فرزندش و عبدالصمد بن حسين شيخ حال شرح

 .است العصر سالفه و آراء عالم از

 هک آورد مي خاطر به را کساني اقدام باز ،وي تشيع دادن نشان در مؤلف شتال و او تشيع و جامي از بحث

 نوراهلل قاضي خود ،باره اين در. کنند مي معرفي شيعه را آنان ،سنيان هاينوشته در اياشاره اندک خاطر به

 تايشس در جامي قصيده به وي. است زده جلو او از مواردي در دهد مي نشان ما مؤلف اما ،است متهم

 و ،(110 ص) بسازد شيعه يک ،متعصب سني اين از تا دارد آن بناي ديگر، اشارات برخي و( ع) اميرمؤمنان
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 در اهلل بيت حج از معاودت از بعد جامي موالنا که است عالميان مشهور سمنان قاضي حکايت» که آن لطيف

 (.111 ـ 110 ص) «رسانند شيعيان به او از بعد که کرده وصيت و نموده تبرّا بار چهار ،سمنان قاضي خانه

 خاندانش و خود باره در مؤلف هايبخشي آگاهي

 در هک نوشته صفوي دولت در کرکي خاندان ساله دويست نفوذ باره در بلند اي رساله سطور اين نويسنده

 نآ از پس هک دهد مي نشان خوبي به رساله آن محتواي. است رسيده چاپ به تاريخي مقاالت دوازدهم مجلد

 عمدتا ،خانواده اين ،دولت اين پايان تا صفوي دولت هاي سال آغازيـن از آمد، ايران به کرکي محقق که

 از کيي. اندداشته مذهبي و فرهنگي و سياسي هايعرصه همه در فعالي بسيار حضور ،کرکي دختري نوادگان

 قزوين االسالم شيخ پدرانش و خود که است محافل نويسنده عاملي شفيع محمد ميرزا همين هاچهره آن

 تاس توانسته اسناد، از برخي نيز و خانواده داخلي مسائل از خاص اطالعات داشتن دليل به وي. اندبوده

 اين از برخي اينجا در. بيندازد صفوي روزگار در خاندان اين هايچهره از برخي زندگي بر هاييروشني

 :کنيم مي ارائه ،آورده مختلف هايبخش در ،اکندهپر صورت به وي که را هاآگاهي

 االسالم خشي ،عاملي الحسيني بهاءالدين بن شفيع محمد» را نامش که است آن خودش به مؤلف اشاره نخستين

 (.11 ص) است ناميده «بالقزوين الساکن

 شيخ که آگاهيم و آمده هم منابع ديگر در خبر اين(. 83 ص) دارد کاشان به کرکي آمدن به اشاره بار نخستين

 .شدند ماندگار شهر همين در او فرزندان عبدالعال شيخ و کرکي حسن

 محقق و دشتکي منصور الدين ميرغياث ميان مشهور نزاع ماجراي به ،طهماسب سلطنت بيان ضمن بار دومين

 قواعد خواندن از ثغيا مير تخلف يکديگر، نزد تجريد شرح و قواعد خواندن تعهد از و کرده اشاره کرکي

 ببس اين که است افزوده و کرده اشاره خواند، روز يک وي نزد را تجريد شرح که شيخ عکس به ،شيخ نزد

 (.15 ص) شد صدارت از مير گذاشتن کنار و طهماسب «شاه خاطر آيينه تکدّر»

 بريزت به عثماني سليمان سلطان حمله جريان در طهماسب شاه کنار در کرکي حضور به مربوط ديگر خاطره

 مدمح ميرزا. است نيامده ديگر منبع در دانيم مي که آنجا تا چون ،است نفيس خبر اين. است 510 سال در

 قزلباش زا يکهزار تازه که هزار پانصد مقابل در هزار هفت) طهماسب سپاه اندک بسيار شمار به اشاره با شفيع

 مي عرض عبدالعال علي شيخ خدمت» شاه گويد مي!( اشتندد سوار هزار سه تنها و گريخت عثماني سوي به

 به يلم باز شيعه واليات تمام برخيزم مقابل از اگر. است نزديک دشمن و دور سپاه کرد، بايد چه که نمايد

 جليل يخش. »«نمود؟ تواند معارضه چگونه هزار پانصد با] سوار اسب[نفر هزار سه بنشينم اگر و... نموده تسنن
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 عرف احديّت جناب از و زدن دعا ِدامن بر دست بايد اللّه الي فَفِرّوا مضمون به که است آن عالج: يدفرما مي

 از ار شيخ. شده نورديده در ظاهري اسباب و گذشته دعا از کار که فرمايد مي پناه دين شاه. خواستن ظفر و

 دليل به نبرد، اين در(. 91 ص) «گردد مي عرب عراق جانب به او مراجعت موجب ،آمده ناخوش سخن اين

 .رود مي بغداد سمت به عثماني لشکر آذربايجان در شديد سرماي

 لتع باب در تازه اي نکته و نشد ديده صفويه مرسوم تاريخي منابع در داستان اين گذشت که گونه همان

 .است سال همان در او درگذشت و 510 سال در عرب عراق به کرکي بازگشت

 و ادهد اختصاص کرکي محقق همان يعني ،کرکي عبدالعال بن علي شيخ به را ايويژه مدخل محافل صاحب

 اما ،دهنش معرفي آن سراينده که بيت دو و بيست در وي ستايش در است ايقصيده دارد، تازگي آن در آنچه

 و باشد متأخر قصيده رسد مي نظر به(. 891 ص) است کرکي محقق باره در جالبي تاريخي نکات بر مشتمل

 بر شاهدي و است بنده حدس اين. باشد شده برگرفته ،بوده صفويه تاريخ باره در که شعر اي مجموعه از

 را آن مالحظات بخش در که( 891 ص) آمده او باره در ثاني شهيد از اشتباه به هم اشعاري. ندارم آن درستي

 .کرد خواهيم بررسي

 داما و کرکي محقق خاله پسر که داده اختصاص( 511 م) حسيني جعفر سيد بن ميرحسن به را مدخلي مؤلف

 

 

 http://historylib.com/index.php?action=article/view/623منبع : 
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 عباسشاه غيرت و فارس خليج

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  05/  05: سايت روي انتشار ختاري

 

 اندازه چه تا ما گذشته، سال پانصد چهارصد، طي که آوريممي ياد به ايم،شده اروپا گرفتار باز که روزها اين

 هک بار هر غيره، و روسها همين و انگليس فرانسه،. اندکرده خيانت ما حق در آنان و آمديم راه ها،اروپايي با

 هم باز و گرفت خود براي بيشتري امتيازات قضا، از و آمد ميان به ميانجي اسم به يگريد کرد، تجاوز يکي

 ايراني جزاير مالکيت درباره امارات پايهبي ادعاي از طرف يک از اروپايي، کشورهاي. دارد ادامه داستان اين

 ايج به ،«رويترز» انگليسي خبرگزاري ويژه ،به خود هايخبرگزاري در ديگر، سوي از و کنندمي حمايت

 .برندمي نام «عربي خليج» يا «خليج» مجعول واژه از «فارس خليج»

 رفتارهاي اين و باشيم چيزي هر تسليم بايد کي تا. هست هم ما غيرت مهم. نيست آنها خيانت مهم اما

 کنيم؟ تحمل را آميزخيانت

 کتاب، اين. است شده منتشر ستوده، منوچهر داستا تصحيح ،«پادريان اسناد» نام با ايتازه کتاب زمينه، همين در

 به ديگر اطنق و اسپانيا از کيلومتر، هزاران که مسيحي مبلغان با ارتباط در فراميني و اسناد از است ايمجموعه

 .کنند فراهم را استعمار زمينه مسيح، دين ترويج اسم به تا آمدند،مي ايران

 هب توجه اما ندارد، ربطي گزارش اين به است ارجمندي عاتاطال بر مشتمل کدام هر که اسناد اين داستان

 با که شاهي دهد،مي نشان را ايران بر سلطه براي اروپا تالش برابر در عباسشاه غيرت جديد، منتشره اسناد

. ايستاد نبرابرشا در آمد،مي ميان به آنان تسلط پاي وقتي ها،اروپايي به نسبت رفتاريشخوش و تسامح همه

 آنان و جمع ايران از را هاپرتغالي بساط و فرستاد ناحيه آن به هرمز تصرف براي را خان قلي امام که بود همو

 .کرد بيرون فارس خليج از را

 به دست آنان که بارهاين در اما باشد، داشته هااروپايي با خوبي تجاري روابط تا کردمي تالش عباس شاه

 سخت درآوردند، مسيحيت آيين به را اشرف حضرت رعيت و ندبزن خود ارزشهاي و هاانديشه ترويج

 .شدمي خشمگين



47 

 

 رعاياي زا نفر چند کردن مسيحي براي پادريان اين از برخي که است تالشي با ارتباط در اسناد اين از يکي

 .گرفتند کار به ايراني

 تيح يا درآيند هاخارجي اهپن در تا بودند رفته هرمز به آنان چهارتن و شده مسيحي دراصفهان مسلمان پنج

 ئيسر از باره اين در شاه. فرستاد عباس شاه نزد کرده دستگير را آنان خان، قلي امام نواب. بروند اروپا به

 .خواست توضيح پادريان

 :بود اين پادري از عباس شاه پرسش

 اين عوض در که باشدمي معقول ـ عباس شاه يعني ـ اشرف نواب خوان از نمک و نان و عزت اين از مگر»

 (.881 ص) «کند؟ عيسوي( را) اشرف رعيت و مسلمان مردم پادري، عزت،

 است؟ کرده شماها به شاه که است محبتهايي پاسخ اين آيا

 شهادت و دندش دستگير و رفتندمي هرمز به که را مرتد افراد اين از نفر دو داد، دستور عباس شاه ترتيب، بدين

 خوراسگان قريه در 1018 سال االخر ربيع با مصادف ،1188 اکتبر سيزدهم رد اند،شده مسيحي که دادند

 .کردند اعدام اصفهان،

 پادريان همه ديگر و کنند مهر و ببندند را کليسا در و نکند نماز پادريان که داد دستور عباس شاه هم آن از بعد

 (.810 ص) باشند محبوس يورد يک در

 در عباساهش عدالتيبي و فساد خودکامگي، به که انتقاداتي و اشکاالت مهه رغم به و اخير شرايط به توجه با

 خارجي، اقتدار نظر از کمدست کاش اي شودمي ايجاد ايرانيان برخي اذهان در آرزو اين است، وارد حکومت

 از ار جديد هايپرتغالي که شدمي پيدا خان قلي امام يک و گشتبازمي ديگر بار عباس شاه عصر عظمت

 .کند بيرون فارس خليج

 

 

 http://historylib.com/index.php?action=article/view/624منبع : 
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 کوتاه گزارش يک - فرنگ از ما هاي آگاهي نخستين

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  05/  13: سايت روي انتشار تاريخ

 

 مختلف ونمت در آن، پاسخ آوردن بدست براي بايست مي که است تحقيق قابل موضوعات از يکي پرسش اين

 يدد از و آورد دست به آمده اشاره صورت به غالبا که را کوتاهي مطالب آنها البالي از و کرد تدقيق و تامل

 .دريافت جديدش تتحوال آغازين مراحل در را فرنگ ايران، همسايگان يا ايرانيان

 ادامه را شناخت همان و اند شناخته را غرب صليبي جنگهاي طريق از غالبا مصريان و شاميان ويژه به عربها

 نداشتند مه تجاري گذر عالوه به و نبودند صليبي جنگهاي درگير ايرانيان اما. رسيدند جديد عصر به تا دادند

 به ها رنگيف اتفاقي گذر طريق از تنها شناخت اين. است دهنبو گسترده چندان فرنگ از شناختشان بنابرين و

 عصر از هگريخت جسته که است چيزي اين و شده مي ممکن سياسي مقاصد يا عبور يا تجارت براي ناحيه اين

 .است آمده فراهم سو اين به ايلخانان

 .کرد کمک سوي اين به ها فرنگي آمدن به دوره اين در عامل دو

 شد و رفت امکان که آنجا از و درآمد سياسي و اقتصادي قطب يک عنوان به تبريز ندکا اندک که آن نخست

. دش آغاز اروپايي تجار آمدن داشت، وجود ديگر نواحي و حلب و سو يک از سياه درياي سواحل به تبريز از

 عمومي عباس شاه زمان از و تر رسمي صفوي دوره در بعدها و شد تر جدي ترکمانان دوره در وضعيت اين

 .فراگيرتر و تر

 هگاهگ اروپا ادبيات در هم هنوز و خواندند مي توريث را تبريز ها اروپايي آن از قبل حتي يا ترکمانان زمان در

 .رود مي کار به کلمه اين

 به ارروزگ همان از. يافت ادامه نيز ايلخانان دوره در بعدها که بود مغوالن با اروپاييان ارتباط ديگر نکته اما

 .يافت ادامه بعدها هم انگيزه اين و شد مي تر جدي شرق در مسيحيت تبليغ انديشه ميآرا

 يم نوشته فرنگ از هم مختصري تاريخچه آرامي به جغرافيايي و تاريخي آثار از برخي در دوره همين در

 .شود
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 تيکش و محمدي دين دين که است يافته رواج المثل ضرب اين صفوي دوره در که بيند مي انسان وقتي

 .است افتاده اي تازه مسير در فرنگ از ها ايراني شناخت آرامي به که يابد مي در فرنگي کشتي

 به تر جدي هاي يبررس به نياز و کارستان است کاري البته که نيست مسير اين تبيين و توضيح بناي اينجا در

 .دارد اسنادي خصوص

 صور کشوريا هفت کتاب در باره اين در که زييج اطالع چند بر است گذري است نظر مد اينجا در آنچه

. است ايلخاني دولت کامل سقوط از پيش سال سه درست سال، اين. داريم 311 سال در شده تاليف االقاليم

 است يگرايش اين. است شنيده مي که بوده غرايبي و عجايب حسب بر عالم جغرافياي گزارش نويسنده هدف

 .است جدي آنها در غرايب و عجايب نقل بناي که اسالمي جغرافياي در

 .هست بحث مورد موضوع در کوتاه اطالع چند کتاب اين در

 .. کند مي آغاز را فرنگ از بحث رسد مي قبرس شرح به مولف وقتي

 .دکنن محبوس شب و فرمايند سخت کارهاي و دهند تعذيب باشد ايشان دين از نه که رود آنجا کسي اگر

 بازرگانان چندين از و اند کرده جمع آنجا در خاليق حد بي نعمت و است زرگب غايت به کليسايي آنجا و

 .باشد کليسيا اموال از که افتاد استماع چنين کنند، مي تجارت تمام مايه با عالم اطراف در که

 مريم و عيسي صورت و کنند طاعت کليسيا در و زيند مجرد عيسي موافقت به دختران و عزب مدمان و

 .نهاده بلندي بر و اند ساخته

 ، شد يداپ دستي او با مرا و آمد مي تجارت به تبريز به سال هر فرنگي بازرگاني که کرد حکايت شخصي

 .نکردي معامله هيچ من مشورت بي که چنان

 يم محبوس شب و کنند مي عذاب را مسلمانان که ترسم مي و ببينم شما ملک که خواهم مي گفتم روزي

 بياورم تبريز به ترا باز که من عهده به بيا، من همه تو گفت فرنگي. گذارند نمي ودبر که خواهد اگر و کنند

 بآ چاهي سر بر داشت چوب از پره که ديدم چرخي جمله از. بديدم ها عجايب بسيار و رفتم که گويد مي

 يم گرا و کشيدند مي چاه از آب و نشست مي برهم باز و خاست مي بر ها پره آن که بودند ساخته چنان و

 آب بار گرد که خواستند مي چون و نخيزد بر تا نهادند مي پره آن سر بر بزرگ سنگي نيايد آب که خواستند

 .آورد مي بيرون چاه از آب و آمد مي حرکت در چرخ محرکي بي داشتند، مي بر سنگ آرند، بيرون چاه از
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 مجرد و اشدب او فرمان و تصرف به کليسيا مال و بود حاکم ملک آن بر که دارند رهباني ترسايان، و فرنگيان و

 عليه عيسي به نسبت و نشود شهوتي و آرزويي و زني متعرض تا کنند او مالزمت کس چند طفلي از و زيد

 .کنند تربيت مجرد را او السالم

 کمش در باد اختفاي که ندارند عيب و کنند رها ضرطه محفل در و کوشند بسيار علم طلب در فرنگيان و

 .کند پيدا قولنج

 از و ندبي مي بزرگتر چيزها دارند چشم پيش در چون و ماند مي طلق به که سفيد هست سنگي فرنگ در و

. نمايد مي گتربزر خطوط و اشيا که آن سبب به سازند بسيار باريک خط و باشد ضعيف او باصره که کسي بهر

 هم و آيد نظر در باشد آنچه از بزرگتر البته و گردد مي غليظ کند مي نفوذ او در بصر چون که است آن از

 ور،کش هفت. )نمايد مي هست آنچه زا بيش اندازند مي آب از پر آبگينه در که انگور دانه جويا دانه که چنان

 (51 – 51 صص ،1191 ستوده، منوچهر کوشش به
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 نوري اهلل فضل شهيد شيخ همراه مکه به سفري

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  05/  85: سايت روي انتشار تاريخ

 

 مه مشروطه انقالبات درگير نوعي به که قاجاري هاي شخصيت از قراگزلو خان عبداهلل حاجي آثار مجموعه

 ،مرو کتابچه ، سرخس گزارش خوزستان، کتابچه. باشد مي توجه جالب سفرنامه چند از اي مجموعه شد

 انزلي طريق از قمري هجري 1115 سال به که است مکه سفرنامه همه از تر مفصل و تر مهم و نادري کالت

 سفرنامه کتاب 118 تا 809 صفحات. است رسيده انجام به جده سمت به کشتي با آنجا از و استانبول سمت به

 .است مکه

 انفرهيختگ براي کالس نوعي و رسم يک صورت به و شده نوشته فراوان قاجاري دوره در مکه هاي سفرنامه

 بسياري و ميرزا فرهاد دختر حتي السلطنه، حسام برادرش ميرزا، فرهاد مانند افرادي. است درآمده قاجاري

 برجاي مذهبي راه اين از را ارزشمندي و جالب نکات و گذاشته ايبرج اي سفرنامه خود از کدام هر ، ديگر

 .اند گذاشته

 يو همراه هم نوري اهلل فضل شيخ مرحوم سفر اين در که است بدان خان عبداهلل حاجي سفرنامه اهميت اما

 صوصخ به و شده مي روبرو استقبال با شهري هر در بوده متشخص کاروان يک آنها کاروان که آنجا از و بوده

 و ستا جديد کامال اهلل فضل شيخ از اطالعات اين. اند داشته عثماني سلطان با هم ديداري آنان استانبول در

 .است نبوده دسترس در تاکنون

 هداشت نظري اظهار شيخ و داده مي رخ خاصي مساله که کجا هر و نوشته مي را اش سفرنامه خود براي مولف

 .است کرده ورييادآ را را آن داده صورت کاري يا

 .است بوده يرشت شريعتمدار ، اهلل فضل شيخ دار مهمان شده آغاز انزلي بندر از دولتي کشتي با که سفر اين در

 .استانبول هم بعد و ، طرابوزان ، کشتي با سياه درياي از گذر باطوم، تفليس،

 گهگاه هم کتاب رنظ صاحب و فرهيخته مولف و کرد مي حل شيخ را جماعت فقهي مسائل سفر اين در

 انصاري يخش نظر بيان در شيخ نظر و فقها اختالف و تيمم بحث وقتي. است توجه قابل که گويد مي مطالبي

 دفعه يک علما ساير را هدي ائمه يا مجتهدين از يکي قول که شد مي چه حال: گويد مي مولف رسد مي
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 و واصخ اوقات قدر اين ديگر...  و شد مي نوشته تصريحا تيمم باب در معيني حکم و فرمودند مي تصحيح

 صرف بعدها و حال به تا اسالم اول از که را اوقاتي ، افکار اين و شد نمي جزئي مساله اين حل صرف عوام

 (881 ص) فرمايند ديگر مسائل صرف نمود خواهند و اند کرده مساله اين

. ردبب سلطان لوق سالم مراسم به را عتجما خواهد مي الدوله ارفع آنجا در. رسند مي استانبول به باالخره

 سالم بروند خواهند مي و اند جمع همه سايرين و اهلل فضل شيخ حاجي جناب ديديم: نويسد مي قراگزلو

 و مايدن سلطان وکيل به اقتدا سنت اهل قانون به و مسجد در برود شيخ جناب که است اين صحبت و.  لوق

 به ار اهلل فضل شيخ حاجي جناب ماها که کردم اظهار نديده صالح ار مساله اين من. بخواند نماز بسته دست

 حدود اين در ماها که شيعه االسالم حجه ايم کرده معرفي ايران االسالمي حجه و العصري مجتهد سمت

 ما مجتهد اول که جايي در.. نمايد لزوم غير در تقيه برود جهت بدون است شده داعي چه ايم کرده معرفي

 (.818 ص) ماند مي باقي ما براي شاني چه ديگر نمايد سنت اهل اعتجم به اقتدا

 جايي در سلطان حرکت مسير در و روند مي همه. بد ترک و آيد مي خوب و رسد مي استخاره به کار اما

 سپس و آورده سلطان قيافه از وصفي مولف.  دهد مي را تمنا جواب هم سلطان و کنند مي تمنا تعظيم ايستاده

 هبست دست ظاهر در نماز. بود فراواني ترکماني و بخارائي زوار مسجد در. شديم اندر مسجد به که گويد

 اننش که دادند جواب اتفاق حسن از شيخ جناب. بدهد نشان خواهد مي که داد پيغام سلطان بعد. شد خوانده

 سلطان ديدار به باالخره(. 811 ص) بدهند ديگر امتياز يا انگشتري يا عصا. نيست معمول ايران در علما براي

 يرسف با که کند مي عذرخواهي روند مي سلطان نزد وقتي. کنند مي معطلشان ساعت دو آنجا در که روند مي

 مذهب وافقتم از کرده مهرباني اظهار خيلي نشينند مي سلطان برابر وقتي. است بوده صحبت مشغول انگليس

 مولف اام. کرد صحبت الحرام اهلل بيت حجاج و عاليات تعتبا اهالي آسايش در سلطان که اهتمامي و مليت و

 ندک مي گاليه و ناراحتي اظهار کرده پذيرايي ايستاده همان و نشده داده علما به نشستن اجازه که اين از ما

 سلطان رمعب در ايستادن و بو خبط مسجد به شيخ جناب رفتن يعني کار اين که است اين وي نظر(. 819 ص)

 .است رفته باد بر ترتيب اين به شيعه ناموس که است اين او نظر.  نيز

 ايه حمام از. است ارجمند بسيار ديار آن مقيم ايرانياني و اختر روزنامه و استانبول باره در مولف اطالعات

 آورده او براي رپس بچه رفته حمام به خان عبداهلل حاجي وقتي که اين و گويد مي سخن استانبول کثيف بسيار

 ما ديده خيلي را ها حاجي گفت. روم مي مکه به هستم حاجي من: گفتم شده خشمگين بسيار که او و اند

 (.818 ص... )کار اين براي آيند، مي ها حمام اين به همه
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 هم باز. تاس بوده عثماني االسالم شيخ با اهلل فضل شيخ دادن مالقات بوده آن دنبال سفير که ديگر مساله

. تاس نشده فراهم آن مقدمات اساسا که رفته پيش اي گونه به وضع اما. است کرده مخالفت آن با ما مولف

 آزادي و حريت لفظ که کتابي کتابخانه در: نويسد مي جمله از و داده عثماني فرهنگي مراکز از شرحي مولف

 (.890 ص. )باشند داشته توانند نمي ، باشد داشته

 طريق از هرفت سعيد پورت بندر و قاهره سمت به قطار با آنجا از شده اسکندريه عازم کشتي با کاروان باالخره

 وحش باغ و قاهره مختلف اماکن از که بازديدي تمام در. روند مي جده به شده سرخ درياي عازم سوئز کانال

 دهش ياد هم وي نظرات و اهلل فضل شيخ از مواردي در. اند بوده يکديگر با همه همراهان طبعا داشتند غيره و

 ص) هتل پالس جزيره به سايرين و اهلل فضل شيخ حاجي جناب با رفتيم عصر: نويسد مي يکجا مثال. ستا

811.) 

 از بوده مصر حج کاروان که را عايشه محمل که اين و شده ياد سنگالخ اشعار از پاشا محمدعلي مسجد در

 ( .835 ص) اند داده مي حرکت آنجا

 هللا فضل شيخ امامت به شده محرم عشا و مغرب از بعد آنجا در رفته جحفه به و شوند مي جده وارد باالخره

 (.851 ص. )خوانند جماعت نماز

 خورده ويفرانس کشتي يک به بود آمده بوشهر از که احمدي کشتي که اين آن و افتاد جده بندر در اتفاق يک

 ينا نويسد مي شده الخوشح امر اين از ما مولف. شد غرق فرانسوي کشتي آن دنبالش به و شکست را آن

 موسوم تيکش و زد است ايراني تجار به متعلق که احمدي به موسوم کشتي که گرفتم ميمون فال به را مساله

 سروده باره اين در که اخوي سادات علي سيد از شعري هم بعد. کرد غرق را روس امپراطور الکسناندر به

 است اين آخرش بيت که کند مي نقل

 احمدي ز الکسندر خورد شکست ار گفت

 (851 ص) اعتالست کفر بر مسلم را اسالم

 در عالجي که عجالتا: نويسد مي بنابرين. کرد خوش دل حرفها اين با شود نمي که داند مي بهتر مولف اما

(. 855 ص. )کنيم خوش ها تفال قبيل اين به را خود دل بايد.  نمود توانيم نمي خودمان مملکت استخالص

 .داشت روس و ايران جنگهاي در ريشه که دهد مي نشان روسها از را ايرانيان حقد حال نعي در مطالب اين

 نمي يخش کند مي مخالفت خان عبداهلل حاجي هرچه و بيفتند راه شب همان که کند مي اصرار اهلل فضل شيخ

 مي راوانف گوييبد جده در ايران قونسول از مولف اينجا در. کنند مي رفتن قصد استخاره با باالخره. پذيرد
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 دهستن کار واسباب همدست ايران حجاج غارت و کار اين در که اند شده مقيم جده در ايراني نفر چند:  کند

 (.101 ص) کنند مي تقويت يکديگر به ايراني مسلمان اذيت در اينها تمام و

 ار مکه راه که زماني.  اند شده مشرف حج به ايران از نفر هزار صد قريب امسال که گويد مي عبداهلل حاجي

 غارت اين در. کنند مي غارتشان کرده حمله آنان به بدوي اعراب راه ميانه در گيرند مي پي در االغ بر سوار

 .کنند مي زخمي هم را اي عده و برند مي را حجاج ندار و دار

 :حجاج از يکي پول گرفتن براي اعرابي يک برخورد از جالب حکايت يک اما

 بوده ستهب خودش به دستمالي نيافته تطهير آب و کرده ادرار راه بين در. است وسواسي صالا المحققين عماد

 يالخ به. بسته خود( احليل) حشفه سر بر دستمالي بيند مي کند مي باز را او احرام. رسد مي عرب. است

 ارقتمف مبدن از روح بود نزديک گرفتن محض به گويد مي عماد گيرد، مي است پول دستمال اين که عرب

 داختان نيست آن در چيزي که ديد. ربود من دست از را دستمال عرب آخر. کشيدم من کشيد او گرفت،. کند

 بسته خود خايه به داشته ليره چهار سه موسيو خان علي محمد ميرزا همچنين و. رفت و. اباک اهلل لعن گفت و

 ازب را ها احرام خودشان شيخ جناب. شدند العوره کشف اختيار به خودشان مردم غالب که کشيده را او بود

 بدون مدتي انداخته دور را احرام هاي قطيفه اکبر علي آقا آقاي.  داده نشان اعراب به لخت را خود و کرده

 (110 ص. )بود ايستاده العورده کشف ساتر

 در را ها ليره تمالدس باالفاصله او. است بوده سفر اين در هم او که بوده رشديه حسن ميرزا همه از تر زرنگ

 .آورد مي در را آن اعراب رفتن از پس و کند مي خاک

 (.111 – 110 ص. ) اند برده ليره هشت و شصت و طال هزاري پنج دانه چند شيخ جناب از حال هر به

 مسعي و مسجد محيط بودن کثيف از قدري به ما مولف. دهند مي انجام را اعمال و روند مي مکه به آنها

 حالي در که است گفته و کرده منتقل هم مکه شريف به را مسائل اين وي. ندارد حصر و حد که گفته سخن

 تمام:  دنويس مي مسعي باره در. باشد کثيف اندازه اين مقدس اينجاي بايد چرا است تمييزي آن به اروپا که

 نا خوانند مي دعا در. ستا موجود راه اين در کثافتها انواع ، االغ شاش و سرگين و ادرار و آدم و سگ فضله

 در که نويسد مي هم ديگر جاي در وي(. 111 ص... ) اين به خداوند شعار است شعائر من المروه و الصفا

 (.111 ص) نيست شهري مکه شهر از تر کثيف دنيا

 مي سياه زکني و غالم که است سرپوشيده بازار در فروشي برده دکاکين:  نويسد مي مکه در برده بازار باره در

 پنج از نفر صد الي پنجاه جائي هر اند نشانده و کرده زينت خودشان عقيده به عربي طور به را آنها و فروشند
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 نظرم هب تماشا رفتم. فروشند مي و بفروشند االغ و اسب که اين مثل و اند نشانده ساله سي الي ساله شش

 (.111 ص) نبود بخرم خواجه خواستم مي... آمد قبيح خيلي

 .است فراوان بسيار کتاب اين در که مطالب دست اين از و
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 (0111 ماه خرداد 01 _ 01) ترکيه به سفر گزارش

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  10/  13: سايت روي انتشار تاريخ

 

 خدا بنام

 اکبر آقاي جناب عزيز دوست همراه ظهر، از بعد 1,9 ساعت در اير، ايران پرواز با 1111 خرداد دهم روز

 از خداداد آقاي ما همسفر. رسيديم آنکارا فرودگاه به آن از بعد نيم و دوساعت و شديم آنکارا عازم ايراني

 طرف هتل اين. شديم مستقر عالءالدين هتل در و شده شهر عازم هم با همگي که بود ايران رايزني اعضاي

 نرانيسخ دو يکي و کنيم ديدن جا چند از و باشيم داشته برنامه چندين است قرار. است سفارت با قرارداد

 .باشم داشته من هم

 ايبر آتاتورک و درآمد مدرن شهري صورت به جديد، جمهوري تشکيل از پس از سابق آنقره يا آنکارا شهر

 نفر ميليون 1,9 حدود حاضر حال در. کرد انتخاب پايتخت عنوان به را نقطه اين استانبول، محيط از شدن دور

 تانبولاس در که است حالي در اين. است دانشگاهي و اداري شهر يک بيشتر البته که دارند سکونت اينجا در

 است، تاتورکآ بلوار آنکارا شهر خيابان بهترين. کنند مي زندگي نفر ميليون هاردهچ تا دوازده بر بالغ جمعيتي

 .ديديم اول لحظه همان که شهر نقطه شلوغترين تقريبا آي قزل يا احمر هالل چهارراه و

. کند مي کار کمابيش هم امروزه و بوده فعال گذشته در که هست بلوار اين در فارسي زبان آموزش مرکز يک

 بالاق پول با آن مِلک انقالب، از پيش يعني رياحي امينِ زمان که است مستقل ساختمان يک در هم رايزني

 دهبو شده خريداري رضاشاه زمان از شهر مرکز در هم زميني يک. است شده خريداري ،(نفت شرکت رئيس)

 پارک به تبديل و تصرف آنکارا شهرداري توسط 1118 سالهاي حدود و گرفته قرار توجهي بي مورد بعدها که

 .است شده قو پارک نام با

 و ندهست آنجا است سالي چند منفرد خلج آقاي که بود رايزني محل شد زيارت هتل از پس که محلي اولين

 .گردد باز ايران به زودي به که است قرار البته
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. تيمرف آنکارا انشگاهد در جغرافيا و تاريخ و زبان دانشکده به ديدار نخستين در خرداد 11 دوشنبه روز صبح

 موضوع و شد صحبت بودند، جوان آنها اکثريت که دانشيار و استاد چند با. ديديم را فارسي زبان گروه دفتر

 .بود آنجا در شده انجام کارهاي و گروه آن سابقه درباره سخن

 ردندک نقل وي قول از که دارند هم قديمي استاد يک. داشت حضور که است گروه رئيس ازتورک مرسل دکتر

 هاي يالهپ با بوديم درستکرده خم يک و بود برقرار سفارت در خيام براي مجلسي انقالب، از پيش زماني: که

 .شدند مي پذيرايي پياله با مردم هم پايين و خواند مي خيام از اشعاري باال آن رياحي امين. فراوان

. يگرد کتاب چند و ترکيه ودايرةالمعارف هخدا،د لغتنامه يغما، مجله. بود کوچک کتابخانه يک گروه اتاق در

 به تعمد به شايد. کهنه همه و بود صندليها موزه گفت شد مي.بود مدل يک کدام هر که بود هم صندلي چند

 از هم عکس يک.  ديوار باالي معمول طبق هم آتاتورک عکسِ يک. شد مي توجهي بي فارسي بخش

 از آنکار دانشگاه نظرم به. است بوده آنکارا دانشگاه در فارسي زبان گروه بنيانگذار که بود آنجا نجاتيلوغال

 .آمد فقير مالي نظر

 هست ازکارشناسي آنکارا در. دارد دانشجو و است فعال قونيه و ارزروم آنکارا، دانشگاههاي در فارسي زبان

 از اُرْس دکتر. کردند مي صحبت خيليخوب را فارسي خواندهاند درس اينجا که افرادي. دکتري دوره تا

 وي از اپيشر کتاب اين متاسفانه. است بوده اميني آراي عالم کتاب روي دکترايش تز که است اينجا دانشياران

 کار بعاًط و کرده، چاپ مکتوب ميراث مطبوعات ضمن ديگري کس ايران در سپس و انگليسي مستشرق يک

 اخيرا و ردک مي صحبت خوبي به را فارسي زبان. است شده او ناراحتي سبب اين و مانده نتيجه بدون ايشان

: ارشناسيک: شماردانشجويان اما. بودند کرده شرکت کتاب نمايشگاه در آمده ايران به اعضا از ديگر برخي با هم

 .هستند پاياننامه مشغول فعالً که نفر 8 دکتري و 1: ارشد نفر، 10

 رحش ارس دکتر. است مانده دستشان روي و دهنش چاپ که اند کرده تصحيح را کارهايي استادان از برخي

 .است کرده تصحيح را روزبهان بن فضل يقظان بن حي رساله

 دفتر در که نموده آماده ترکي ترجمه با و کرده تصحيح تازگي به را التواريخ بهجة هم دکتري دانشجوي يک

 .شد مالحظه گروه

 هاستفاد ازکالهگيس دارند حجاب قصد که زناني ندگوي مي و نميدهند، راه باحجاب زنِ ، آنکارا دانشگاه در

 و گذارند مي بند يک اصلي موهاي روي يعني گذارند، مي سر به را آن دانشگاه به ورود از قبل و کنند مي

 !است شده حل هم آن فقهي مشکل گفتند. گذارند مي آن روي را کالهگيس بعد
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 رکتح دولتي آرشيو مرکز به رفتن جهت و خورديم ناهار رستوران يک در زبان، دانشکده از بازگشت از پس

 و جمعه نماز براي که بخش يک: است بخش دو مسجد.خوانديم نماز مسجد يک در راه ميانه در. کرديم

 نمازمي خواندن براي جماعت وقت غير در که است افرادي براي که نمازخانه يکقسمت است، باز جماعت

 .کشيدهاند آهني ـ شيشهاي حصار يک دورش که بود اخانمه براي هم آن از گوشهاي يک. آيند

 اين ساري يوسف دکتر کهدانشيار آمديم ترکيه آرشيو و اسناد مراکز ديدن به ،1 ساعت دوشنبه، ظهر از بعد

 .کرد معرفي را ايراني آقاي و بنده منفرد، آقاي. بود آن رئيس

 جمهوري دوره اسناد ويژه اينجا در سنادا بخش: گفت ايشان. دارد معاصر تاريخ دکتراي دکتر، آقاي خود

 دفاتر خواهم مي: که کردم عرض ايشان به. شود نگهداريمي استانبول در همه عثماني دوره اسناد اما است،

 به توانيمب جمعه تا زد استانبول دفتر به ايشان. را همايون صرّه دفاتر از بخشي طور همين ببينم، را لري مهمه

 خيز اول از. ادد توضيحاتي ميراثمکتوب کتابهاي درباره ايراني آقاي بعد. کنيم مالحظه را اسناد آن و رفته آنجا

 .آدم حضرت تولد از بعد کمي از البته داد توضيح و گرفت

 ثلم کرد؟ معرفي فهرست يک در توان مي را ايران به مربوط اسناد از مجموعهاي آيا: پرسيدم مرکز رئيس ار

 اين رايب ايران از کسي: گفت شد؟ منتشر فهرستي يک و کرد پرتغال مراکز در دموجو اسناد با شاه که کاري

 به اجعر کسي ترکيه در که کرد مي گاليه ايشان. ايم کرده ايران به راجع کارهايي ما البته. است نيامده کار

 .کند نمي کار ايران

 يم فرار هم همديگر شناخت از سالها: که گفت ايشان. شناسند نمي را همديگر ها همسايه آسيا در: گفتم

 دو اخير سال 89 طي:که کرد تأکيد او. است شده فراهم فعاليت زمينه رايزني فعاليتهاي اثر در حاال اما کردند،

 نگاه ردس و بوده اساس بي مسائل سري يک اينها سبب. شناسند مي ثالث شخصي زبان از را همديگر کشور

 کارشناس نداشتن از ناشي ما مشکالت هم االن. است شده کستهش و رفته بين از مسائل آن امروز. کردن

 .ددارن توجه ادبيات به بيشتر ندارند، کار تاريخ به هم آنها اما هست، فارسي زبان جا چند البته. است

 هم دسن يک. دادند بنده به را لري مهمه دفاتر فهرست کتاب جلد چند: گفت ناي ساري يوسف آقاي آخر در

 بعد. داد من به ار آن کپي که بود ترکيه به او سفر درباره رضاشاه با ترکيه سفير مذاکره درباره که خواستم مي

 طول ساعتي دو. کرديم خريداري را ضروري هداياي و اجناس از برخي و رفتيم فروشگاهي يک به آنجا از

 .برگشتيم که کشيد
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 يکي. ستا زياد واقعاً ترکيه مشکالت چون ه،کرد افول بالفعل اما هست، و بوده نيرومند ترکيه در گرايي ترک

 محبوبيت مه فارابي. دانند مي خود از را وي آنها که است سينا ابن بيمارستان آنکارا، بيمارستانهاي ازبزرگترين

 .هست فارابي سالن نام به جغرافي و تاريخ و زبان دانشکده در بزرگي سالن و شود مي فرض ترک چون دارد،

 است، ربزرگت اما شده ساخته احمد سلطان مسجد شبيه آنکارا در که بزرگ مسجد يا تپه کجا مسجد به مغرب

 استانبول احمد سلطان مسجد مدل دقيقاً. دارد زيربنا متر هزار 80 قريب و شده افتتاح قبل سال ده حدود. آمديم

 .گنبدي چند يعني ارتدوکسي مساجد مدل و دروسط، گنبدي و مناره چهار. است

 انهخ نزديک خانهاش بوده، تبعيد بورسا در امام که زماني و بوده بورسا اهالي از تپه کجا مسجد عتجما امام

 اب و تراشيده ريش جماعتِ امام يک وي. است رفته بهايران سفري هم اخيراً. است بوده امام استقرار محل

 .گذارد مي سر به کاله يک نماز وقت که است کروات

 امام به را طباطبايي حسيني مصطفي از کتابي و آمد جماعت امام نزد طاهري آقاي نام به شخصي نماز از بعد

 هارچ ما بعد. بود( ع) علي امام زبان از قرآن تفسير روايات آن موضوع و المنان فتح کتاب اسم. کرد هديه

 آنجا از واقعاً .رفتيم متري يکصد تا ما که است متر 110 مناره. رفتيم باال ازمنارهها يکي آسانسورِ با نفري

 عالي تريم يکصد بلندي فاصله از آنکارا ديدن بود شب چون و بود، نقطه بلندترين واقع در. بود شهرديدني

 .آمد مي نظر به

 اين يعني گذاشتند، دوم رتبه در را او فرستاديم ايران به را جماعت امام اين که آن از پس: گفت خداداد آقاي

 اين بر را او اکنون اما.  دومي ديگري و بود اولي دارد،اين جماعت امام دو است، آنکارا اول مسجد که مسجد

 فرد اين و خواند، مي نماز ديگري آن هم سر پشت هفته دو. ايران آمدن مزاياي از هم اين. اند داشته مقدم

 .هفته يک

 وزيرنخست که اًاخير و کرد زندگيمي استانبول در که شد صحبت اردوغان طيب رجب درباره خداداد آقاي با

 انچند حاکم اينجماعت البته. است نشسته و کرده اجاره اي خانه آنکارا شهر پايين محالت از يکي در شد

 مخالف يهاعلو که شود مي گفته. دارند مي بر قدم آرامي به خيلي و بکنند نميتوانند دانشگاه و ارتش در کاري

 ونچ آتاتورک. دانند مي ـ عثمانيها دست از ـ خود ناجي را آتاتورک و اند الئيک ها علوي چون هستند اينها

 مسکوني حالتم وسيع، بخش يک استانبول در هم اکنون. کرد استفاده بيشتر علويها خواستاز مي الئيک نيروي

 ارتش در. دارند فعال حضور علويها است توسعه و عدالت حزب مخالف که حزبجمهوريخواه در. آنهاست

 لدنبا را علويها کردن جعفري سياست ايران: گويند مي چون ندارند ميانهاي هم رانبااي و هستند، فعال هم
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! داريد اداعتق شريعت به شيعيان، شما چون شدهايد سني شما: گويند مي ايراني شيعيان به هم گاهي. کند مي

 رويد؟ مي مسجد به چرا نکشتند مسجد در شما امام مگر

 علي به که ارتکين ارطغرل آقاي. آمديم قونيه سمت به آنکارا از صبح 1 ساعت خرداد، 18 شنبه، سه امروز

 شيعه آن از قبل سال چند و بوده، قم در سالي سه که بود اي طلبه ايشان. بود ما همراه شناسيم رامي او اکبر

. رسيديم قونيه به کيلومتر سيصد حدود طي از بعد ،11 ساعت. است فرهنگي کارهاي مشغول االن و شده

 .آنجاست ديگر عدهاي و موالنا قبر و است آناتولي در مرکزتصوف که بورسا مثل ذهبيم شهري

 بدالباقيع اتاق اينجا. شديم ايشان آمدن منتظر و رفتيم شده موزه يک حاال که موالنا مقبره مدير اتاق به ابتدا

 همچنان وي عکس و هداشت را مقبره و موزه اين رياست که بوده - ترک معروف شيعه نويسنده - گولپينارلي

 هب آن روي وي خط اصل با همراه قونيه به سفرش به مربوط آتاتورک از هم تصوير يک. بود ديوار روي

 .بود اتاق اين در رومي مالي بناي مجموعه از هم جالب نقاشي يک. بود ديوار روي قاب صورت

 پيداست و است مينياتور و نقاشي برخي کوچک، فرشهاي برخي که بود اينجا ديوار و در به ايرانيها از هدايايي

 .دارند آمد و رفت کساني که

 و اينجا آمده زاهدي اردشير پسر1531 سال بوده، فارسي زبان دانشجوي سابقا وي. آمد رئيس آقاي باالخره

 .است برده بسر ادبيات دانشکده در مشهد در ماه ده و داده، او به بورسيه

 است، ضرم بسيار اينجا تاريخي بناهاي براي نظرم به و است، شديد پيماهوا صداي بوديم آنجا که دقايقي در

 و ادد مکتوب ميراث درباره شرحي مفصل هم باز ايراني آقاي. موقت يا است هميشگي وضع اين دانم نمي

! ردبياو بعداً که داد وعده و بودم، آورده را مثنوي دي سي کاش اي بودم؛ آورده را کتاب فالن کاش اي: گفت

 حدود که ردمآو اينجا به استانبول از را اش کتابخانه خودم من: گفت و بوده گولپينارلي نزد گذشته در ئيسر

 .بود آنها ميان هم خطي 100 بود؛ عدد 8900

 شده چاپ قديم جلد سه. مرد هم بعد سال دو و کرد تمام را خطي نسخ فهرست 1510 سال در گولپينارلي

 من به خيلي گولپينارلي: افزود مدير. است شده چاپ هم آنها که بوده ليگولينار کار هم اضافات و بوده

 جوان که من به خطاب فارسي به طنز روي زيرش و کرده، امضا من براي هم عکس يک و بود عالقهمند

 .است درگذشته 1518 سال در و است آمده اينجا به 1531 سال گولپينارلي. بزرگوارم پدر:نوشته بودم

 يم اينجا شام از بعد مولويان و ها دده. گويند مي شريف ميدان اصل در است، مدير اتاق فعالً هک را اتاق اين

 مي شکر بدون قهوه با برداشته را آن که بوده خشک نان هاي تکه سيني در و خورند، مي قهوه و آمدند
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 و دگرفتن مي خود به خلسه حالت دقيقه ده بعد. خورد مي نمک با را قهوه داشت نمي بر کسي اگر. خوردند

 .رفتند مي سپس

 مي لداخ در يعني اينجا کند برگزار بيرون نتوانند و باشد بد هوا اگر موالنا وفات شب يعني عروس، شبِ

 ماه ميالديِ 13 تا دهم روز اکنون. نامند مي عروس حوض آنجا که روند مي بيرون حوض لب وگرنه آيند،

 و ودب قمري ماههاي اساس بر قبال است، شده ثابت خاص صليف در مراسم و شود مي گرفته مراسم دوازده

 .نداشت ديگران به کاري و داد مي انجام را مراسم اين خودش براي قمري هجري اساس بر گولپينارلي

 .است کرده اهدا اينجا به پيش سال سه در زنجان استاندار را موالنا تصوير فرشِ يک

 نجااي در سماع آموزش. است بوده طويت صافي صوفيان ايبر غذا پخت محل که شريف مطبخ آمديم بعد

 نشين چله روز يک و هزار بعداً و است نوآموز اول. دادند مي امتحان و شدند مي دده افراد شده، مي انجام

 براي غذا آشپزخانه اين از که اند بوده اطراف همين هم موالنا خانواده. گيرد مي ياد سماع ماه سه و شود مي

 کي حيات وسط. داد مي توضيح را آنها حفظ روي از موزه رئيس که ديگر چيزهاي خيلي و ردهاندب مي آنها

 لطانس دست به که هست شادروان يک سوتر آن نيز. است بوده ها زن ني قبرستان قسمت که است باغچه

 چهار. 1550 سال در باز و شده، بازسازي دوباره 1511 سال در. است شده درست 1911 سال در سليم ياوز

 .است جديد بقيه و قديم آن ستون

 اول. شديم است مولويه طريقت ديگر مشايخ از بسياري و رومي مالي مقبره اصل، در که موزه ساختمان وارد

 .عثماني محمود سلطان خط جمله از هست، آنجا در فراواني قديمي خطوط. است تالوت اتاق

 ويرتص اين در آن ريز اجزاي که کاله يک. مولوي کاله يعني مطلق، «سکه. »گويند مي سکه مولوي کاله به

 .است ديگر چيزهاي وبرخي قرآن آيات

 تعداد راست دست شويم مي وارد تالوت اتاق از وقتي اما است، شده موزه حاضر حال در مقبره ساختمان

 الدين حسام جمله از مولوي بزرگان از تن ده. است کاله مردها قبر روي. زن 11 و مرد 13. است مقبره زيادي

 .اند شده دفن اينجا چلبي

 دخو مولوي اصالً. است اينجا در خراسان تصوف نفوذ به اشاره که «خراسان رجال» نوشته سنگ يک روي

 پسر هاءب بود، طريقت شيخ سال يازده که الدين حسام از بعد. بود الدين حسام موالنا از بعد. است بوده بلخي

 .شد شيخ است جا ينهم قبرش هم او که رومي مالي
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 ناي تا کشيد طول سال هفتصد و شده ساخته دوره يک در قسمتي هر که است تکه چند ساختمان اين

 .شد درست ساختمان

 و مُرد والنام وقتي: گويند مي استو پدرش قبر کنارش. است مولوي قبر قبر، بزرگترين قبور، همين ميان در

 آن در هم طال که است اطلس پارچهاي موالنا قبر روي! رخاستب قبر از پدرش کنند دفن را او خواستند مي

 .است کرده تقديم اينجا به عبدالحميد سلطان و شده بافته

 وسط .است چهارتا جمعاً که شود مي ديده گچبري چند باال، ديوارهاي در بنا، اين از قسمتي در جلوتر اندکي

 .است امامان از تن سه نام آنها از يک هر واطراف صوفيه مشايخ از يکي نام آن

. حسن حضرت يا و حسين حضرت يا علي، حضرت يا اطرافش و الدين حسام حضرت يا آن وسط اولي

 يا المهدي، محمد حضرت يا النقي، علي حضرت يا اطرافش و رومي الدين جالل حضرت يا: دوميوسطش

 اي العابدين، نزي حضرت يا اطرافش و ولد سلطان حضرت يا: وسطش سومين. العسکري حسن حضرت

 حضرت يا اطرافش و تبريزي شمس حضرت يا: وسطش چهارمين. باقر ياحضرت و صادق جعفر حضرت

 .الرضا موسي بن علي ياحضرت تقي محمد حضرت يا کاظم،

( ص) النبي مسجد ياد به و کرد مالحظه اينجا در توان مي ديگر يکبار را امامي دوازده تسنن ترتيب بدين

 .افتاد

 .گذارد مي روسري شود وارد بخواهد که حجاب بي زن هر. گذاشتهاند روسري موزه ودور مدخل در

 هاي دوره همه که بوده افرادي به متعلق و دارد حجره حجره حالت که ديديم را ساختمان ديگر قسمت

 اليح در گذاشته حجره درون کرده درست هم را نفر يک مجسمه. اند گذاشته سر پشت را ورياضتي آموزشي

 .هست ديگر چيز يا قرآن رحلو يک جلويش که

 در ودهب استانبول در که او ازخانه هم نقاشي يک. بود گولپينارلي کتابخانه محتوي مجموعه همين در اتاق يک

 ابهايکت تعداد. است آمده اينجا به بود اسکودار در که هم ديگرش کتابهاي وي درگذشت از بعد. هست اينجا

 جاي اينجا، اصلي کتابخانه البته است، خطي آن عدد 190 حدود که ستا کتاب عدد 8099 اتاق اين

 استدرخو حسب بر بودند گرفته دي سي آن از که قونيه کتابخانه از را نامه علي از اي نسخه. ديگرياست

 رد مقاله يک کدکني شفيعي آقاي همان، براساس که هست تهران دانشگاه در آن عکس. دادند ما به رايزني

 .نوشت مشهد ادبيات شکدهدان مجله
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 نماز يکساعت ظهرها و بود، شيعه او گفت. پرسيدم گولپينارلي مذهب به راجع مولوي، موزه و مقبره مدير از

 .خوانم نمي نماز عمر تابعين دنبال در: گفت مي و نميرفت هم جمعه نماز و کشيد، مي طول ظهرش

 وده،ب قديم قبرستان همان موالناکه پارک حاشيه در شيک، بسيار رستوران يک موالنا، سفره در را ناهار ظهر

 پارک يک وسط در. آمديم تبريزي شمس مقبره سراغ به سپس و خوانديم هم نماز جا همان. کرديم صرف

 ود،نب شلوغ چندان. تبريزي شمس مرقد هم آن کنار و است مسجد يک. رفتيم مقبره درون به که دارد قرار

 پارچه کي قبر روي. دارند برمي دعا به دست و آيند مي بيشتر زنها. نبود يکس زن نفر سه دو از غير بلکه

 واقع رد که هست پارک همان وسط در مستقل بناي يک در پاشا اسحاق قبر شمس، مقبره بيرون. اند انداخته

 .است بوده قبرستان

 که است بادکيق عالءالدين ميدان شهر وسط. رفتيم کونيه اينها قول به يا قونيه دانشگاه طرف به بود، 8 ساعت

 .زند مي دور تپه دور که است خيابان سپس و پارک آن اطراف و است تپه باالي در هم او قبر

 از ،است شفق يعقوب آنجا مدير. آمديم فارسي زبان گروه زيارت به و شديم قونيه سلجوق دانشگاه وارد

 .ستا فارسي زبان استاديار ايشان که اوز يوسف آقاي يکي استادان

 نجاآ ابتدا بودند کرده خواهش. کند مي تحقيق سلجوقيان و موالنا درباره که هست مرکزي دانشگاه، اين در

 سال رد مرکز اين. است صفوي طريقت در متخصص و تاريخ استاد يک داغ، يوسف کوچک آن مدير. برويم

 آثار و زندگي نيز و است، آناطولي سلجوقيان زبان و ادبيات و تاريخ بررسي آن وهدف شده تأسيس 1519

 به هالبت و شود مي برگزار ها سلجوقي درباره کنگرهاي سال سه دو هر. دارند آرشيو و کتابخانه يک. موالنا

 مانيعث اگر که شد بحث آناطولي در صفوي طريقت درباره مقدار يک. پردازند نمي شام و ايران سلجوقيان

 طريقت که داشت اصرار رئيس. بود شده شايع صفوي طريقت نهما بر اکنون آناتولي کل بود نکرده جلوگيري

: گفت مي او. است شده افزوده آن بر بعداً و نبوده آن در شيعي رنگ هيچ و داشته باطني رنگ صرفاً صفوي

 برابر در هم را مولويه طور همين. کرد مي دفاع خلوتيه گرايش از صفوي، دولت مقابل در عثماني دولت

 اکنون و ت،اس نوشته خلوتيه طريقت و صفوي طريقت درباره کتابي: گفت وي. ردک درست صفوي طريقت

 .کند مي کار صفويه و مولويه ارتباط به راجع

 مثنوي هدربار فارسي به هم شرحي که نوشته سروري درباره را خود دکتري نامه پايان فارسي زبان گروه مدير

 .حافظ درباره ترکي شرح يک و دارد
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 خبر نآ از ترکيه ترکهاي ديگر) بقيه و شناسيم مي ما فقط که داريم ميراثي ما: گويد يم اوز يوسف آقاي

 .بکشيم توانيم نمي نشسته، گنج اين روي که را ماري اما(. ندارند

 رسد سلجوق دانشگاه در فارسي زبان رشته در مقاطع، تمام در دانشجو چهار سه تنها متأسفانه حاضر حال در

 .شود بهتر اوضاع است قرار گويا ولي خوانند، مي

. برسيم داريم اراآنک در ترکيه شيعيان براي که مجلسي به بايد استانبول در امشب بيرون؛ آمديم قونيه از باالخره

 سيصد هب نزديک گويا. دارد ماشين سرعت به بستگي. هست آنکارا تا قونيه از راه ساعت چهار تا ساعت سه

 .است کيلومتر

 اين. کند مي هدايت را آن شيعه روحانيون از آيدين موسي حاج آقاي که است وقف يک «علي باب بنياد»

. اند شده يعهشً بعدا و بوده علوي يا سني قبالً آنها از برخي که است شيعيان از نفر سي از شده تشکيل بنياد

 بمغر مازن سؤال، به پاسخ و سخنراني ضمن و شوند مي جمع مغرب نماز از پيش شنبه هفته هر گروه اين

 جدمس ديگري و اکبر، اللّه مسجد يکي: است شيعيان آن از که است آنکارا در ديگر مسجد دو. خوانند مي را

 درس نجف در که نام حسن شيخ اکبر اللّه مسجد در. کنند مي شرکت آنها در سنّتي شيعيان که محمّديه

 زادهاش برادر فعالً و - بوده نجف گويا هم او که عبداللّه سيّد محمّديه مسجد در و خواند مي نماز خوانده،

 «وقف بنياد» - قلعه چهل - کريکاله شهرک در موسي حاج. کند مي نماز اقامه آنجا در - است قم شجاع سيّد

 هفت و خوانده درس قم آيدين موسي آقاي. دارند روزبرنامه هر و دارند اي طبقه سه آپارتمان دو که دارند

 شيخ انآقاي که کند مي کار کوثر انتشارات با همراه ايشان. است تبليغ مشغول اينجا در که است سال هشت

 خيلي را ادافر اين و هستند سيستاني آقاي مقلِّد معموالً اينجا سنّتي شيعيان. گردانند مي را آن کاظمي و قدير

 هرستانيش آقاي که قبل سال چند. است گرفته خود به هم ديگري رنگهاي اختالفات اين حاال. دانند مي انقالبي

 از يدارد به حاضر عدهاي که بود زياد آنها ميان اختالف قدر آن بود آمده اينجا - سيستاني اهلل آيت نماينده –

 .نشدند بود، شده وارد ديگران خانه در که ايشان

 زير و دکن مي مصاحبه او با اينجاهم تلويزيون گاه که است نجف هاي کرده تحصيل از هم الدين صالح شيخ

 .شود مي ديگران ناراحتي سبب اين که ترکيه، شيعيان رئيس: نويسند مي او اسم

 قرار. ودندب شده جمع بيشتر بلکه نفر سي حدود. رسيديم علي باب وقف محل به که بود ربع و هفت ساعت

 ات هبرنام اين. بود خانمها مخصوص هم ديگر اتاق يک. باشد جواب و سؤال بعد و کنم صحبت دقايقي شد

 حاج آقاي خود. بود جواب و سؤال آن ساعت دو از بيش و شد ساعت1 مجموعا که يافت ادامه 10,9 ساعت

 راضي و بود خوبي جلسه نظرم به. کرد ترجمه اکبر علي آقاي هم مرا جواب چند کرد؛ مي ترجمه موسي



65 

 

 و ردک صبوري هم ايراني قايآ. کند قبول بايد خدا که آن از غافل ام، کرده وظيفه انجام که شاد هم من. رفتند

 آخر به تا جلسه همراه تقريبا که آمد خوشم حاضر افراد هيجان و شور از من.  نشست را ساعت سه اين

 کي کردم تالش که بود عراق از بحث آنها اساسي مسائل از يکي. بود شده طوالني خيلي که اين با آمدند

 نيريپ و نان خوانده، نماز برگشته هتل به که بود زدهيا ساعت شب. بدهم آن اخير دوره مسائل از کلي شرح

 .خورديم را صبحانه 3,9 ساعت صبح. خوابيديم و خورديم

 از بعد: هک گفت آجار تونگل آقاي کتابخانه رئيس. داشتيم ملي کتابخانه از ديدار خرداد، 11 يا چهارشنبه روز

 که تاس بايزيد دولتي کتابخانه در است اندهم باقي عثماني دوره از چه آن اما شد، تأسيس اينجا جمهوريت

 اينجا در نفر 890. اند آمده اينجا به 1511 سال اما بوده، آي قزل در اينجا قبالًساختمان. است استانبول در

 اينجا نفر 8000 تا 1900بين روزانه. است فعال اينجا شب 11 تا صبح 5 از هفته روزِ هر. هستند کار مشغول

 آن عدد هزار دويست و ميليون يک. است نسخه ميليون 8 ما مکتوبات و ما کتابهاي کل: گفت او. آيند مي

 هزارجلد 5 که مانده عثماني از هم شرعيه سجالت. هست خطي نسخه هم جلد هزار سي حدود. است کتاب

 .دارد هم غيره و دي سي و نشريات همچنين کتابخانه،. است

 مشخصات تا يدآ مي اينجا ترکيه ومجالت کتابها تمام. نيست کنندگان مطالعه استفاده براي صرفاً کتابخانه اين

 فهرست. بگذاريم کامپيوتر در pdf صورت به صفحه صفحه که است قرار امسال از. شود ثبت آنها کتابشناسي

 شهرستانها از بحال تا فهرست چندين. کنيم چاپ بايد ما قانون، طبق هم را مختلف شهرهاي و ها نسخه

 لسا برنامه در که کرده آماده مشترک چاپِ براي را فارسي نسخ از جلد يک هم ايران رايزني. ايم کرده چاپ

 .ماست جاري

 بيشتر اينجا مراجعين. است سودمند بسيار که شده عرضه هم عثماني چاپ منشورات از فهرست يک

 .هستند استادان و دانشجويان

 حذف ار تکراريها و شود مي هزار هشتصد حدود که است الين آن کتابهايمان کتابشناسي گفت مرکز رئيس

 بيشتر کشورها ساير از ما خريدهاي. است شده تمام تازگي به و شده آغاز 1558سال از طرح اين. ايم کرده

 دارد ترکيه هب مربوط مطالبي نوعي به ديگر جاهاي در که کتابهايي صرفاً کتابخانه اين و است، مبادله طريق از

 در که را خودمان به مربوط کتابهاي به مربوط اطالعات که است ايفال طريق از ما ارتباطات. کنند مي تهيه

 ئيسر که است گفتني. داريم جانبه دو روابط هم کشورها از برخي با. گيريم مي شود مي چاپ ديگر جاهاي

 .است سِمَت اين در که است سال پانزده ملي کتابخانه
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 و زديم فروشگاه يک به سري راه سر. آمديم بيرون آنجا از 11,9 ساعت و زديم کتابخانه در گشتي آن از بعد

 رسفي. بوديم سفير ميهمان و رفتيم عارف حاجي رستوران به 1,9 ساعت. کرديم خريداري لباس تکه چند باز

. تاس بوده بازرگاني وزير معاون سابقاً.دارد مسؤوليت اينجا در است ماه 80 که است آبادي دولت آقاي ايران

 صحبت و بوديم آنجا در 1,80ساعت تا. بودند هم ايراني و منفرد خلج آقاي. داشتند حضور هم وي معاون دو

 وضوعم. است خطرناک بسيار استراتژيک بحرانهاي لحاظ به ترکيه موقعيت که شد بحث آنجا در. کرديم

 زيادي تذل و وردهاندخ شکست تاکنون ترکها که اروپا اتحاديه به پيوستن بحث شد؛ افتضاح که قبرس

 آن يرو هنوز اروپاييها که غيره و طرابوزان و استانبول بحث طور همين و کردها ماجراي. اند کشيده تاکنون

 از ار چيز همه ترکيه که است اين امر ظاهر. دارند آن جدايي براي شگفتي پنهاني تالش و هستند حساس

 مه فعلي دولت اين. ندارد آتاتورک به جزچسبيدن هم يچارها عجالتا و ندارد گذشته از ميراثي داده، دست

 اگر هيچ، هک خورد شکست اگر کند، مي چه فعلي دولت ببينند تا منتظرند آنها و است پنهاني دولت يک سپر

 هب حاضر هم آمريکاييها و شده تيره اسرائيل با آنها روابط روزها اين. بگيرند او دست از را کار کرد غلبه

 هم عراق هب ترکيه طريق از ها امريکايي ي نيرو اعزام قصّه. نيستند ترکيه از طوالني راتژيکاست هاي حمايت

 گفتني. دنداشتن آن به جدي نياز آمريکاييها گرچه دارد، بالقوه تيرگي اين عمق از نشان شد مواجه مشکل با که

. رفت و شد ماشين سوار آمد هم او آمديم بيرون وقتي که بود رستوران روبروي دميرل سليمان خانه که است

 زاده امين ايران، خارجه وزارت معاون با 1,9 ساعت فردا شد قرار و کرد صحبت سفير با آمد دفترش رئيس

 رزي کلي بندي تقسيم در هم عدالت حزب که است ترکيه راست جناح رئيس دميرل. بروند او ديدن به

 .ستا آمريکاييها اعتماد مورد سخت دميرل. است آن مجموعه

 دفاتر اعضاي و سفارت کارمندان براي سخنراني جلسه يک ظهر از بعد 3 ساعت چهارشنبه، روز عصر

. وابج و سؤال هم ساعت نيم و کشيد طول سخنراني ساعت يک. داشتم هستند شاغل که غيره و هواپيمايي

 اسي،سي مسائل در او صبر و( ع) علي امام درباره که بود برخوردها در اعتدال و تشيع به راجع بحث موضوع

 تا و( السالم عليهم) امامان به راجع بعد و حسين، امام رفتارعقالني حسن، امام عقالني رفتار طور همين

. بود خوبي بحث و دادند مي گوش واقعاً. کردم صحبت خميني امام و کرکي و حلّي عالمه و نصير خواجه

 يليخ بازتاب سايت به راجع. ها اي وزارتخارجه ثلم بودم، سفيد آخوندي يقه پيراهن و شلوار و کت با من

. بودند حاضر ربيشت اندکي بلکه نفر هفتاد ـ شصت حدود جلسه دراين. دارد بيينده خيلي نظرم به کردند، سؤال

 .دادند شام و شده خوانده جماعت نماز بعد،

 قتو اول صبح عجالتاً. کنيم نديد مرکز چند از است قرار و است آنکارا در ما اقامت آخر روز پنجشنبه امروز

 .بفرستند راناي به اتوبوس با تا کنيم کارتن کرده، درست را کتابهايمان وضعيت قدري تا هستيم رايزني عازم
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 يک. 1588 سال در يعني شده، تأسيس آتاتورک زمان در که شديم ترک تاريخ بنياد عازم ده ساعت رايزني از

 ترک رهنگف بنياد يک و زبان بنياد يک آتاتورک. است پولدار و قوي و نيرومند هم بسيار که مستقل مؤسسه

 بر زمرک اين است وقرار است برخورد خوش بسيار فردي اوغلو خلج آقاي آن رئيس. است کرده تأسيس هم

 ينا خطي هاي بندي،نسخه فهرست مخصوص گروه يک. شود تر آکادميک مرکز يک جديد قانون يک اساس

 .ستا شده فهرست خطي نسخه هزار يک از بيش اينجا. است شده تمام تازگي که دکنن مي فهرست را مرکز

 ترکهاست معماري کارهاي شناخت روي فعاليت دارد، قرار ما کار دستور در که مهم موضوع يک: گفت او

 خ،ورم يک: داريم نفر سه کشوري هر براي. است نشده انجام هنوز ايران روي کار. است مانده باقي دنيا در که

 و تونس و اردن و مصر. است شده کار عربي کشور چند تنها تابحال. هنري کارشناس يک و معمار، يک

 .الجزاير با ايضاً است، شده امضا نامه تفاهم هم اسرائيل با طور همين

 .است مطلب اين به مربوط هم آن بند يک که ايم کرده امضا تفاهمنامه يک ايران با

 دارم پروژه يک هم من خود. دهيم مي انجام داريم چين در ترک خاندانهاي هدربار هم طرحي يک: گفت او

 است مايونيه دفاتر بخشي است، لري مهمه دفاتر انتشار ما ديگر کار يک. است ترکيه عشاير تاريخ درباره که

 ريماد تبريز و بالکان از هم گزارشهايي. است انتشار حال در که است قصبات و شهرها هاي گزارش بخشي و

 .است نشر حال در که

 صفوي اجاق،. است کار اين مشغول اجاق پاشا احمد آقاي که است ترکيه تصوف تاريخ ديگر، طرح يک

 جخل آقاي اتاقي هم شخص اين. اند بوده شيعه همه ترکها که است آن نظرش يک و است برجسته شناس

 يم انجام را کارها اين که هستيم قديمي داستا چهار سه شاگردهاي ما: گفت او. است بوده دانشگاه در اوغلو

 .دهيم

 اين. تاس بالکان در اقتصادي ترانسفورماسيون موضوع که داريم انگليسي خانم يک دست هم پروژهاي يک

 زا طرح اين در و کند، مي کار عثمانيها آمدن از بعد و عثماني از قبل را بالکان اقتصادي وضعيت پروژه

 .شود مي استفاده غيره و بلغارستان و واتيکان و بالکان آرشيوهاي

 روشن ارامنه کشتار ماجراي که بود اين هم آن هدف. است شده چاپ که داشتيم ارامنه به راجع هم پروژه

 نيارم پانصدهزار عثماني دولت و آوردند فشار عثماني بر اصالحات براي اروپايي کشورهاي زمان آن. شود

. شدند عام قتل آنان که هستند و بودند مدّعي ارامنه. رفتند عراق و قفقاز به هم برخي. کرد تبعيد سوريه به را

 توجه ايدب خوب: کنم اضافه بايد من. است نگرفته صورت عامي قتل چنين که کرديم ثابت پروژه اين در ما
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 نبهج از البته. کرد تصوير اروپا در خشونت چهره هم اسالم از و بود خشني دولت عثماني دولت که داشت

 .کرد اسالم به هم خدماتي ديگر هاي

 ينا اسناد: گويند مي اروپاييها که افزود دارد، حساسيت اندازه چه تا مساله اين روي داد مي نشان که اوغلو

 کتاب اين ،مختلف آرشيوهاي اساس بر تا بود اين ما وظيفه. کنيم نمي قبول ما ولي ايد برده بين از را عام قتل

 ينا براساس ما. کرديم استفاده آن از تحقيق اين در و گرفتيم آرشيوها آن از سند برگ رهزا 90. کنيم تهيه را

 بعد جمعيت اين که بود اين تحقيق موضوع آورديم، دست به 1519 سال از قبل را ارامنه جمعيت تعداد اسناد

 روي ياديز فشارهاي حاضر حال در و است، ترکيه براي مهمي مسأله اين رفت؟ کجا به جهاني جنگ از

. ددادن ترکها به را ها ارمني آمار آنجا در کرده صحبت اروپاييها با لوزان در ترکيه 1581 سال در. هست ترکيه

 با 1511 رسمي آمار. است نشده کم ها ارمني شمار از چيزي ديديم ،1511 سال بارقم رقم، اين مقايسه با

 عشاير حمله يا جنگها در که بود اختالفي هزار 800 حدود. بود 1581سال آمار همان اين و بود يکي 1515

 .کردند مهاجرت وآمريکا سوريه و ايران به هم تعدادي بودند، شده کشته

 را آن مجددا اروپايي پارلمان چندين گذشته سال چند طي و است آراء معرکه مسأله اين که دانيم مي البته

 صورت 1519 سال در مزبور واقعه. نشد باره آن در نظري اظهار به حاضر ايران پارلمان ولي کردند محکوم

 شده مخابره ايران به عثماني از زمان آن که هست هم ما خارجه وزارت اسناد در فراواني گزارشهاي و گرفته

 .است

 کتابخانه. است شده مي چاپ تاکنون 1518 سال از. است درآمده بولتن بِلّتَن مرکز اين تاريخ مجله شماره 811

 .دارد کتاب جلد هزار 890 هم ترک بنياد

 گروه رمدي مرسل دکتر و هستيم ترکي به ترجمه حال در است ترک تاريخ که هم را شرفنامه: گفت رئيس

 .است آن ترجمه درحال فارسي زبان

 آقاي. شود مطرح مباحثي چه که داد مي رهنمود و کرد مي جدي کمک ما به منفرد آقاي مراحل اين تمام در

. تاس خوبي مترجم و ترک، همسرش است، رشتي اصالً که جواني. کرد مي ترجمه وبخ بسيار هم ترابي

 .است نوشته جنوب واحد گويا تهران آزاد دانشگاه براي ترکيه علويان به راجع اش نامه پايان

 وزهن متأسفانه ولي شود، مي چاپ اينجا در خطي نسخ فهرست چقدر شد معلوم اخير مالقاتهاي تجربه از

 وجودم مرعشي درکتابخانه آنها از مشترک فهرست چندين. است گيري شکل حال در گويا و هنشد يکدست

 .است
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 قرار. دبو عثمان آل تواريخ يکي که کرد هديه ما به هم کتاب دو ايشان و بود خوبي بسيار مالقات حال هر در

 .بفرستد بعداً هم را ديگرشان آثار شد

 ديانت سازمان رئيس معاون شوقي آقاي با ديدار براي 8 ساعت و ،خوانديم نماز راه در خورديم، ناهار ظهر

 اصالً. دارمن ايران از اطالعاتي استاد يک عنوان به من: گفتکه خوشامدگويي ضمن ايشان. رفتيم سازمان اين به

 نم دانند، نمي چيزي ترکيه به راجع ديدم بودم، مصر اخيراً حتي ندارند، هم از خبري اسالمي کشورهاي اين

 که است اين اعتقادم من خوانيد؟ مي عربي ترکيه در شما مگر: که گفتند مي کردم، مي صحبت عربي لهجه با

 ادامه فعاليت اين که شاءاللّه ان. باشند آشنا همديگر با علمي جوامع و بشناسيم نزديک از را همديگر ما بايد

 .شود استوارتر روابط اين و يابد

 عربها و رد،ب بين از را ترکي و آورد را عربي زبان عثماني،: گويند مي ترکها ينجادرا: که کرد تأکيد شوقي آقاي

 واندي سليم سلطان که است تاريخ طنز هم اين) کرد خراب را عربي و آورد را ترکي عثماني، گويند مي هم

 چه ام گويدنمي کسي ولي شنويم، مي را مسيونرها فعاليت االن(. ترکي ديوان ما شاهاسماعيل و دارد فارسي

 .کنيم مي

 ما: گفت و کرد تأکيد را استادشوقي هاي گفته هم ايشان. داشت حضور نيز ديانت الملل بين روابط مسؤول

 يوندهايپ به هم اروپاييها که طور همان کنيم، عمل آن اساس بر و بنگريم خودمان فرهنگي پيوندهاي به بايد

 ما هايجدايي از ديگران. باشد خوب روابط اساس بر دباي فرهنگي خوب پيوند يک. کنند مي تکيه خودشان

 را فعلي طرواب گذشته پيوندهاي به توجه با بايد ما. اندازند مي بيشتر اختالف ما بين و کنند مي استفاده

 زمينه مينه در برايتحقيق را تراث نشر مرکز ما: گفت و کرد تشکر ايراني آقاي هم بعد. ببخشيم استحکام

 .ايم کرده تأسيس

 کارمند هزار 19 از بيش که است پرورش و آموزش وزارت از بعد ترکي سازمان بزرگترين ديانت، سازمان

 .است قوي آن در ديانت سازمان اندازه اين تا الئيک کشور يک در که است شگفت نکته اين. دارد

 از و دهآم جديدي نسل يک االن اما بودند، کار سر آتاتورکي نسل يک اسالمي انقالب زمان که است گفتني

 هبود دانشجو ايران انقالب زمان که هستند دسته آن از عمومي روابط مسؤول و معاون و ديانت رئيس جمله

 .شده ترجمه هم شريعتي کتابهاي. دارند ايران به اي ويژه عالقه و اند خوانده ايرانرا به راجع خيلي و اند

 آنقدر انقالب ايام ما :بود گفته دوستان از يکي به ترکيه نويسندگان اتحاديه رئيس اوزترک نظيف دکتر پرفسور

 يديم،پوش مي آن شبه و آخوندي لباس و آورديم درمي را ايران آخوندهاي اداي گاه که بوديم ايران تأثير تحت

 تا اند دهکشي زحمت سال بيست اينها. است آمده کار سر اکنون بوده، ايران انقالب تأثير تحت که نسل اين
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 نمي يهترک درد به ايران نسخه فهميديم موقع آن: گويند مي خودشان. شد تشکيل اربکان دولت که خراوا اين

 و دارد نگه ار دينش که نسلي يک به بايد نسخه اين در. بنويسيم جديد ترکيه مطابق نسخه يک بايد و خورد

 عدالت و توسعه بحز که بود همين براي و آوريم پديد کند سيستم اين حفظ براي تالش حال عين در

 بولق با بايد که بود اين شان عقيده آنها. بود اربکان حزب درون در اصالحي حرکت يک که شد تشکيل

 ايبر را ديني ارزشهاي آرام آرام و بياييم کنار الئيک، نظام با آمدن راه و کاري محافظه و غربي دموکراسي

 ظحف را حجابشان دخترانشان که اين براي حزب اين رهبران از بسياري که است مشهور. داريم نگه خودمان

 .ندارند تسلط دانشگاه بر چون. فرستند مي امريکا به تحصيل براي را آنان کنند

 تحت اينها. است بوده اخير سالهاي در ايران اصالحي جريان تأثير تحت شايد هم اصالحي جريان اين البته

 ورج اين ترکيه داخل در. است داشته تأثير هم اينها روي جريان آن و بودهاند هم سروش هاي نوشته تأثير

 نزديک هاآمريکايي وبخصوص غربيها به االن البته. هستند اصالح دنبال و بريدهاند هم ايرانيها که شد تلقي

 نظر به ولي هستند، محتاط هنوز حال، اين با. هستند اسالمي انقالب فضاي آن تأثير تحت همه اين با شدند،

 .شود بهتر اوضاع قدري آينده در که رسد مي

 عرب يدنيا در بودند مسلمانان از کساني اولين روي هر به که هستند وهابيها دشمن اصولي صورت به ترکها

 مي انکار شان خود بالد در را ها عثماني آثار عربها که هستند شاهد که هم حال. شدند جدا عثماني از که

 ينا که گفت سعودي يک اواخر اين. کردند خراب اخيرا بودند اختهس مکه در ترکها که هم را اي قلعه. کنند

 حتي آن دونب و کردند مي زندگي ترکها پول با اشراف که دانيم مي البته. ترکها نه بودند ساخته مکه اشراف را

 .بکشند نفس توانستند نمي

 در الًقب. دارد العاده فوق ميتاه اينجا در آنها ترويج و ترکي زبانهاي به آن نشر و انديشه توليد حال هر به

 ترکي هب ايراني آثار و نميشود عرضه جديدي هاي انديشه االن متأسفانه و بوده زيادي ايراني کتابهاي ترکيه

 .آيد نمي در

 قرار. کنيم شرکت امام سالگرد مراسم در تا رفتيم رايزني سمت به 1 ساعت خرداد، 11 پنجشنبه روز عصر

 ساعت تصحب و بود گرمي بسيار جلسه. کنم سخنراني بودند آنکارا مقيم ايرانيهاي که هم محفل اين در بود

 بحث. داشتند حضور هم زاده امين آقاي وزارتخارجه معاون و سفير. شد تمام اندي و هشت شده، شروع 3

 و ماما به راجع آن از پس بود؛ الهي ميثاق حفظ لزوم و اسرائيل بني درباره مائده سوره از آياتي درباره من

 هب راجع قدري گفتم؛ سخن کردند حرکت الهي سنن اساس بر و طبيعي صورت به که ايشان شخصيت
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 اي ياعارف فقيه لزوماً نه بود آن قرآني معناي به حکيم امام، که اين و کردم بحث امام حکيمانه شخصيت

 .فيلسوف

 نام به بود نقاش که ساله 31 ايراني يک. کردم مي صحبت ايرانيها با و بوديم آنجا 18 ساعت تا آن از بعد

 يروين با: که داد توضيح و گفت او با رفاقتش و احمد آل جالل از. بود کرده شرکت مراسم اين در محمّديان،

 از بعد روزهاي کرده گره مشت با امام از او نقاشي: افزود و گفت را دوره آن قدريخاطرات و بوده ها سومي

 چند اب گرفته دست را نقاشي آن خودم: گفت او. داشت تيراژ ميليون هفده که شد چاپ نيوزويک در انقالب

 .است روز همان تصوير عکس آن و کرديم حرکت نفر

 توانمب اميدوارم. شد خواهيم استانبول عازم صبح فردا شاءاللّه ان و است آنکارا در ما اقامت شب آخرين امشب

 .مببين هستم او ديدن مشتاق که را دوستانم از يکي

 رهنگيف کارهاي بخش که رفتيم اِرسيکا تشکيالت سراغ و کرديم حرکت استانبول سمت به 9 ساعت صبح

 ترکيه رد گويا روز آن که است اوغلو احسان الدين کمال تشکيالت اين رئيس. است اسالمي کنفرانس سازمان

 وزراي اجالس جريان در تا کند مي تالش ترکيه اخيراً. داشت حضور اِرِن خالد آقاي ايشان معاون اما نبود،

 اسالمي سکنفران سازمان ثابت کل دبير عنوان به را اوغلو شود مي برگزار استانبول در که سازمان آينده خارجه

 اوغلو و کرد را کار اين که. )کند راضي را اسالمي کشورهاي تا کند مي تالش حاضر حال در و کند معرفي

 رفيمع را بنده و خودش ايراني آقاي حال هر به. نيست راضي چندان بتبا اين از ايران البته( شد هم رئيس

 به را نهاآ و برد مؤسسه مختلف بخشهاي رابه ما ايشان. نيامد چيزفهمي آدم خيلي رئيس مساعِد نظرم به. کرد

 تقامساب معماري، کهنه،کارهاي مساجد احياي به مربوط اينها کار از زيادي بخش. کرد معرفي اتوماتيک طور

 ساميا شده چاپ کاتولگهاي ضمن که اند شده برنده مسابقات اين در کساني نيز ايران از. است عکس و خط

 .است آمده آنها

. است شده چاپ آنها هاي ونسخه ها ترجمه از هم فهرست يک که است قرآني هاي ترجمه ويژه قسمتي،

 دزيا زبان سه اين در قرآن ترجمه چون است، اردو و وفارسي ترکي از غير زبانهاي مخصوص جلد يک اين

 .است

 در هم يکي اند، داشته دراصفهان سال دو از قبل هم سمينار يک که است دستي هنرهاي ويژه بخش، يک

 درباره هک تونس سمينار درباره هم کتابي. کنند مي شرکت آن در کشورها از زيادي تعداد که است بوده تونس

 کيي آن از قبل و دمشق، در هم سمينار يک. است انگليسي و ربيع زبان به که است شده چاپ بوده فرش

 .است بوده پاکستان در شده برگزار اينها از پيش که ديگري و مصر در هم
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 معرفي در سينفي بسيار مجموعه. اند کرده چاپ العثماني العصر في القاهره في االثار عنوان با مفصل کتاب يک

 هورظ ابتداي از که اند کرده چاپ الخط فنّ عنوان با بزرگي کتاب. است رهقاه در عثماني آثار از زيادي تعداد

 هک دارند مخطوطات به مربوط قسمت يک. است شده چاپ آن در زيادي آثار و اخيراست دوره تا عربي خط

 .داريم تاريخ کتابخانه در هم ما که است کوپريلي مخطوطات جلد سه انتشار جمله از

 با تفهرس يک. است ترکيه مخطوطات ويژه البته که اند کرده منتشر هم را مياسال طب هاي نسخه فهرست

 .ديگر فهارس و است شده چاپ «ترکيا في نادرة مخطوطات في مختارات»عنوان

 از برخي وتصاوير است اهدايي آنها از بسياري که است زبان 91 در کتاب جلد هزار 19 داراي آنها کتابخانه

 .بودند زده رديوا به را کنندگان اهدا

 حسب رب اينجا در کتابها. قرننوزدهم از قديمي بسيار ساختمان دو در. هستند نفر پنجاه مؤسسه اين موظفين

 .زبان نه شده بندي دسته موضوع

 .است شده دار عهده را آن مسؤوليت اوغلو آقاي بعد اندکي و شده تأسيس 1535 سال ارسيکا

 رئيس که 19 باالي است پيرمردي. است کايا نوزاد آقاي آن رئيس. فتيمر سليمانيه کتابخانه طرف به آن از بعد

 .آمد برخورد خوش نظر به و بود آمده ايران به هم قبل چندي و است کتابخانه

 قبالً را آنها اسامي. آوردند داد دستور سريع که کنم مالحظه بياورد را نسخه چند خواستم ايشان از بنده

 در يهسليمان کتابخانه: که گفت ايشان. دادم ايشان به را آنها هاي شماره مالقات، ضمن و بودم، کرده يادداشت

 شده استفاده آن از کتابخانه عنوان به 1511 سال از و بوده شده ساخته مدرسه قصد به البته و بوده مسجد کنار

 .است

 قرار کتابخانه اين نظر زير انهکتابخ 111 تاکنون. اند کرده منتقل اينجا به را همه که بوده وقفي کتابخانه چند

 تعداد .است اينجا نظر زير غيره و سليمان نورعثمانيه،حاجي کوپريلي، افندي، راغب مکتب. است گرفته

 آدرس معموال. هست کتاب هزار 180 اينجا در. دارند مخطوطات هم سراي طوپقاپي مثل کتابخانه، ديگري

 .آوردند مي آن خاص شماره با را وقفي مجموعه آن نام دهند مي که را کتاب هر

 مترجم ودب شاغل کتابخانه همان در و خوانده درس عرب ادبيات رشته تهران، دانشگاه در که يئيت کلثوم خانم

 آقاي ااينج رئيس. کرد لطف ما حق در خيلي حال اين با نبود، موفق مطالب انتقال در خيلي والبته بود، ما

 رارق: که گفت ايشان. دارد رياست است سال ده و کند مي کار کتابخانه اين در که است سال 88 کايا، نوزاد
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 جشن آينده هفته. شود مي تمام ديگر سال دو. کنيم مي کار است سال سه. کنيم دي سي را کتابها همه داريم

 .گيريم مي عکس را برگ هزار 81روز هر. گيريم مي را نسخه هزار 19 شدن دي سي

 11 اعتس تا ما دوم شيفت افراد و بشود آماده هاي نسخه تصوير تا کنند مي کار شيفت دو در افراد: گفت او

 هم نهاآ براي را کار همين که داريم سليمانيه به وابسته هاي کتابخانه براي هم اي برنامه. کنند مي کار شب

 کارها .ايم کرده رشد اندازه اين تا اکنون اما داشتيم، دوربين نه داشتيم، پول نه چهارسال، از قبل. دهيم انجام

 که است گفتني. داريم ديگر شهرهاي در و اينجا دوربين چند. شود مي انجام دوربين با بلکه نيست، اسکن با

 .است ارشاد و فرهنگ نظر زير سليمانيه کتابخانه

 ليخي - بوده سني قبالً و - است شيعه جوان يک بهاءالدين آقاي ما راننده. شديم عازم ناهار براي آن از بعد

 مسجد به نماز براي و خورديم را ناهار. داشت نگه آکساراي خيابان در جايي يک تا گرداند شهر در را ما

 قدر آن و آمديم مهمانسرا به آن از بعد. بگذاريم نماز هم و ببينيم را مسجد هم تا رفتيم فاتح احمد سلطان

 از پيري آقاي منفرد، آقاي. رفتيم خواب به همه شويم، متوجه که آن بدون ساعت سه دو که بوديم خسته

 سختي اال و آمدند ما با آنکارا از اينها که کرد رحم خداي و بود فرستاده ما همراه راننده با را رايزني اعضاي

 .است خرداد11 روز شنبه پنج ظهر از بعد هفت ساعت نويسم مي را کلمات اين که اکنون. کشيديم مي زيادي

 از يکي همراه هم ومن شد، توپقاپي موزه ديدن عازم ايشان. آمديم بيرون ايراني يآقا با همراه جمعه روز

 سيارب ازمساجد برخي و زدم فاتح سلطان مسجد پشت قسمت در گشتي وي با و شدم راهي محلي دوستان

 اين از يبسيار. کرديم مالحظه است فاتح سلطان دوره به مربوط و پيش سال پانصد چهارصد يادگار که کهنه

 .بينند نمي اصال ها توريست را کوچک اماکن

 ششم قرن از کليسايي هم مسجد اين. بود قديمي مسجد يک کنار که ديديم را آقا حسين مدرسه جمله از

 ايدش. است شده ساخته مدرسه يک کنارش و مسجددرآمده، صورت به عثماني فتح از پس که بوده ميالدي

 هر مدرسه اين هاي حجره عبارتي به يا اتاقها حاضر حال در. تاس بوده دير عنوان به ديگر بخشي هم آن

 به رفته،گ صورت تازگي به کار اين. است شده ناميده اسالمي بالد در ترک پيشين علماي از يکي نام به يک

 چل اولياء زاده، رسول امين محمّد بيروني،: مانند افرادي نام

 

 http://historylib.com/index.php?action=article/view/628منبع : 

 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/628
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 (0111 ماه دي 01 - 00 رياض به سفر گزارش) ساالر مرد تمدن

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  10/  81: سايت روي انتشار تاريخ

 

 اين از هدف. شدم مهرآباد فرودگاه عازم رياض سوي به پرواز قصد به 1111 ماه دي 11 جمعه روز صبح

 دو يشپ شب دو. بود خواهد برقرار آينده جمعه تا شنبه روز از که است ايران فرهنگي هفته در شرکت سفر

 مانساخت جلوي يکي. است آورده پديد را هايي نگراني طبعا که گرفت صورت رياض در انتحاري عمليات

 دو هر که اند کرده اعالم سعودي مسوول. سعودي ويژه يروهاين محل جلو هم ديگري و کشور وزارت

 آن از که هم اي خانه به حمله در عالوه به و شده سرکوب محل به ها ماشين رسيدن از پيش عمليات

 .اند شده کشته نفر هفت بوده ها تروريست

 اکنون اند کرده گزاربر آزادي ميدان در ايران در را خود فرهنگي هفته( 1111) پيش سال دو که ها سعودي

 روشن فرودگاه در اما دارند شرکت نفر 19 حدود سفر اين در. باشند ها ايراني ميزبان بايد مي آن پاسخ در

 کترد ديگري و شده بيمار که است زاده عالم آقاي نيامده که سخنرانان از جمله از. اند نيامده نفر چند که شد

 آقاي که بوده قرار. آمد خواهد ديگر روز دو و افتاده تاخير به ويزايش گويا که( الويري) خندان محسن

 روزهاي که گفت همانجا کسي. است نيامده بوده آماده چيز همه که اين با هم او که باشد هم عراقي محمدي

 امعيج مسجد آقاي. است نيامده دليل آن به شايد که بود مطبوعات در مطالبي وي زياد سفرهاي عليه اخير

 .بود خواهد پرواز همين در و سفر اين در البته فرهنگ وزير

 تحصيل از و است ارتباطات و فرهنگ سازمان هاي مديرکل از که است اسماعيلي آقاي من از کننده دعوت

 دهش تعقيب تلفني کارها و ام نکرده زيارت را ايشان تاکنون. باشد مي( ع) صادق امام دانشگاه هاي کرده

 .سازد آماده را کار مقدمات تا رفته رياض به خودش که تاس روز چند که اين مثل. است

 است قرار. کرد احوالپرسي و آمد جامعي مسجد آقاي که بودم چرت حال در راه ميانه در. شديم هواپيما سوار

 .بماند سعودي در را اول روز سه ايشان

 چه هک نيست روشن هيچ اما اند آمده سفر اين به حج به رفتن عشق به که کردند مي ابراز افراد آغاز همان از

. کردم گوگفت ايشان با عربستان مسائل باره در بار چند حج در که بود خاجي آقاي ما قبلي سفير. شد خواهد
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 را اش استوارنامه هم هنوز گويا که اند آمده – انقالب مجاهدين مرکزي اعضاي از – صادقي آقاي اکنون

 .است آمده اينجا به که است ماه دو از کمتر هم وي که اوست معاون دستمالچيان آقاي. است نکرده تقديم

 راحتاست مشغول جايي کرده الحره سوق در گردشي و بوديم معطل ساعتي چند شده پياده دبي فرودگاه در

 من نارک روحاني لباس با بود، ارشاد مساجد کانون از که هم پروانه آقاي.  بودم روحاني لباس با بنده. شديم

. آورد ساعت ربع يک و برد کنترل براي و گرفت را ما هاي گذرنامه احترام با و آمد امنيت مامور. بود نشسته

 .رفتيم رياض سمت به شده هواپيما سوار ما و رسيد پرواز وقت باالخره.  روحاني لباس مزاياي از هم اين

 در. شديم پياده اضري فرودگاه در ما بعد اندي و ساعت يک و بود 9/9 ساعت رياض سمت به ما پرواز

 از هک نظري آقاي ازجمله. بودم نديده را آنها شدن سوار وقت طبعا که ديدم را دوستان از برخي دبي فرودگاه

. ستا شده کار به مشغول اوقاف اداره در برگشته ايران به که اخيرا و بوده ترکيه سالها وي. بود آمده اوقاف

 رفتند هرش به جامعي مسجد آقاي همراه البته که بود - تهران اهدانشگ استاد – آذرشب دکتر آقاي ديگر دوست

 جالخلي و البيان روزنامه من که کردند مي توزيع روزنامه چند دبي پرواز در. شدند هواپيما سوار آمده بعد و

 ودخ به را هايي بخش هم انفجارات و رياض خبر. آسياست شرق زلزله به مربوط اخبار بيشتر. ديدم را

 .است حج به مربوط روزها اين ديگر ديني اخبار. است داده اختصاص

 تمينياتوريس و قلمزن و خطاط آنها ميان که هنرمند تعدادي. دريابم را همراهان کلي ترکيب توانم مي اکنون

 را ودخ کارهاي اي غرفه در کدام هر است قرار و هستند غيره و تلويزيوني و ساز مستند فيلم و کار خاتم و

 .بگذارند نمايش به

 سري از که ماريوت هتل در را ما اقامت محل ها سعودي. شديم رياض شهر وارد که بود هشت حدود ساعت

 از شبي که ديدم دبي در هتل اين تبليغات در گويا. بودند داده قرار دنياست در مشهور آمريکايي هاي هتل

 .دارد وجود دنيا در دست اين از هتل چهارصد

 سفارت اصحاب زيرا داشت وجود ناهماهنگي قدري ما براي داشتند حضور هم وزير اههمر هيئت که آنجا از

. تندداش را همکاري کمال ها سعودي. نيامد پيش مهمي مساله حال اين با. بودند آنان همراهي دنبال به بيشتر

 بود 9/11 ساعت و خورديم شام و خوانديم نماز. دادند اختصاص اتاق يک ما کدام هر براي ماريوت هتل در

 به هک داشت علما از يکي با مصاحبه. کردم روشن را سعودي تلويزيون. آمدم اتاق به استراحت براي من که

 از املک اطاعت لزوم تا کرد مي تالش و گفت مي سخن مسلمانان انديشه در سلطان موقعيت باره در تفصيل

 کرده تايشس سلفي تفکر حافظ عنوان به سعودي حکومت از او. کند اثبات آثار و اخبار به استناد با را سلطان

 دولت تنها ناي او نظر به. کرد مي بدگويي بودند اشاعره طرفدار برخي و معتزله طرفدار برخي که عباس بني از
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 رايب مطالب اين که بود روشن. است کرده حمايت سلفي خالص انديشه از سالها اين طي که بود سعودي

 سعودي تدول مصلحت تا کنند قانع را آنان تا شود مي تالش و شده ابراز تشددينم و القاعده تفکر با مقابله

 وارجخ به را ها افراطي صحبتش ادامه در شخص همين. بردارند دست رفتارها قبيل آن از و گرفته نظر در را

 ذمه لاه تيح اينها اما کشتند نمي را ذمه اهل خوارج زيرا هستند بدتر هم خوارج از اينها گفت و کرد تشبيه

 از پيروي لزوم و دانست امراء و علما را االمر اولي از مقصود وي. کشند مي هم را ها خارجي همين يعني

 علما به نظ سوء از پرهيز لزوم از بود العيد سلطان دکتر نامش که عالم اين. کرد مستند مربوطه، آيه به را آنان

 .ردک مي سلطان از اطاعت بر تاکيد هم باز و گفته سخن

 اسباب و تلويزيون. هست زندگي يک امکانات همه ما اتاق در. خوابيديم آرامش با اهلل بحمد را اول شب

 ردمک احساس اما داشتم، روحاني لباس لحظه اين تا. رفتم پايين صبحانه براي 9/3 ساعت صبح. غيره و چايي

 کنم فادهاست لباس از رسمي جلسات براي گرفتم تصميم. بود خواهد دشوار اوضاع امنيتي، شرايط اين در که

 به را روز آن که بود آن من اصلي بناي. باشم شخصي لباس همان با بازديدها و عمومي هاي گردش در اما

 .دهم اختصاص ها کتابفروشي در گردش

 رايب که ام اما. کنند درست را هايشان غرفه تا رفتند نمايشگاه به افراد بيشتر. بود ديگري جور برنامه ظاهرا

 موزه و علمي مرکز چند از بود قرار که پيوستيم وزير همراه هيئت به نداشتيم غرفه و بوديم آمده سخنراني

 روزنامه عدد کي تاريک صبح که بگويم رفت يادم. افتاديم راه به طفيلي عنوان به هم ما اين بنابر. کنند ديدار

 عنوان به اه تروريست به که بود عبدالعزيز بن سلمان امير از اصلي تيتر. بودند انداخته اتاق داخل را الرياض

 مناندش اختيار در را فرصت اينان که بود گفته او. بود کرده حمله اند کرده مشوه را اسالم چهره که کساني

 از و تهدانس اسالم و عروبت وطن را عربستان وي. کنند منتشر اسالم ضد بر را خود سموم تا گذاشتند اسالم

 همچنين مانسل امير. بود کرده ستايش بودند شده کشته القاعده با مقابله راه در کرده جانفشاني که نيروهايي

 .سازند آگاه تروريسم خطر به نسبت را مردم تا بود خواسته متفکران از

 هاي بخش با بزرگ بسيار فرهنگي مرکز يک. رسديم هيئت به الفيصل ملک مرکز در و کرديم حرکت ما

 190 از بيش با کتابخانه يک مرکز اين در. داشتند حضور ديگر اي عده و سفير و جامعي مسجد آقاي. متنوع

 نسخه هفتصد و هزار يک از بيش حاوي که آن جلد هفت گويا که هست خطي نسخه هزار 89 و کتاب هزار

 .است رسيده چاپ به تاکنون است

 راناي باره در مقاالتي که هايي شماره .شود مي منتشر مرکز آن از که سالهاست الفيصل نام با هم اي مجله

 باره در اي جلسه و آمده اينجا مرعشي محمود سيد آقاي قبل ماه چند گويا. آوردند وزير ديدن براي داشت
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 وي .کرد ياد ايشان از خيلي فيصل ملک مرکز رئيس. بود کرده برگزار ايران در خطي هاي نسخه وضعيت

 ناي در هم کوچکي صحافي و چاپخانه. کنند مي خريداري مرکز براي هم فارسي کتابهاي اخيرا که گفت

 کاتولوگ چندين مرکز اين. نشد آنها ديدن فرصت که داشت هم ديگري هاي بخش نظرم به. بود مجموعه

 .است جالبي چيز و است نامه پايان هزار هفتاد فهرست که دادند ما به هم دي سي يک. دارد مختلف

 1199 سال از اينجا. است معروف هم الملک داره به که رفتيم التاريخي دالعزيزعب الملک مرکز به آن از پس

 خودمان علميه مدارس سبک به اي خانه يک که او اداري سازمان يعني ديوان و بوده عبدالعزيز ملک خانه ق

 قلعه آن يعني درعيه از خارج بنا مجموعه اين. شود مي نگهدراي همچنان بوده کاري براي اتاقش هر و است

 .است بوده نزديکانش و ملک خود خانه و شده ساخته اصلي

 ردهک حفظ را تشکيالتشان همچنان شود مي ياد مجاهدين عنوان با آنها از که او نخست سپاهيان که دانيم مي

 تشکل اين. شود مي مجاهدين داخل شده انتخاب فرزند يک آنها کدام هر فرزندان از بعد ادوار در و اند

 .بود آن مانند چيزي يا آنها ويژه فروشگاه شايد که ديدم شهر در را جاها برخي. است قيبا همچنان

 جدمس يک. شد صرف زيادي زمان دارد، مختلف هاي بخش و مفصل بسيار که تاريخي مرکز اين از ديدار در

. ديوسع دولت تشکيل سالگرد يکصدمين مناسبت به نخل واحد صد يک. نمازگزار هزار چهار گنجايش با

 پيدايش. بود گرفته جاي آن در العرب جزيره و عرب تاريخ از بخشي کدام هر که سالن هشت با موزه يک

 هر در. شريفين حرمين سعودي، عصر اسالمي، عصر جاهلي، عصر قديم، عربي ممالک العرب، جزيره جهان،

 .بود توضيحات و تصاوير و اسناد و تاريخي اشياء قسمت

 هب دست اخير سالهاي در کار اين براي و هستند خود براي تاريخي هويت فکش پي در سخت ها سعودي

 نهزمي اين در کتاب و تاريخي مجله فراواني تعداد.  اند آورده روي شناسي باستان هاي کاوش به شده کار

 .کنند ثبت را خود تاريخي سوابق تا کنند مي تالش و دارند

. بودند ردهک جبران تصاوير و ها نقشه و زيبا چينش با را کمبود ماا نبود فراوان باستاني اشياء شمار موزه، در

 زيرهج مسکوني مناطق ترين کهن از يکي که بودند آورده شرقيه منطقه از زيادي اشياء قديمه ممالک بخش در

 .است باستان عهد در العرب

 دالعزيزعب ملک به که بود العرب جزيره سرگذشت که دادند نشان فيلم يک و برده سالن يک به را ما همه بعد

. بود دهش تنظيم آن در مستند هاي صحنه با همراه تاريخي فيلم يک صورت به او پادشاهي داستان و شد ختم

 با که دکر تصرف را الحفوف آن از بعد. شد مي اغاز رياض تصرف و تبعيد از بازگشت زمان از وي فتوحات
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 ليمتس را خود عثماني نيروهاي آن دنبال به و بود مانيعث دولت به آنها خيانت از پس و عشائر سران کمک

 است غني طبيعي لحاظ به که عسير منطقه. گرفته نام مرواريد سرزمين که گرفت را شرقيه منطقه بعد. کردند

 عبدالعزيز ملک اختيار در همه العرب جزيره شمال آنجا از و حائل استان آنگاه. شد تصرف بعد مرحله در

 المملکه حيدتو فيلم اين نام. است شده تصوير حماسي بسيار عبدالعزيز شخصيت فيلم ينا در. گرفت قرار

 .است سعودي دولت سيطره تحت مناطق اين کردن متحد معناي به که بود

 آن اسامي که کليدهايي زدن با را مهم مناطق که بود مدينه و مکه مقدس سرزمين از ماکت يک موزه اين در

 .دارد قرار مني در که بود البيعه مسجد جمله از. ديد و کرد روشن شد مي بود هشد نوشته آن زير مناطق

 امور مخصوص اتاقي مثال و داشته کاري به اختصاص آن اتاق هر که رفتيم عبدالعزيز ديوان ساختمان به

 هحمل از شکايت و آمده ايراني يک ها اتاق اين از يکي در که داد توضيح آنجا مسوول. است بوده خارجي

 اداسن مرکز در را وي گزارش و بوده علي محمد شخص اين نام که گفت وي. است کرده کاروانشان به اعراب

 شيفته و نوشته را خاطراتش هم او که بوده هم انگليسي يک او همراه. است ديده هم ايران خارجي وزارت

 .است نوشته علي محمد کتاب روي از را خاطراتش انگليسي آن وي نظر به. است بوده علي محمد

 هزار يک حدود گذشته سال ما و است پراکنده خطي هاي نسخه رياض در اينجا در که گفت مسوول همين

 .ايم کرده خريداري خطي نسخه

 در روي هيچ به ادارات در و است کم آنها عدد هم ها ماشين در. نديديم کجا هيچ در زن يک حتي اينجا تا

 ماکسي لباس آنها همه اما است باز سرشان که ديديم خارجي زن دچن هتل در. نشد ديده زن سطحي هيچ

 .است شده پذيرفته ها خارجي براي حجاب اين. اند پوشيده

 ستقلم هم آن سازمان قبل سال چند تا. است عالي تعليم وزارت نظر زير گرچه جداست زنان آموزشي سيستم

 اي محدوده يک از باز شده مدرن که هم دارمق آن و دارند اي شده تعريف وظايف زنان اينجا. است بوده

 .است نشده خارج

 بحرين تهگذش سال. تعطيل ايام در مخصوصا.  است زياد بسيار دبي و بحرين به عربستاني مسافران تعداد

 بحرين از که شناختي به توجه با. است بوده عربستان از آنها عمده بخش که داشته توريست ميليون چهار

 ناي براي را زمينه سعودي در موجود شرايط که بزنيم حدس توانيم مي دانيم مي....  در ار آن نقش و داريم

 .اخري وزر وازرة تزوا وال: که داشت توجه بايد البته. است کرده فراهم دبي و بحرين به ها توريست قبيل
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. تهران رابرب نيم و يک اما ميليون دو حداکثر جمعيتي با جايي. باشم داشته تصويري رياض از توانم مي حال

. است تميزي شهر. ديديم هم قشگ ساختمان چندين. است وياليي هاي خانه همه موارد برخي استثناء به

 ها آن زا بودند رفته زدن قدم براي ها بچه برخي که هم بار دو يکي. برود راه پياده که ديديم را کسي کمتر

 .برگردند هتل به تا بود شده خواسته

 کرديم مي مشاهده بود شده نصب هوايي پلهاي روي که را زيادي هاي پارچه کرديم، مي حرکت که شهر در

 رايب که جايي. بروند آن ديدن به که بود شده دعوت مردم از و شده ياد ايراني ثقافي اسبوع از آنها روي که

. است رگيبز و عظمم بسيار محل اما است شهر حاشيه در که است للفهد الثقافي المرکز شده گرفته نظر در آن

 يلياسماع آقاي اختيار در بود زده را آن برگزاري خبر فرهنگي هفته شروع از پيش که سعودي روزنامه يک

 نامش سعودي فرهنگ وزير که است گفتني. بود شده نوشته هم ها سخنراني عناوين حتي روزنامه آن در. بود

. نندک سخنراني افتتاحيه مراسم در جامعي مسجد آقاي و وي است قرار و است الفارسي عبدالسالم بن فواد

 .باشد داشته ايراني ريشه و رگ يک بايد ترديد بي اما آمده کجا از او فارسي لقب اين دانم نمي

 حتي برنامه لقبي اين که گفتند دوستان برخي. شود مي برگزار اينجا در که است فرهنگي هفته نخستين اين

 .است درست اندازه چه تا سخن اين دانم نمي. است ودهنب تاکنون هم ديگر کشورهاي براي

 هنري کارهاي نمونه و کرده منتشر باره اين در اي کتابچه هم ارتباطات و فرهنگ سازمان طرف، اين در

 در که گفت دارد را سازمان انتشارات معاونت که حجازي آقاي. است آورده توضيحات با آن در را مختلف

 طلبم اين که اين توضيح با ها سعودي و است الهي معجزه اسالمي انقالب که بوده اين به اشاره آن از جايي

 .اند کنده را ورق آن شود ها افراطي تحريک سبب است ممکن

 از آن از پس و خواندم نماز الثقافه مرکز مصالي در ابتدا. رفتيم نماشگاه محل به ماه دي 18 شنبه روز عصر

.  بود عالي بسيار آنها گزينش اما بود اندک بودند آورده که اشيائي نظرم به. کردم بازديد مختلف هاي غرفه

 يشب تاکيد باره اين در ها سعودي و نشود فروخته چيزي هيچ بود قرار. داشت وجود آنها در اسالميت رنگ

 .داشتند حد از

 و ايراني 800 ودحد جمعيتي شروع وقت در. بود 1 ساعت برنامه شروع. شد آغاز افتتاحيه برنامه تدريج به

 .بود رسيده بيشتر اندکي حتي و سيصد تا جمعيت اين پايان در کنم مي فکر اما. بودند سعودي

 دو وابطر استواري روي و گفت سخن کوتاه معمول طبق و کرد کوتاهي سخنراني سعودي فرهنگ وزير ابتدا

 اما خواند رو از عربي به حاتيتوضي اول. کرد سخنراني به شروع جامعي مسجد آقاي سپس. کرد تاکيد کشور
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 تنم سپس. بود کرده صبحت فارسي کاش اي. االخوات ايها گفت جمعيت به خطاب جا يک چرا دانم نمي

 بخش اين ، ها ايراني معمول طبق. خواند مي را عربي متن کسي همزمان و کرد قرائت را خاتمي آقاي پيام

 .شد طوالني قدري

 يک. اند کرده رعايت ها سالن تمام در ها سعودي که است سياستي ناي. هستند جدا سالن يک در ها زن

 در بعاط. شود مي پخش بلندگو با صدايشان دارند پرسشي آنان اگر و دهند مي اختصاص زنان به جدا سالن

 .هندد اختصاص آنان به را شنبه پنج و چهارشنبه روز دو بود قرار و نداشتند حضوري هم نمايشگاه فضاي

. است االترب بلکه صدمين کپي آمد مي نظر به که شد پخش النور کاس عنوان با ايران از فيلم يک وقت اين در

 را جايش دو. بود علمي و فني هاي پيشرفت و دادن راي و انتخابات و امام و انقالب و ايران از گزارشي

 بزرگي موشک حذف ديگري و عراق و ايران جنگ بر المقدس حرب اطالق يکي. بودند کرده حذف ظاهرا

 که بود بار اولين اين و بود شده ياد فراوان خميني امام از فيلم اين در. بود نوشته امريکا بر مرگ آن روي که

 دالعزيزعب بن ترکي بن سلطان محفل اين در. شد مي پخش شکل اين با ايران از فيلمي ها سعودي حضور در

 فيلم ات گفت جامعي مسجد آقاي.  نداشت کيفيت ما براي اما بود خوب سعودها براي فيلم. داشت حضور هم

 .خجالت از يعني خوردم، آب پارچ يک شد تمام

 قايآ ساعت يک از بيش شايد. شدند مشغول هاي غرفه از بازديد به رفته نمايشگاه به افراد خاتمه از بعد

 .بودند بازديد مشغول ديگر اي عده احتماال و سعودي فرهنگ وزير همراه جامعي مسجد

 اعتراض بودن فروشي که آن دليل به اما شد مي استقبال آن از که بود سالن ميانه در کتاب کوچک نمايشگاه يک

 .نشود فروخته کتابي که بود ها سعودي اصرار اين. گرفت مي صورت فراواني

 راديو با قيممست گفتگوي دقيقه پنج چهار بعدهم. کرد ضبط من با گفتگويي يک و آمد رياض راديو از جواني

 و ستچي برگزاري از هدف که پرسيد مي او. بود فرهنگي هفته اين برگزاري علت باره در که داشتم رياض

 .دادم شکسته عربي با مختصري توضيحات هم بنده

 عراق باره در بازتاب سايت در مرا هاي نوشته گهگاه که ديدم را سفارت در مسوول براداران از نفر چند

 يم اخبار و دارم ارتباط خاصي جاهاي با من کردند مي فکر. شد صحبت مفصل باره اين در. بودند خوانده

 لفمخت مسائل باره در ايشان با بود ممکن که فواصلي در امروز من و بود هم صادقي اقاي سفيرمان. گيرم

 زارتو اول نسل همانند درست است کار تجربي و بوده کويت و دبي در قبال ايشان. داشتم هايي صحبت
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 و تغيير باره در خاصي هاي ديدگاه وي. دارند دست در را امور رشته ها همان هم هنوز که ها اي خارجه

 .داشت مختلف مسائل به نسبت ايراني بينش نوع در تحول

 اين که اکنون. انجاميد طول به 9/18 ساعت تا گفتگوها و شام خوردن و برگشتيم هتل به که بود 9/10 ساعت

 .شد عرض که است همين ساعت دقيقا نويسم مي را مطالب

. اند ادهد اسکان آنجا در را آنان امنيتي مسائل خاطر به گفتند که است الموتمرات قصر مسووالن اسکان محل

 وسط حتي کجا هر که يافته اهميت اينجا در امنيتي مسائل قدر آن روزها اين. بود جن محبس مثل رفتم آنجا

 شبيه يچيز با و اند گذاشته موانعي مهم هاي ساختمان بيشتر راه سر در. ندکن مي کنترل را ها ماشين اتوبان

 .نباشد منفجره مواد حاوي که کنند مي چک را ها ماشين زير عصا به

 آقاي .برويم ديگري مراکز بازديد به هيئت همراه تا رفتيم الموتمرات قصر به 9/1 ساعت يکشنبه روز صبح

 بتصح مشغول رفته جامعي مسجد آقاي اتاق داخل به واعظ آقاي و من. دبر سوم طبقه به را ما دستمالچيان

 ظهر از بعد دبو قرار که را عبداهلل امير با مذاکره صورت تا بودند گفتگو مشغول ديگران و سفير گويا. شديم

 آقاي تاکيد همسال ترين مهم ظاهرا. کنم صحبت وزير با مختلف مسائل باره در تا شد فرصتي. کنند تهيه باشد

 هآمد خبرها در. است شده افزوده آن بر امسال که است بقيع زيارت از محدوديت برداشتن روي شهري ري

 .است نوشته عبداهلل امير به هم اي نامه ايشان که

 به خود قصر کنار از عبداهلل امير را کتابخانه اين. رفتيم عبدالعزيز ملک کتابخانه ديدن به که بود 9/10 ساعت

 .است اختهس پدرش نام

 را موسساتي خود نام به تا کنند مي تالش ها شاهزاده از بسياري که است اين اينجا در شگفت مطلب يک

 اين معموال و دارند زياد وقف صفوي دوره هاي خواجه مثل دارند فراواني اموال که افراد اين. آوردند پديد

 اموال جمع حال در فعال ما هاي آقازاده ايران در. است اي کتابخانه و فرهنگي مراکز تاسيس زمينه در اوقاف

 تنهاست ولتد ما کشور در عجالتا. باشند داشته را فرهنگي مراکز اين تاسيس فرصت روزگاري شايد تا هستند

 .است مرده مدارس باره در اندکي جز به فرهنگي وقف مخصوصا وقف و

 آن مجلد چهار گويا که بود هم خطي سخهن هزار پنج فراوان ها چاپي جز به عبدالعزيز ملک کتابخانه در

 يامدن واقعي نظرم به اما. آيند مي مطالعه براي نفر پانصد و هزار روزي گفتند مي. است شده چاپ تاکنون

 ابهايکت آنها. اند گذاشته آنجا مسوول را پيرمردي و داده اختصاص ها خانم به را بخشي. نبود کس هيچ چون

 يک جامعي مسجد آقاي. گيرند مي مرد اين کمک به خواستند طرف اين از چيزي اگر و دارند را خود خاص
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 ازنه طرف را ليلي هاي عکس گفت و کرد اهدا داشت مجنون و ليلي از ميناتور تصاوير که هنري کتاب

 .مردها بخش در را مجنون هاي عکس و بگذارند

 کتابهايي و بود کنفرانس و سخنراني نسال چندين. کردند مي تماشا فيلم که بودند نفر چند هم رجال بخش در

 کنفرانس از يکي حاصل الحضارات حوار و االسالم عنوان تحت جلدي سه مجموعه يک که اند کرده چاپ هم

 باز هم آن که آن در اسالمي تمدن و فرهنگ و اندلس باره در جلدي پنج مجموعه يک ديگري و. هاست

 يارد في شهور کتاب من درخواست به آنجا رئيس و است نفراوا مرکز اين انتشارات. است مقاالت مجموعه

 نآ توانستم اينجا و بود عرض براي فقط اما ديدم شارجه نمايشگاه در من را کتاب اين. داد من به را العرب

 .آورم دست به را

 منظر به. داد من به را اش شماره يک که شود مي چاپ مرکز همين از هم النوادر و المخطوطات عالم مجله

 يلميف ديدن براي را مان وقت ساعتي نيم. باشد مرعشي کتابخانه در آن هاي شماره بايد و است مهمي مجله

 .ديديم نزديک از را اش همه بعد که کردند تلف کتابخانه باره در

 به و بود عربي در اسب ادبيات باره در که بود الفروسيه عنوان تحت کتابي آنها چاپي کتابهاي بهترين از يکي

 ولا رفتيم کجا هر. عربها براي است مهم چيز سه آب و شتر و اسب. بود گرفته جايزه اروپا در چاپ لحاظ

 هک فهميدم تازه و است آب ديديم بعد.  است شربت کرديم خيال اول ما. آوردند مي بزرگ آب ليوان يک

 تر رفط آن کيلومتر صد چند از هم حاال. است عزيز بسيار برايشان آب که گردد مي بر اينها فرهنگ به اين

 تمدني و شهري خودش براي حاال که برهوت اين به ها کن شيرين آب از را شان خوراکي آب دريا لب از

 .آوردند مي شده

 يبرا افغانستان از افغاني يک اخيرا که هايي نسخه جمله از. کرديم مالحظه را هايي نسخه خطي بخش در

 خهنس يک. نه يا دارد ارزش اينها آيا که پرسيد دانست نمي فارسي که اآنه از يکي و بود آورده آنجا فروش

 .االنساب خالصه اسمش شايد بود افغانستان تاريخ و افغان قبايل باره در

 راقبتم بسيار پليس. بود جالب که بود شهر در ماشين کاروان يک با حرکت روز دو اين در هم ما تجربه يک

 زده کنار را آنها و دادند مي ها ماشين ساير به شديدي اخطارهاي کرده دگيرانن وحشتناک ها راننده و داشت

 هاتيد بنده براي البته و گرفت مي صورت مکرر هاي زدن تشر و ها زدن بوق با اقدام اين. کردند مي حرکت

 .دميفهم را معنايش تازه و افتادم خواندم مي تاريخ در که شو دور شو کور تعبيرهاي ياد به. داشت تازگي
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 از و ردمک صحبت او با خودمان کتابخانه باره در. است نمايشگاه مدير ها سعودي طرف از بيالي نام به آقايي

 باز يوقت اما آورد را کتابها ناهار سر امروز. کند تهيه را کتابهايي آن براي تواند مي اگر که کردم خواهش وي

 رخيب شدم مجبور. مکرر هم آن است سعودي يامرا عکس و تبليغاتي کارهاي بيشترش که شد معلوم کردم

 .بفرستم سفارت به هم را تعدادي و دوستان به را بقيه کرده انتخاب را

 مرکز سمت به 9 ساعت برنامه در شرکت منظور به. کند سخنراني آذرشب دکتر آقاي بود قرار شب يکشنبه

 سخنراني که کردند اعالم اما بود هشد اعالم 9/3 سخنراني ساعت برنامه در. کرديم حرکت للفهد الثقافي

 هک اند گذاشته سعودي يک براي سخنراني يک سالن آن در که فهميدم بعد. شد خواهد برگزار 9/9 ساعت

 تفاوتي البته. دادند تغيير را برنامه همين براي کند سخنراني رياض يا سعودي در بيکاري باره در است قرار

 .داشتند حضور آنجا در موقع دو ره در شماري انگشت افراد چون کرد نمي

 ارسيف ادبيات مقايسه باره در ايشان بحث. بودند ايراني نيمي که شد آغاز نفر 90 حضور با حداکثر سخنراني

 يتمدن مظاهر از يکي عنوان به شعر به کار آخر و گفت سخن اسالمي تمدن باره در ايشان اما بود عربي و

 که کرد هتشبي هم با مرتبط ظرف دو به را آنان و شمرد يکديگر قرين را فارسي و عربي شعر ايشان. پرداخت

 .دانست يکدکن شفيعي دکتر از تعبيري را اين وي. کند مي سرايت هم ديگري به بريزند آب يکي در وقتي

 .داشتند دودکترا هر و شد مي شنيده مردان سالن در صدايشان که خانم دو از جمله از شد مطرح سوال چند

 ديدن به که ديدم آن از بعد هم ديگر قطيفي شيعه چند. کرد مطرح سوالي هم او که بود هم قطيفي جوان يک

 .شد تمام 3 ساعت و بود خوب آذرشب آقاي برنامه. بودند آمده نمايشگاه

 باال اتطبق در رستوراني و رياض در بزرگي برج در که باشيم سعودي فرهنگ وزير ميهمان را شب بود قرار

 اه سعودي از برخي ما ميز سر. نشد داده هم خوبي شام و کشيد طول ساعت دو شام مراسم. شد مي برگزار

 مي سوال ايران هاي روزنامه از و بود الرياض روزنامه سردبير مشاور که بود کسي جمله آن از که بودند هم

 هاي بتصح با لحا هر به و بود انگليسي ادبيات متخصص هم ديگري فرد. است تيراژتر پر کدام که کرد

 .شد تلف وقت متفرق

 به کشور اداره حد در فکرمان ما قدر چه هر که کرد تاييد هم همراهان از کسي را نکته اين و کردم احساس

 حد در کم دست اي گستره در فکري با را ها شاهزاده غير و ها شاهزاده از نسلي آنها است ده يک صورت

 .کرد منها حدودي تا جامعه اين از را زن بايد هالبت. اند کرده تربيت عرب جهان مرزهاي
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 ديدني مرد 8001 سال گويا خودش که الجاسر حمد کار دفتر و العرب مجله دفتر از بودم مشتاق سالها از بنده

 دوست اين. برد جاسر للحمد الثقافي المرکز به را ما ماه دي 11 دوشنبه روز صبح و آمد دوستي. باشم داشته

 کم کم .بود مند عالقه بسيار فرهنگي کارهاي به و صحاف خودش که نبود الدخيل الباريعبد آقاي جز کسي

 که اين با مرکز رئيس الدعجاني سهم آقاي. نويسد مي هم کوتاه هاي داستان و گويد مي هم شعر که فهميدم

 به رايب شد قرار. آمديم بيرون و مانديم ساعتي. داد هم کتاب دو يکي و آمد ديگر کسي.  نبود داشت قرار ما

 کتراد هم او که است جاسر حمد دختر اختيار در کتابها مانده باقي گويا. کنيم اقدام العرب مجله آوردن دست

 .دارد

 خهنس اساس بر را آن جاسر حمد آقاي پيش سالها که شدم حربي المناسک کتاب جديد چاپ متوجه آنجا در

 وشتهن و کرده انکار حربي به را آن نسبت که بود اي الهمق مقدمه در. بود کرده چاپ مشهد رضوي کتابخانه

 .بگيرند زيراکس برايم را مقدمه آن گفتم. باشد وکيع قاضي از شايد که بود

 من. دارد تاريخي فراوان مقاالت که است سعودي مجالت ترين کهن از و شده ساله چهل امسال العرب مجله

 اپچ مجله در خواست و بود مايل اگر تا دادم شخص همان به مبود کرده آماده کنفرانس براي که را اي مقاله

 .کند

 کتابات يف االمويه الدوله کتاب آنجا در. رفتيم است بزرگ کتابفروشي يک که العبيکان مکتبه به راه سر

 تابک اين. کردم پيدا بودم ديده سعودي مطبوعات در را آن معرفي حج ايام در گذشته سال که را المسعودي

 .کردم خريداري هم ديگر کتاب بيست ده. است يزيد شخص و اميه بني از عدفا در

 ببينيم هم را مرکز اين تا شديم آنجا عازم هم ما بود رفته الثقافي البابطين مرکز سمت به هيئت که وقت اين در

 خانهابکت. است کرده درست کويت در را آن شبيه عبدالعزيز بردارش و است عبداللطيف مرکز مسوول نام. 

 مه مورد چند و است متون تصحيح آنها اصلي کار. بود مرکز اين در خطي نسخه هزار چندين با مفصل اي

 .اند کرده چاپ

 عالم قايآ جاي به را خودم سخنراني يعني. برگردم ايران به شنبه سه که بودم کرده تنظيم جوري را برنامه من

 .رفت خواهم چهارشنبه که رسيد برخ اما. بودم کرده موکول 9/1 ساعت دوشنبه به زاده

 شيخ ايآق عجالتا آنها رهبر. اند آمده کنار ها سعودي با اينجا شيعيان. کردم صحبت عبدالباري با قدري راه در

 مي رياض به ها کنفرانس در شرکت و سخنراني براي گاهي و است شرقيه منطقه در که است صفار حسن
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 رانسکنف براي سالني و است بزرگي خانه يک که جاسر حمد خانه در و آمده رياض به قبل هفته جمله از. آيد

 .دادند نشان من به را آن اعالميه. بود کرده سخنراني دارد هفتگي هاي

 کرده اعتراض شيعيان جمله از و ها اقليت با برخورد خاطر به سعودي دولت به کنگره در پاول که قبل چندي

 اين. برسند فلسطين به هستند بشر حقوق فکر به خيلي اگر که بود هگفت و داده جواب او به صفار آقاي بود

 رخ الرياض در انفجار دو که هم روزها اين در. بود شده چاپ الرياض مجله اول تيتر صورت به نظر اظهار

 .کرد صادر آن عليه اي اعالميه حسن شيخ داد

 آن براي محدوديتي هم فعال و کند مي منعکس را شيعيان اخبار( alrasid.com) الراصد شبکه سعودي در

 زا يکي که ديدم آن خبرهاي در. کرد مالحظه را شيعيان اخبار توان مي راحتي به سايت اين در. ندارد وجود

 زير به و کرده دستگير بوده بقيع در زيارت خواندن مشغول که هنگامي منوره مدينه در را شيعه روحانيون

 .شدم دچار بال همين به يکبار هم من دخو. اند برده بازجويي براي قبرستان

 دانشمند. مرفتي ادوماتو مجله مدير و شناس باستان االنصاري طيب عبداللطيف آقاي مرکز سراغ به 9/18 ساعت

 هم اي موزه آنجا از. دارد العرب جزيره جنوب در الفاو کشفيات باره در هم کتابي وي. آمد نظر به قابلي

 اين انتخاب از. است الجندل دومه قديمي نام ادوماتو. است رياض سعود ملک دانشگاه در که آورده فراهم

 ميزت و شيک بسيار که هست هم الحج مجله تحريره هيئت اعضاي از االنصاري آقاي. شدم زده شگفت اسم

 طرف اين به 8000 سال از که آن از شماره هر مقاالت و دارد اي ويژه سايت ادماتو مجله. شود مي چاپ

 ضميمه يک شماره هر. داشت دسترسي توان نمي مقاالت اصل به البته. کرد مشاهده توان مي هشد چاپ

 ار تاريخي هاي کنفرانس و موتمرات گزارش و کتاب نقد. است مقاله چندين خودش که دارد هم انگليسي

 .کرد مشاهده توان مي شماره هر در هم

 سوال تاس المنوره المدينه االثار کتاب نويسنده که صارياالن عبدالقدوس باره در او از. است مدينه اهل ايشان

 لمح به من سخنراني براي شب که گفت و کرد هديه ما به کتاب چند وي. اوست عموزاده که گفت. کردم

 .آمد خواهد نمايشگاه

 هکرد دعوت ناهار صرف به الرياض قصر به نفر 19 شامل را ها ايراني تمامي که بوديم سفير ميهمان را ظهر

 از يکي و بود هم جامعي مسجد آقاي. کرد جبران را سعودي فرهنگ وزير شام که داد اي جانانه ناهار. بود

 .بکنند فکري ها بچه حج براي خواست سفير و وزير از و کرد تشکر برخاسته ميهمانان
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 آمده هم يالوير آقاي. شويم نمايشگاه محل عازم کرده مختصري استراحت تا برگشتيم هتل به وقت اين در

 برنامه پخش حال در 1 ساعت حوالي در سعودي تلويزيون. بنده سپس و کند سخنراني ايشان اول بايد طبعا و

 .بود ايران ثقافي اسبوع باره در اي

 کرد آغاز را خود سخنراني الويري آقاي 9/3 ساعت. کرديم حرکت نمايشگاه سمت به که بود 9 ساعت عصر

 که دندبو آورده بودر، شده انتخاب تناسب به و بود متخصص و دکتر که را ريديگ مهمان سخنران هر براي. 

 .کرد مي منظم را پاسخها و پرسشها کرده آغاز را بحث

 مترجمي و گفت مي فارسي اينجا که شد مطرح پاسخ و پرسش سپس و خواند عربي را سخنراني متن ايشان

 باره رد ايشان مقاله موضوع. نرفت پيش خوب امهبرن بنابرين و نشد ترجمه خوب البته که کرد مي ترجمه

 اساس بر بايد و است مرده اسالمي تمدن است زنده اسالم اگرچه که آن سخن حاصل و بود اسالمي تمدن

 .گفت سخن خلق از بايد و است غلط احياء از گفتن سخن بنابرين. کنيم بنا ديگري تمدن اسالم

 هم جمعيت و بود آمده هم االنصاري آقاي. شد آغاز بنده سخنراني استراحت ربع يک از پس 9/1 ساذعت

 موضوع. شد مطرح سوال طرف آن از مورد دو که داشتند حضور هم ها خانم گويا. بود 30 تا 90 بين شايد

 درمتون همک مرکزيت از شرحي. بود - القديمه االيرانيه الجغرافيه النصوص في العرب الجزيره - من سخنراني

 دوره هاي سفرنامه تا را بحث اين و دادم حرمين باره در آنها در شده ارائه اطالعات ميتاه و جغرافيايي

 عربي همان با هم جواب و سوال وقت. دادم شرح العرب جزيره اجتماعي تاريخ در آنها اهميت و قاجاري

 19 از شبي شايد. رود نمي پيش خوب ترجمه که بودم ديده آن از قبل زيرا دادم را پرسشها جواب ناقص

 .بود عالي استقبال اين و شد مطرح سوال

 از هدرآورد عربي به را فارسي هاي سفرنامه توانيم مي چگونه ما که شد تاکيد مورد چند در سواالت ميان در

 .است مشترک هاي زمينه از يکي اين نظرم به. کنيم استفاده آنها

 پرسش سپس و کردند مي تشکر سخنراني از عدب گفتند مي را خود اسم اول که بود اين پرسش در آنان عادت

 دعوت بود حاضر آنجا در که سعود ملک دانسگاه تاريخ استادان از الهالبي دکتر. کردند مي مطرح را خود

 ملک انشگاهد کتابخانه رئيس گذشته در ايشان. برويم آنجا به را فردا دانشگاه، تاريخ گروه ديدن براي تا کرد

 .است بوده سعود

 تنسب ها ايراني و ها سعودي سوي از عالقه ابراز. برگشتم هتل به که بود 10 حوالي ساعت سخنراني از بعد

 .بودم راضي سخنراني از هم خودم و بود خوب ام مقاله به
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 وي. شديم دانشگاه عازم الويري و آذرشب آقاي همراه من و آمد هالبي آقاي 9/1 ساعت شنبه سه روز صبح

 وارد سپس. داد آن هاي دانشکده و سعود ملک معظم و بزرگ بسيار دانشگاه از يکل شرحي ابتدا ن هما از

 وي. دهدب ما به کتابخانه از شرحي تا کرد صدا را جواني وقت اين در. برد آنجا کتابخانه به را ما شده دانشگاه

 ميليون دو کتابخانه اين 1109 سال که خواندم الربذه کتاب مقدمه در. دارد کتاب ميليون پنج کتابخانه که گفت

 سيارب عربي و انگليسي عمومي کتابهاي بخش. کرديم مالحظه که دارد هم خطي بخش. است داشته کتاب

 و بود شده منتشر آن از ناقصي فهرست که داشت وجود خطي نسخه هزار ده خطي بخش در. بود بزرگ

 و ادد توضيح ما براي را بخانهکتا که بود جواني عباس فاضل. بودند جامعي فهرست تدوين حال در اکنون

 ادهد اختصاص مختلف کشورهاي در عربي قديمي مطبوعات به هم را بخشي. بود قطيف هاي بچه از گويا

 در هم 1151 سال از آلمان جاپ قرآن يک. بود عالي که بود شده چاپ هم کاتولوگي باره اين در و بود

 .ديمکر کيف ديدنش از. بود شده گذاشته نمايش به ويتريني

 آنها به هالبي ردکت اما رفتند بود نماز وقت. شدند جمع اتاقي در تاريخ اساتيد. رفتيم تاريخ بخش به آن از بعد

 ات خواستند ما از شدند جمع استادان وقتي. خوانند مي قصر و جمع را نماز و هستند مسافر اينها که گفت

 کترد. پرسيديم سوال چند هم ما. گرفت وقت خيلي که بدهيم توضيح را مان علمي کارهاي و خود دانشگاه

 ايه فعاليت باره در هم کتابي و کرده چاپ را السمط درر وي. بود آنجا است مغربي که موسي عمر عزالدين

 گفتم وا به من. است گرفته هم را فيصل ملک مرکز جايزه که نوشته اسالمي اوليه قرن در مغرب در اقتصادي

 .ام کرده ترجمه فارسي به است اندلس در شيعه ادبيات باره رد که را کتابش آن مقدمه که

 جمع او کتاب تيمف دستور به و نوشته العباسيه الخالفه سقوط باره در کتابي که بود الغامدي دکتر ديگر استاد

 ايران در خود ساله يک حضور از جلسه آن در وي. گذاشت ما اختيار در را آن از اي نسخه وي. است شده

 مي دوست را ها عرب ايران مردم توده که گفت او. کرد ها ايراني از فراواني ستايش و کرد ياد انقالب از قبل

 را آنها کرده حمله عربها به که فردوسي شعرهاي همان به و آيد مي بدشان ها عرب از روشنفکرها اما دارند

 .کنند مي استدالل کند مي معرفي خور سوسمار

 خنس و بودند خوشنود آن برگزاري از آنان و شد مي گفته سخن فرهنگي فتهه از مکرر ها صحبت ميان در

 .گفتند مي فرهنگي روابط تقويت از

 صارياالن آقاي کار که را ارزش با موزه يک شديم موفق و رفتيم باستانشاسي بخش ديدن به وقت اين در

 و بود شده چينش عالي بسيار بود انعربست جنوب در الفاو از تاريخي اشياي حاوي که موزه اين.  ببينيم بوده

 ودب آنها روي پهلوي خطوط که هم اشيائي. بود عالي واقعا آن ديدن داشت اختصاص منطقه يک به آنجا از
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 نصارياال و الراشد سعد را آن باستانشناسي کار که بود آنجا در ربذه منطقه از هم اشيائي. داشت وجود آنجا در

 ستا کشور هاي موزه مسوول فعال که نوشته الراشد سعد آقاي هم کتابي آن ثارآ و ربذه باره در. بودند کرده

 .برويم موزه به تا کرد دعوت و داشت حضور هم اخير شب سخنراني جلسه در و

 در او هروحي از انصافا. رساند هتل به را ما شخصي ماشين با مجددا و کرده انسانيت هالبي دکتر وقت اين در

 هاي جاي را نامش و است فعال رياض در تاريخي کارهاي عرصه در وي. شدم خوشنود سال و سن اين

 و بود جاسر حمد از که است العرب مجله تحريريه هيئت جزو جمله آن از.  کرد مالحظه توان مي مختلف

 .شود مي منتشر همچنان 8001 سال در او فوت از بعد

 مدح خانه محل به واعظ سعيد دکتر سخنراني شروع از پيش شد قرار. آمد شنبه سه عصر عبدالباري آقاي

 اين به الخرهبا مختلف هاي تلفن با وي. کنيم تهيه را العرب مجله توانيم مي چگونه ببينيم تا برويم جاسر

 تماس مدينه در شهرستاني آقاي با من. داريم سعودي ريال هزار چهار به نياز کم دست ما که رسيد نقطه

 خانه هب ما وقت اين در. شد انجام کار اين سرعت به که کند حواله ريال هزار نجپ ايشان که شد قرار و گرفتم

 9390 جمعا که کردم انتخاب من هم کتابهايي مجله سال چهل بر عالوه و شد مقدماتي هاي صبحت. رسيدم

 و داده تخفيف را ريال هزار پنج باالي مبلغ بود شده صحبت تلفني که جاسر جمد دختر. شد سعودي ريال

 .بفرستند هتل به را آنها فردا شد قرار. آمديم و داديم را باقي ما

 ضورح هم سفير. برسيم واعظ آقاي سخنراني به که رسانديم نمايشگاه به سرعت به را خود ما وقت اين در

. رسيمب ايشان خدمت صبح فردا شد قرار و کرديم صحبت دقايقي ما و رفت نمايشگاه ديدن از پس اما داشت

 رجمهت عربي به و کرده انتخاب را اشعاري. بود فارسي ادب در آنها تجلي و مدينه و مکه واعظ آقاي يسخنران

 آن حوم همه که بود زيبا قدري به تعابير اين. بود گرفته صورت موزون هم عربي ترجمه گهگاه. بود کرده

 بر ايهس ايشان ترکي زيباي هلهج البته و خواند مي عربي و فارسي به را متن واعظ آقاي. بودند شده اشعار

 .بود آن نمک و بود انداخته سخنراني

 در مضامين قبيل اين آيا که کردم سوال من خود جمله از. شد مطرح هايي پرسش صحبت خاتمه از پس

 اصوال که داد جواب هم ايشان و. کرد حواله شب آذر آقاي به را پاسخ واعظ آقاي. نه يا هست عربي اشعار

 لکم دانشگاه در را فارسي زبان فعال که خورشا آقاي وقت اين در. نيست عرفاني ضامينم عربي شعر در

 مسالا کتاب نمايشگاه در که بگويم را اين. دارد اشعاري که کرد اشاره فارض ابن به کند مي تدريس سعود

 سيد سعاد کار کتاب اين. العربي االدب في الحرام البيت وصف نام با کردم خريداري کتاب يک من شارجه
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 آن السو اين براي واقعي پاسخ به رسيدن براي بايد و کرده منتشر را آن ماجد جمعه مرکز که است محجوب

 .کرد مالحظه را کتاب

 دينهم و مکه باره در هم فارسي معاصر شعر در آيا که پرسيد نکته اين به راجع سعودي حاضران از هم کسي

 تهس حج شعر مسابقه ايران در که گفتم و برخاسته من اما. ردک اطالعي بي اظهار واعظ آقاي. هست چيزي

 تازگي جمعيت آن براي نکته اين. رفتند عمره و حج به اول نفرات کرده شرکت آن در شاعر 19 امسال و

 .شد استقبال آن از و داشت

 طمربو يفارس اشعار ترجمه درخواست که بودند نسوان بخش از هم زن دو کنندگان سوال جمله از هم امشب

 .پرسيد حج باره در ايراني زنان شعر باره در هم يکي. داشتند را حج به

 آماده را کتاب هاي کارتن و داده صورت و سر را کارها قدري. برگشتيم هتل سمت به که بود 9/5 ساعت

 يها موزه رياست که او کار محل به فردا تا خواست الراشد سعد آقاي بوديم که نمايشگاه محل در. کردم

 .بدهد ما به هم کتابهايي تا برويم است کشور

. کرديم وگفتگ مختلف موضوعات در ساعتي دو. رفتيم سفارت به و آمد سفير راننده که بود 9/3 ساعت صبح

 هک است اين فکرش که گفت وي. بود ايراني جامعه در تحرک عدم و آن عوامل و ماندگي عقب سر بر بحث

 ايشان هتجرب. است ميسر ايران شناساندن براي سعودي در فرهنگي کار با اين و بکند کار ها توده آگاهي روي

 .آورد دست به توفيقاتي جدي هاي زمينه کردن باز در اميدوارم و است خوب عربي کشورهاي در

 ماا رفتيم ساختمان داخل. بود آمده هم عبدالباري رسيدم آنجا وقتي. کردم حرکت موزه سمت به 9/5 ساعت

 رمسرگ را ما داده مختلف هاي بخش باره در توضيحاتي آنها پژوهش بخش مسوول. نبود لراشدا سعد آقاي

 و دهش بيمار دخترش گذشته شب که کرد خواهي عذر و آمد ايشان باالخره. برسد الراشد سعد آقاي تا کرد

 .است دهبو ديگرش فرزند امتحان کار دنبال هم امروز. باشد او سر باالي بيمارستان در بوده مجبور

 استاد اههمر تحصيل، زمان همان و کرده تحصيل لندن در ايشان. است باستانشناس و مورخ الراشد سعد استاد

 نامه ايانپ بعدهم. است کرده مي کار کرمان حوالي که گفت. است آمده ايران به باستانشناسي براي اش فرنگي

 درب. است شده چاپ هم آن عربي و دهش هم چاپ که نوشته انگليسي به زبيده درب عنوان تحت را اش

 به مرحله ار راه اين باستانشناسي آثار و تاريخي اسناد اساس بر ايشان که است مکه به کوفه از حج راه زبيده

. است تهنوش باره درآن هم مستقلي کتاب ايشان که است ربذه راه اين منازل از يکي. است کرده تحقيق مرحله
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 عبداهلل 18 سال در همين براي و بود عراق حج کاروان راه سر و شد تبعيد آنجا به ابوذر که جايي همان اين

 .دارد هم ديگري آثار الراشد سعد. خواند نماز او وبر رسيد ابوذر بالين به حج راه سر مسعود بن

 از هک اين با گفت و کرد صحبت سعودي و ايران ميان فرهنگي ارتباط ايجاد لزوم باره در هم قدري ايشان

 هک است معتقد اما(  شده وارد آنها منطقه در عبدالوهاب بن محمد بار اولين که حريمله) است مشايخ منطقه

 از وي. بکنند مشترک دشمن با شدن روبرو براي فکري و بگذارند کنار را مذهبي اختالفات بايد مسلمانان

 هب و پرسيدم ايشان از ديني آثار از برخي شدن خراب باره در من و هست هم کشور اوقاف شوراي اعضاي

 اين هک داشت قبول اما نيست ما دست مساجد که گفت. کردم تاکيد البيعه مسجد بازسازي روي خصوص

 در اه عثماني قلعه کردن خراب باره در. کرد فکري آن براي بايد و است عباسي منصور زمان آثار از مسجد

 ودهب اشراف از قلعه آن که گفت ضمن در و ردک مطرح مکه در را مسکن مشکل پرسيدم، پيش سال سه دو

 .بکشند نفس توانستند نمي ها عثماني پول بدون اشراف. عثماني از نه

. ستادفر هتل به آن از بعد شد مي کتاب پنج که هم را خودش آثار و کرده آماده ما براي کتاب زيادي مقدار وي

 به کتابها اب را بنده اداري، ماشين با الراشد سعد ايآق و شد جدا بنده از رفت مي قطيف به بايد که عبدالباري

 جزيره يباستانشناس گزارش که است االطالل مجموعه مرکز اين پژوهشي کارهاي بهترين از يکي. فرستاد هتل

 .است يافته انتشار شماره بيست تاکنون و شود مي منتشر آن از شماره يک ساالنه و است العرب

 الدرعيه مجله ، االطالل جز به و دارد اي ويژه جايگاه تاريخ عربستان در که مکرد اشاره هم ديگري جاي در

 نهاآ سايت روي الداره مجله کامل متن که است جالب. کنند مي منتشر تاريخي مقاالت عمدتا الداره مجله و

 .هست

 با راههم را آنها تاس شده قرار.  پرداختم کتابها بندي بسته کار به ناهار از پس آمدم هتل به که 8 ساعت در

 .نيايد يشپ مشکلي است من سفر حاصل که کتابها اين براي اميدوارم. گردانند باز ايران به نمايشگاه وسائل

 الفهد بهالمکت به نتوانستم که است اين چهارشنبه، يعني اينجاست در من اقامت آخر روز که امروز من نگراني

 رد زيادي کارهاي سالها اين طي کردم احساس عالوه به. دارند ديزيا انتشارات هم آنها که ببينم را الوطنيه

 ام و نشده عرضه هم مدينه و مکه در حتي اند کرده منتشر را آنها دولتي موسسات چون که شده چاپ اينجا

 .ايم نکرده تهيه

 التاعج و است ويژه شهر. بماند رياض در زياد کسي که آن به مشروط نوشت توان مي زياد رياض باره در اما

 :کرد مراجعه بايد الرياض مدينة موقع سايت به آن باره در کلياتي ديدن براي
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 ليهاو بخش که درعيه مانند قديمي بناهاي نيز و شهر اين مهم مراکز از را زيبايي تصاوير توان مي آنجا در

 .کرد مشاهده بوده عبدالعزيز محل و رياض

 يک هم گذشته الس البته و) نوشتم بازتاب سايت براي عربستان باره در را يرز گزارش بازگشتم سفر از وقتي

 (:داشتم بازتاب درهمين سعودي داخلي وضعيت باره در مفصل مقاله

 جعفريان رسول

 .نيست ديروز عربستان ديگر امروز، عربستان

 پرورش خود آستين در را «القاعده» که زمان همان. بود اسالم جهان رهبري در ايران رقيب عربستان، روزگاري

 قاطن اقصي در( ره)خميني امام طرفدار و انقالبي شيعيان با و افغانستان در هاکمونيست با همزمان، تا داد

 همزمان بود، قرار که بودند آمريکا اهداف خدمت در سعودي و «القاعده» زمان آن. کنند مبارزه اسالم، جهان

 .کند مهار را اسالمي انقالب هم و بايستد سابق شوروي برابر در هم

 انقالب غلط، آدرس يک ارائه با و دادند انجام خوب را خود رسالت زمان آن سعودي و «القاعده» من، نظر به

. داد ادامه را کارش «القاعده» اما. زمينگير افغانستان در هم را هاکمونيست و کردند مهار حدي تا را اسالمي

 دشمنان از يکي آنان. بنشينند آرام توانستندنمي بودند، شده بزرگ «سلفي ـ يخوارج» هايآموزه با که کساني

 هک بودند دشمني هاکمونيست. بود شده افزوده آن بر جديد دشمن دو اما بودند، داده دست از را خود سابق

 ،جديد دشمن دو اما. داشت حضور همچنان بود، آنها قديمي دشمن که شيعه و شدند حذف جهان صحنه از

 نجاآ از. سپتامبر يازدهم در هم آن کرد، شروع آمريکا از «القاعده. »عربستان خود ديگري و بود آمريکا يکي

 آمريکا بودند، يمني و سعودي اکثرا «القاعده» نيروهاي که
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 بود آدمي چگونه لنکراني حسين شيخ

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  11/  01: سايت روي انتشار تاريخ

 

 و کرد طوالني عمري که است معاصر ايران سياسي شگفت هاي چهره از( 1111 م) لنکراني حسين شيخ

 قاجار، دوره ايران عالم هاي خاندان از که وي خاندان. ماند سيسيا موجودي خود دراز عمر تمام در تقريبا

 ريانج در ديگر، روحاني هاي خاندان از بسياري مانند هستند، تهران به مهاجر سپس و قفقاز منطقه از اصل در

 زبح به برادرها بيشتر و شده، سرگشتگي دچار آن، از پس و خان رضا دوره اواخر در فکري هاي نحله رشد

 .پيوستند توده

 الشت بود وي مالزم سالها و حسين شيخ پروپاقرص مريدان از که ابوالحسني علي آقاي اخير سالهاي طي

 لمفص ايران، معاصر تاريخ مجله اخير هاي درشماره مقاله دو کم دست و کرد وي حال شرح نوشتن در زيادي

 دست به همراهي اين موجود اسناد زا. دهد نشان امام نهضت و اسالمي انقالب با را وي همراهي تا کوشيد

 اسناد اين اب باشد، زياد سالها اين طي او با امام ارتباط يا باشد، داشته جريانها در مهمي تآثير که اين اما آيد مي

 حد در مه وي موقعيت عالوه به و بوده باال بسيار او سن زمان اين که داشت توجه بايد. کرد اثبات توان نمي

 .باشد داشته سياسي اوضاع در تاثيري زوايا آن از تا نبود مدرس و منبري و مسجد يک روحاني

 اما اشتد زندگيش در زيادي هاي نشيب و فراز لنکراني حسين شيخ. برگشت عقب به قدري بايد اينجا در

 او با يهمنشين از بودند سياست به عالقمند که افرادي از برخي و بود سياسي آدم يک او که است مسلم اين

 سياسي ليک مسائل به نسبت وي تحليل و تجزيه قدرت و دنيا اوضاع با وي آشنايي آن دليل. بردند مي لذت

 .کرد حفظ هم آخر به تا و داشته جواني روزگار از را رويه اين وي. بود

 هيافت نتشارا ساواک اسناد روايت به لنکراني حسين شيخ عنوان تحت ساواک در ايشان پرونده اسناد تازگي به

 .است کرده آشکار را وي هاي ديدگاه و زندگي از هايي گوشه و

 يستاس از پيش سالهاي به مربوط آنها از برخي چند هر – بوده ساواک اداره در که کتاب اين در موجود اسناد

 راقبم کمابيش ساواک که است آن نشانگر – باشد شده منتقل ساواک به شهرباني از قاعدتا و است ساواک

 اشتهد نظر زير بوده اش خانه در آنها اتفاق به قريب اکثريت که را مختلف افراد با وي جلسات و بوده وي
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 حوالي تا هم آن از بعد از و نشده درج کتاب اين در 10 سالهاي از پيش وي هاي فعاليت اسناد طبعا. است

 الس مهر به مربوط هاآن آخرين که است توجه قابل و گسترده اسناد تعداد پس آن از و است اندک 10 سال

 .باشد مي 93

 نکرانيل که آيد مي دست به چنين شده ثبت مختلف افراد حضور با او خانگي جلسات از که هايي گزارش در

 خصوص به و عرب جهان مسائل روي حساس و جهاني سياست با آشناي حال عين در و پهلوي رژيم منتقد

 .تاس کرده مي دنبال را آن سر بر غرب و شرق ميان مجادالت و عرب جهان سياسي وتحوالت بوده فلسطين

 وي مريدان آخرين جمله از. گذاشت مي تاثير آنان روي و داشت را خود خاص مريدان لنکراني مرحوم

 نکرانيل مرحوم ناطق زبان بعدها و پذيرفت تاثير وي از سخت که بود ابوالحسني آقاي جناب ما عزيز دوست

 شيخ به لنکراني مرحوم گرايش لحاظ به مثال براي. دش معاصر تاريخ به مربوط مختلف مسائل عرصه در

 هم يابوالحسن آقاي جناب ما ارجمند دوست تا است شده سبب عالقه همين و داشته فراواني عالقه اهلل فضل

 که نانچ. بود کتاب مجلد چندين آن حاصل که شود عالقمند هم شيخ به بود لنکراني شيفته چون ابتدا از

 مريدان ايضا ، اهلل فضل شيخ به نگاه آن وجود با است شده سبب مصدق دکتر به نسبت لنکراني مثبت اهديدگ

 خواهد هک گونه همان – لنکراني موضع هم شريعتي باره در. باشند داشته مثبتي ديدگاه زمينه اين در ايشان

 گسترده عيتتب با ابوالحسني آقاي سطتو بعدها وي هاي ديدگاه هم زمينه اين در بود تند و معارضانه بسيار آمد

 .گرديد ارائه

 بر را مصدق لنکراني. داشت وجود سالها اين طول در لنکراني با هم ملي جبهه از دوم درجه افراد ارتباط

 پروپاقرص مريدان از که هم بود حسيني شاه آقاي او طوالني سالهاي مريدان جمله از و داد ترجيح کاشاني

 .بود مصدق دکتر سرسخت هوادار نهمزما و بود لنکراني

 هاي حليلت و مطالب و بوده آموزنده و شيرين بسيار او مجلس که دارند عقيده اتفاق به لنکراني با همنشينان

 ستا خوب بسيار( بيانش قدرت: ) است آمده ساواک گزارش يک در. است شده مي يافت آن در فراوني تازه

. زند يم غربي هاي دولت به گوشه لفافه در و کند مي صحبت هسياستمداران اغلب.  است زبردست ناطق و

 ( .19 ص) است کمونيست او ضعف نقطه که نوشته همانجا( 19 ص)

 مي رب چهاردهم مجلس انتخابات به است لنکراني زندگي تحليل در معضل ترين مهم تقريبا که مساله اين

 مجلس در لنکراني. است داشته گذشته در توده زبح با عالئقي لنکراني که بوده شنيده گزارشگر ظاهرا. گردد

 که هست اسنادي البته. شد انتخاب نمايندگي به بود ها اي توده نفوذ تحت زمان آن که اردبيل از چهاردهم

 يرز زمان آن اردبيل که اين هست آنچه اما اند داده راي او به اردبيلي يونس اهلل آيت مرحوم توصيه به مردم
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 ارهب اين در هم اي خاطره و کرد مي تاکيد آن روي طالقاني اهلل آيت که بود اي نکته اين. بود اي توده نفوذ

( 190 ص ) گرفت مي موضع لنکراني عليه و کرد مي نقل توده حزب رهبران از برخي به لنکراني احترام يعني

 . بود سرجايش حدودي تا هم آنها رفاقت که گفت بايد گرچه

 يرو هميشه هم وساواک شد معضل يک لنکراني براي مساله اين اند بوده اي توده هم وي برادران که آنجا از

 (93 ص) است بوده توده حزب جانبدار زماني وي که شد مي منعکس گزارشها در و کرده، تاکيد آن

 مرحوم. يافت دست آن به لنکراني که بود سياسي موقعيت آخرين و اولين ، چهاردهم مجلس نمايندگي

 دست از ايران ناجي را خودش عکس به و کرد مي انکار هميشه را توده حزب از جانبداري اماته لنکراني

 واپيمايه خواستند مي کمونيستها بار چند که افزايد هم بعد. بود خائن قوام: گفت مي و دانسته ها کمونيست

 (.111 ص) نرفتم اما بروم مسکو به تا بفرستند من براي شخصي

 سنا مجلس در اش عمومي سخنراني در فرخ سناتور توسط 1190 سال در بعدها ردبيلا از او انتخاب ماجراي

 حاال دبو محمد قاضي و وري پيشه طرفدار زماني که شخص اين گفت وي. شد طرح لنکراني کوبيدن براي

 (.111 ص) است کرده باز تازه دکان يک و داده خود به االسالم حجه عنوان به

 بود روشن و بود دولت و سلطنت صريح منتقد خصوصي محافل در لنکراني هک شد مي زماني اظهارات اين

 السالما حجت يک فرخ قول به زمان اين که لنکراني بردن بين از براي پهلوي رژيم به وابسته عناصر که

 و ودب روشن فرخ سوابق. است کرده مي تالش داشتند آمد و رفت وي با زيادي کسان و بود شده روشنفکر

 فاحشه يک ار فرخ پاسخ در لنکراني. بود شده شناخته و کثيف بسيار و انگليس به وابسته صرعن يک وي

 وي ولق به يا) فرخ توسط مطالب اين گفتن که گفت همچنين لنکراني(. 151 ص) خواند فراماسون و سياسي

 مرا مردم هک داشت را دغدغه اين آخر تا لنکراني البته. است بوده تبليغ بهترين شرايط اين در وي براي(  فرج

 تحقيق بايد مسائل اين باره در حال هر به(. 191 ص) کنند مي آزار و اذيت کمونيست و اي توده نام به

 آن پنبه و دبنويسن باره اين در بيطرفي و دقت با محققان بايد مي است مسلم آنچه. بگيرد صورت بيشتري

 .بزنند را موضوع

 زيادي هايپيامد و لوازم بودن سياسي که است طبيعي و است سياسي رجل يک لنکراني که داشت توجه بايد

 يبخصوص افراد روي وي که نيست لنکراني موقعيت اين نافي اينها همه. است آفرين ابهام معموال که دارد

 .اند کرده مي آمد و رفت مجلسش در اند داشته رهبري داعيه که زيادي کسان سالها طول در و بوده موثر
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 ميان در فرديد به را او موقعيت توان مي سياسيون و مبارزان از برخي ميان در لنکراني موقعيت شناخت براي

 اتاصطالح. داشتند نافذ کالمي زدند، مي شگفت و عجيب هاي حرف آنان دوي هر. کرد تشبيه فلسفه اهل

 ارهب در قضاوت در هم آنها تندي و داشتند افکار روي پنهاني نفوذ و بودند پرور مريد و ساختند مي تازه

 باره در. تاس جالب سياست و فلسفه مختلف عرصه دو در دو اين سازي اصطالح. بود يکديگر شبيه ديگران

 تعماراس باره در مجلسي در که کنم مي نقل لنکراني قول از اما. نيست اينجا جايش چون نويسم نمي فرديد

 و ستا سياسي استهالک امپرياليزم و يهود هدف که داشت اظهار و نمود صحبت سياسي استهالک و سياسي

 خواب از هنوز مسلمين: کنيد توجه جمله اين به مثال براي يا(. 181 ص) کنند نابود را مسلمين خواهند مي

 قدرت تهگريخ قفس از هاي جوجه مثل ولي اند شکسته را استعمار قفس که اين با و اند نشده بيدار استعمار

 .است فراوان اسناد اين ميان در تحليلها دست اين از(. 181 ص) شوند مي ارگرفت مجددا و ندارند پرواز

 بوالحسنيا آقاي که است حالي شرح همان از برگرفته تماما اسناد، روايت به لنکراني حسين شيخ کتاب مقدمه

 قايآ را مقاله همان بود بهتر شايد. است نامناسب هم آن به ارجاع کيفيت که نوشته لنکراني مرحوم براي

 .گذاشتند مي اينجا در کرده خالصه ابوالحسني

 نکات گهگاه باره اين در اما. است داشته 11 – 10 سالهاي رخدادهاي از پيش از روابطي امام و قم با لنکراني

 علميه حوزه هاي مخالفت نخستين باره در وي. است خواندني که خورد مي چشم به کتاب اين در اي تازه

 هالبت روزها آن و کند آغاز تهران در را انقالب بوده بنا خودش روزگاري که کند مي نظر اظهار چنين شاه با

 هست هم اختالفي از خواندني روايتي و حکايت که گزارش اين. است داشته هايي تالش هم خميني آقاي

 است 11 سال در ساواک گزارشگر از زير جمالت ادبيات: )افتاد بروجردي اهلل آيت و خميني اهلل آيت ميان که

 (:خواهيم مي عذر آوريم مي صورت همان به هم ما که اين از. ندارد امام براي القاب و

 يلاسرائ خواست مي ايران که موقعي.  رفتم مي او پيش روزه همه( لنکراني) من.  بود کرج در خميني مدتي

 و بود کرج در خميني .بودند ناراحت مردم همه و بروجردي حسين آقا حاج مرحوم بشناسد رسميت به را

 او از و بفرستد بروجردي نزد را شخصي نيز خميني و. کنم شروع را انقالب آمده تهران به من که شد قرار

 تابک صاحب مجتهدي عبداهلل ميرزا مرحوم) تبريزي مجتهدي خميني، منظور اين براي.  بخواهد کمک نيز

 وجرديبر آقاي که داشت اظهار برگشت مجتهدي که يموقع. فرستاد بروجردي آقاي نزد را(  آذربايجان بحران

 مالقات او با و آمد تهران از کسي روز همان عصر ولي.  بود ما از داغتر و ناراحت خيلي يهود شناسايي از

 ناراحت خيلي هم خميني. کنم نمي دخالت من گفت و شده سرد بروجردي آقاي مالقات اين از پس.  کرد

( دافزو لنکراني. )است شده وارد او به سختي شوک گفتند دکترها که يطور به شد مريض روزي چند و
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. کند يتيرانداز بگو خميني آقاي به گفتند ها بعضي. شد وارد خميني. کردم مي تيراندازي منزل در من روزي

 (.111 ص. )شدم مانع من ولي شود تکرار خواستند حاضرين. زد هدف به تير يک و آمد وي

 اه گزارش اين در که کردند مي منعکس را اخباري و آمدند مي لنکراني خانه در مختلفي افراد که آنجايي از

 فضايي .کرد ارزيابي تهران مبارزاتي فضاي کردن منعکس براي مهم متني عنوان به را اثر اين توان مي ، آمده

 .کنيم مي اشاره ارشهاگز اين ترين مهم از برخي به اينجا در. است داشته هم نشيب و فراز سال پانزده طي که

 و داغ گاه شده مي انجام ساواک مراقبت با که لنکراني حسين شيخ منزل انتقادي جلسات گفت بايد پيشاپيش

 قدري فضا که 11 – 11 سالهاي طي. است کرده تحمل آن پهلوي رژيم سالها اين طول در اما بوده ماليم گاه

 رقيانهمت ها ديدگاه اين از برخي. شود مي ديده محفل آن در هم شاه شخص به نسبت انتقادهايي بوده تر باز

 و است مسخره امروزه دنياي در سلطنت موضوع:  که است گفته 18 سال در لنکراني مورد يک مثال. است

 يم و است بهتر خيلي بکند را کار همين خودش دست به شاه اگر و داد جمهوري به را سلطنت جاي بايد

 (.10 ص) نمايد رينگهدا را خود مدتها تواند

 هم يتالشهاي شريعتمداري با مخالفت ضمن لنکراني خميني، امام نهضت در مراجع ميان اختالفات جريان در

 اهلل آيت:  است گفته بوده عصباني خيلي که يکبار. است داشته شريعتمداري و امام ميان اصالح براي

 آن در و نوشته شاه به اي نامه شريعتمداري که هدد مي ادامه همانجا. است درباري....  ايادي از شريعتمداري

 ذاشتمنگ که کردم خدمت کم تبريز در من مگر دهند مي فحش من به که ام کرده خدمتي بد چه من است گفته

 شاه براي اي نامه چنين شريعتمداري مرحوم که اين(. 11 ص) آوردند دست به قدرت آنجا در اسالم فدائيان

 شبيه.... معا به را شريعتمداري آقاي 19 سال در هم ديگر يکبار لنکراني. است نشده ثابت تاکنون باشد نوشته

 علميه حوزه در حساس موقعيت اين در که شريعتمداري اهلل آيت از هم ديگر يکجاي(. 101 ص) است کرده

 ص) است روحانيون به خيانت رفتار طرز اين که است گفته و کرده انتقاد دهد مي طالق و نکاح درس قم

 مرد اردد حسنه روابط دولت با که شريعتمداري اهلل آيت که بود گفته کسي به 90 سال در هم بار يک(. 851

 بايد. دبو کرده جمع را شاه اين بساط تاکنون بود ايران در اگر و باشد مي غيور و شجاع خميني ولي است،.... 

 (.111 ص) بکند قرباني را جانش آدم شجاعي مرد چنين براي

 اب قم در:  که است گفته محفلي در خودش اما داشته ديدار هم امام با و رفته قم به 11 سال اوائل در کرانيلن

 روحانيون رساي و(  امام يعني) نامبرده و گفتگو روحانيون با دولت روابط مورد در تفصيل به خميني اهلل آيت

 رايطش در و بوده مملکت و روحانيت زيان به تازه جنجال و نظمي بي گونه هر ايجاد که است کرده متقاعد را
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 گفته جايي کردن گم رد براي را اين لنکراني است ممکن(. 11 ص) کنند سکوت علما که ست اصلح کنوني

 .باشد کرده گزارش را آن هم ساواک مامور و باشد

. دهدب آشتي را شريعتمداري و امام ميان تا است بوده آن بر سفر همين در که آيد مي بر ديگري گزارش از

 ينب سازش نبايستي حاضر حال در:  که است کرده تاکيد اما نبرده پي وي تالش ماهيت به چندان ساواک

 (.91 ص) زد دامن را آن بايد است ممکن چه هر بلکه آيد وجود به شريعتمداري و خميني

 يافراط را آنها ساواک که) مبارز روحانيون از برخي و لنکراني ميان روابطي دهد مي نشان موجود هاي گزارش

 کاشاني حسين شيخ نام با فردي منزل در حتي يا حضور با جلسات اين از برخي. است داشته وجود( ناميد مي

 اين در. است نوشته مي ساواک براي حسين شيخ همين خود را آن لحظه به لحظه گزارش ظاهرا که بوده

 و مستمر گاه ديگر بسياري و کني مهدوي و تيمحال و مرواريد و شجوني و سعيدي شهيد آقايان جلسات

 .کردند مي شرکت نامنظم گاه

 به نسبت وي تند انتقادات داشته 11 سال در لنکراني توسط شده مطرح مطالب از ساواک که گزارشي در

 کرد نمي قيام يزيد مقابل در اگر حسين امام که طوري همان: گويد مي وي. است آمده آنجا در خانواده قانون

 هک دستگاه اين دين و قانون خالف اعمال مقابل در متدين مردم و روحانيون اگر رفت مي بين از بالمره دين

 (.181 ص. )خواند را کشور و اسالم فاتحه بايد نکنند قيام است شاه آن اساسي منشا و ريشه

 نهضت يبع: است گفته آسيايي هاي نهضت به راجع 11 سال در ديگري مجلس در لنکراني حسين شيخ

 از پس از را زدگي غرب اصطالح کاربرد رواج هم اين(. 111 ص) دارند زدگي غرب که است اين آسيا هاي

 .دهد مي نشان را 10 – 15 سال در جالل کتاب انتشار

 گويدب کس هر.  است همراه دين با سياست:  است گفته که کند مي نقل لنکراني قول از هم ديگر يکجاي

 (.119 ص. )روم ينم بار زير من نيست

 رد لنکراني: است آمده ديگري جاي در کنند نمي استفاده خود واقعي قدرت از مراجع که اين به وي اعتقاد

 وارخ جيره مرجع فالن و مرجع فالن که است نوشته علم دنياي در کسي که شد داده وي به که گزارشي باره

 :گويد مي اند بوده انگليس

 هتج از را طالب کار اول داشتم مي موافق من نفر ده اگر اال و نيستند روشن من مثل علما ساير که کنم چه

 بندي بقهط را آنها بعد و دادم مي وصورت سرو باشد فعلي دنياي با مطابق که زندگي معيشت تامين و درست

 سالما حقيقت از مردم تا کردم مي روانه خارج و ايران مختلف نقاط تمام به را وعاظ تبليغ، ايام در و کردم مي
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 رد رساله يک فقط مرجعيت مقام و رهبري نظر از و نمايند بيدار و روشن فاسد دستگاه اين با مبارزه و

 نيمع به تقليد مرجع بدانند تا کردم مي معرفي مردم به را مرجعيت حقيقت و دادم مي قرار مردم دسترس

 حق و ندک مي دخالت تشريفات در جز ندارد مسووليتي هيچ شاه مشروطه، در چون. نيست سلطنتي مشروطه

. کند عمل شوون تمام در يد با و است مسوول که است دولت رئيس فقط و ندارد را ديگري کار در دخالت

 ندارد مردم دنيايي و دين امور در تقليد مرجع سمتي هيچ که است فعلي مشروطه مثل هم تقليد مرجع فعال

 همکاري با را تقليد مرجع حق رسيد مي دست به قدرت اگر و شده غصب دولت طرف از را او حق بلکه

 (.113 ص) کردم مي عمل به شروع و گرفتم مي دست به مردم و روحانيت

 فقيه يتوال نظريه به کامال شيعه سياسي فقه با آشنايان ديگر مثل هم لنکراني که دهد مي نشان گزارش اين

 هجمع نماز باره در جمله از است کرده بيان هم تر واضح ديگر مراحل در را اعتقاد اين وي. اند داشته اعتقاد

 :گويد مي بودند آن اقامه طرفدار انقالبيون بيشتر زمان آن که

 رايب که است شايسته خميني اهلل آيت خاص موقعيت با فعال و است زمان امام خاص وظايف از جمعه نماز

 دارد هک موقعيتي با را خميني آقاي با مخالفت نم زيرا. فرمايند معين جمعه نماز اقامه براي نايبي شهري هر

 مرجع از باالتر را خميني من:  گفت کسي به لنکراني هم بار يک(. 198 ص. )دانم مي زمان امام با مخالفت

 (.153 ص. )است امر ولي او دانم مي

. تاس داده کيهان مهروزنا به چاپ براي را آن که هست لنکراني از اسالم اتحاد باره در متن يک اسناد ميان در

 نوشته را نآ لنکراني حسين شيخ کمک با سپهساالر مدرسه ناظم کاشاني حسين شيخ که است آمده گزارش در

 که اشدب لنکراني هاي آموزه تاثير تحت بايد مقاله متن اما. بود ساواک گزارشگر خود که حسين شيخ اين. اند

 شرايط آن در روز سياست از که دهد مي نشان و کرده يانب اسالمي اتحاد باره در مترقي کامال هاي ديدگاه

 هب مربوط اسناد زمره در بايد که است علمي – تبليغي هاي متن از يکي سند اين( 800 ص. )است بوده آگاه

 تنها هن که است شده ياد اسالمي دفاعي پيمان نوعي ايجاد لزوم از متن اين در. شود نامبرده آن از اسالم اتحاد

 تواند مي هم شرق و غرب ميان آرامش ايجاد و جهاني صلح در بلکه کند مي تضمين را اسالم نيايد اتحاد

 (.801 – 809 ص) باشد داشته اي العاده فوق تاثير

 اشرف حاج آنان جمله از. کردند مي سخنراني اسالمي وحدت عليه واليتي روحانيون از اي عده زمان آن

 ناراحتي با کرانيلن. بروند بين از بگذاريد هستند شيعه دشمن عرب يکهايچر بود گفته منبر سر که بود کاشاني

 (.881 ص) کرد فکري بايد است چي ديگر اين چريکها به کمک مورد در خميني فتواي مقابل در گفت



99 

 

 و ارشع يوسف و تقوي صادق و برقعي ابوالفضل مانند تهران شيعه وهابيهاي از برخي از هم گزارش يک

 :است جالب که غيره

 دبير که عارش يوسف با باشد مي وهابي فرقه پيرو که نجفي عبداهلل سيد که نمود اظهار لنکراني حسين شيح

 دارند اتيجلس برقعي ابوالفضل سيد و دندانساز تقوي صادق محمد سيد و است تهران دبيرستانهاي از يکي

 ارامنه پورشاه خيابان در که سنگلجي خشي منزل و کنند فعاليت اين در وهابي فرقه ترويج براي خواهند مي و

 که اند دهدا انتشار تبريز و تهران مردم که نمود اضافه لنکراني. است شده گرفته نظر در کار اين براي است

 با سعيدي. کند مي طرفداري برقعي از(  بوده همانجا خودش که سعيدي محمدرضا سيد شهيد) سعيدي

 اهيدخو مي و کرده تحريک امنيت سازمان را شما گفت صبانيتع با و شد ناراحت خيلي حرف اين شنيدن

 را او اشم هاي حرف استناد به هم من. است خوبي آدم برقعي گفتي مي روز يک که تو. ببريد بين از را من

 و(. 889 ص) زني مي حرف يک روز هر کشي نمي خجالت چرا پيرمرد کردم غلط بگو پس کردم مي تاييد

 (.885 ص) کند مي سخنراني منبر روي برقعي عليه سعيدي که هست هايي گزارش آن از بعد

 اننش و دارد تازه نکات و است جالب که آمده تهران در گري وهابي از لنکراني تحليل هم ديگر جاي يک در

 يانقالب روحانيون نسل که داشت توجه را هايي چيزي سرشارش هوش و باال سن به توجه با او که دهد مي

 :است آمده لنکراني گفتگوهاي از ساواک گزارش در. اند ديده ينم دوره اين

 داد رحش را اول الملل بين جنگ از اجتماعي و سياسي تحوالت تاريخ سري يک وهابيگري باره در لنکراني

. نمود يگريوهاب تبليغ و کرد مراجعت عربستان از نبود سيد اصال که خرقاني اسداهلل سيد موقع آن در گفت و

 ويکسر احمد سيد و نمود رايج را وهابيگري سنگلجي شريعت او از بعد و کرد حمايت وي از نيز شاه رضا

 قرار بود زمان آن توده حزب گردانندگان از که اراني تقي حمايت مورد جهت آن از و کرد حمله شيعه به

 هم امروز داد ادامه وي و کردم مي اصالحش آمد مي من نزد اگر نبود بد باطنا اراني افزود لنکراني.  گرفت

 جلسم اسبق نماينده شوشتري محمدعلي سيد مرحوم. گردانند مي استعمار اشاره به اي عده را وهابيگري علم

 (.191 ص. )بود وکالت هم مزدش و کرد حمايت خرقاني از دستگاه اشاره به بود اراذل جزو که هم

 که دکني مي شايع چرا که کند مي اضاعتر سعيدي شهيد مرحوم به کسي که است اين هم جالب گزارش يک

 فسرانا تمام و بوده توده حزب با که دانند مي و شناسند مي همه را آدم اين. است خميني تاييد مورد لنکراني

 آقا ردمک سوال نجف از من کنيد مي اشتباه گويد مي سعيدي شهيد. اند بوده صحبتش پاي روسي و اي توده

 ص. )بدهم ننشا شما به تا بياييد خواستيد اگر. بودند نوشته( لنکراني) مبردهنا باره در عالي جمله تا چند هم

 نزد مه رهنما مصطفي گويد مي و کند مي مشورت شجوني با سعيدي. است طوالني بحث اين البته و( 810
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 رد من وقتي. بود کمونيست خودش رهنما اين گويد مي شجوني. کند مي بدگويي لنکراني از و آمده من

(. 818 ص. )کرد مي پخش طالب بين را لنين چاپي هاي عکس و آمد بودم نشده معمم هنوز و بودم حجره

 خدا :گفت لنکراني و. رسيد شهادت به و شد دستگير سعيدي مرحوم که بود ايام همين در که است جالب

 ص) گرفت را سعيدي انتقام برقعي ابوالفضل سيد از بايد. کردند جدا من از را سعيدي که آنها کند لعنت

833.) 

 عليه هرانت روحانيون از جمعي امضاي با جعلي اعالميه يک ساواک تا شد سبب لنکراني فعاليت گرفتن شدت

 از کيي هم اين. کنند مال لجن را وي او سوابق به اشاره با کرده تهيه عوامفريبي و دين عنوان تحت لنکراني

 (819 - 811 ص) بود مبارز افراد ضد بر ساواک معمول کارهاي

 به جع را آن در هک بود تکبير بانگ کتاب انتشار از بعد اين و بود ارشاد حسينيه مخالفان نخستين از لنکراني

 ضاله يزيديه بلکه نيست ارشاد حسينيه اينجا که بود گفته جايي لنکراني. بود شده مطرح مطالبي زنان حقوق

 خودمان ما زنند نمي اي لطمه دولتي دستگاه و يوراد االن که بود گفته هم ديگر جاي يک(. 110 ص) است

 مسجد و برقعي و ارشاد حسينيه بين و آيد مي ها وهابي طرف از زيادي پول کرد اضافه و زنيم مي خودمان به

 است زماني اين(. 115 ص) نمايند منتشر روحانيت و شيعه عليه بر انتشاراتي آنها تا شود مي تقسيم هدايت

 تاييد ار بود هم انقالبيون طرف از گاه که حرکتها قبيل اين اما کند مي دفاع خميني امام از هنوز لنکراني که

 خميني يکتابها از اهلل آيت حضرت: گويد مي لنکراني به کسي گفته را جمله آن که مجلس همين در. کند نمي

 يم و آيند مي مردم رمدا نمي نگه من گفت لنکراني. بدهيد من به دارم الزم باز داديد من به مرتبه يک که

 احمد نام با شخصي هم يکبار(. 115 ص) بياورند برايم ام داده سفارش کتاب نوع چند ولي. برند مي و گيرند

 گفت ريعتيش. کردم مذاکره شريعتي علي دکتر با ارشاد حسينيه در من که بود گفته لنکراني به نژاد خسروي

 موقع آن که ديگري نکته(. 113 ص) بيايد لنکراني نزد ستا حاضر اختالف رفع براي و است خميني مقلد که

 را ميناال حسن. بود شريعتي با – امين محسن سيد اهلل آيت مرحوم فرزند _ االمين حسن اختالف شد شايع

 سينيهح سخنرني براي که االمين حسن:  گويد مي لنکراني. کردند دعوت ارشاد حسينيه به سخنراني براي

 امين. منداري علي حضرت وصايت براي مدرکي که گفته او به شريعتي علي دکتر...  بود شده دعوت ارشاد

 رايب محمد حضرت چطور نموده تعيين جانشيني خود براي فرانکو ژنرال گفته جواب در و شده عصباني

. الراوي علي العهده(. 119 ص) است کرده ترک را ارشاد حسينيه عصبانيت با و نکرده تعيين جانشين خود

 همرديف و صهيونيسم عامل را او محافل برخي در که جايي تا رسيد افراط حد به شريعتي با لنکراني شمنيد

 زا برخي و داشتند کساني زمان آن را افراطي نگاه اين(. ديگر صفحات و 151 ، 111 ص) خواند مي کسروي

 تجديد و طلبي اصالح مدعي ناتجريا رشد که نماند پنهان. دادند ادامه حد هم در را آن هم لنکراني مريدان
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 رداشتهب شاه عليه مبارزه از دست هم مبارز روحانيون از برخي تا شد سبب دوره اين در تشيع در طلبي نظر

 فعال باره در هم امام. کردند مبارزه سنگر دو هر در همزمان بسياري، اما. بياورند روي جريان آن با مبارزه به

 تفصيل به بود شده ايشان از که سوالي پاسخ در 91 سال در شيعه ضد و روحانيت ضد هاي جريان شدن

 جريان در هم لنکراني و] 990 – 915 ص[ آمده اسناد همين در آن متن) کرد ها گروه آن از بيزاري اظهار

 شده لنکراني محفل از که گزارشي اساس بر(. است داده مي نشان مردم به را آن شريعتي با خود هاي مخالفت

 هواداران و دولت عليه و داده جلسه تشکيل ظهرها از بعد اش خانه در( 91 سال اواسط) ايام ينا در وي

 و دبر مي نام واليت مکتب رهبر را او و نمايد مي تجليل خميني از مجالس در وي. کند مي حمله شريعتي

 دارم دوست را خميني مختلف جهات به من گويد مي و ترغيب او داشتن دوست به را مردم و کند مي دعا

 (.991 ص)

 حمايت به همزمان گروهي. شدند دسته دو مبارزين بعد به 90 – 15 سالهاي حوالي از که کنم اشاره بايد اينجا

 با ارزهمب ضمن ديگر گروه. پرداختند ارشاد حسينيه مانند شيعي اصطالحي به هاي جريان و جاويد شهيد از

 و بود غتنمم بسيار ساواک براي انقالبيون ميان انشقاق اين. تندبرخاس مخالفت به ها جريان قبيل اين با شاه

 لقبي اين با مبارزه خاطر به مبارزين، از خاصي دسته ميان اين در اما. آمد مي بر آن تحريک صدد در دايما

 زا ماريش. آورد شمار همين در بايد را ديگر بسياري و ميالني اهلل آيت. برداشتند مبارزه از دست انحرافات،

 يم خميني امام مقلد و پيرو را خود جماعت اين که ديدند مي زيرا شدند بدبين هم خميني امام به حتي آنها

 91 سال ماه مرداد در که اي نامه. بگيرند اي بيانيه باره اين در امام از تا کردند تالش ديگري کسان. دانند

 خودشان دکنن مي مبارزه تشيع با که افرادي که بود چنين نوشتند امام براي روحانيون از گروهي( 1153 شعبان)

 نم که نوشت و پرداخت ها گروه اين با مخالفت به صراحت به پاسخ در امام. دانند مي شما هواداران جزء را

 مذهب از منحرفين چه و مارکسيست چه و کمونيست چه خائن، دستجات اين از که کنم مي اعالم صريحا

 مملکت هب خائن را آنها و بيزارم و متنفر باشد رسمي و اسمي هر به عصمت بيت اهل مقدس مکتب از و تشيع

 (.809 – 801 ص ،1 ج امام صحيفه) دانم مي مذهب و اسالم و

 اقبتع او که گفت بار يک جمله از. کرد تمجيد احمد آل جالل از بار چند لنکراني که کنيم اشاره نيست بد

 (.111 ص) شد خير به

 فزوني در وي تاثير و خميني امام با وي ديدار و خراساني وحيد اهلل ايت باره در هم سند يک ميان اين در

 ديگري مطالب سند اين در(. 180 ص) است توجه جالب که آمده اند آمده وي درس براي که قم طالب تعداد

 مي و فتهر او نزد سخنراني از پس اماني صادق مرحوم که ست ها بازاري از وحيد آقاي انتقاد باره در هم



112 

 

. پذيرد مي وا از وحيد آقاي که کنيد انتقاد طور اين شما شده درگير دولت با بازار که اکنون نيست صالح گويد

 اهلل آيت مرحوم ايران از خميني خروج موقع در:  که است آمده شخصي قول از سند همين در(. 881 ص)

 کرد تدعو خميني از پشتيباني به را المللي ينب مراجع و کرد تلگراف خرج تومان هزار 110 مبلغ اميني عالمه

 (.188 ص)

 لنکراني . است موجود کتاب اين در آن به نسبت ديگران و لنکراني موضع و جاويد شهيد باره در سند چندين

 ردک سعي البته که بود او بودن واليتي ادامه در هم او مخالفت اين و بود جاويد شهيد مخالف ابتدا همان از

 الرحمن هللا بسم جمله که است گفته خميني آقاي که بود گفته لنکراني. نکند مخلوط شاه با مبارزه با را آن

 سوال وي از لنکراني دوستان از يکي. کنيد نابود را آن بقيه و برداريد جاويد شهيد کتاب اول از را الرحيم

(. 119 ص) رفت طفره موضوع گفتن از لنکراني ولي است؟ داده کسي چه به خميني را پيغام اين که نمود

 ندارد عيب گفت منتظري حسينعلي اما. رفتم قم به کتاب انتشار از جلوگيري براي گفت همچنين لنگراني

 به منتظري از لنکراني زمان همين البته(. 119 ص) نيست مسلمان سني مگر بدانند سني را ما مردم بگذار

 ماسال راه در که منتظري مانند خواهد مي مرداني ماسال: گفت يکجا کرده ستايش شاه با مبارزاتش خاطر

 (.111 ص) کنند فداکاري

 تا که رانيلنک. است تعقيب قابل هم کتاب اين از ديگري اسناد در جاويد شهيد از منتظري اهلل آيت تند دفاع

 هيدش ماجراي خاطر به آمد نمي خوشش کاشاني اشرف حاج و مناقبي مانند واليتي روحانيون از زمان اين

 عريفت جاويد شهيد رد در مناقبي منبر از جمله از. کرد تعريف مناقبي از و شد جدي تشيعش دوباره جاويد

 منتظري حسينعلي شيخ به( مناقبي) نمود عنوان که دوستش جواب در و بوسيد را او دهان بايد:  گويد مي کرده

 به حال اين با(. 190 ص) نم....سو مي را اينها پدر من شود...  منتظري چشم: گفت است کرده حمالتي هم

 شد شايع بود خورده کتک مناقبي که هم يکبار و ماند تيره روابطش او با امام به نسبت مناقبي مواضع خاطر

 .بزنند کتک را او تا فرستاده را کساني لنکراني که

 گرفت فاصله سياست با قدري و شد واليتي سالها همين در درست هم ميالني اهلل آيت که داشت توجه بايد

 .کردند حساس را او که بود وي اطرافيان از برخي و ديگر مسائل و شريعتي با مخالفت روي هم اين و

 به که بلق چندي که است گفته لنکراني به خطاب داشت لنکراني آقاي با آمدي و رفت که کاسبي ، عزيزاهلل

 ادارش خميني اهلل آيت وسيله به و رفته فنج به بودم شده مطرود خود محل در برقعي عالمه از طرفداري

 بر دباي مرد اين. داشت وصله عدد سه خميني پاي نعلين افزود وي. دادم عقيده تغيير مراجعت در و گرديده

 (.195 ص) کند حکومت عالم سالطين و جمهور روساي
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 جمله از و رداختپ مي شهرها در خميني اقاي نمايندگان معرفي به 91 سال در خصوصي محفلي در لنکراني

 ارتباط و لنکراني گفتگوهاي اين(. 110 ص) هستند ايشان نمايندگان مرواريد و اي خامنه مشهد در که گفت

 اش هخان در لنکراني که بنويسد خود گزارش در ساواک مامور يک تا شد سبب طباطبائي قاضي مرحوم با

 دستورات و دهبو تماس در خميني اهلل آيت با بمرت آن وسيله که باشد مي گيرنده و فرستند دستگاه يک داراي

 (.908 ص. ) کند مي اجرا را وي

 در آنان وذنف از و کرده مي فعاليت ها بهايي عليه سخت آيد مي بر اسناد اين از که چنان لنکراني حسين شيخ

 محمود شيخ گويد مي او به کسي که اين آن و است جالب نکته يک اما. است بوده بيمناک حکومت دستگاه

 حلبي به ادد جواب لنکراني. کند مي تربيت بهائيان بر غلبه و مقابله براي خوبي شاگردان خراساني حلبي

 و خنثي است جدا سياست از دين که اين عنوان به را جوانان از زيادي عده استعدادهاي او ليکن دارم ارادت

 (.131 ص) بزنم حرفي توانم نمي اين از بيش که افزود وي. کند مي باطل
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 اسالمي وحدت کنفرانس در شرکت و اردن به سفر گزارش

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111 / 11/  11: سايت روي انتشار تاريخ

 

 اردن به سفر گزارش

 1111 بهمن 11 – 3

. ودب آن گير پي اردن در ما سفارت که شد دعوت اردن در اسالمي وحدت همايش در شرکت براي قبل هفته

 بحث و شيعه ضد بر عبداهلل ملک تند هاي صحبت از اندي و ماه يک هنوز. شدم زده شگفت آن طرح از

 است؟ مدهآ بر کنفرانسي چنين برگزاري صدد در اردن که شده چطور است، نگذشته ايران نفوذ و شيعي هالل

 االن. ندکرد موضعگيري اروپا شيعي مؤسسات و نجف حوزه و عراق شيعيان و ايران که باشد آن دليلش شايد

 مهه اين از عبداهلل ملک. کرد خواهند غلبه شيعيان که است آشکار و است جريان در عراق انتخابات که هم

 .تاس شيعيان با خود روابط بهبود صدد در طبعا و شده خويش خطاي متوجه جديد شرايط و موضعگيري

 محمدي آقاي جناب جمله از مسوول دوستان از برخي با لذا. کرديم ترديد رفتن در بود شده دعوت که حال

 اندانشمند با را خودمان فکري هاي تماس بايد ما زيرا برويد که کردند تأکيد ايشان. کردم مشورت عراقي

 نهايت در شايد است شيعه با خود روابط اصالح صدد در عبداهلل ملک اگر حتي که بود روشن. کنيم حفظ آنان

 انجه از بخشي حال هر به که ها اردني با مفاهمه که اين است مسلم آنچه. باشد مفيد آينده براي اقدام اين

 .بود خواهد سودمند هستند عرب

 .باشم داشته کشور اين از ديدني تا بودم عالقمند جهت همين به و نداشتم اردن از تصويري شخصا من

 ماش ويزاي و بليط که دادند خبر بود گذشته اوليه فاکس و دعوت از که روز چند از بعد بهمن ششم روز

 راهي آنجا از و برويم اير ايران به بليط گرفتن براي ابتدا بهمن هفتم چهارشنبه روز صبح شد قرار. است آماده

 عمان عازم آنجا از کرده پرواز کويت سمت به هم ظهر از بعد سه ساعت و بگيريم ويزا شده اردن سفارت

 اعظو آقايان. بودند آذرشب محمدعلي دکتر و حجتي محمدباقر دکتر آقايان سفر اين در ما همراهان. بشويم

 .بودند شده عازم دبي طريق از و کرده اقدام مستقيم خودشان هم تسخيري مهدي شيخ و زاده
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 آمد مي نظر به که بودند کويتي زيادي عده هواپيما در. شدم فرودگاه عازم و گرفتم را ويزا و بليط زحمت با

 خبر صلوات بار چندين نوجوان يک هواپيما شدن بلند محض به. هستند بازگشت حال در اکنون و بوده زائر

 رهيکس آخر تا دومي اين و. دعا ديگري و خواند يم قرآن يکي که بودند نشسته کويتي دو من کنار. کرد

 مطلب اين و هستند عالقمند تشيع مرکز عنوان به ايران به بالد ساير شيعيان اصوال و ها کويتي. بود مشغول

 .کنند حفظ ايران با را خود ارتباط و علقه حال هر در تا شود مي سبب

 اعتس سه اين. شويم عمان عازم اردني هواپيماي با تا کرديم مي توقف بايد ساعت سه کويت فرودگاه در

 سه و بيست کتاب مطالعه به شروع وقت کردن پر وبراي خوانديم نماز شد، مغرب. بود کننده خسته واقعا

 سادگي، و اصف و صداقت همان با که لوح ساده ايوان داستان. کننده سرگرم و بود عالي که کردم تولستوي قصه

 هب فرصتي اوائل نبودندهرچند لوح ساده که برادرش دو اما کرد اداره آرامش با را کشوري و رسيد شاهي به

 .دادند مي دست از را چيز همه طمع روي از آوردند مي دست

 هک ابوبصل موسي عبدالناصر دکتر. شديم اردن فرودگاه وارد اردن وقت به 5و ايران وقت به نيم و ده ساعت

 آمده دگاهفرو به داشت را کنفرانس اين رياست و بود جوان نسبتا و يرموک دانشگا شريعت دانشکده رئيس

 قبل يساعت. بود آمده استقبال به اينجا در ما کوچک سفارت دوم نفر ، پور فردوسي آقاي هم سفارت از. بود

 .بودند رفته هتل به و رسيده هم تسخيري مهدي شيخ و زاده واعظ آقايان

 مي نت هميشه که بلندي لباس و دارند کوچکي عمامه. هاست سوري و ها لبناني مثل اردن ديني علماي قيافه

 قهيف مذاهب از برخي اما. هستند دانشگاهي همه تقريبا و ندارد وجود اينجا در سنتي آخوندي سيستم. کنند

 روحاني سيستم در. است حنفي مذهب اردن در رسمي مذهب زيرا دارند خود پيروان براي هايي آموزش

 يک آن وسط که نهند مي سر بر آنچه خصوص به و لباس اين که طور همان هست عثماني رهدو آثار اينجا

 را امهعم بزرگترين االسالمها شيخ عثماني در البته. است عثماني نيز است آن دور عمامه و است قرمز کاله

 را فاوتت اين من. شد مي تر کوچک شان مرتبه حسب بر هايشان عمامه بودند تر پايين که افرادي و داشتند

 مجسمه ورتص به مدفون اشخاص تصوير زيرا. ديدم استانبول در انصاري ابوايوب مزار به نزديک قبرستان در

 .دارد سر بر بزرگي عمامه االسالم شيخ و درآمده سنگي

 غرب در و عربستان و عراق با درشرق سوريه، با شمال در. دارد را عربي کشور سه خود سمت سه در اردن

 بخش. اردد راه سرخ درياي به که است عقبه بندر کشور اين بندر ترين مهم. است مرز هم اشغالي طينفلس با

 يدهنام غربي شمال صحراي که است بياباني و خشک عربستان و عراق سمت در اردن سرزمين از زيادي هاي

 است پادشاهي هم ورکش اين نظام. است بيشتر آن سرسبزي شود مي نزديک سوريه مرز به هرچه اما. شود مي
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 سادات و هاشم بني نسل از و برند مي نسب حجاز شرفاي از حلقه آخرين علي بن حسين شريف به که

 بود ايران عليه جنگ در صدام اصلي متحدان از کرد سلطنت اردن بر سالها که طالل بن حسين ملک. هستند

 و سلطنت کشور اين بر( است حسين فشري بن عبداهلل ، اول عبداهلل) دوم عبداهلل ملک حاضر حال در و

 .کند مي حکومت

 رومي دوران در گويا و نيست کهن چندان شهر اين. آورديم دست به عمان باره در راننده از اطالعاتي راه در

 است سينالح جامع اينجا، مسجد بزرگترين از يکي. گفتند مي فيالدلفيا آن به که بوده اينجا در اي منطقه ها

 يعل مانند اصحاب نام به گهگاه هم ها خيابان. اوست اجداد از حسين شريف يا حسين ملک نهمي نام به که

. اردد جمعيت نفر ميليون نيم و دو به نزديک حاضر حال در. ذلک غيره و وليد بن خالد و( ع) طالب ابي بن

 هاي اردني سالها اين در. اند آمده خليج اول جنگ از پس عمدتا که است فراوان اينجا در ها عراقي تعداد

 و آمدند خود هاي پول با آنان. شدند اخراج سعودي و کويت از صدام با همراهي خاطر به هم خليج منطقه

 .اند داشته نقشي اردن آبادي در

 فقط ناهاب نماي و دارد بنا نقشه بر کامل نظارت شهرداري و است وياليي ها ساختمان بيشتر تقريبا عمان در

 خود خاص معماري و است ديگر هاي ساختمان از مستقل ساختماني هر. شود مي رصاد شهرداري سوي از

 کوهستاني منطقه يک در عمان. است مناسب و جالب نماها بناها، ميان تفاوت وجود با. زيباست و دارد را

 ماا. هست دره يک هم شهر ميان در. دارد زيادي نسبتا هاي نشيب و فراز شهر هاي خيابان بنابرين و است

 .نيست اطراف اين در اي رودخانه هيچ

 در کيرمو. هستند فعال موته دانشگاه و يرموک دانشگاه و البيت اهل دانشگاه اردن، دانشگاه جز به اينجا در

 .کند مي برگزار عمان شهر در را کنفرانس اين عجالتا اما است اربد شهر

 شده نوشته آن در کنفرانس برنامه که دادند کيفي آن از پيش.  خوابيديم و رفتيم هتل به کوفته و خسته شب

 رموک،ي دانشگاه رئيس الصباريني است قرار. بود شده نهاده آن در و شده تکثير هم مقاالت از تعدادي. بود

 .کنند سخنراني افتتاحيه دربرنامه القضات قاضي و اوقاف وزير

. اند اردن کشور داخل از شيعه غير ادافر و هستند شيعه عمدتا شدگان دعوت. شد آغاز برنامه ده ساعت صبح

 خويي ماما موسسه از نفر چند لندن از. بودند آمده سني استادان از اندکي تعداد عراق و سوريه و لبنان از البته

 کترد النور، نشريه سردبير االمين عبدالحسن وي بر عالوه. است خويي عبدالصاحب آنها راس در که اند آمده

 آقايان لبنان از. ديگر اي عده و خويي تقي محمد سيد مرحوم پسر خويي جواد سيد و مهاجراني عباس
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 لعائشا حسين شيخ و السلمان هاشم سعودي از عصفور، آل محسن شيخ بحرين از ، االمين علي سيد الفحص،

 ... و

 مالقات قاات در ابتدا. است الحسين جامع از بخشي که است االسالمي الثقافي المرکز ، همايش برگزاري مرکز

 وسترپ حال همان در. شد آغاز قرآن با جلسه. کردند ميهمانان با بشي و خوش ديگر مسؤوالن و وزير که رفتيم

 دورها و هبالمذا بين التقريب ثقافة يعني کنفرانس عنوان آن روي که بود سن باالي در نصب حال در بزرگي

 .بود شده نوشته االمة وحدة في

 ميهمان هب خوشامدگويي جنبه بيشتر که کرد سخنراني يرموک دانشگاه رئيس تدااب عبدالناصر، دعوت از پس

 امور رد عبداهلل ملک مشاور وي. آمد بود القضاة قاضي که تميمي آنگاه. گفت را کليات دقيقه چند در. داشت

 يو. شد مقيم شامات در که هستند الداري تميم نسل از ها تميمي اين. باالست سنش و هست هم اسالمي

 مردم که نداريم آن بناي ما که گفت و کرد ياد کرده وحدت براي البيت آل موسسه که هايي تالش به اشاره

 مذاهب رهبران راه اين در و کرده احيا را گذشته اسالمي ميراث خواهيم مي. کنيم مذهب وحدت به دعوت را

 هديدهاييت به توجه با و. داريم عتقادا مذاهب تعدد به ما که گفت وي. کنيم مي دعوت يکديگر با اتحاد به را

 .بياوريم وجود به را تقريب فرهنگ بايد و داريم وحدت به نياز ما دارد وجود که

. ندبود آمده جلسه به هم زن تعدادي.  بودند روحاني بيشترشان. بود آمده زيادي جمعيت افتتاح وقت در

 ساله پنجاه و است هليل محمد احمد نامش که بود اسالمي مقدسات و شوون و اوقاف وزير بعدي سخنران

 هالبت. آمد مي نظر به گرم و خندان اش چهره و مؤدبانه بسيار رفتارش. تحرک پر و جوان. آمد مي نظر به

 همه سالها اين در چرا دانم نمي اما. هستند ومؤدبانه نرم برخوردهاي به معروف ها عراقي برخالف ها اردني

 .داشتند را دوم نقش منطقه در آتش کردن روشن در و کردند دفاع صدام از اش

 يم صحبت حرارت با و بود ادبي و خطابي لحنش. گفت سخن اسالم عالم در موجود دشوار شرايط از هليل

 اين و الملک جاللة رعاية تحت و هاشمي اردن در که اين و واحد پيغمبر و واحد کتاب و واحد دين. کرد

 ناديا ميان گفتگوي و حوار به اسالم که گفت او. باشد وحدت از سخن هم بايد است هاشم بني از او که

 و ذاريمبگ کنار را ها ظن سوء بايد ما. باشد بايد و اوالست مذاهب ميان گفتگو که است طبيعي. دارد اعتقاد

 رستناد خوانده تروريستي و ارهابي دين را اسالم که هم را غرب اتهام اين وي. کنيم فکر مشترک اصول به

 ار( ع) علي امام حديث بعدهم. است شده گفته سخن فراوان انسان کرامت از اسالم در که گفت و دانست

 حضورشان خاطر به همه از سپس. انسانند يا و هستند تو ديني برادر يا مردم فرمود مالک به که خواند
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 کرد شکرت البيت اهل شگاهدان از اشتباه به کند تشکر يرموک دانشگاه از که آن عوض وزير،. کرد سپاسگزاري

 .کرد عذرخواهي نشست وقتي و برخاست سروصدايي که

 ازب بود نحيف که جسمش و شده ضعيف بسيار صدايش. خواند را کوتاهي متن زاده واعظ آقاي وي از بعد

 اي خامنه اهلل آيت خاله وي همسر. داد دست از را همسرش که هم گذشته هفته. است شده تر نحيف هم

 شيخ ياقا اختيار در مسووليت اين اخير سال دو طي که بود التقريب مجمع رئيس سالها زاده واعظ يآقا. بود

 گفت و کرد ياد شيعه و سني ميان سنت و کتاب بودن مشترک از وي. است گرفته قرار تسخيري محمدعلي

 دقواع به بوطمر برخي که هست نظرها اختالف براي هم ديگري عوامل البته. آنهاست فهم در اختالف که

 با کليات در ما و است جزئي مسائل اينها که گفت وي. برشمرد را عوامل اين از فهرستي. شود مي اصولي

 .دخوان ها فرقه ميان نزاع و تفرقه اصلي عامل را جهالت و سياست عامل دو وي. هستيم مشترک يکديگر

. بود حيهافتتا مراسم در بعدي سخنران ندک مي تدريس مسقط دانشگاه در که اباضي علماي از الکندي ابراهيم

 .خواند هم شعري و کرد سخنراني قدري و بود مسن و نابينا وي

 فردا زيرا .است تعطيل جا همه متاسفانه. است يکشنبه تا شنبه پنج امروز از بود خواهيم اينجا در ما که زماني

 عالوه به. ام هاي شنبه پنج مثل است لتعطي استراحت اسم به هم ها شنبه اينجا در. است رسمي تعطيل جمعه

 از ديدن رنامهب توانستيم نمي اين بنابر. اند کرده تعطيل که هست هم عبداهلل ملک تولد روز هفته اين يکشنبه

 .باشيم داشته دانشگاهها و مؤسسات

 وشخام را موبايلش و گرفت نمي عبرت کس هيچ اما زد مي زنگ موبايل هاي تلفن يکسره امروز جلسه در

. بود درآورده مرا حرص مساله اين. داشتند عادت امر بدين گويي و دادند نمي اهميت واقع در. کرد نمي

 و بود هم هاشمي اردني به اشاراتي شعرش در. خواند را شعرش بعدهم و کرد را سخنرانيش کندي ابراهيم

 .است سروده محفل اين براي که بود پيدا

 .شود مي ديده حسين ملک شپدر و عبداهلل ملک عکس سن طرف دو

 استراحت رايب را جلسه دقيقه بيست. آمد مي حساب به افتتاحيه حال هر به اما بود سياسي جلسه که اينجا تا

 و بوده ينجاا القضات قاضي سابقا که نوح شيخ. رفتند بودند آمده اوقاف از که روحانيوني تمام. کردند تعطيل

 نجااي تا. بود آمده خوانده درس ايران در هم پسرش و بود ايران در حسين ملک سفير هم متوالي سال چندين

 .داشتند حضور پور فردوسي آقاي با است ايراني آقاي جناب که هم ايران سفير
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 يک دندآم مي افراد که اي فاصله در. بود مانده افتتاحيه وقت جمعيت پانزدهم يک شد شروع که بعدي جلسه

 يا ستنده ارتش قاضي اينها شد معلوم. بود سرش بر عمامه اما بود نشسته نظامي لباس با که ديدم را شخصي

 .عمامه هم سرش بر و بود اش سينه بر افسري هاي درجه. داشت قشنگي قيافه. آن به شبيه چيزي

 عروفم عواد بشار جلسه اولين مدير. نکرد سخنراني که بودند گذاشته دکترآذرشب آقاي را سخنران اولين

 اذان و دش اول سخنران السيد طه. کند سخنراني دقيقه پانزده از بيش نبايد سخنران هر که کرد تاکيد و بود

 اين ريزي برنامه واقع در. است آورده فراهم اش مقاله عجله با که کرد تأکيد هم وي. داد ادامه او اما گفتند

 ،اول سخنران از بعد .است شده طراحي سياسي هدف يک براي که پيداست و بوده اي عجله اش همه جلسه

 حوار اخالقيات و حوار مشروعيت ، حوار معناي. کرد سخنراني قابوس سلطان دانشگاه از العبري سعيد

 جايز اسالم در حوار که کرد تاکيد وي. بود عمومي و عادي ها بحث. پرداخت آنها به که بود موضوعاتي

 رخن جمله اين. کنند تالش وحدت براي سحسا شرايط اين در بايد همه و است فرعي هم اختالفات و است

 رايب همگي و کنند رها را گذشته اختالفات بايد اسالمي علماي که گفت او. است کرده پيدا عباسي شاه

 .نمايند تالش وحدت

 امام خود که سوئد جماعات ائمه رئيس آن از پس. يافت ادامه دقيقه بيست و دوازده ساعت تا سخنراني

 وسيم حسان که وي. کند پيدا ادامه جلسه باز نماز از بعد بود قرار. کرد سخنراني تاس استهکلم در مسجدي

 .وهابي نه شده وحدتي اما کرده تحصيل مدينه در آمده هم ايران به و است

 در مثال. دارد وجود هايي ذهنيت چه که اين و گفت سخن اروپا در سني و شيعه ميان موجود مشکالت از

 يکس مثال. کند حل را مذهبي اختالفات خود ساده ذهن با تا کوشيد مي او. ديگر ايچيزه يا و ازدواج مورد

 رقيف دادم پاسخ من گفت وي. جشن سنيان و گيرند مي عزا عاشورا روز شيعيان چرا که بود پرسيده او از

 دين در شکر وجه اين گيرند مي جشن است فرعون بر موسي غلبه روز که روز اين در ها سني. کند نمي

 گفت وي. است دين از ديگري وجه همه اين و کنند مي گريه حسين امام شهادت براي هم شيعيان و است

 مي تالش سوئد در ما اما ديگر جاهاي يا و نجف ، مدينه ، است جايي در مرجعش مسلماني هر آنجا در که

 .باشيم اشتهد واحدي موضع آن از خود هاي خواسته براي و دولت برابر در تا باشيم متحد کنيم

 شيعي عالم السلمان هاشم آقاي جلسه اين رئيس. شد آغاز دقيقه 10 و 18 ساعت در بعدي جلسه نماز از بعد

 .دارد را التقريب مجله مسؤوليت فعال که بود تسخيري مهدي شيخ هم سخنران اولين. بود احساء از

 وي. دش صحبت دارد را لندن وييخ امام مؤسسه رياست فعال که خويي عبدالصاحب آقاي با استراحت بين

 داهللعب ملک که مطالبي آن از بعد اما. بود خوب خيلي اينجا در پادشاهي خاندان با موسسه رابطه که گفت
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. نندک جدا هم از را آنها بايد که حالي در کنند مي مخلوط را شيعه و ايران بين اينها. کرديم اعتراض همه گفت

 فتگ وي. اند انداخته راه به را جلسه اين مطالب آن روي گذاشتن سرپوش براي اينها که داشت قبول هم وي

 برادر مانز آن. نيستيد شيعه هستيد سادات از که شما چرا که بود گفته حسين ملک به ايران شاه يکبار که

 عواق در. ودب خوب بسيار حسين ملک با شاه رابطه که بگويم بايد. هستيم شيعه ما که گفته و بوده هم ملک

 کمک بااليي حجم ها امريکايي. هستند پول آوري جمع مشغول اش همه دارند که فقري خاطر به ها اردني

 نوزه گويند مي. کرد مي کمک اينها به هم ايران شاه سابقا،. زنند مي را اول حرف که پيداست و دارند اردن به

 تنف. شد حذف کلي طور به ايران و گرفت را ايران جاي عراق بعدها. هست اينجا در ديبا فرح بيمارستان

 انقالب، از بعد سالهاي طي. کرد مي سوريه به ايران که داشت را هايي کمک حکم اردن براي عراق مفت

 .نبود اينجا در ايران از خبري اساس از و زد مي اردن در را اول حرف عراق

 دنق وقت االسف مع. بود جورتر و جمع سالن يک در شد شروع تسخيري آقاي با که جديد هاي سخنراني

 يا حمله و کرد عراق به هم اي اشاره تسخيري آقاي. رود مي و کند مي سخنراني کسي هر و نيست انتقاد و

 اوضاع رب خواهد مي که است خودش منافعش دنبال به بلکه سني نه و است شيعه طرفدار نه که امريکا به هم

 .شود مسلط منطقه

 زا که وي. گفت سخن اسالمي وحدت در دانشگاهها نقش باره در که ودب بعدي سخنران عبدالسالم جعفر

. کرد آغاز است مسلمانان وحدت مظهر که حج همان با را سخنرانيش بود آن از متأثر کامال و بود برگشته حج

 اين .کرد ياد مني قصر در عبداهلل ملک از سخنان در که چرا بوده سعودي پادشاه مهمان که رسيد مي نظر به

 مک دست تا آورند نمي در را صدايش يا نيست خبري يا ظاهرا اما است فهد مرگ از صحبت اينجا در وزهار

 و رتپ و کرد روي زياده گفتن سخن در خيلي است مصري که عبدالسالم جعفر. شود تمام عراق انتخابات

 .گفت هم پال

 السياسية االتجاهات عنوان تحت کتابي بالق. بود لبنان طرابلس در الجنان دانشگاه از االغا علي بعدي سخنران

 ياريبس مانند هم او. بود وحدت طريق در اسالمي فکر اصالح وي سخنراني عنوان. ام ديده وي از....  لبنان في

 از يشپ که بود نشسته مهاجراني عباس آقاي کنارم در. بود تبليغي و کلي بحث. خواند متن روي از ديگر

 يخلخال چنگ از انقالب از بعد و کرد مي اداره را االسالمي الفکر نشريه و اشتد ارتباط اوقاف با انقالب

 مهاجراني آقاي. است نوشته خاطراتش در خلخالي آقاي را مطلب اين گويا. بود کرده اعدامش واال گريخت

 و است 1101 متولد. کرد صحبت که وحدت باره در تلوزيوني برنامه يک در وزير با هم شب يک نظرم به
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 کاريآش مخالفت سالها اين در ظاهرا. بفرستم او براي را آثارم از برخي تا داد آدرس.  شده پير حاضر حال در

 .است کرده برخورد آرام باره اين در و نداشته انقالب با

 يرموک و موته مفهوم که گفت وي. است موته دانشگاه رئيس معاون که بود المجالي عبدالحميد بعدي سخنران

 حدتو به نياز اصل و بود خوب و کوتاه و خطابي وي سخنراني. است پيروزي و نصرت مفهوم ماسال براي

 تارهارف اين که گفت و کرد گاليه اظهار کنند مي معرفي ترور دين را اسالم که اين از او. بود گرفته هدف را

 به بمنسو که قاويزر يعني آنها وطن بي هموطن که گفته او به بايد. است شده اسالم وجهه تخريب سبب

 سقيفه باره در زماني مسلمانان که گفت وي. است شده نکبت و بدبختي اين اسباب است اردن در زرقاء شهر

 رينت مهم از يکي( ع) علي و کردند نگاه جلو به و نکردند توقف گذشته در اما داشتند اختالف خالفت و

 .بگذاريم ظن سوء جاي به نانمسلما ميان را ظن حسن بايد که گفت وي. بود عمر مشاوران

 بسته درهاي پشت حرفها اين زدن که گفت کسي. بگويد چيزي کسي هر گفتند بود مانده که دقيقه هفت براي

 اين. نندک حمايت وحدت سياست از بايد دولتها که گفت بود شيعه که او. کرد عملي کار بايد دارد سودي چه

 همه آنجا در شيعه رهبران ديگر مثل است دراحساء که يشالعا حسين شيخ. بود من مقاله اول بند همان

 و ندک مي دنبال امتياز گرفتن براي سعودي در شيعه که است غالبي سياست اين. اند شده وحدت طرفدار

 .است شده منتفع آن از که کند مي احساس

 يمتوان نمي يمباش نداشته تمدني طرح تا که اين آن و گفت را سخنرانيش از اي خالصه هم آذرشب آقاي

 .باشيم داشته وحدت

 خود جلسه رئيس بود بنا. شد آغاز نيم و 1 ساعت بعدي جلسه. آمديم هتل به ناهار براي و شد تعطيل جلسه

 يقاض. بود نيامده که بود زاده واعظ آقاي آول سخنران. عبدالسالم جعفر دست افتاد که باشد اوقاف وزير

 رتباطا خاطر به اين و کرد ياد خويي عبدالمجيد از صحبتش ابتداي در وي. کرد آغاز را سخنرانيش القضات

 اين .اند داشته سابق جلساتي هم وحدت با ارتباط در و داشتند خويي امام موسسه با اينها که است هايي

 ماجرا اين وارد فعاالنه هم را اردن ها آمريکايي که موقعي کردند؛ مي همکاري هم صدام سقوط براي آخرها

 سني و هشيع که شود مي تصور اروپا در که است چندان مذهبي اختالفات متاسفانه که گفت سخنران. کردند

 .کرد صحبت دقيقه هفده وي. هستند متفاوت دين دو

 بروجردي آقاي توسط ن ايرا در وحدت به دعوت در سيري که خواند را اش مقاله زاده واعظ آقاي او از بعد

 وحدت براي اينها که کرد خودش قرآني کارهاي به هم اي اشاره. بود ميناال محسن سيد توسط سوريه در و



112 

 

 دشواري از هم او. بود بعدي سخنران کرد مي قضايي کار لبنان در زماني که هم االمين علي سيد. است مهم

 .کنند مي معرفي ترور و شر دين را اسالم که اين و کرد ياد مسلمانان براي موجود هاي

 و هزاد واعظ آقاي و االمين علي سيد جمله از. اند برده ملک ديدار براي را کساني صبح که شدم متوجه تازه

 ندا گفته او به گويا که برود که کرده مشورت هم زاده واعظ آقاي. خويي عبدالصاحب و عصفور آل محسن

. شد چاپ ها نامهروز در که اند انداخته آن از هم عکسي و انجاميده طول به دقيقه دوازده مالقات اين. برود

 .ستا گذشته تعارف به. بدهد دارد پيشنهادي کسي اگر که اين و بوده وحدت بر تاکيد صحبت موضوع

 زا قبل ساعت نيم حدود. آوردند و شد ترجمه سفارت در که بودم داده کوتاه متن يک سخنراني براي من

 مغرب زا بعد بود قرار که اين با و ديدم عجله با باالخره. نبود کامل مرور فرصت. دادند من به سخنراني وقت

 دوازده که را صحبت آن متن اينجا در. خواندم که بخوانم وقت همان کرد امر عبدالسالم جعفر جناب باشد

 نهادپيش هشت خواندن فرصت من جلسه اين در. آورم مي است اسالمي وحدت تحقق براي راهبردي پيشنهاد

 طتوس آن نشدن محکوم و کشي شيعه همه اين وجود با که بود اين ودب تر مهم همه از که بندي و داشتم را

 .زد وحدت از دم توان نمي سني عرب هاي دولت

 :من مقاله متن اما

 اسالمي وحدت تحقق براي راهبردي پيشنهاد دوازده

. شود توجه ها زمينه همه در راهبردي و عملي هاي سياست به بايست مي اسالمي، وحدت تحقق براي

 .سازد عملي را اسالمي وحدت آرمان بتواند که هايي سياست

 :شود مي پرداخته مهم اصل چند به سياسي و تاريخي تجربه حسب بر اينجا در

 و کرده باور مسلم اصل يک عنوان به را وحدت بايست مي الزاما ، اسالمي هاي دولت نخست درجه در -1

 از جهت در حرکت ها، سياست اين ترين مهم از يکي. دهند قرار خويش عمومي هاي سياست مبناي را آن

 رايب هم و دارد اهميت کشورها در سياسي وحدت ايجاد براي هم که است گري طائفي و تعصب بردن بين

 .اسالمي جهان کليت در همگرايي ايجاد

 براي دممر ميان را هايي واکنش طلبي، وحدت سياست کردن دولتي حد از بيش که داد تذکر بايد بالفاصله

 اتحاد اين جز راهي هيچ آينده براي ما زيرا انديشيد، اي چاره ها آن براي بايد اما آورد، مي پديد مخالفت

 .داشت نخواهيم
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 داييص از اعم ها، رسانه بر نظارت نکات ترين مهم از يکي طائفي، مسائل حذف در دولت نقش با ارتباط در

 سطاالو الشرق روزنامه قبل مدتي مثال براي. دنزنن دامن را طائفي مسائل تا است مکتوب و تصويري و

 ائفيط مسائل از جلوگيري صدد در سعودي دولت که وقتي در درست شود، مي چاپ لندن در البته عربستان،

 انعکاس و شد شيعيان خشم سبب که بود رسانده چاپ به ايدز و زنا با آن ارتباط و متعه درباره اي مقاله است،

 ستا سياست اين اجراي براي قوانيني تصويب است مهم چه آن. ديديم شيعه هاي سايت از برخي در را آن

 به و کرده تصويب خود قوانين در اروپا در يهود به حمله از جلوگيري با ارتباط در ها غربي چه آن مانند به

 .کنند مي پيگيري هم حقوقي لحاظ

 ذهبيم تعصبات بدون علمي ديدگاه از يتاريخ حقايق تبيين براي عملي هاي پژوهش ارائه مهم گام يک -8

 قاتتحقي اين ندارد، علمي پايه که زند مي دور مسائلي اطراف در تعصبات از بسياري که جايي آن از. است

 هستند، دور به تعصب از خودشان که افرادي بايد باره اين در البته. باشد نکات از بسياري روشنگر تواند مي

 فعواط به اي لطمه نگارش، نوع در و بدارند پاس را چيز همه حرمت هم گارشن در و بنويسند مقاله و کتاب

 شده هنوشت علمي کامال زبان با بايد که ها پژوهش قبيل اين نشر که است روشن. نزنند مذهبي احساسات و

 توده به آنان طريق از و بگذارد تأثير فرهيختگان از قشري روي کم دست تواند مي نباشد، کننده تحريک و

 .شود منتقل مردم هاي

 هاي واکنش با برخي گرچه که اند داشته زمينه اين در تأليفاتي اسالم، جهان روشنفکران اخير هاي سال در

 فراگير مرور به که داشت اميد توان مي و داشته را خود خاص تأثير جديد نسل روي اما شده مواجه منفي

 .شود

 ندارد، آنها به نيازي که باشد اکثريت ناحيه از که آن از يشب مذهبي، تعصبات بروز که داشت توجه بايد -1

 که است نآ امر اين دليل. آنهاست فشار تحت و کند مي زندگي اکثريت يک ميان در که است اقليتي ناحيه از

 به شتريبي حدت و شدت با و کند مي تکيه خود خاص مسائل روي ببيند، تهديد در را خود وقتي اقليتي هر

 روي تبايس مي که نکنند احساس آنان و نشود، حل ها اقليت مشکل وقتي تا بنابرين. پردازد يم آنها حفظ

 اهدنخو حل ديگران و آنان ميان تفاوت ماجراي بگذارند، انگشت هويتشان حفظ براي خودشان هاي تفاوت

 پذير انامک آنها حقه حقوق اعطاي با تنها امر اين و ندارند ديگران با تفاوتي کنند احساس بايد ها اقليت. شد

 .است

 جاداي: گيرد مي انجام مرحله دو در کار اين. کنند سازي زمينه وحدت، براي بايست مي مذهبي، هر رهبران -1

 سوي از تواند نمي که راهبردي و عملي هاي توصيه دوم. کنند فراهم بايد انديشمندان که ذهني هاي زمينه
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 قاماتم باالترين سوي از بايد برسد نتيجه به که آن براي اقدام ناي. شود مطرح دوم حتي و سوم درجه علماي

 ديگران سوي از باره اين در نظر اظهار. شود اعالم هستند، خود مذهبان هم و مردم اعتماد مورد که مذهبي

 رهبران تا کرد تالش بايد. آورد مي وجود به هم را ترديدهايي بسا اما کند، فراهم را اي زمينه است ممکن

 .بگيرند دست در را اسالمي وحدت جريان اصلي،رهبري هبيمذ

 لمحاف سوي از صرفا اصالح نبايد که است اين آن و باشد داشته اهميت هم ديگري نکته جا همين شايد

 به گاهي از هر و ندارند چنداني نفوذ مردم هاي توده ميان در جماعت اين زيرا. باشد مذهبي روشنفکري

 مستمر ورط به که است قشري کند، ترويج و بپذيرد را وحدت بايد که قشري. شوند مي متهم هم بودن الئيک

 استاد يک از بيش خود مسجد جماعت امام به مردم. دارد عهده بر را مردم هدايت کار مذهبي، رهبر عنوان به

 واهدخ و اشتهد وجود مسأله اين همچنان اما کرده تغيير فضا قدري سالها اين در البته. دهند مي بها دانشگاه

 سيارب را ديني مسائل علمي، هاي قال و قيل از نظر صرف که آنهاست مذهبي رهبران به مردم اعتماد که داشت

 .کنند مي بيان ترديد بدن و صريح

 کار دستور در بايست مي وحدت براي نمادها و شعارها ايجاد که است آن وحدت براي اساسي اقدام يک -9

 تاريخي، خوب مثال يک. شوند آماده هنري مراکز تمامي بايد کار اين براي. گيرد قرار اي رسانه و تبليغي مراکز

 شريهن و رسيد مي چاپ به مسلمين نام با تهران در اين از پيش سال پنجاه حدود که است اي نشريه درباره

 در يطائف مسال هيچ به و شد مي نگاه يکسان طور به اسالم جهان اخبار به نشريه اين در. بود گرا وحدت اي

 عاري،ش لحاظ به که بود جالب اما. آن غير و افريقا مسائل اندونزي، هندوستان، بحث. شد نمي داده دخالت آن

 جهان بزرگ مسجد دهها شده کوچک تصوير ، راست و چپ و باال سمت سه در حاشيه، در آن، جلد روي

 ائميد صورت به تقريبا و کرده انتخاب بود، ماسال جهان در برجسته شهرهاي از يکي از کدام هر که را اسالم

 .رساند مي چاپ به نشريه جلد روي را حاشيه اين

 و ضرر بيان درباره ها رسانه و نويسندگان و محققان که است آن ذهني زمينه ايجاد براي الزم اقدام يک -1

 و يرون رفتن ميان از سبب بار هر و بوده خسارتبار اندازه چه تا که اين و گذشته در مذهبي اختالفات زيان

 دهگشو را اي بسته در و کرده حل را مشکلي اختالف اين که آن بدون شده اسالم جهان از مهمي بخش انرژي

 ها اختالف لخت تجارب بيان ديگر، عبارت به. کنند تهيه گزارش و خبر و بنويسند کتاب و کنند تحقيق باشد،

 است نيگفت البته. کند هموار مسائل آن تکرار بودن فايده بي جهت در ذهنيتي ساختن براي را راه تواند مي

 با تا وشندک مي بار هر کرده استفاده اختالفات توسعه و تعميق براي مسائل اين از دقيقا طوايف، از برخي که

 .ازندس فراهم مقابل طائفه کردن خشمگين براي را زمينه و داده نشان مقصر را ديگري ها، تجربه آن بر مرور



115 

 

 اذهان رد يکديگر از شگفت تصور يک داشتن در را هايي دشواري مذهبي، طايفه دو ميان معرفتي فاصله -3

 راه شود، فراهم وحدت تا کنيم حذف صحنه از را طايفه دو ما که نيست اين حل راه. سازد مي فراهم آنان

 کديگري به نسبت آنان شناييآ زمينه را تفاوت اين که است آن( قبايل و اقوام ميان تعارف اصل) قرآني حل

 نانآ ميان متقابل معرفت براي هايي زمينه که است آن مشکل اين رفع حل راه ديگر عبارت به. دهيم قرار

 ديگري هب نسبت يک هر طرف از ديندارانه مثبت هاي جنبه روي تأکيد با خصوص به ها زمينه اين. آيد فراهم

 رفت با توان مي را معرفت اين. ندارند دين به توجهي اساسا و هستند کافر مقابل گروه نکند تصور تا است

 پديده يا و سينمايي و تلويزيوني هاي فيلم شبيه باشد ممزوج نيز هنر با نوعي به که مذهبي وسائل آمدهاي و

 .داد توسعه ديگر هنري هاي

 ياربس معنويت و نعرفا روي تأکيد با اسالم دنياي در همگرايي که دهد مي نشان اسالمي تمدن تاريخ -1

 نژادها و اه نسل بود توانسته داشت گسترده عرفاني عالئق اسالم دنياي که زماني. است آمده مي فراهم سريع

 راحت را يکديگر زبان که واحده امت يک آنان از و دهد جاي فراگير وحدتي سايه زير را مختلف طوايف و

 هجنب روي که تأکيدي و معنوي هاي آموزه دليل هب آن، منفي هاي جنبه منهاي تصوف. بسازد فهميدند مي

 و توانست مي دارد -شود مي محسوب انسانها مشترک هاي جنبه ترين مهم که- انسان در موجود الهي هاي

 ورتص اصالحاتي تصوف دستگاه در اگر. کند فراهم اسالم جهان سرتاسر در را وحدت اين زمينه تواند مي

 و دهش گذاشته کنار است معارضت و مخالفت اسباب خود و است ازيس فرقه که آن حزبي شکل و بگيرد

 مي گيرد، قرار توجه مورد است دين هدف ترين مهم عنوان به معنويت رواج در آن اصلي هاي آموزه تنها

 سبب امر همين شايد. آيد فراهم نظر مورد اسالمي وحدت و همگرايي زيادي مقدار به که بود اميدوار توان

 است تصوف و فلسفه ضد شديدا وهابي تفکر که سعودي در اما شده پذيرفته تقريب مسأله مصر در تا شد آن

 .نه

 هانج در سازي يکسان دنبال به رويه اين. است فراگير بحثي شدن جهاني و عَوْلمه بحث حاضر حال در -5

 در ايدب ما.  آيد مي ما کار به ها تجربه اين مسلم. است فراگير انساني و اجتماعي هاي ارزش تبليغ طريق از

 مده،آ فراهم شدن جهاني جهت در فضايي که اکنون يعني. کنيم مطرح را اسالمي شدن جهاني نظريه آن، مقابل

 بايد کار اين براي طبعا. بکشانيم اسالم جهان کردن پارچه يک يا اسالمي شدن جهاني سمت به را آن دقيقا

 ،دهد پوشش را آن دروني طوايف و اسالم جهان تمامي بتواند که آنجا تا را اسالم در شده تعريف هاي ارزش

 مقابل در مه کار، اين با. کنيم تبليغ را اسالمي شدن جهاني نوعي آنها اساس بر و بشناسانيم و کنيم تعريف

 .ايم کرده استوار را اسالم جهان داخلي طوايف وحدت هم و ايم ايستاده ها غربي سبک به شدن جهاني



116 

 

 زا يکي هستند مشددين جزو که افرادي انساني غير اعمال کردن محکوم و افراطي کارهاي از جلوگيري -10

 خشونت ديگران عليه مذهب از دفاع نام به که اعمال اين نخست قدم در. شود دنبال بايد که است کارهايي

 .گردد محکوم بايد شود مي داده خرج به

 ابراز مطالبي مسؤول يا مسؤول غير افراد سوي از يعني ،گيرد صورت سازي زمينه آنها براي نبايد عالوه به

 .کند درست آنها براي پنهاني گونه مشروعيت پوشش نوعي که شود

 ديج پيگيري که چنان و بدهند نشان خاص حساسيت اعمال قبيل اين برابر در عمال تا هاست دولت بر

 .هاست دولت از برخي تأييد مورد اعمالشان کرد خواهند تصور اعمال آن عاملين نکنند،

 گرفتن کار به براي مقابل جناح که اين آن و آورد خواهد پديد هم را ديگري مشکل سرد، برخورد اين

 هک آمد خواهد پديد انتها قابل غير دور يک که است آن از بعد و آورد مي دست به مشروعي توجيه خشونت

 .بود نخواهد مشخص کننده شروع و آغاز

 ياسيس و مذهبي هاي بهانه به شيعه ضد بر عراق در روزها اين که اي وحشيانه فتارهاير گفت بايد اينجا در

 ترين مهم از يکي گيرد، مي صورت شيعه ضد بر پاکستان در که تروريستي هاي حرکت يا گيرد مي صورت

 يگريد فجايع آينده در مسائل قبيل اين زيرا. شود محکوم اسالمي هاي دولت سوي از بايد که است مسائلي

 .نيست بيني پيش قابل حاضر حال در که داشت خواهد دنبال به را

 رايب که است اين آن و کرد خواهد ايجاد هم ديگر مشکل يک اقدامات، قبيل اين که است آن ديگر نکته اما

 دتوح از گفتن سخن براي جايي ديگر که کند مي استوار چندان را شيعه داخل افراطي جناح موضع مثال،

 چرا عمالا قبيل اين با کنند مي استدالل چنين رو ميانه جناح براي ها افراطي. گذارد نمي باقي شيعه ميان در

 جناح قبيل اين مذهب، هر طرفداران ميان در که است طبيعي دهيد؟ مي سر گرايانه وحدت اظهارات شما

 مي تقويت مقابل متس در را جناح اين موضع سمت، يک در اعمال قبيل اين شروع و دارد وجود ها بندي

 .کند

 يم کشانده هم ديگر جوامع و کشورها به اش دامنه شود، برگزار سکوت با اگر رفتارها قبيل اين عالوه به

 .شود مي دنبال ديگري جاي در اقدام اين نباشد، تالفي امکان جايي در وقتي زيرا. شود

 مي هستند، مسلمانان ميان وحدت يبرا تالش در که انديشمنداني و عالمان که است آن ديگر نکته -11

 وجهت بايد آنان واقع در. کنند جلوگيري شود مي آنان مذهبان هم تحريک سبب که نظرهايي اظهار از بايست

 هبيمذ احسات مراعات بايد آنان. کنند مي حرکت تيز حال عين در و باريک لبه يک روي که باشند داشته
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 و عقايد با مخالفت نوعي طلبي اطالح عنوان تحت که بکنند تياظهارا آنان، هرگاه. بکنند را طرف دو هر

 باشد الزم ارهاک اين بسا. نيست آفرين وحدت نقشي ديگر آنان نقش طبعا باشد، داشته شده پذيرفته باورهاي

 مه را آن تبعات و دهند انجام طلب اصالح علماي بايد را کار اين. است وحدت دنبال که کسي زبان از نه اما

 خود نمذهبا هم برآشفتن سبب کند، نظر اظهار ها زمينه اين در اگر است وحدت طالب که کسي اما. ندبپذير

 .کند مي مشکوک خود اهداف به نسبت را آنان و شده

 هر تکايا نقطه بتواند که گشت تاريخ از مقاطعي دنبال به بيشتر چه هر بايست مي وحدت، جريان در -18

 در مامسل. شود دنبال شيعه جامعه چند اين در اهميت نهايت با بايد نبوي هسير مثال، براي. باشد طرف دو

 طور به اسالميت بر و شود پرداخته آن به اي فرقه مسائل بدون که هست آن امکان( ص) نبوي سيره طرح

 .گيرد صورت تأکيد شود مي مربوط مذهبي مسائل به که آنچه منهاي اسالمي تجربه و کلي

 اين. تاس وحدت ايجاد براي مهم بسيار نقاط از يکي کربال حادثه سطور، اين نويسنده يدهعق به آن منهاي اما

 .کنيم توقف آن روي بيشتري تأمل با بايد که دارد وحدت براي امتيازاتي حادثه

 .است مهمي بسيار نکته اين و رسيده انجام به( ص) پيامبر سبط توسط کربال قيام اوال

 .است ارزشمند مسلمانان همه براي اين و دارد مظل ضد جنبه قيام اين ثانيا

 خالفت زمان در که انحرافاتي برابر در است حرکتي و گرفته صورت( ص) پيامبر دين احياي براي کربال ثالثا

 .است يافته رواج يزيد

 وي،نب سيره کنار در تواند مي و دارد را اي نهفته هاي ارزش چنين که حادثه اين از نتوان چرا صورت، اين در

 کرد؟ استفاده اسالمي وحدت در اتکا نقطه يک عنوان به باشد آن از پيروي براي مناسب الگوي يک

 و مثبت حساسيت آن روي هم سني مسلمانان از بسياري شيعيان، بر عالوه ها، قرن طي و تاريخ طول در

 .است اميدبخش بسيار شيعيان براي اين و اند داشته هوادارانه

 وشتهن جديد تا قديم از کربال درباره متعددي آثار که کرد مالحظه توان مي ها کتاب تأليف در را مسأله اين

 .است شده

 وبيخ هاي حساسيت سوگواري برگزاري و عاشورا به نسبت سني مسلمانان هم عمل در علمي، آثار بر عالوه

 و داشته رواج عثماني تدول فرهنگ در که «عاشوراء غذاي» امروز تا که آن شاهد. اند داده نشان خود از

 .دارد وجود شده، مي توزيع مساکين و فقرا ميان و کرده حسين امام نذر عاشورا روز که بوده غذايي



118 

 

 سيرم کربال حادثه از پس شيعيان که باشيم داشته توجه اگر دهد مي نشان که دارد وجود هم ديگري شواهد

 ذهبيم هاي فرقه ديگر تأييد مورد کربال در نهفته هاي ارزش که دريابند اکنون و کردند جدا ديگران از را خود

 .گرداند باز آن به دوباره شده، امت از بخشي شدن جدا سبب که را نقطه همان توان مي هست، نيز

* * * 

 نتوا نمي و است مشکل دولتها توسط ها روزنامه کردن محدود که گفت عبدالسالم هم من صحبت از بعد

 داردن سعودي دولت به ربطي و شود مي چاپ لندن در االوسط الشرق مخصوصا. کرد ر اصرا زياد باره اين در

 .دهد مي را آن پول ولو

 و همسر همراه که سوريه از و دانشگاه استاد الزعتري الدين عالء. يافت ادامه جلسه باز مغرب نماز از بعد

 در هم آذرشب آقاي. است بوده ايران ميهمان حج در امسال گويا وي. کرد سخنراني بود آمده هايش بچه

 طرح محوريت که خودش بحث همان حوش و حول در وي. کرد سخنراني زعتري از پس جلسه همين

 التقريب ةقص إلي بالنسبة حضارية روية عنوانسخنرانيش. گفت سخن بود اسالمي وحدت ايجاد براي تمدني

 .بود

 اقات در ديدم. بدهم اوقاف وزير به را ايران في الشيعة کتاب از اي نسخه تا رفتم بيرون من وقت اين در

 بخش ملهج از و وحدت کنفرانس از گزارشي پخش مشغول که کند مي نگاه اردن تلويزيون اخبار به و نشسته

 عکاسان. برگشتم جلسه به و دادم او به را کتاب گزارش، شدن تمام از پس. بود وزير خود سخنراني از هايي

 اب گزارش اين در. است مهم اند کرده برگزار را آن هدف همين با اساسا که نهااي براي کنفرانس اين خبري

 ظرمن به. کرد مصاحبه لندن در خويي امام موسسه از هم نفر يک و موسي حسان شيخ العايش، حسين شيخ

 با همزمان کار اين. کند مطرح را خودش اينجا بيشتر که است مهم هم شيعه براي بوده اين هدفشان آنها اگر

 وضعم در که سني جامعه تا است شده فراهم خوبي فرصت حاضر حال در. بگيرد صورت بايد ديگر کارهاي

 .بپذيرد را شيعه وجودي واقعيت گرفته قرار ضعف

. ريابيمد را سني و شيعه ميان هاي بدبيني اين هاي ريشه بايد ما که گفت جواب و سؤال فرصت در نفر يک

 ينا که کرد تاکيد نکته اين روي عواد بشار. کرد عراق قضاياي جمله از و ها نمونه برخي به اشاره هم بعد

. رددا وجود مختلف هاي نگرش آنجا. نه سني و امريکاست طرفدار شيعه عراق در که است اساسي بي حرف

 هم نم. نيست که حالي در هست طائفي جنگ عراق در بگويد که هست بزرگ توطئه يک االن که گفت او

 وحدت امر رعايت باره در دولتها توسط محدوديت ايجاد که گفتم عبدالسالم جعفر پاسخ در رصتف اين در
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 براي ها اروپايي که طور همان بگيرد صورت کار اين بايد دارد اهميت وحدت اگر و دارد را اهميت نهايت

 .کردند بتصوي اروپا در يهودي ضد مسائل طرح با ارتباط در قوانيني امور قبيل اين از جلوگيري

 صحبت نمتو تصحيح و اسالم تاريخ باره در معروف عواد بشار آقاي با تا شد فرصتي استراحت، فاصله در

. بگيرد ايزهج ذهبي االسالم تاريخ کتاب تصحيح خاطر به و بيايد ايران به آينده روزهاي وي تا است قرار. کنم

 آن لدج يک سابقا. شد خواهد جلد شش که دکن مي کار الدبيثي ابن از بغداد تاريخ ذيل روي که گفت وي

 نف في عنوان با هم مجلدي و کرده تصحيح مجلد هفده در وي را ذهبي االسالم تاريخ. بود کرده منتشر را

 فاحش غالطا دادن نشان در جالبي بسيار کتاب که کرده منتشر التدمري عبدالسالم تصحيح نقد در التحقيق

 اما بوده درعمان که سالهاست بشار. است او عموي المعروف ناجي که گفت بشار. است متن آن در موجود

 دجوا مصطفي شاگرد وي. است بغداد در اش کتابخانه االن حتي و داشته آمد و رفت هم بغداد و عراق به

 ارتباط هم ائيطباطب عبدالعزيز سيد آقاي با که گفت بشار. است گرفته فرا وي از را تصحيح که گفت و بوده

 قم سما چون ننويسد نامه ديگر نوشتم او به يکبار که نوشت مي نامه ايران از من براي اواخر اين تا و داشتم

 با ئيشآشنا رغم به که شد آن از ذهبي تلخيص و طبري الواليه کتاب صحبت. داشت دردسر من براي و بود

 .نداشت خبر آن از ذهبي آثار

 طالعهم را آن اخير جلسه تمام در و شد آن شيفته سخت که دمدا او به را ايران في الشيعة کتاب از اي نسخه

 .کرد مي

 بيت عروف،م بيت. گذاشتم کنار بعدا اما بودم نيشابور تاريخ قطعات آوري جمع مشغول سالها که گفت بشار

 .ودب شيعي اسامي شان اسامي همه من اخوال که گفت وي و اند داشته آمد و رفت نجف با اما نيست شيعي

. است يتالب آل دانشگاه رئيس العبادي عبدالسالم آن سخنران اولين که شد آغاز بعدي جلسه عشاء نماز از بعد

 نيمهاجرا عباس آقاي او از بعد. بود فوائده و آلياته و ضروراته المذاهب بين التقريب وي صحبت عنوان

 ميان نظر ختالفا به علم همان که را خالف علم و بود الخالف ادب صحبتش موضوع که کرد صحبت

 دور موضوع در خوانده درس ايران در و بود آخر سخنران که هم القضاة هارون. داد بسط و شرح را علماست

 .گفت سخن المذاهب بين التقريب في التفسير

 .نوشت که بنويسد من دفتر در خودش حال شرح در سطر چند که خواستم بشار از وقت اين در
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 9588105/ عمان/  معروف عواد بشار

 بغداد بجامعة االداب کلية في درست و 1510 ايلول.  قمري. ه 1195 شعبان غرة في بغداد في ولدت

 رحمه جواد مصطفي العالمة شيخي العصر محقق من التحقيق تعلمت و. الدکتوراه و الماجيستر و البکلوريوس

 تأليف و قيقالتح بين مجلدا انينثم و مائة من اکثر االن حتي فانتجت النصوص، لتحقيق حياتي وفرغت. اهلل

 .لمقاالت ا و البحوث خال

 1189 الحجة ذو 13 عمان – عواد بن بشار العباد افقر کتب و

 دعوت و دارند مراسمي سفارت دوستان. است غدير عيد طبعا و الحجه ذي 11 اينجا در و بهمن 5 جمعه فردا

 فارتس دوستان حضور در ساعت ربع سه. باشم داشته صحبتي آنان براي رفته سفارت به 1 ساعت تا کردند

 به اردن. داشت حضور هم خودش که است ايراني آقاي اينجا در ما سفير. کردم صحبت آنان هاي خانواده و

 نيافته درش زمينه اينجا در شيعه گاه هيچ که آن دليلش. است کشور بدترين شيعيان بر گيري سخت لحاظ

 تعداداس و نوشته شيعه عقايد باره در کتاب چندين اردني يعقوب سينح احمد که است آن رغم به اين. است

 مراسم براي گذشته سال که شد نقل عراقي شيعيان از برخي از. دارد وجود اينجا در تشيع براي علمي

 را آنان هک بودند کرده تهديد حتي و کرده حمله آنان به سنگ با مردم اما بودند رفته جعفر مزار به سوگواري

 هم انيپاکست شيعيان از تعدادي و بوده سفير منزل در محرم مراسم گذشته سال. داد خواهند تحويل ادگاهد به

 هب آنجا در هم ها عراقي همچنين. اند بوده حاضر آنجا در هستند ديگر هاي جاي يا پاکستان سفارت در که

 .پردازند مي سوگواري

 يرانيا دوستان با سفارت در را شام من. است فرانسکن در کنندگان شرکت براي اوقاف وزير ميهماني امشب

 .برگشتم هتل به که بود نيم و ده ساعت و بودم

 اسم. داشت عهده بر خويي عبدالصاحب سيد را جلسه اين رياست. شد آغاز برنامه 9/5 ساعت شنبه صبح

 ينا و بودند نداختها قلم از سخنرانان ليست از فراموشي روي از است، لبنان علماي از که را الفحص آقاي

 ايراني نمبارزا قديم دوستان از الفحص آقاي اين. نپذيريد کند سخنراني خواستند او از وقتي که شد سبب

 ارتباط ازب اکنون و بود قطع ايران با ارتباطش سالها. است بوده منتظري محمد شيخ و فارسي الدين جالل مانند

 يخوب موضوع بايست مي که بود البالغه نهج در گرايانه وحدت نصوص موضوع در وي مقاله. دارد محدودي

 .باشد
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 دائقح صاحب حال شرح در را او الفاخره مقدمة کتاب قبل از که بود عصفور آل محسن شيخ سخنران اولين

 رآنق در وحدت مباني وي سخنراني عنوان. است بحرين در استيناف دادگاه قاضي حاال. بودم ديده الناضره

 .بود

 بحث. دارد تاريخي موضوعات در هم متوسطي هاي کتابچه که بود عراقي مدرس عالءالدين ديبع سخنران

 مه الجزيره و المستقله شبکه به. داشت سويدي خاطرات و نجف موتمر به هم اي اشاره و بود تاريخي وي

 بار چند وي .خواند نابخردانه را اقدامشان و کرد اشاره آورند مي گفتگو براي را طرف دو هاي افراطي که

 با جلسه رياست که بود جالب. است بوده صدر صادق محمد سيد شاگرد يا و دوست که کرد اشاره

 آن ترسم و شده کشته محمد سيد پسر مقتدي توسط شده گفته که چنان بردارش که بود خويي عبدالصاحب

 .نيفتاد اتفاقي اما دهد نشان واکنشي که بود

 از ميدو و بود يرموک دانشگاه از اولي. کردند صحبت دقيقه ده يکي و،هرد اللحام بديع و شنطناوي يحيي

 هک مسجد همين در را جمعه نماز است قرار. گفتند سخن اي توصيه و خطابي و ادبي دو هر. دمشق دانشگاه

 سافرم براي جمعه نماز و هستيد مسافر شما که گفت عبدالناصر. شويم حاضر است کنفرانس سالن باالي

 .برويم مايليد اگر اما نيست

 با .است مسجد از تر قديمي گويا که هست کليسايي خيابان، سوي آن در مسجد، روبروي که است جالب

 .ندا ساخته را اينجا ها مسيحي از کردن کم رو براي که پيداست و بيشتر بسيار مسجد عظمت حال اين

 نرانيسخ محتواي. شد مي پخش لويزيونت از مستقيم نماز برنامه و نشستند نماز اول صف در ميهمانان همه

 يک کي. اند بازگشته تازگي که بود حجاج باره در تماما باشد اسالمي وحدت باره در رفت مي احتمال که او

 به يا اشاره کمترين و کرد است حجاج راه سر که موته از يادي آن از پيش البته و کرد شروع حج مناسک از

 .نکرد هم وميهمانان کنفرانس

 و( ع)طالب ابي بن جعفر مزار کنار در که موته دانشگاه سمت به تا شديم ها ماشين سوار شد تمام که زنما

 رواحه بن عبداهلل و حارثه بن زيد

 

 /632http://historylib.com/index.php?action=article/viewمنبع : 
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 هجري هشتم قرن ميانه در ها ايراني سرزمين محدوده

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  11/  80: سايت روي انتشار تاريخ

 

 مقدمه

 در ليکمما دوره نويسي جغرافيا و تاريخنگاري علمي جنبش توليدات از االمصار ممالک في االبصار مسالک

 عجوبها ذهبي الدين شمس هم يکي آن برجسته محصوالت از و نيرومند است جنبشي که است مصر و شامات

 .است شناسي رجال و نويسي تراجم و تاريخنگاري

 ربسيا آن، مولف اما است جغرافي دانش در عنوانش گرچه و است المعارفي دايرة اثر يک االبصار مسالک

 رد خودش زمان تا الماس آغاز از را اسالمي تمدن و فرهنگ تا است کرده تالش جغرافي موضوع از تر وسيع

 .سازد منعکس آن

 آورنده پديد کرد، عمر سال 90 تنها که اثر اين نويسنده( 315 - 300) عمري اهلل فضل بن احمد الدين شهاب

 .رسيد چاپ به سزگين فواد انتشارات درسري عکسي صورت به يکبار که است گرانسنگ اثر اين

 ره که مختلف افراد تحقيق با يکي. اند کرده آن از جلداتيم نشر به اقدام همزمان اماراتي ناشر دو اخيرا

 و. بود ما اختيار در آن از مجلد چهارده که شده منتشر الثقافي المجمع توسط اند کرده تصحيح را مجلدي

 منتشر تاريخال و للتراث زايد مرکز توسط هم آن که ديگر نفر دو با خريسات عبدالقادر محمد تحقيق با ديگري

 .است شده عرضه آن از مجلد هشت کم دست کنونتا و شده

 براي قدما از را آثاري تر تمام هرچه سرعت با و است اخير عصر مصححان از که هم الجبوري سليمان آقاي

 .باشد مي آن کامل متن انتشار حال در که گفت بنده به کند، مي آماده لبناني ناشران

 محقق دو ره و نوشته سوم مجلد در االيرانيين مملکة عنوان اب آن از مولف که را بخشي تا يافتم توفيق بنده

 نهاآ دوي هر کنم، ابراز بايد شرمندگي کمال با. کنم مقايسه يکديگر با محدود طور به اند، کرده چاپ را آن

 داحم به متعلق الثقافي المجمع چاپ از سوم مجلد که است افزودني. است انگيز شگفت اغالط از مملو

 هاي اورقيپ الثقافي المجمع چاپ که بيفزايم هم باز. نباشد چنين ديگر مجلدات بسا. است لشاذليا عبدالقادر

 .دارد بيشتري توضيحي
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 حجم اين با کتاب يک امارات مانند عربي کوچک کشور يک در است ممکن چطور که است اين سوال اما

 !وبد مغلوط اندازه اين تا هم آن شود، منتشر هستند دولتي دو هر کنم مي فکر که ناشر دو توسط

 همين خاطر هب متاسفانه. درآورم فارسي به را آن از بخشي خواستم مي بلکه نبود، تصحيح من بناي همه اين با

 اساس از مواردي در کنم، رفع را مشکالت از برخي توانستم متن دو آن مقايسه با که آن رغم به بودن، مغلوط

 .نرسيدم جايي به و برخوردم مشکل به

 به تاس هجري هشتم قرن ميانه در ايران جغرافياي باب در کلياتي که را بخش اين از صفحاتي حال اين با

 .ديگر روزگاري براي ماند هم بخشي. کردم ترجمه فارسي

 خانيايل دوره در ايران اوضاع باب در کتاب اين در که است جالبي نکات نشانگر شد، ترجمه که مقدار همين

 .است آمده

 و شده خوانده توريس هم ها اروپايي وقت آن فرهنگ در که همان – توريز وي قول به يا تبريز مانز اين

 لطنتس مرکز – دارد لندن در توريث يعني نام همين به انتشاراتي تبريزي ترک اما ايراني ناشري هم اکنون

 .نامند مي وريزت را آنجا مردم عامه که است آمده( 101 ص) البلدان تقويم در. است بوده ايران

 عنيي سلطنتش نخست سالهاي همان در خدابنده محمد سلطان توسط که بوده مهمي بسيار شهر هم سلطانيه

 .گرديد تاسيس 301 سال از

 قرار خود متحرک اردوي را گاه تخت بودند، صحرانشين اصل در که مغول سالطين زمان اين حال، اين با

 .است داده را توضيحاتي اردو هم و شهر دو آن باره در هم ما مولف اين بنابر و بودند داده

 دوستانش از که گرفته مشخص نفر چند از شفاهي طور به غالبا را خود اطالعات وي که است آن شگفت

 جتماعيا مسائل از برخي نيز و مملکت اداري سيستم باره در اطالعاتي شامل که شفاهي اطالعات اين. اند بوده

 .است مانند کم و جالب بسيار است موجود ايه نظمي بي و اقتصادي و

 ربوطم تحقيقات در بايست مي که است اطالعات اين اهميت دادن نشان قصد به تنها کردم، ترجمه بنده آنچه

 .شود استفاده کتاب اصل واز دنبال بيشتري دقت با ايلخاني دوره به

 سياسي واحد يک عنوان به ايران واژه

 در يهائير به را ايران کلمه معمول طور به. است جالب فصل اين براي هم يرانييناال مملکة عنوان انتخاب اما

 دوره در هک افزايند مي نيز. گردانند مي بر سانسکريت در آريه و باستان فارسي در اريه به و اوستايي زبان
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 ، يجايرنو: بنگريد) است شده مي خوانده ايرانويج هم ايران سرزمين و ناميدند مي ايرانشهر را ايران ساساني

 (.18 – 11 ص وشي، فره بهرام

 بالج مانند استاني هاي نام مختلف هاي بخش براي و فارس بالد را ايران عمده طور به اسالم، ازآمدن پس اما

 آن يادب السنه در آنچه حسب بر قاعدتا فردوسي،. رفت مي بکار سيستان و خراسان و جيل و آذربايجان و

 فارس بالد را آن عربها آنچه مجموع براي تعبير اين از و نهاده هم برابر را توران و راناي بوده رايج روزگار

 غرافيج مجموعه اين براي ايران تعبير رسمي، منابع و دراسناد که اين اما. است کرده مي استفاده ناميدند مي

 .دانيم نمي چيزي باشد، رفته بکار

 با مينيسرز بر رسمي منابع و اسناد در ايران نام اطالق که است اين جستجوست قابل تاريخي لحاظ به آنچه

 .است شده باب مغول دوره از جغرافيايي، محدوده اين

 مانند به ادقيق بلکه عربي هاي سرزمين برابر در نه ناحيه اين در مستقل سياسي واحد يک بر ايران نام اطالق

 والنمغ که هايي اولوس مقام در بلکه نام، آن نه و ديمق توران نه اما. بود توران برابر در اسالم از پيش دوران

. رفتندگ قرار آن راس در او نسل سپس و وي فرزند هوالکو که دادند تولي فرزندان به را ايران و دادند تشکيل

. کنيم يم مشاهده خوبي به ايلخاني دوره برجسته وزير اهلل فضل الدين رشيد التواريخ جامع در را کاربرد اين

 و لفاخ تاريخ: »است چنين فصلي عنوان مثال براي. کند مي ياد «زمين ايران» عنوان به ديار اين از لباغا وي

 ،111 ص ،1 ج روشن، چاپ التواريخ، جامع...« ) و مغرب و شام و زمين ايران اتابکان و وملوک سالطين

 (.ديگر بيشمار موارد و ،518 ،199 ،118 ص ،8 ج ،111

 در اسالمي دبال ساير در کاربرد اين نفوذ نشانگر و جالب بسيار کتاب اين نويسنده طرف از عنوان اين کاربرد

 .است وقت آن در ايران غرب

 افياييجغر متون در که چيزي مولف؛ همين سوي از ايران براي هم دنيا قلب عنوان اطالق ديگر جالب نکته يک

 در که است مسلمان دان جغرافي يک ذهن در سرزمين اين اهميت نشانگر همزمان دارد، وجود ايراني قديم

 .است زيسته مي شام سرزمين

 زا برخي کلي موضوعات اند نديده را چاپ اين که کساني براي است بهتر بخش، آن ترجمه از پيش اما

 :بشناسانيم را اثر اين شده چاپ مجلدات

 .است خانات و ديرها از شرحي و عمومي جغرافياي در نخست مجلد
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 و جبال و گيل و ايران و توران مملکت. است حجاز و شام و مصر و ترک و شرق ممالک باره رد سوم مجلد

 .است آمده مجلد اين در ديگر بسياري و قاهره و حجاز و مصر و شنکاره و لرها و اکراد

 .است عرب قبايل و اسالمي غرب و يمن ممالک شرح در چهارم مجلد

 .است محدثين و قراء حال شرح پنجم مجلد

 .است بيان و نحو و لغت اهل باره در هفتم مجلد

 .است صوفيه طوائف باره در هشتم مجلد

 .است فالسفه احوال شرح در نهم مجلد

 .است دانان موسيقي احوال شرح در دهم مجلد

 .است شرق کاتبان باره در دوازدهم مجلد

 .است هباريه ابن تا متنبي از عباسي عصر شعراي باره در پانزدهم مجلد

 .است عباسي عصر شعراي باره در شانزدهم جلدم

 .است مصر شعراي باره در نوزدهم و هيجدهم مجلد

 .است احجار و نباتات و معادن باره در دوم و بيست مجلد

 در اموي و عباسي دولت طور همين و اشراف حسيني و حسني هاي دولت شرح در چهارم و بيست مجلد

 .است اندلس و شام

 .است متاخر هاي دولت و صليبي جنگهاي باره در هفتم و بيست مجلد

 زا موضوعي فرهنگ يک که الشريف بالمصطلح التعريف کتاب جمله آن از که دارد هم ديگري آثار وي

 .است شده چاپ بيروت در 1511 سال در اثر اين. است غيره و اي فرقه و دبيري و دول و سياسي نظامات

 ها ايراني مملکت

 فرات تا خراسان انتهاي در جيحون رود از مملکت اين طول. است خراسان و عجم و اقعر ها، ايراني مملکت

 درياي به متصل که است کرمان ميان ايران، عرض. است انداخته فاصله شام و سرزمين آن ميان که است

 ومر سلجوقيان بقاياي اختيار در که آنجايي نهايت تا شود مي منشعب هند اقيانوس از خود و است فارس
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 بالد اب ها ايراني مملکت ميان ميان فاصل حد شمال، سمت در. مديترانه کنار در انتاليا و عاليا حدود در است

 بحر نآ به که طبرستان درياي و گويند دمرقابو را آن ترکي به که الحديد باب کنار در است رودي قبچاق،

 .شود مي گفته هم قلزم و خزر

 رفتن راه اب. است مربع تقريبا ممکلت اين: داد خبر من به طياري يمحک بن يحيي ابوالفضائل الدين نظام

 اختيار در که است مملکتي همان اين. پيمود توان مي ماه چهار هم را آن طول و ماه چهار را آن عرض طبيعي،

 ما مانز به تا چرخيده او فرزندان از سالطيني ميان و گرفته قرار چنگيز فرزند تولي فرزند هوالکو خاندان

 آنجا. است عرض و طول در آنها ترين ميانه و ها سرزمين بزرگترين از و متوسط عمران در. است رسيده

 آن رد روزها اخرين تا عباسي خالفت قاعده آن از پس و کرد تصرفش اسالم که آن تا بود مي شاهان تختگاه

 و نواحي و فراوان هاي تاقرس کدام هر که هست زيادي شهرهاي و بزرگ هاي اقليم آنجا در. يافت جريان

 . دارد متعدد جهات و مناطق

 است کسي نآ از پادشاهي که برآنند هوالکو خاندان. است سلطانيه سپس و – توريز – تبريز آن فعلي پايتخت

 راقع ديگري و عرب عراق يکي آن بزرگ ممالک. است تبريز بيرون در اوجان. نشيند تخت بر اوجان در که

 و ارمينيه و جزيره و ربيعه و دياربکر و جبال و ري و آران و آذربايجان و فارس و مانکر و خراسان و عجم

 .دنياست قلب حقيقت در مملکت اين بنگري انصاف با اگر. است روم و گرجستان

 همان اصل در که هري حاکم مانند هستند، سلطان بنده همه که هستند پادشاه چندين مملکت اين درون در

 .گوييم مي سخن آن هاي تختگاه از اينجا در. ارزن و ماالين و سمنان و گيالن و کرمان رامي و است، هرات

 نيهسلطا اما. است نعمت در استوار هايش پايه و سعادتمند و کهن شهري و دارد قرار آذربايجان در تبريز اما

 نايشب ساخته، هوالکو بن ابغا بن ارغون بن اولجايتو خدابنده محمد سلطان است، شده واقع عجم عراق در که

 بدان ورکش مختلف نقاط از را مردم و کرد طراحي آن در بازار و خيابان و بگستراند را فضايش و برافراشت را

 اکنون شهر اين. کشاند شهر آن سوي به را آنها بود آورده پديد آن در که احساني و عدالت با و آورد سوي

 آن رد مردمان فراواني دليل به است، چنين که است سال هاصد گويي که نمايد مي چنين و است آبادي شهر

 هب نهايت و برسد مرد حد به اي بچه که مقدار اين به نسل يک فقط که حالي در. آنجا در ايشان ولد و زاد و

 .گذرد نمي آن بناي از پيري

 هک هست قصري جاآن در. است وافر آب و فراوان هاي جلگه داراي و گشته واقع تبريز بيرون در اوجان اما

 رايب آن اطراف در بزرگ اميران و کردند بنا پادشاه منزل عنوان به را آنجا سلسله آن پادشاهان آخرين از يکي

 اوجان در خود زمستاني اقامت براي بزرگان و اميران و خواتين بيشتر اما. ساختند قصرهايي خود سکونت
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 هب بازارهايي و داشته پا بر ها خيمه و ها خرگاه آنها نارک در و سازند مي مانند حضيره و ازچوب ها ايي خانه

 گاهاقامت به بازگشت وقت که آن تا وسيع و فراخ شهر يک. گذرانند مي آنجا در را زمستان و اندازند مي راه

 يم ولد و زاد و گذارند مي خانه آنجا در که هايي افعي و مارها تا سوزانند مي آتش در را منازل آن تابستاني

 .بسوزانند ند،کن

 آتش به عدب و شود مي ها حضيره اين هزينه که پولها چه: گفت من به حکيم بن يحيي ابوالفضائل الدين نظام

 .شود مي کشيده

 قره رد آنها تابستان اما. کنند مي سپري بغداد در سالها برخي در و اوجان در را زمستان ، سرزمين اين شاهان

 حيحص آبش و هوا و دارد فراوان قراي و است سياه آنجا خاک. است سياه غبا معناي به ترکي به که است باغ

 .است سالم و

 فرود آنجا در است سلطان اقامت محل معناي به که سلطان اردوي وقتي. است فراوان هاي چراگاه آنجا در

 آنچه هر از سازند مي بازار و جامع مساجد و دارند مي برپا آنجا در را منازلشان شاهزادگان و اميران آيد، مي

 محالت و بازار هم ها خياط براي که طوري به شود مي يافت آنجا در شود مي يافت بزرگ شهرهاي در

 لباسها، انواع آنجا در. کند مي خواهد مي هرچه کس هر و آيد نمي عمل به ممانعتي کس هيچ از. هست

 گران بسيار نقل و حمل خاطر به کارها اجرت و شود مي يافته زندگي وسائل و ها نوشيدني ها، خوردني

 .شود مي بالد ساير در آن مانند از بيشتر يا برابر دو چيزي قيمت گاه که طوري به است،

 ندانچ نه اما هست آن در ها ميوه انواع و رسد مي بدان بيرون از آن آب و نيست بزرگي چندان شهر تبريز، اما

 هاي نعمت و دارند فراواني اموال و آيند مي در نعمت و دارايي به متظاهر و حشمت با آن مردمان. زياد

 وشخ و پوش شيک آشاميدني و خوردني و مرکب و لباس در همگي آنان. دنائت از خالي نفوسي و بيشمار

 آن از که – طال سکه – دينار به جز و دارند کراهت کنند معامله درهم با که اين از آنان همه. هستند خوراک

. خراسان و بغداد در جز است درهم شش مملکت اين در دينار. کنند نمي معامله دارد، تشهر ميانشان رايج به

 مملکت شرح در که چنان است درهم چهار دينار خراسان در اما گفت، خواهم سخن بغداد معامالت باره در

 .است جاري اينجا رايج پول همين آن مناطق برخي در و. گذشت ماوراءالنهر

 فعلي، بريزت اما. ندارد چنداني بيروني امتداد و نيست بزرگي شهر که گفتيم. گرديمبر تبريز شهر شرح به

 سياريب خانه آنجا در و است سفيران و تجار پايگاه آنجا. آيند مي آنجا به سوي هر از که است ايران مرکزتمام

 در ها زمان غالب و است، اوجان به نزديک چون دارد، قرار هستند سلطان مصاحبان از که بزرگ اميران از

 مي را هايشان خانه سراپاي که بارد مي چندان آنجا در برف و است شديد تبريز در سرما. هستند مستقر آنجا
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 طريق از جز ندارد نوري هيچ و گذارد نمي باقي را جايي ها سقف در نه و ديوارها در نه که طوري به گيرد

 .است شده اشتهگذ آنجا در که اي شيشه وراي از هم آن ها خانه سقف

 همين نسالطي از برخي را آن که آن با و دارد، بيشتري آب و ميوه و تر وسيع فضا، و بنا نظر از سلطانيه اما

 هست، اي ميوه گونه همه آنجا در. است کمتر آن به شان توجه تبريز با مقايسه در اما اند، ساخته خاندان

 چيزهايي و موز و قصب و خرما و ليمون و نارنج مانند آيد نمي دست به سرد شديدا بالد در که آنچه منهاي

 گلها و ها ميوه انواع از آن جز به اما. نيست هم زيتون آنجا در. رسد مي آنجا به عراق از همه که قبيل اين از

 باقال و عدس و نخود و جو و گندم نيز و نباتات، و درختان تنوع با متوسط، و زياد و کم ، سبزيجات غالب و

 هم مالياتش طبعا و آنجا درآمد باشد، زرع و کشت بر انگيزه اگر. شود مي يافت آنجا در متوسط رتصو به

 .ندارند توجهي امر اين به آن شاهان اما شود، مي بيشتر

 يمتق سلطان، همراهان و اطرافيان فراواني خاطر به آيد، فرود آنجا در سلطان هرگاه سلطانيه، و تبريز در اما

 .است معتدل ها قيمت نباشد سلطان وقتي اما. است اندک نواحي آن در اصل در کشت چون ، رود مي باال ها

 نمي ملهمعا ترازو با جز آنها مانند اشيائي و وجو گندم غالبا مملکت، اين اهل ميان يعني سلطانيه و تبريز در

 در. است درهم 810 وزن به بنابرين است، بغدادي رطل دو تبريز من و دارد نام من است کيل که وزني. شود

 ابوالفضائل الدين نظام از من. است رايج دينار با آنان معامالت ساير اما. است درهم 100 مقدار به من سلطانيه،

 است گران يزچ همه سلطان آمدن با: گفت پرسيدم، سلطانيه و تبريز در متوسط قيمت باره در حکيم بن يحيي

 رهمد يک که کنند مي معامله دينار ششم يک به را نان من دو. ندارد رديگ هاي جاي با تفاوتي او نبود در اما

 بسيار گوشت اما است، دشوار آن نقل و حمل زيرا شود مي گران شود، کم وقتي جو، طور همين. باشد مي

 .است فراوان

 هريش. اشدب مي االسالم مدار و دارالسالم که است بغداد شود ياد – ايران – مملکت اين در بايد که شهري از

 آنجا اما نيست تختگاه امروز گرچه شهر اين. گذاشت خالي کتاب اين در را جايش و گذشت آن از نبايد که

 خشب دو بغداد. کرد بنا را آنجا منصور ابوجعفر که گذشت. است – الوجود ملک – هستي پادشاه تختگاه

 ديگري از نياز بي و بزرگ ريشه کدام هر و است دجله سوي آن و سوي اين در که دارد غربي و شرقي

 هک دارد وجود پل دو بخش، دو آن بين. لشکرگاه عنوان به مهدي را ديگري و ساخت منصور را يکي. است

 شتيک روي و کند مي متصل آن غرب به را بغداد شرق پل دو اين. نامند مي جديد را ديگري و عتيق را يکي

 گريکدي به را آنها سنگين گونه مکعب آهني زنجيرهاي و ندا ايستاده آب در که گرفته قرار هايي زورق و ها
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 دو زا که شده ريخته قير با مخلوط خاک چوبها باالي و گرفته قرار ممتد هاي چوب آنها روي و کرده متصل

 .کنند مي عبور گاري و اسب و شتر با مردم سوي

 روي تا شده کشيده هاي قفس با ها مشبک با عالي بناهاي و مدارس و خالفت قصرها دجله، سمت دو در

 مي - آجر شهر – الطوب مصر را بغداد که است همين خاطر به و است آجر از بناها اين. دارد قرار دجله

 .است شده فرش قرمز و پخته آجر يعني طوب با ها خانه اين از برخي. نامند

 کنند يم تالقي يکديگر با فرات و دجله که است بغداد در. دارند آجر گيري بکار در عجيبي صنعت آنجا در

 شتربي ها ميوه ساير با مقايسه در اش ثمره آنجا در خرما، اما. است فراوان هاي بستان و باغستانها آنجا در و

 يافت ديگر کشاورزي محصوالت و سبزيجات و گلها انواع بغداد در. دارد وجود آن از نوعي هر از و است

 .است ارزان موالمع و معتدل و متوسط غالبا ها قيمت و شده

 و قيراط يک خود درهم و است درهم دوازده و مينامند عوال را آن که يکي دارد وجود دينار نوع دو آنجا در

 از هک نقره سکه چهار حبه هر و است حبه سه خود قيراط هر که است قيراط بيست دينار اين. است حبه دو

 .است قرمز آن دوتاي نقره، سکه چهار اين

 .است درهم ده که است آن با تجار کار و ها فروش و خريد بيشتر و نامند مي مرسل را دوم دينار

 محصوالت کيل اما. شود مي توراني رطل دو که است تبريز مانند آن من و است درهم 110 بغدادي رطل اما

. شود يم قفيز شصت گز اين، بنابر. است قفيز دو کاره هر و شود مي کاره سي که است گز غالبا کشاورزي،

 ، سر دو جو و گندم و کشاورزي محصوالت در کاره اما. آق ده مکوک هر و است مکوک دو قفيزي هر

 جو و عدس و نخود و جو کاره اما. رطل 100 برنج کاره و است رطل 810 وزنش کاره يک. است متفاوت

 .است رطل 100 هم شونيز کاره و است رطل 800 سر، دو

 از دينار 19 جو و نيم، و دينار 15 گندم گز يک بغداد، قانون در: گويد حکيم نب يحيي ابوالفضائل الدين نظام

 يوقت اما. گيرد مي نظر در را معدل همان قانون معموال که است متوسط قيمت اين: افزود او. است عوال دينار

 .شد خواهد گران و کم قوت رسد، مي فرا - شاه زمستاني اقامت – زمستان

 و اييزيب نهايت در و است باقي هم هنوز که خالفت بناهاي در آيد، مي اينجا به تانزمس براي سلطان وقتي

 .گزيند مي سکونت شاهان، اقامت شايسته و بهجت
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 ستني خلفا اقامت محل - يابند مي اسکان شاهان که – محل اين: گفت القضات قاضي غوري حسن ابومحمد

 رشهمس خاطر به هوالکو نزد و يافت اسکان آنجا در قجاثلي هوالکو زمان که است کبير دويدار خانه بلکه

 .داشت بااليي موقعيت - بود مسيحي که – خاتون] قطر[ طقز

 و سواد که حالي در پرسيدم عراق سرزمين در محصوالت کمي باره در دوري بن مجدالدين صدر از من

 خاطر به زراعت شدن کم نخست: دارد علت دو امر اين: گفت او. دارد فراوان کشت امکان آن اراضي

 .شود مي برده بالد ساير براي عراق محصوالت که آن ديگري و. هوالکو زمان زياد کشتارهاي

 و مدارس و مساجد از ماندگاري و زيبا آثار عام، طور به – ايران – مملکت اين و خاص طور به بغداد در

 وصف تواند مي کسي چه. هست وانفرا بر وجوه و جاريه صدقات و بيمارستانها و ها رباط و ها خانقاه

 هنگذشت آن از زمان هم خيلي که بوده کشورها پادشاهان قبله روزگاري آن حال و بکند را عراق هاي زيبايي

 .چشم سرمه و بوسيدن شايسته خاکش و است گردنبد مانند برخي که آثاري است،

 اقيب همچنان مملکت اين مختلف حينوا در اوقاف آيا: پرسيدم حکيم بن يحيي ابوالفضائل الدين نظام از

 و دارد قرار سرجايش آنها همه: گفت من به او است؟ کرده تصرف را آنها غارتگر هاي دست که آن يا مانده

 آن متولي دراختيار وقفي هر. است نشده آنها متعرض بعد هاي دوره در نه و هوالکو دولت در نه کس هيچ

 .ديگران نه است آن کنندگان اداره سوء اثر بر يافته کاهش که شود يم گفته ايران اوقاف باره در آنچه و است

 ايه قانون و مملکت اين مسائل از بسياري باره در طياري حکيم بن يحيي الدين نظام يعني فاضل همين

 دارندن بالد در نهي و امر سالطين که بود اين گفت آنچه از. گفت سخن من براي سپاهي نظام و آن پادشاهي

 و دارد عهده بر را کار اين مسووليت که است وزير دست به همه اينها. کنند نمي تصرفي خرج و لدخ ودر

 هک کند نمي مشورت سلطان با کلي امور در جز و دارد دادن و گرفتن و نصب و عزل در مطلق تصرف اجازه

 و رهاکا ومرجع ستا بالد صاحب واقع در و حقيقي سلطان او بنابرين. است اندکي بسيار امور شامل هم آن

 .هموست کارگشا

 ميرا معناي به که گويند مي بيک کالري او به که است اولوس امراي بزرگترين دست به هم سپاهيان کار

 برادرش ديگري و محمود يکي سلطان دو زمان در را مسووليت اين – قتلوشاه – شاه قطلو. است االمراء

 بهادرخان ابوسعيد پسرش زمان در آن از بعد و خدابنده زمان در چوپان طور همين. داشت خدابنده محمد

 لطانس – قانه – آنه با آقيغا بن حسين بن حسن دارد را سمت اين اکنون که کسي. داشت را مسووليت اين

 و است بيک کالري يکي چهارنفرند اولوس اميران. است عبرجي بن - اسنتمر – استمر بن طشتمر بن محمد
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 لطانس اسم از بعد فرامين، در را آنها نام که است مقرر. گويند مي قول امراي آنان به مجموعا که ديگر نفر سه

 .شد خواهد نوشته فرامين در نامشان نباشند چه باشند اردو در آنان چه. وزير نام آنها از بعد نويسند، مي

 لمق صاحب ره و دارد را اولوس اميراالمرائي وظيفه که است کسي اختيار تحت امرش که سيف صاحب هر

 امير دبع است نفر هزار ده امير که نويان و امراء طبقات ديگر و است وزير اختيار تحت که شرعي منصب و

. شود نمي زياد و کم که دارند معيني مرتبه اينها همه نفر، ده امير بعد و نفر صد يک اميربر بعد و نفر هزار

 ...هست ديوان در مشخص طور به شان اسامي سپاهيان عامه

 ومانت هر – تومان بيست هست دواوين در آنچه: گفت او. پرسيدم سپاهيان عدد باره در ابوالفضائل از من

 آنان حاضر حال در. شوند مي آماده بيشتر و تومان سي تا بخواهند وقتي اما. است – نفر هزار ده فرمانده

 .ندارند التيام و هستند متفرق

 برجستگان براي آن از بعد و هوالگو زمان از دردواوين آنچه: گفت است؟ اندازه چه اينها ارزاق: پرسيدم او از

 .بيشتر نه گيرند مي را مقرر مقدار همان معمولي افراد اما کند نمي راضي را کدام هيچ شده، مقرر اينها از

: فتگ او کنند؟ مي قناعت اندازه چه به برجستگان و است؟ شده مقرر آنان براي درديوان مقدار چه: پرسيدم

 آنها امروزه اما. شود مي درهم هزار 10 که رايج دينار هزار ده – نفر هزار ده امير يعني – تومان امير هر براي

 زا. درهم ميليون سي شود مي که نيستند قانع است رايج دينار هزار 900 از عبارت که تومان پنجاه از کمتر به

 100 گيرد مي آنچه بعد به چوپان زمان از است، بيک يکالر که آنان بزرگ اما. تومان چهل تا تومان پنجاه

 رايام که است درآمدي بر عالوه اين. درهم ميليون هيجده شود مي که است دينار ميليون سه که است تومان

 .آورند مي بدست مختلف بالد در فراوانشان خدمتکاران از چهارگانه

 هزار نفر، هزار امير براي. کنند نمي تجاوز ديوان در قديم مقرري حد همان از تر پايين و نفر هزار امير اما

 صد ، لشکر از سپاهي واحد هر نيز و ده و صد يک امير اما. شود مي درهم هزار شش که است رايج دينار

 مقرر مقدي از که است چيزي اين. نيست ميانشان تفاوتي و شود مي درهم ششصد که گيرند مي رايج دينار

 .دارد مي بر است سپاه براي آنچه از اضافه، چيزي ده، و صد يک امير البته. است شده

 هوالکو زمان از منازل اين و رسيده ارث به برايشان خلف به سلف از که دارند منازلي اينها، از اي دسته هر

 زندگي زرع و کشت از آنها اما هست آنان قوت براي انبارهايي آنجا در. است شده داده اختصاص آنان به

 .کنند نمي
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 دهش داده قرار آنان براي ديوان در آنچه يا گيرند، مي مقرري بر افزون ايران سپاهيان که است چيزي آن اين

 .است

 ميليون هدوازد يا دينار ميليون يک که است تومان دويست خاتون هر براي. گيرند مي معيني مبلغ خواتين اما

 دويست و ميليون دو يعني است، دينار هزار دويست که رسد مي تومان 80 تا تر پايين مبلغ اين. شود مي درهم

 .شود مي زياد و کم مبلغ اين که گفت من به ابوالفضائل. درهم هزار

 از آنچه در اما. است درهم ميليون 5 يعني دينار هزار پانصد و ميليون يک که گيرد مي تومان 190 وزير اما

 .دهد نمي رضايت هم اين از کمتر برابر ده به آورد مي دست به مختلف بالد

 سيصد که دارند تومان 10 سال در آنها از برخي – دبير – قلم اصحاب از هاي خواجه يعني خواجگيه اما

 و وظيفه فراواني شمار مملکت اين در افزود او. است درهم هزار هشتصد و ميليون يک يعني دينار هزار

 قريه از ناشي درآمدهاي اما. گويند مي دينار رهزا بيست تا را آنها شمار برخي که دارد وجود رسوم و حقوق

 يا دبفروشن که اين مثل کنند مي تصرف آنها در بخواهند گونه هر شاه مثل و آنهاست صاحبان اختيار در ها

 .ندارد حصري و حد که است انعامات و مرسومات جز به اين. کنند وقف يا نمايند هبه

 را کتممل مختلف نواحي کتاب و حساب که هستند مستوفيان مملکت اين بگيران حقوق جمله از: افزود او

 .دارند اختيار در

 مملکت تمامي بر و است سلطان همراه القضات قاضي که است آن بر رسم مملکت اين در قاضيان؛ اما

 .اردد را غربي عراق و آنجا مسووليت که هست مستقلي القضات قاضي بغداد در. عراق جز به دارد حکمراني

 تومان يک و قريه شش شده تعيين او براي که اي وظيفه آخرين: گفت غوري حسن ابومحمد قضاتال قاضي

 .است سال در دينار هزار ده يعني

 شراب هب کلي ميل آن اميران و مملکت اين پادشاهان: گفت من به حکيم بن يحيي ابوالفضائل الدين نظام

 طور همان وزير، و اولوس امراي ميان دولت امور و اند خويش لذات پي در همه که پادشاهان. دارند خواري

 ملکتم تدبير کار از آنان ، شهوات و لذات به پادشاهان مشغوليت جهت به. است شده تقسيم شد، گفته که

 .ندارند اي انديشه آن سرانجام در و شده دور بالد احوال و

 معدن هم دامغان در. است ريدمروا محل که هست عمان ديگري و کيش يکي سرزمين دو ، ايران مملکت در

 .هست طال
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 ينا و دارد، اندکي حاصل معدن، اين: گفت اصفهاني محمود ابوالثناء الدين شمس الدهر فريد عالمه ما شيخ

 به ها چراگاه از حيواني پادزهري ، عجم بالد شرق در شنکاره در. است آن آوردن دست به دشواري خاطر به

 .نيست مقايسه قابل چيزي هيچ با سموم ابربر در مقاومت در که آيد مي دست

 اثيرت از جلوگيري آن خاصيت و است آن رنگ خاکي نوع و کوچکترين آن، بهترين: گويد مي البيطار ابن

 يدگيخراش و کوبيدگي گرفتار يا گزيده را او اي گزنده که کسي طور همين است؛ نباتي و حيواني سموم

 مي بين از را سم اثر بخورد را اگرآن و. يابد مي رهايي مرگ از نوشدب آن از جو 18 وزن مقدار به اگر شده،

 .کند مي جذب را سم بمالد، شده گزيده که جايي به اگر و برد

 رد،گي نمي را آن جاي چيزي که آيد مي دست به چشمي سرمه زمين کندن با اصفهان، از روزه يک مسافت در

 .است اندک آن خوب نوع حاضر حال در هرچند

 يباق مقدار همان از هست آنچه و شده تمام آن ريشه: گفت. کردم پرسش آن خوب نوع کمي باره در يخش از

 .شود نمي ديده بيشتر که آن جز آيد مي دست به مانده

 ستا مارديني سفيد پشم نصافي و عتابي و کمخا و مخمل يا نخ از که فاخري لباسهاي از مملکت اين در

 قآ – اقصرا و شيراز مثل هايي جاي در فاخر لباسهاي. است عالي خود نوع رد کدام هر که شود مي استفاده

 .آيد مي دست به تبريز و – آناطولي در جايي سرا،

 روز سه که – قمشه شايد – قمشمير نام با شهري در که گفت اصفهاني محمود ابوالثناء الدين شمس ما شيخ

 که است چنان آب اين خاصيت. گويند مي ملخها بآ آن به که است زاللي آب چشمه دارد، اصفهان تا راه

 نسررمي آن در را آب اين. است آورده يورش بدان ملخ که برند مي جايي به ريخته ظرفي در را آن از مقداري

 تا خورند مي هست ملخ آنچه و آورده هجوم آنجا به سار پرنده زيادي شمار وقت آن در. کنند مي آويزان

 .شوند نابود آنها تمامي

 آنجا در حتي نه و ريزد سرزمين آن بر نه آب »آ که صورت بدان آب اين آويختن: گفت الدين شمس ما شيخ

 .است تاثير اين شرط باشد، شده آويخته که

 ايشهره از استرآباد و دامغان ميان که کرد نقل فرستاد که اي نامه در من براي شيرازي حيدر بن محمد امير

 کدر حال عين در و کرده فوران زياد آن آب شود ريخته آن در نجاستي راگ که هست آبي چشمه خراسان،

 .شود مي
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 کسي اگر که هست آبي چشمه است طبرستان همان که مازندران در: گفت من به اصفهاني الدين شمس شيخ

 دهم نفر و بردارند آب نفر 5 اگر. کنند مي دنبال را او دست انگشت طول به هايي کرم کند حمل را آن آب

 يکي آنان از يکي اگر. روند نمي دهم نفر دنبال اما روند مي نفر 5 آن دنبال به ها کرم ندارد، بر آب آنان همراه

 مي ختل هستند او سر پشت که هم ديگر افراد آب آن دنبال به شود، مي تلخ او آب بکشد، را ها کرم اين از

 .شود نمي تلخ آبشان هستند او طرف دو در که کساني اما. شود

 حقوق با مدرسين و علما از اعيان رود مي که جايي هر به او اردوي در که است اين اينجا در پادشاه عادت از

 مه طالب و فقها از تعدادي آنان از کدام هر با که حالي در باشند حاضر است سلطان بر آن پرداخت که هاي

 از اعيان اردو همراه نيز. گويند مي رهسيا - مدرسه يا – مدرسين را آن که است چيزي همان اين. باشند مي

 ها تصنع و ها حرفه صاحبان تمامي از کساني نيز و دبيران و ديوان اصحاب از طوائفي طور همين و بزرگان

 .دکن مي حرکت و ايستد مي سلطان با که است بزرگ شهر يک مانند اردو که طوري به دارند حضور نيز

 مي که مردمي به که هست هايي خرگاه و خيمه اردو، در که داد رخب من به سالمي اسماعيل مجدالدين صدر

 آيد، مي اردو به و است غريب يا و ندارد جايي که کسي هر. شود مي داده اجاره باشند اردو همراه خواهند

 که اآنه اسواق. باشند پايين و متوسط و باال افراد از است ممکن اينها. شود مي ساکن آن در کرده اجاره را آن

 نوشيدني و غذا و و لباس از دارد وجود بزرگ شهرهاي در که است آنچيزي هر شامل گويند مي بازار آن به

 .شود نمي ديگري کس متعرض هم کسي. نيست آن ذکر به الزم که ديگري چيزهاي و

 اصلهف با نامند، مي بيرق آن به که جايي آيد، مي فرود جايي در وقتي که است چنان سلطان، قواعد جمله از

 با ادب کمال در هم سلطان امراي. شود نمي نزديک آن به سواره کسي که شود مي نصب علم دو جا آن از

 اسب از هک آن جز شود نزديک خان خرگاه به تير بيست فاصله به که نيست کس هيچ. کنند مي برخورد آن

 .رود مي سوي بدان اسب بدون و شده پياده

 و بود عظمت نهايت در که ديده وقتي را - اميراالمراء – چوپان او که گفت من به اسماعيل مجدالدين صدر

 قدم و ده،ش پياده افتاد مي شاه به چشمش وقتي حال، اين با. بود مسمايي بي اسم او پيش بوسعيد سلطان

. ستنش مي صندلي روي استراحت براي و شد مي خسته مسافت، بعد خاطر به. رفت مي سوي آن به زنان

 بود خان باب همان که کرباس باب به تا کرد مي استراحت کرسي روي بار چندين و رفت مي هپياد دوباره

 .برسد

 هر. گزيد مي اقامت آن در که دارد را خود به مخصوص - يورت – خيمه ها خاتون از کدام هر: گفت او

 .بود بازار دوش به بارش داشت، نياز بدان آنچه هر ها خيمه اين از کدام
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 ورط همين نشست، نمي مجلسي در و شد نمي سوار مجلسي در حضور براي که بود آن سلطان اين عادات از

 آنان هک بودند امرا از فرزنداني کارها، اين از يک هر براي بلکه مظالم، به رسيدگي و شکايات شنيدن براي

 مين جدا او از و بودند سلطان اطراف در و رساندند مي انجام به را کار آن و شد مي گفته - االبنافيه – ابناء

 .گشتند

 و شد مي هگذاشت هايي صندلي آنان براي آنجا در و رفتند مي کرباس باب به روزها بيشتر در تقريبا امراء اما

 .نشستند مي پايين به باال از خود مراتب حسب بر کدام هر

 به يا آيد مي بيرون شاه يا وقت، اين در. مانند مي در کنار در امرا اما. رود مي خان نزد صبح روز هر وزير

 غذاي ظرف امرا از کدام هر براي شود، مي آماده خان غذاي وقتي. هيچکدام يا دهد مي ورود اجازه آنان

 .روند مي خود هاي جايگاه به کدام هر سپس. بخورد همراهانش با تا شود مي فرستاده مستقل

 نيازي که آن مگر شدند نمي احضار نبودند، ضرحا هم اگر بود شان برنامه اين بودند حاضر امرا از کدام هر

 .باشد آنان وجود به

 باره ناي در و کردند مي چنين روزها بيشتر در که بود شکار قصد به اسب به شدن سوار اينان، شاغل شغل

 .تنداش وجود باشد موکب و بار که مخصوصي روز آنان براي جهت همين به. بودند ديگر برخي با برخي

 اموال و الدب اگربه. کرد مي مراجعه اولوس امير به بايد مي بود لشکر به مربوط اگر داشت، شکايت اگرکسي

 اي ماموريت به چون نبود اردو در االمرا امير غالبا چون اما. رفت مي وزير نزد بايست مي بود رعايا مسائل و

 .شد مي برده وزير نزد کلي طور به ها شکايت بيشتر رفت، مي مرزها سوي يا صيد

 يا خاتونها از خاتوني نزد کس هر بلکه ندارد، وجود شود اداره امور آنها اساس بر که قواعدي بالد، اين در

 اي شود مي برآورده که دارد نيازي يا. کند گيري پي را کارش تا رود مي دبيران از بزرگي يا امرا از اميري

 ميرا يا خان اجازه بدون را کسي امرا و ينخوات همين از برخي گاه. شود مي رسيدگي بدان که دارد شکايتي

 .کشند مي اولوس

 زيرو نظر و فرمان به شودکه مي ناميده طرطمغا باشد مالي مسائل به متعلق آنچه صادره، احکام و ها فرمان اما

 هم ناي و شده ناميده -سفيد اصل در –....  شود مي است بريد همان که الجيه به متعلق آنچه. شود مي صادر

 رعسک به متعلق انچه و. آنهاست به مربوط و دارند را آن مسووليت کساني و شود مي صادر وزير سوي از

 .است اولوس امير از فرامين اين صدور. شود مي ناميده....  به است
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 خواهد مي که چيزي براي وزير که است چنين روش. نيست وزيرمطاع خط جز همه، براي کس هيچ خط

 توردس کرده مالحظه را آن وزير. شود مي تنظيم اي مسوده شده گرفته خطوط پسس. دهد مي نگارش دستور

 امير چهار امن سپس و آن باالي سلطان نام که شود مي تهيه گونه اين پاکنويس. شود نوشته مبيضه تا دهد مي

 وشتهن حکم يا فرمان متن سپس و شود مي گذاشته وزير خط براي خالي جاي يک گاه آن شده، نوشته آن زير

. سدنوي مي را نامه اصل که است کسي جز اين و گذارد مي آن براي تاريخ است مسوول که شخصي. شود مي

 مي را خودش نام و است فالني از متن اين که نويسد مي آنجا در او و آوردند مي وزير نزد را متن آنگاه

 .نويسد

 به متعلق آنچه. نه آن جز اما شود مي نوشته گذشت، که صورتي همين به باشد اموال به مربوط فرمان اگر

 که رتصو همان به کارها بقيه داد دستور او وقتي. شود نوشته اولوس امير دستور به بايد مي است لشکر

 .نويسد نمي چيزي خود اولوس امير و شود مي انجام گذشت

 نائب خط قتيو تا که است چنين است شام و مصر در آنچه مانند به هم دبيران از عالئم اصحاب روش

 .کنند مي اقدام باره آن در شده، صادر او طرف از که دريابند وسپس نبينند آن روي را خويش

 از دارد يا طايفه هر آنچه زيرا نيست مالياتي لشکري فرماندهان و اميران اموال در که گفت من به ابوالفضائل

 اقيب زياد و کم بدون شده مقرر برايشان هوالکو زمان از که صورتي همان به و رسيده ارث به او به پدرانش

 آنان رب ماليات خان دستور به وقت، اين در و يافته فزوني اموالشان که امرا از بزرگان براي مگر است مانده

 .است کرده صادر فرمان آن اساس بر هم وزير و شده مقرر

 شده امور در آنان مداخله سبب و اند داده زن آنان به گرفته زن آنان از درآميخته عجم با مملکت اين مردم

 کملو و خلفا عوايد بر امور بيشتر در قواعد اين و يافت عظمتي عجم قواعد و روشها دليل همين به و اند

 و شود اداره پيش روال همان به کارها تا خواست مي بغداد در که بود کسي نخستين هوالکو. گشت جاري

 از مردم زياد ترس و بودند اطرافش در که کساني شدت خاطر به زمان آن اما بماند سان همان به اوضاع

 .نشد ممکن امر اين مغوالن

 

 http://historylib.com/index.php?action=article/view/633منبع : 

 

 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/633
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 ( العثماني االرشيف في سعود آل و العثمانيون ابکت به نگاهي)  نجد بر وهابيان تسلط داستان

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  11/  81: سايت روي انتشار تاريخ

 

 نجد بر وهابيان تسلط داستان

 العثماني االرشيف في سعود آل و العثمانيون کتاب به نگاهي

 قورشون زکريا

 بيروت

 8009 للموسوعات، العربيه الدار

 جعفريان رسول

 ان،مسلمان همه به متعلق ديگر جهت از و هست و بوده آنجا ساکن اعراب به متعلق جهت يک از العرب جزيره

 الدب حاکمان تا است شده سبب ناحيه، اين ديني اهميت -ديرباز واز - بنابرين. وملتهاست دولتها از اعم

 نماز طبهخ در و باشد زبان سر بر آنجا در آنان نام تا باشند عالقمند و داشته حساسيت آن به نسبت مختلف

 کممالي و يمن در حاکم رسول آل بعدها. کردند مي چنين فاطميان و عباسيان روزگاري. شود ياد آنان از جمعه

 ثمانيع دولت سپس. داشتند را الحرميني خادم مقام يا حرمين رياست بود مصر قاهره و صنعا در مرکزشان که

 رياست دادند، اختصاص خود به را لقب اين و شدند مسلط ناحيه اين بر( 581 م) سليم سلطان زمان از که

 از العرب جزيره نقاط ساير بر بعدها و مدينه و مکه ابتدا. شد مي خوانده خطبه بنامشان و داشتند حرم بر

 .کشيد درازا به قرن چهار از بيش تسلط اين. يافتند تسلط هم يمن حتي و نجد و احساء جمله

 امان يب فشارهاي و اروپايي هاي دولت گرفتار سخت خود، اروپايي بخش در عثماني دولت که زماني درست

 که سعود بن محمد. شد احساء و نجد در وهابيان گرفتار هم العرب جزيره سوي و سمت در بود، روسيه

 ، ميالدي 1311 سال در وي با اتحاد و عبدالوهاب بن محمد هاي انديشه از حمايت با بود قبيله يک رئيس

 کلمش گرفتار مدتها براي را ها عثماني و آورد در خود تصرف در را قطيف و احساء سپس و نجد توانست
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 درگير ماجرا اين با هجري سيزدهم قرن اوائل و دوازدهم قرن اواخر در ، نخست مرتبه در ها عثماني. کند

 .کردند سرکوب را آن نهايت در و شدند

 سعود، آل اعقاب از زمان اين. سربرآورد ديگر با هجري، چهاردهم قرن اوائل در بعد، سال صد جريان اين

 ثمانيع دولت مفرط ضعف دليل به بار اين. کرد آغاز جواني سنين در را حرکتش عبدالرحمن بن عبدالعزيز

 اب همزمان واقع، در. شد يار او با بخت ترکها و ها عثماني ضد بر عربي بالد در آمده پديد جديد شرايط و

 از هک عثماني دولت گسستن هم از براي ها اروپايي فشار و سو يک از عثماني ضد عربي هاي انجري رشد

 پايه ار خود سلطنت تا آورد پديد سعود آل براي تاريخي فرصتي شد، مي ياد بيمار دولت يک عنوان با آن

 .رانند بيرون نقطه اين از را عثماني دولت ايادي و کنند گذاري

 دولت اقدامات و مواضع و شده ثبت دقت با عثماني هاي سالنامه در ها وهابي حرکت از دوره دو اين ماجراي

. است جودمو ترکيه وزيري نخست آرشيو در موجود اسناد در تفصيل به نجد مستقل دولت برابر در عثماني

 هابيانو کتحر به نسبت را عثماني دولت نظر و نگاه نوعا که شده ارائه دقيقي بسيار اطالعات اسناد اين در

 .دهد مي نشان

 بيتوها حرکت تا کردند فراواني تالش هم مذهبي لحاظ از فراوان سياسي نظامي اقدامات بر عالوه ها عثماني

 نقد رد بيشماري هاي رساله عثماني علماي زمينه اين در. ببرند بين از و کنند محکوم بدعت يک عنوان به را

 سطور ناي نويسنده االسف مع. است شده چاپ استانبول در زمان همان آنها بيشتر که نوشتند وهابي تفکر

 جايي رد داشتند ها وهابي ضد بر سني علماي که انتشاراتي و علمي هاي فعاليت اين از کاملي گزارش تاکنون

 .است نخوانده

 ربالع جزيره باره در آنجا در موجود اطالعات و عثماني اسناد انتشار براي علمي حرکت يک اخير سالهاي در

. ستا برخودار زيادي اهميت از العرب جزيره تاريخ کردن روشن براي بيشمار اسناد اين طبعا. است شده آغاز

 عربي به غالبا يدوم و عربي به گاه و ترکي به بيشتر اولي که صابان سهييل نيز و کورشون زکريا استاد کارهاي

 لعربا جزيره با ارتباط در عثماني اسناد از دهاستفا با شود، مي چاپ سعودي در کتاب يا مقاله صورت به

 .است شده نوشته

 ها وهابي هب نسبت جانبدارانه نگاهي طبعا و است رياض در فهد ملک کتابخانه پژوهشي کارمند صابان سهيل

 هکرد منتشر هکتابخان همان که نوشته ترکيا في العربيه الجزيرة تاريخ مصادر عنوان با هم کتابي اخيرا وي. دارد

 در مه مقاالتي صابان از. است عربستان سياسي تاريخ باره در ترکيه در موجود اسناد از فهرستي حاوي و
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 در انيعثم اسناد زمينه در فهد ملک کتابخانه مجله و الدارة نشريه جمله از سعودي تاريخي مختلف نشريات

 .است کرده منتشر العرب جزيرة با ارتباط

 ضد يقاعم که را خود ترکي هاي گريش طبعا و کند مي زندگي ترکيه در که ستا استاداني از کورشون زکريا

 .است کرده حفظ خود در بيش و کم است وهابي

 کورشون زکريا استاد که است آثاري از( 1511 – 1319) العثماني االرشيف في سعود آل و العثمانيون کتاب

 .تاس نوشته موضوع اين در محققانه و پژوهشي اثر يک قالب در

 رد للموسوعات العربيه الدار توسط آن عربي متن اکنون و شده منتشر ترکيه در 1551 سال در آن ترکي متن

 .است رسيده چاپ به لبنان

 را خود ليسانس که است طرابوزان متولد( گلوله معناي به ترکي در) گورشون يا قورشون يا کورشون زکريا

 رايدکت و خوانده قاهره دانشگاه در را عربي و بوسفور دانشگاه در را عربي زبان گرفته، مرمره دانشگاه در

 استادي مقام به 1559 سال از وي. است گرفته 1551 سال در مرمره دانشگاه از جديد سياسي تاريخ در را خود

 روي که است اطالعاتي اين. است نوشته عربي بالد با عثماني ارتباط زمينه در آثاري سالها اين طي و رسيده

 .است آمده وي کتاب جلد

 تاريخي حاظل به دقت با را بحث مورد موضوع تا است کرده تالش عثماني آرشيو اسناد از استفاده با حاضر اثر

 .سازد آشکار را آن مختلف جوانب و شکافته

 مهيجده قرن ميانه در وهابي حرکت ظهور و احساء و نجد در عثماني دولت نفوذ کاهش کتاب اين اول فصل

 حرکت يک عنوان به را وهابي حرکت ظهور ابتدا فصل، اين در. است هجري دوازدهم قرن اواخر و ميالدي

. است شده گفته سخن عبدالوهاب بن محمد خاص آراء نيز و آن موسسه باره در داده قرار توجه مورد مذهبي

 ياستيال فصل اين از ديگري بخش در. است آمده ادامه در عبدالوهاب ابن و سعود ابن ميان پيوند و اتحاد

 ردهک تجاوز نيز کربال به و آمده عراق سمت به ادامه در که گرفته قرار بحث مورد احساء و نجد بر وهابيان

 تدول به شدت به غلبه اين و کردند غلبه هم طائف و مدينه و مکه بر آنان جريان اين در. کردند غارت را آن

 .زد لطمه عثماني

 ودندب کرده اجتماع آنجا در محرم عزاداري براي که شيعيان از نفر هزار پنج زا بيش کشتار و کربال به حمله

 وهابيان نآ از پيش که است گفتني. داد رخ وهابيان و شيعيان ميان که است خونيني حوادث ترين مهم از يکي

 يطرهس تحت ار ناحيه آن شيعي جامعه و کشته را ناحيه آن شيعيان از فراواني تعداد االحساء منطقه اشغال با
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 و آنان انمي که آمدند تجارت قصد به عراق جنوبي مناطق به وهابيان از تعدادي بعد اندکي. بودند گرفته خود

 .شدند کشته وهابيان از تعدادي آن طي و آمد پيش درگيري خزعل قبيله شيعيان از افرادي

 در دهنکر راضي را وهابيان امر ينا اما پرداخت خزعل طايفه تنبيه به وهابيان حمالت ترس از عثماني دولت

 اناير حتي و اطراف از زائر زيادي تعداد و بود محرم ايام. بردند يورش کربال به 1101 سال آوريل بيستم روز

. شدند هکشت وهابيان توسط عام قتل اين در نفر هزار پنج تعداد موجود اسناد اساس بر. بودند آمده کربال به

 غارت به وهابيان توسط بيشماري غنايم و شده تخريب امکان حد سر تا هرمط حرم و مزارات از بسياري

 سخت بابت اين از هم ايران دولت. گريختند درعيه به آنان و انجاميد طول به روز نصف ماجرا اين. رفت

 .شد عمومي عزاي اعالن ايران در و شده عصباني

 طهرم حرم قيمتي اشياء تا داد دستور پاشا سليمان دليل همين به و بود تهديد معرض در هم نجف زمان اين

 از يکار که کرد ارسال و آماده درعيه به حمله براي را سپاهي پاشا سليمان. کردند منتقل کاظميه حرم به را

 هابيو عنوان به ناميد مي عثمان حاجي را خود که شخصي طرف آن از. مرد پاشا سليمان بعد سال. نبرد پيش

 تدول حاکم محمد بن عبدالعزيز به بغداد جامع مسجد در بغداد والي تحريک با اگوي و شد درعيه در داخل

 کربال ماجراي ، روي هر به اما. نشست وي جاي به سعود فرزندش وي از پس. کشت را او کرده حمله وهابي

 (.11 ص) کرد تحريک وهابيان ضد بر را شيعه و سني و برانگيخت را اسالم دنياي خشم

 اوضاع اين ادامه. کردند اندازي دست هم مدينه و مکه و طائف به بود شده بيشتر تشانجرأ که ها وهابي

 مقابر و ها ضريح تمامي و شد مکه وارد 1101 سال در سعود. گذاشت نمي باقي عثماني دولت براي آبرويي

 داد ردستو و کرد تعطيل را اربعه مذاهب ائمه نمازهاي او. گذاشت باقي را ابراهيم مقام تنها و کرده تخريب را

 را عبدالوهاب بن محمد الشبهات کشف کتاب که داد دستور همچنين. خوانند به نماز امام يک سر پشت همه

. دش ممنوع مخدرات تمامي از استفاده و تدخين. شد تعطيل ها خانه قهوه و ها کافه تمام. بخوانند کعبه در

 اجازه و کرد محاصره هم را آنجا رفته مدينه به سپس. کرد محاصره را آنجا چندي کرده حمله جده به هم بعد

 مدعي که را عثماني دولت و برانگيخت را مسلمانان خشم اينها همه. نداد شهر آن به را غذايي هيچ ورود

 اي برنامه طراحي و ها وهابي ضد بر ، داشت رو پيش که هايي دشواري همه با بود الحرميني خادم منصب

 .کرد تحريک آنان نابودي براي

 در مسلمانان بود، شده مختل حج امر و بود کرده ناامن را سالها اين ها درگيري و تهاجمات اين که آنجا از

 سال در. يافت ادامه هم 1109 و 1101 سال در وضعيت اين. شدند تحريک ها وهابي ضد بر بودند کجا هر
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 يرام. شد انداخته خطبه از عثماني طانسل نام و گرفت قرار ها وهابي اختيار در شده محاصره مکه باز 1101

 .زد مي غارت به دست برده يورش آنها نواحي و بغداد و شام بر همچنان داده بسط را کارش سعودي

 به موظف دولت آن سوي از پاشا محمدعلي که شد منتهي بدانجا استانبول دولت بعدي هاي گيري تصميم

 .شد دولت اين سرکوبي

 رزودت هرچه که نوشت وي به عثماني سلطان. شد تعيين مصر والي عنوان به 1109 سال در پاشا علي محمد

 مين را آنجا به آذوقه ورود اجازه و گرفته محاصره در را مدينه که بکند خارجي سعود فتنه براي را فکري

 ابانهايبي در ماهها بتواند که بزرگ لشکر يک تدارک براي آذوقه و مهمات تا شد داده دستور نيز مصر به. دهد

 او و درآمده محمدعلي سيطره تحت کامال مصر تا کشيد طول مدتها حال اين با. سازد فراهم کند اقامت نجد

 .بکند نجد و حجاز براي اي چاره

 تجارت راه محمدعلي. شد مي تامين مصر طريق از العرب جزيره کل طور به و حجاز اهل زندگي زمان آن

 به اهيسپ هم بعد. بکنند وهابيان ضد بر اقدامي خود و گرفته قرار فشار تحت ناحيه اين مردم تا بست را

 شتافت مداح کمک به بعدي ارسالي سپاه. خورد شکست و نبرد پيش از کاري که فرستاد احمد پسر فرماندهي

 عدب سال. برد آسمان به شادي از را استانبول همه آن خبر که درآورد وهابيان چنگ از را مدينه توانست او و

 سال در عبدالعزيز بن سعود. يافت نجات بودند آورده تازه دين که خوارج اين دست از هم مکه 1111 نييع

 .آمد عبداهلل پسرش و مرد 1111

 فرستاد اه وهابي سوي به بيشمار تدارکات با همراه عظيمي سپاه با را ابراهيم فرزندش پاشا محمدعلي بار اين

 ينا. بسازند نو از بودند کرده خراب ها وهابي و که را بناهايي تا آمدند مهندس زيادي تعداد سپاه اين همراه. 

 آنها. ادد را سعود بن عبداهلل شدن تسليم درخواست کرده محاصره را آنجا و رفت درعيه تا عثماني سپاه بار

 رانشيا از زيادي شمار همراه و دستگير عبداهلل شده، تصرف 1111 سال در شهر نهايت در اما نشدند تسليم

 ينوبد. کردند اعدام يارانش از نفر چندين همراهي به را او استنطاق، از پس آنجا در. شد استانبول رهسپار

 .رفت بين از سعودي نخست دولت ترتيب

 داده رارق بحث مورد آنجا در را مستقل ايالت تشکيل و نجد بر را ها عثماني مجدد تسلط دوم فصل در مولف

 ليسيانگ با که هايي درگيري و احساء و نجد بر خود حاکميت تثبيت براي را يعثمان دولت هاي دشواري و

 داده قرار بررسي مورد وزيري نخست آرشيو در موجود اسناد اساس بر را داشت فارس خليج منطقه در ها

 .است
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. بودن ها يوهاب مذهبي تفکر نابودي معناي به نجد منطقه در خصوص به ها وهابي سياسي سلطه رفتن بين از

 يکي آنها شبه وجه ترين مهم و بود خوارج حرکت شبيه جهت هر از ها وهابي مذهبي حرکت مولف نظر به

 از و بوده بدوي دو هر وهابيان و خوارج. بودند آن موجد بدوي اعراب که بود آن ديگري و وافراط غلو

 هآگا منطقه اين در بايلق قدرت به نسبت که عثماني دولت(. 101 ص. ) گريزان مرکزي دولت سلطه پذيرش

 .بدارد محترم را سعود آل بقاياي و کرده ايجاد قبايل ميان قوا توازن نوعي تا کوشيد بود

 عثماني حمايت با که نواحي آن بر تسلط با و بوده سعود آل رقباي که است رشيد آل ظهور باره در سوم فصل

 و نجد حوالي در ها عثماني و ها انگليسي ميان تمنازعا زمان اين. راندند بيرون نجد از را سعود آل بود ها

 نواحي و رياض بر و کرده آغاز را خويش دوم حرکت سعود آل ديگر بار زمان اين. داشت ادامه دريا سواحل

 عبدالرحمن يرو که فشاري با و يافته قدرت منطقه اين در رشيد آل که بود که اني از بعد اين. يافتند تسلط آن

 و فهد همين پدر عبدالعزيز پسرس جمله از خود خانواده با همراه کردند مجبور را يو آوردند سعود بن

 (.1151سال)  شوند کويت عازم گريخته رياض از –. وغيره عبداهلل

 هآمد رياض به شبانه قبايل سران از برخي جذب از بعد شمرده مغتنم را فرصت آنان( 108) بعد سال يازده

 روعش هم ازآن بعد. يافتند تسلط آنجا بر و کشتند کرد مي حکومت رشيد آل سوي از که را ناحيه آن حاکم

 الاشغ به کتاب چهارم فصل. کردند تصرف ديگري از بعد يکي را مناطق کرده اطراف نواحي به حمله به

 .دارد اختصاص منطقه اين بعدي هاي جريان و عبدالعزيز توسط احساء

 بيوها و سعود آل حرکت به نسبت را ها عثماني نظر وجهه و تاس عثماني به متعلق اصل در که اسناد اين

 با ربا اين که است سعودي دولت تشکيل پرده پشت مسائل از مهمي بسيار نکات حاوي دهد، مي نشان ها

 در و نآ اطراف و نجد بر مرور به توانست ها انگليسي حمايت با و شد آغاز عبدالرحمن بن عبدالعزيز تالش

 (.111 – 113 ص کتاب، همان.) يابد تسلط العرب جزيره رديگ مناطق نهايت

 در نحسي شريف عثماني و رشيد آل موقعيت تدريج به آن طي که را دوره اين تحوالت طوالني سير مولف

 دنبال دقت به عثماني آرشيو اسناد اساس بر را شود مي افزوده وهابيان قدرت بر و شده تضعيف منطقه اين

 .است کرده

 

 http://historylib.com/index.php?action=article/view/634منبع : 

 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/634
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 مسکون ربع مرکز ايران

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  18/  80: سايت روي انتشار تاريخ

 

 دل ايران و است تن عالم همه

 خجل سقيا زين گوينده نيست

 دارند سروران که واليت زان

 دارند بهتران جاي بهترين

 11 ص پيکر، هفت گنجوي، نظامي

 {سبعه اقاليم و مسکون ربع مرکز ايرانشهر}

 اب متناسب ،قديم دنياي در اما اند،کرده مشخص هاقاره با ما، امروز دنياي در را مسکون ربع بنديتقسيم

 ينا ،گفت بتوان بندي تقسيم يک در شايد. دادند مي انجام ،مختلف هاي گونه به ،متفاوت هايفرهنگ

 :بوده دسته دو بر کلي طور به تقسيمات

 .ودب زمين مسکوني بخش در روز طول محاسبه و جغرافيايي عرض و طول محاسبه حسب بر که دسته يک

 .شد مي تقسيم ،آنان خاص نگاه نوع و فرهنگها اساس بر مسکون ربع که ديگر دسته و

 حانابوري ،دوم نوع باره در ندارد، غيره و نگرش نوع به ربطي و علمي است روشي که بگذريم که اول نوع از

 «ناسيش اقليم» مباني وي که است آن از پس اين. است داده دست به جالبي توضيحاتي( 110 ـ 118) بيروني

 .است کرده تشريح اول دسته همان يعني جغرافيايي عرض و طول برحسب را

 افريدون ايران رياساطي پادشاه به متعلق ،کرده ياد آن از بيروني که مسکون ربع از نگرشي بندي تقسيم نخستين

 ميان يانم را آن کرده بخش سه به را زمين افريدون،. است بوده «پارسيان جبّاران» از بيروني قول به که است

 :کرد قسمت فرزندانش
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 داد ار پسرش است روم او اندر که مغربي پاره و تور، داد را پسرش است چين و ترک وا اندر که مشرقي پاره

 .درازاست به قسمت اين و داد را ايرج است ايرانشهر که ميانگين پاره بود،و سلم که آن

 سه به ونمسک ربع هم اينجا در. دارد شهرت نوح قسمت به که است بندي تقسيم ،دوم نگرشي بندي تقسيم

 :شود مي منقسم نوح فرزند سه براي قسمت

 و ،يافث را پسرش اندسپيدان کجا شمالي ديگر و ،حام را پسرش اندسياهان کجا جنوب سوي از نخستين

 .سام را پسرش گونند گندم کجا ميانگي سويم

 ايسيا ار مشرق: اندکرده تقسيم پاره دو به مسکون عالم نيز آنان که هاستيوناني آن از هم بندي تقسيم يک

 ديگر و ندگونان گندم و سياهان آن اندر و جنوبي بخش که لوبيه اند،کرده تقسيم دوبخش به را مغرب و( آسيا)

 شده قسيمت شرقي و غربي صورت به هم آسيا تقسيم اين در. سرخانند و اندروسپيدان و ،اوربي شمالش سوي

 #.خوانند «بزرگ ايسياء بماند آنچه» که بزرگ آسياي و است وخراسان پارس و عراق که خرد آسياي به

 التفهيم) .«کردند تقسيم کشور هفت به ها،مملکت حسب به» که است پارسيان آن از ديگر بندي تقسيم اما

 (.151 ـ 151 صص ،1115 ،تهران ،همايي الدين جالل تصحيح ،التنجيم لصناعة

 .است بوده آنان نظر مورد سياسي واحد بيشتر اينجا در

 م) وابر حافظ مثال براي. اند کرده ياد ها بندي تقسيم اين از مختلف قرون طي هم بعدي نويسان جغرافي

 کرده شرح ار گذشت که تقسيماتي از بندي تقسيم نوع سه ،دانانجغرافي ديگر و بيروني از پيروي به( 111

 :نوح قسمت در. فارسيان قسمت و ،افريدون قسمت ،نوح قسمت. است

 .است نوح بن حام از جنوب بخش در مغرب تا مشرق از

 است نوح بن سام از مسکون ربع اين ميانه

 .است نوح بن يافث از شمال طرف

 ار مختلف مناطق اسامي ،بوده رايج آنچه رسم به و آورده مفصل شرحي التواريخ مجمل مؤلف ،باره اين در

 ومد ،چين اول: بود پسر هفت را يافث ،نمونه براي. است کرده فهرست تن سه اين نوادگان نام حسب بر

 پدر او و کماري هفتم ،مأجوج و يأجوج پدر ميسک، ششم ،روس پنجم ،سقالب چهارم خزر، سيم ترک،

 (.33 ص آلمان، چاپ ،القصص و التواريخ مجمل. )بود برطاسيان و بلغاريان

 :افريدون قسمت در امّا
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 .است سلم از ،بيمغر قسمت ،جنوب به شمال از

 .ايرج از ميانه قسمت

 .تور از مشرقي قسمت

 :نويسد فارسيان بندي تقسيم باره در( 58/  1 ابرو، حافظ جغرافياي) ابرو حافظ

 گرداگرد کشور شش و ميان اندر ايرانشهر. خوانند کشوري را اي پاره هر و دارند پاره هفت را زمين ايشان

 يگرد سه و ،تبت و چين ديگري و هند يکي ،اطراف کشورهاي و. فرات آب تا گيرند ازآمويه ايرانشهر و. وي

 ات مغرب و حبشه و زنگ ششم ،عرب زمين و شام و مصر پنجم ،افرنج تا وصقالبه روم چهارم و خزر و ترک

 .عمارت نهايت

 دو به را زمين» که پردازد مي الممالک و المسالک کتاب صاحب نويسنده بندي تقسيم به سپس ابرو، حافظ

 ممالک ميان چنين هم و گذرد هند زمين به و برخيزد چين درياي از قسمت اين سرخط و» کرده «قسمت

 به ايلمتم جنوب مردمان و سفيدتر، تا هستند پوست سفيد شمال مردم. «مغرب و مصر زمين تا گذرد اسالم

 .«ترسياه تا سياه

 حافظ که تاس جغرافيايي عرض و طول مبناي بر ،است اقليم هفت بر تقسيم همان که تردقيق بندي تقسيم

 هتجرب حسب به طول در ،ارض سطح اجزاء مواضع» تقسيم اين در. است کرده منسوب حکمابه را آن ابرو

 ص ،1 ج ابرو، حافظ جغرافياي. )«اندکرده بخش النهار معدل قطبين بين ما ،درعرض و النهار، معدل دايره

51) 

 تقسيم نواعا دليل همين به و داشته باستان جهان در شگفتي تاريخي قدسيت ،هفت عدد که داشت توجه بايد

 همداني هفقي ابن که بندي تقسيم اين ترساده نوع. است هفت عدد روي تقريبا ،سه عدد جز به مسکون ربع

 تاريخي ـ اي اسطوره تادبيا در شده شناخته کشورهاي حسب به اقليم هفت بر ،عددهفت تطبيق کرده ارائه

 ،ليدن چاپ ،البلدان کتاب مختصر. )است مأجوج و يأجوج و چين ،ترک ،هند،حبشه ،روم ،عرب ديار يعني

 #(9 ص ،ق 1108

 به بتنس دانان جغرافي غالب و است شمالي کره نيم به مربوط همه اقاليم اين که داشت توجه بايد هم بدين

 ندزن مي حدسهايي باره اين در گرچه کنند مي اطالعي بي اظهار باشد، ونيمسک که اين و جنوبي نيمکره

 (.111 ـ 119 ص ،1119 اميرکبير، ،تهران چانلو، قره ترجمه ،رسته ابن ، النفيسه اعالق)
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 ،کرده وصف ،جغرافيايي موقعيت و هوا و آب حسب بر را مختلف نواحي مردم آشکارا، کتابها، اين در

 .کنند مي تبيين را آنان اخالقي و پوستي و علميهايويژگي

 ستا مسکوني آن ربع از کمتر و است دايره زمين گويد مي ،ايراني دانانجغرافي از ،اصفهاني حسن بن حمزه

 شْخَرکُ ايرانيان ،آن پاره هر به که شود مي تقسيم پاره هفت به و است آبي بخش و خشکيبخشي هم همان و

 ستعارها به ،رفت مي بکار رستاق براي که را اقليم واژه سرياني از کشخر، جايبه اعربه. گويند مي] کشور[

 (.18 ص ،1 ج ،البلدان معجم: از نقل به) گرفتند

 غالبا ،دبيران که داند مي اصطالحي ،اقاليم تقسيم باب در را ايراني اصطالح ،فوق جمله نقل از پس ياقوت

 مينز پاره دو تقسيم بر ،منجمان و دانان رياضي ،دبيران برخالف اما. هندد مي قرار خويش کار اساس را همان

 ،گفته بيروني آنچه بر ،مباحث اين اتفاق به قريب در وي. 11 ص ،همان. )دارند اعتماد استوا خط روي از

 (.است کرده تکيه

 .است کرده ارهاش مستقل صورت به دانانرياضي اصطالح نيز و هااندلسي اصطالح به وي همچنين

 {؟کجاست از فارسيان باور ريشه}

 همين راحتص با و عينا که است اوستايي تفکر ،بندي تقسيم اين خاستگاه که است اين پرسش اين پاسخ

 اشارت منض اوستا از بندي در. است کرده طرح مسکون ربع براي ايران بامرکزيت را هفتگانه بندي تقسيم

 :است آمده سرزمين اين به

 براي بسيار چراگاهان و بلند هايکوه که آنجايي سازند، مرتب بسيار قواي دلير، شهرياران که نجاييآ

 هب اُروجَرِشتي و بَرِشْتي اُرو به وِيدَذَفْشو و فرَدَذَفْشو و ،سَوَهي و اَرِزَهي کشور به... موجوداست... چارپايان

. ستا نگران توانا مهر ،است ستوران سالم پناهگاه و ددارن آرام ستوران آنجاکه ،درخشان خونيرث کشور اين

 (.111 ص ،1 ج ،]پورداود گزارش[ ها،يشت)

 :دارد وجود بندي تقسيم همين ،ايراني کهن متون ديگر از بُندهش در

 ارهپ هفت به ،بگرفت نم جاي همه را زمين آمدند، پديد او از درياها که ساخت را باران آن تيشتر که هنگامي

( رديگ) پاره شش و ميان در اي نيمه اندازه به را اي پاره. بشد نشيب و بلندي و زِبَر و زيرداراي ،ستگس

 نانچ ببود، مرز( را ايشان) زيرا نهاد، نام کشور( را آنها) او. است خُونيرَساندازه به پاره شش آن. آن پيرامون

 دو ،سَوَه کشور ،است خاوران ناحيه به( که) اي پاره ،رْزَهاَ ،کشوراست خراسان ناحيه به( که) را اي پاره( که)

 کشور ،است اباختر ناحيه به( که) را پاره دو. وويدَدَفش فِرَدَدَفش کشور ،است نيمروز ناحيه به( که) را ژپاره
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 به ،بندهش. )ندخوان خونيرس ،استايشان اندازه به و ايشان ميان که را آن. خوانند وُروجَرِشن ،وُروبَرِشن

 (30 ص ،1115 ،توس ،تهران بهار، مهرداد کوشش

 .است شهر ايران همان خونيرس ،بنابرين

 دوسيفر شاهنامه کهن مقدمه در و ماند باقي از بعد ايراني پارسي فرهنگ در اسامي همان با بنديتقسيم اين

 :است آمده آنجا در. کرد باز را خويش جاي

 به د،بو مردمان گاهآرام کجا هر: داستان آغاز. کار آغاز از ايشان داستان و شاهان کار از نيمک ياد اکنون ببايد و

. واندندخ کشور يک را بهري هر و کردند بهر هفت به و ببخشيدند را زمين اين ،کران تا کران ،جهانسوي چهار

 را پنجم. خواندند ويددفش را چهارم خواندند، فرددفش را سوم ،سوت را دوم خواندند، ارزه را نخستين

 بدو ما که است اين. بامي خنرس است جهان ميان که را هفتم. خواندند وروجِرَست را ششم وروبِزَست،

 شناسي فردوسي کنگره مقاالت مجموعه فردوسي هزاره: بنگريد( خواندني شهر ايران را او شاهان و اندريم

 باره در شرحي ،قزويني عالمه آنجا در. 113 ـ 111 صص( 1118 ،کتاب دنياي] افست[ ،تهران ،1111 سال

 #(.است نوشته پاورقي در ايراني هفتگانه بندي تقسيم اين

 اند؟بوده هايبند تقسيم اين انواع از يکي تأثير تحت کدام هر ،اسالمي عالم نويسانجغرافي: گفت بايد اکنون

 خاکي رهک هندسي محاسبات اساس بر را چيز همه و يرفتهپذ را حکما سخن يکسره کساني که است آن پاسخ

 يژهو به ،اسالمي دوره در بعدها و داشت يوناني جغرافياي در ريشه که جغرافيايي عرض و طول حسب بر و

 مفهوم زا علمي تفصيل و شرح ترينجالب. کردند مي تقسيم شد، تقويتسوي اين به عباسي مأمون زمان از

 ،تفهيمال. )است آورده التفهيم در بيروني که است همان ،قديم علميجغرافياي در آن اتيمقدم مباحث و اقليم

 (800 ـ 111 صص

 کوشش به ،المؤلف مجهول) االقاليم صور کتاب در ،شده نوشته هاانديشه همان روي از آنچه از نمونه يک

 اشاره 1 درصفحه مأمون دوره حاسباتم مورد به خصوص به که آمده 311 سال تأليف( 1191 ،تهران ،ستوده

 .است داده باره آن در توضيحاتي آن از پس و پيش و کرده

 که دبو طبيعي واقع در. دادند مي قرار توجه مورد را کهن فارسي بندي تقسيم همان که بودند هم کساني اما

 در آنان. ندک سرايت نيز الماس از پس حتي آنان جغرافيايي انديشه به ،حغرافيايي حوزه دراين فارسيان تصور

 تهداش دوردست نقاط از درست تصوري توانستندنمي و بودند، شاهد را آن آباداني زيستند، مي حوزه اين
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. ودب ايرانشهر حدود همان در جايي شد، مي شناخته متمدن عالم مرکز که آسيا در مياني نقطه عالوه، به. باشند

 .افريقا تا ديگر سوي از و چين مرز تا سوي يک از

 :نوشت ايرانشهر باره در اصطخري

 ملکتم آن و بود بابل اقليم اين قطب و ،نيست ايرانشهر ممالک از ترخوش و ترتمام و ترآبادان ملک هيچ و

 ،اصطخري ابراهيم ابواسحاق وممالک مسالک. )بود معلوم پارسيان روزگار در مملکت اين وحد است پارس

 (9 ص ،1113 ،فرهنگي و علمي ،تهران افشار،ايرج کوشش به ،ششم و پنجم قرن ترجمه

 ياستس استقامت و بيشتر آن خصب و خير و معمورتر آنچه اما: است آمده کتاب همين ديگراز کهن ترجمه در

 مملکت را آن و است اقليم آ اصل و قطب بابل و ،است ايرانشهر مملکت ،قايم آن در وعمارت نيکوتر آن

 اسعد بن محمد ترجمه وممالک، مسالک. )بود معلومجاهليت و عجم ايام در مملکت آن حد و گويند پارس

 (.1 ص ،1131 ،تهران افشار، ايرج کوشش به ،تستري

 به نطقهم اين شهرت. بودند ايرانشهر را آن که بود جايي همين تقريبا ، آسيا در آمد و رفت پر و متمدن بخش

 جغرافيايي حدود ايرانشهر، بيان به را فصلي ،سوم قرن اواخر در فارسي رُسته بنا ابوعلي که بود چندان نام اين

 و ددانمي سينه مانند ،مسکون ربع #ميان در را ايرانشهر ،رُسته ابن. داد اختصاص آن شهرهاي و بخشها و آن

 ،850 الس از پس دکيان شده تأليف ،النفيسه اعالق. )کند مي وصف سينه اين در قلب چونان را ايرانشهر دل

 ص ،العربي الجغرافي االدب تاريخ: بنگريد مؤلف باره در. 181 ـ 115 ص ،فارسي متن ،101ص ،عربي متن

135.) 

 را نچهآ بلکه گويند،مي حکما آنچه نه اما ،است معتقد سبعه اقاليم به ششم قرن در هم التواريخ مجمل مؤلف

 باور نآ به سخت و بوده ايران تاريخ نگارش مشغول که هم او بندي يمتقس در. دارند باور بدان فارسيان که

 تتح شديدا که اصفهاني حمزه از را نظريه اين توانسته مي وي. است معمور و آباد دنياي مرکز ايران ،دارد

 داشت بيشعو و ايراني هايانديشه آگاهيم که طور همان ،اصفهاني حمزه. باشد گرفته ،بوده او هاينوشته تأثير

 اقاليم از االرض ملوک سني تاريخ درمقدمه وي. بود روزگارش سرآمدان از عربي ادب در ،حال عين در و

 :نويسد مي آن ضمن و گويد مي سخن

 ،ودانس هند، ،چين: است شده تقسيم بزرگ امت هفتميان ،هايش سرزمين تفاوت با ،مسکون ربع که بدان

 هايامت و دارد قرار ممالک اين وسط در که است فرس همان ،آنان ميان از آريان .آريان و ترک ،روم بربر،

 در جنوبي وسط ترک، دست در شمال ،چينيان دست در شرقي جنوب. هستند آنان اطراف در ديگر ششگانه
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 برهابر آنان برابر و غربي جنوب در سودان ،زمين شمالي وسط در روميان سو اين در آنان برابر و هند، دست

 مينسرزحوالي يعني زمين آباد بخش اطراف در همگي ،ششگانه ممالک اين موقعيت. هستند غربي شمال در

 (1 ص االنبياء، و االرض ملوک سني تاريخ. )دارد قرار آنان وسط که است آريان

 :نويسد مي التواريخ مجمل نويسنده

 نهميا» که عجم ملوک اخبار شرح به کرديم صمخصو و القصص و التواريخ مجمل نهادم نام را کتاب اين و

 (.1 ص) عالم پادشاهانِ مرجع همهاطراف از و است «جهان

 ،شمال و جنوب از ترک و روم و بربر و عرب و زنج و هند و چين چون ها،زمين و اقاليم ديگر» ،وي نظر به

 سيرت و نهاد ،عجم اخبار از» که تاس سبب همين به. است «زمين ايران پيرامون» همه اينها «ومغرب مشرق

 .«شود معلوم هازمين ديگرخاصيت و عجايب و

 ندانا جغرافي نگاه در که جايي ،زيسته مي غربي ايرانشهر در طبعا و است همداني التواريخ مجمل مؤلف

 هک عراق ادسو تا و شده مي آغاز خراسان در نقطه دورترين از ايرانشهر. است بوده متمدن عالم مرکز ايراني

 ودندب داده قرار خويش پايتخت را آنجا ساسانيان آن اهميتدليل به و ـ شده مي ياد ايرانشهر دل نام با آن از

 .است داشته امتداد ـ

 در وي که شود مي آشکار بيشتر جاآن ،مسکون ربع براي ايران مرکزيت از التواريخ مجمل مؤلف مقصودِ

 ،نچني هند، ،عرب اقليم وسط در ايران که کند مي تصوير چنان را نقشه ،زمين تمدني نقاط و اقاليم شرح

 .ردک منسوب پارسيان به ابرو حافظ که است چيزي همان درست يعني گيرد؛ مي قرار افريقيه و روم ،ترک

 رارق لياص دايره خط روي اقماري هايدايره شده ياد اقاليم ،کنيم تصور را بزرگ دايره يک اگر ،نگاه اين در

 تا است کشيده را تصوير اين خود وي. است آن مرکز در کوچک دايره يک عنوان به شهر ايران اقليم و دارند

 :نويسد مي وي. تصويرکند خوب را معنا اين

. رتهصو هذه و ،است صفت اين بر آن پيرامون ديگرها و ،ميان در ايران زمين و ،عالم آباد اندنهاده کشور هفت

 (.113 ص) هست نقش که ترتيب و قاعده برين است شده نوشته که آسانتر وجهي بر استاقاليم اين و

 :نويسد مي باز آن از پس

 و قادسيه به تا ارمنيه و آذربادگان تا جيحون کنار از ،بلخ رود ميان از ،است جهان ميان که ايران زمين حد

 تريدهگز و است زمين سره اين و طبرستان و رستانطخا و کابل تا مکران و پارس ودرياي يمن بحر و فرات
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 و صقالبه و روميان سان بر اشقري و سرخي از و ،مغرب و مشرق اهلچون صعب گرماي از سالمت با و

 (.111 ص) چينيان حقارت و ترکانِ سان بر دلي ازسخت و هندو، و زنگ و حبشه چون سياهي و ،روس

 آورده ايراني شاهان براي آن اهميت و ايرانشهر باره در ايراني منابع از را شرحي هم ياقوت زمينه همين در

 لدلي به ،شده گفته سواد براي آنچه ويژه به ،اهميت اين تمام(. «سواد» مدخل ذيل ،1 ج ،البلدان معجم) است

 شهر،ايران لد دوم جلد# ،ايران فرهنگ و تاريخ: بنگريد. )است ساساني دردوره آن آباداني و اقتصادي اهميت

 (91 ـ 99 صص ،1139 ،توس ،تهران ،ماليري محمدي محمد

( 118ـ 180) اندلسي صاعد ابن بلکه ،نداشت اصفهاني حمزه به اختصاص «وسطيت» به فارس سرزمين وصف

 اين در مما وضعيت به عميقي و شگرف نگرش دهد، مي نشان که االمم بطبقات التعريف شگفت اثر نويسنده

 االولي مةفاال: نويسد مي کرده ياد فرس از ابتدا ،امت هفت به امم تقسيم در وي. بود باور اين بر ،هداشت دوره

 ،اول نژاد جمشيد غالمرضا تصحيح ،االمم بطبقات التعريف. )المعمور وسط في مساکنها کانت و ،الفرس

 (118 ص ،1131 ،مکتوب ميراث ،تهران

 .کرديم ياد آن از مقال همين آغاز در که برد پي گنجوي نظامي شعر مفهوم به توان مي بهتر حال

 

 http://historylib.com/index.php?action=article/view/637منبع : 
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 است؟ داشته دست دوم خليفه قتل در االحبار کعب آيا

 جعفريان رسول: هنويسند

 1111/  18/  81: سايت روي انتشار تاريخ

 

 {مقدمه}

 زيادي اقوال و اخبار که است خطاب بن عمر دوم خليفه روزگار در شده مسلمان يهودي يک االحبار کعب

 .است مانده برجاي وي از گويند مي اسرائيليات آنها به معموال که

 هب و داشته وجود جدي هاي ترديد حياتش، روزگار از و ستنخ عصر همان از االحبار، کعب وثاقت باره در

 ودنب مغرض باره در گاه هيچ اما اند، کرده نقل وي از اخباري تاريخ و حديث کتابهاي از بسياري که آن رغم

 .است نداشته وجود اجماع بودنش سالم يا

 او گاه. ندا گفته وي باره در يمتفاوت مطالب روزگاران مولفان و محدثان ديگر بعدها و تابعين و صحابه نسل

 .اند کرده تاييد گاه و دانسته دروغگو و کرده تضعيف را

 دارد؛ ديگر يهودي ومتون تورات خصوص به و کتاب اهل آثار از که است نقلهايي وي باره در اساسي معضل

 يم سرائيلياتا را آنها و شده وارد تفاسير و تواريخ خصوص به اسالمي متون در وي طريق از که نقلهايي

 .است شده نوشته زيادي مطالب اخير ساليان طي خصوص به آن باره در که موضوعي. نامند

 خصوص به و فقها و علما سوي از دوم و اول قرن در نصراني و يهودي اخبار با مخالفت در آنچه منهاي

 تيميه بنا پيروان سوي از بيشتر و هشتم قرن در اسرائيليات، عليه موضعگيري بعدها داريم،( ع) شيعه امامان

 بن وهب طريق از اکاذيب و خرافات معظم که گفت مي تيميه ابن. بود ديگر جماعتي و کثير ابن خصوص به

 (.193 -1/191 المنار، تفسير) است يافته رواج مسلمانان ميان االحبار کعب و منبه

 داعيه اب سلفي يک که - المنار جلهم و المنار تفسير مؤلف – رضا رشيد توسط هجري چهاردهم قرن اوائل در

 شخص و اسرائيليات ضد بر فراواني مطالب وي. شد آغاز اسرائيليات ضد بر موضعگيري بود، گري اصالح

 :کند مي معرفي اينگونه را او خود تفسير همين از جايي در وي. نوشت تفسيرش در االحبار کعب
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 کذبه لمحدثينا من کثير علي خفي و المخترعة و الباطلة تاالسرائيليا من کثيرا شيئا المسلمين علي ادخل الذي

 در االحبار کعب خرافات از مورد چندين در تفسير اين نهم جلد در وي(. 1/93 المنار، تفسير) لتعبده دجله و

 که کعب تصور اين( 901 ص) او از تابعين و صحابه از برخي روايت( 151 ،131 ،138 ص) دنيا عمر باره

 ص) آن در وخونريزي صفين به اش اشاره و است آمده تورات در آن خبر که آن مگر نيست زمين از وجبي

 #. است کرده بحث( 10/181:  بنگريد و 981 ،110 – 131 ،111 ص) او اسرائيليات ديگر و( 150

 يزن) است منبه بن وهب و االحبار کعب به حمله براي جا همه ، اسرائيليات روي رضا رشيد خاص تأکيد

( 1/1:المنار تفسير) گويد مي سخن قديم محدثان خوردن فريب از رضا رشيد(. 1/139: المنار تفسير: يدبنگر

 و دوم هخليف که اين به اي اشاره هيچ اما کند مي ياد منفي نکته يک عنوان به او از هم تابعين نقل از گهگاه و

 براي را هزمين و بوده وي نصيحت و وعظ شيفته و داشته مثبت نظر وي مطالب به نسبت اندازه چه تا سوم

 .است نکرده ، اند کرده فراهم هم تابعين و صحابه ديگر توجه

 مودمح مانند کساني. نيافت خاتمه رضا رشيد به جديد دوره در االحبار کعب با معارضه و مخالفت حرکت

 يلياتاسرائ ضد بر شدت به بود سني حديث نقد در و المحمدية السنة علي اضواء اش عمده کتاب که ابوريه

 هکرد متهم اسالمي هاي انديشه کردن مخدوش و احاديث تحريف به را او و گرفتند موضع االحبار کعب و

 .دانستند اسالم با عناد سر از و مغرضانه را او حرکت

 قلهايين اساس بر وي. بود عمر قتل براي توطئه در االحبار کعب نقش کرد مطرح ابوريه که مطالبي جمله از

 او هب عمر قتل از پيش روزهاي االحبار کعب که است شده گفته آنها در و شده روايت عمر قتل باره در هک

 ساندندر قتل به را عمر که گراني توطئه با وي که است نوشته شود، مي کشته ديگر روز سه تا که داد خبر

 کدام در کعب که است اين ااينه پرسش(. 191 ص االسالمي، دارالکتاب چاپ اضواء،) ست ا داشته همکاري

 اين ارهب در ابوريه، نظر به. شود مي کشته معين زمان فالن در مسلمانها خليفه که بود خوانده آسماني کتاب

 طه وجهت که است مطلبي اين. است داشته دست عمر قتل در او که گفت توان نمي اين جز چيزي هيچ نقلها

 يپاورق) کتاب اين از جايي در ابوريه. است کرده ياد آن از اءاضو بر اش مقدمه در و کرده جلب هم را حسين

 بن بداهللع صهيونيست اولين که بود نوشته اي مقاله ضمن که کند مي االفغاني سعيد مقاله به اشاره( 113 ص

 االحبار کعب صهيونيست اولين که اين عنوان با نوشتم او بر رد در اي مقاله من گويد مي ابوريه. است سبأ

 مقصر دادن نشان در را رضا رشيد قصور ابوريه. کرد چاپ 191 ش الرساله مجله در مرا مقاله االفغاني. است

 فريب زيرکي، با ابوريه بود کرده پرهيز دوم خليفه از کعب کار کردن جدا از او هرچه کرد؛ جبران واقعي
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 مه ابوريه خود و - آمده سنت لاه منابع در همگي که متفاوتي نقلهاي در االحبار کعب از را خليفه خوردن

 #.است آورده – است سنت اهل از

 اين. است گرفته قرار هم ديگر مولفان از برخي پسند ظاهرا عمر، قتل در کعب کردن متهم يعني مطلب اين

 اخير رهدو در و هشتم قرن در تيميه ابن حرکت همان از متاثر که هستند هايي سلفي از معمول طور به مولفان

 .هستند مصر ايه سلفي

 في واليالم وضع کتاب در که است تاريخ استاد اللميلم محمد بن عبدالعزيز دکتر نويسندگان اين جمله از

 ناي نويسنده. ست ا داشته مشارکت عمر قتل در االحبار کعب که کرده مطرح را نظريه اين االموية الدولة

 لقت سر پشت فارسي - يهودي توطئه يک که است معتقد شده چاپ اردن در 1110 سال در کتابش که کتاب

 .است داشته قرار عمر

 مينه بگويد عمر براي تورات از نقل به را خود راز اين تا داشت آن بر را کعب آنچه که است نوشته لميلم

 هست يزچ همه او تورات در که کند تفهيم چنين مردم به و کرده پيدا وااليي جايگاه مسلمين نفوس در تا بود

 .است صادق گويد مي آنچه هر در او و

 که تاس آن دليلش لميلم نظر به نکرد تلقي جدي را کار او، از خبر اين شنيدن با عمر چرا که اشکال اين اما

 مي او هک ديگري اسرائيليات از بسياري مثل! کرد تلقي داستان و اسطوره يک بلکه ندانست جدي را آن عمر

 (.81 ص ، الموالي وضع! )بود محض تسليم و داشت قدر و قضا به ايمان عمر عالوه به. گفت

 اهيمخو سخن اش باره در بعدا که ماجراست آن اصل درستي فرض بر کعب برابر در عمر واکنش از وي دفاع

 .گفت

 تا ستا کرده وادار و نموده آشفته را ديگري نويسنده ، ابولؤلؤ با کعب مشارکت يعني نظريه اين روي هر به

 سوي از نظريه اين ابداع از خبري ظاهرا که العمودي سکلوع محمد طارق. بنويسند آن ليهع بلندي مقاله

 اي فحهص پنجاه اي مقاله نگارش با تا است کوشيده و برآشفته لميلم کتاب ديدن با نداشته ابوريه محمود

 جلهم ششم هشمار در الخطاب بن عمر اميرالمومنين مقتل حادثة في ضلع له هل االحبار؛ کعب عنوان تحت

 #.بپردازد نظريه آن نقد به( 800 – 191) المنورة المدينة دراسات و بحوث مرکز

 وايةر في السامعين نزهة کتاب قبل سالها وي زيرا. است صحابه از دفاع نوعي به اقدام اين از مولف انگيزه

 اين. دان کرده نقل حباراال کعب از رواياتي صحابه که است ديده آنجا در و کرده چاپ التابعين عن الصحابة

 واياتير اسانيد صحت است مسلم آنچه. دارد سابقه حديث علم در که است اصاغر از اکابر نقل از مصداقي امر
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 بايد يم سنيان، از بسياري مثال نويسنده که آنجا از. اند کرده نقل االحبار کعب از صحابه از برخي که است

 از که تاس اين او خود تعبير. کند دفاع االحبار کعب از بايد مي نيز اينجا در باشد صحابه مدافع روي هر به

 هب که علم اهل از کسي که است نديده لحظه اين تا که خصوص به است، شده زده شگفت نظريه آن ديدن

 .باشند کرده مطرح را نظري چنين شود مي توجهي آنان نظر

. ستني مشخص هم اش طايفه که حميري ماتع بن کعب ابواسحاق: است اين اش نسب و نام االحبار کعب اما

 اسالمش زمان و شد مسلمان که بود يهودي وي. اند نوشته ميتم بني از و الکالع ذي از رعين، ذي آل از را او

 علم اهل و يهودي سابقه همين اشاره هم االحبار لقب. دانند مي عمر روزگار برخي و ابوبکر روزگار هم را

 .است يانيهود جماعت در او بودن

 مسلمان دير چرا که پرسيد وي از عبدالمطلب بن عباس. آمد مدينه به يمن از عمر زمان وي که اند نوشته

 و مدآ اسالم ديدم وقتي. نداري را آن کردن باز حق گفت من به اما سپرد من به توراتي پدرم: گفت شدي؟

 همين براي. است آمده( ص) محمد صفو تورات آن در ديدم. بخوانم و کنم باز را آن کردم فکر شد شايع

 .شدم مسلمان و آمدم

. درگذشت حمص شهر در 11 يا 11 يا 18 سال در و بود ديگران و معاويه همراه و شد ساکن شام در وي

 .اند نوشته سال 101 را او سن برخي

 مي قلن حديث االحبار کعب از خود سنن در نسائي و ترمذي، ابوداود، همچنين و صحيح کتاب در مسلم

 #.است نشده روايت او از حديثي اما آمده وي ذکر بخاري در اما. کنند

 مه ديگر برخي. العلماء أحد کعبا ان أال: گفت مي معاويه. اند داده قرار تأييد مورد را او آغاز همان در کساني

 أهل قاداعت اصول شرح در الاللکائي جمله آن از که اند آورده تابعين طبقه نخستين زمره در را او بعد قرون در

 .است الجماعة و السنة

 .اوست وثاقت و بزرگي بر دليل اند کرده نقل روايت او از صحابه که همين مقاله اين نويسنده نظر از

 عبک به عمر اعتناي باره در. است االحبار کعب به نسبت خطاب بن عمر اعتناي نکته ترين مهم شايد اما

 تاريخ هب بنگريد) است مقدار اين از بيش بسيار بسيار البته و شده نقل ديموار مقاله، همين خود در اخباري

( 151 ص ترکي، تحقيق) الموطاء کتاب در انس بن مالک که است خبر اين جمله آن از( . 51 - 51 ص خلفا،

 مي حجاز به شام از بودند محرم که افراد از اي عده همراه االحبار کعب که است کرده نقل يسار بن عطاء از

 آن دندآم عمر نزد وقتي. بخوريد را آن که داد فتوا االحبار کعب. يافتند را صيدي گوشت راه وسط در. آمدند
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 حتي عليکم أمرته قد فإني: گفت عمر. کعب: گفتند داد؟ را فتوا اين کسي چه: پرسيد عمر. کردند نقل را

 (.1/119:عبدالرزاق المصنف در روايت همين و) بازگرديد تا کردم امير شما بر را او من. ترجعوا

 بود اليم باره در او پرسش. پرسيد مي ومسأله کرد مي فقهي استفتاء االحبار کعب از خالفتش در هم عثمان

 اين نه؟ يا بدهد انجام خواست کاري هر آن با تواند مي آن صاحب آيا که اين و شده پرداخته زکاتش که

 .است کرده نقل( 8/311) الاالمو کتاب در زنجويه ابن که است حکايتي

 عاص بن عمرو بن عبداهلل از را مسأله يک همزمان يسار بن عطاء( 881 ص) الموطاء در مالک روايت به بنا

 .دادند مشابهي پاسخ دو هر که کرد استفتاء االحبار کعب و

 عبک. گرفت ار ما سرما و برق و رعد بودند، االحبار کعب و عمر که سفري در: گويد مي عباس بن عبداهلل

 از ويدبگ «خيفته من المالئکة و بحمده الرعد سبح من سبحان: »بگويد رعد وقت در کسي اگر: گفت ما به

 ديدم راه در را عمر من بعد. مانديم ايمن و گفتيم ما: گويد عباس ابن. ماند مي ايمن است رعد آن در آنچه

: گفت مرع. ساختم آگاه بود گفته کعب آنچه هب نسبت را او. بود کرده سرايت او بيني به سرماخوردگي که

 دمام،) يحالر و البرق و الرعد و المطر کتاب در الدنيا ابي ابن را خبر اين بگوييم؟ تا نداديد تعليم ما به چرا

 1103دارالبشائر،) الدعاء کتاب در طبراني و( 1858/  8 ،1111 رياض،)العظمة در ابوالشيخ( 181 ص ،1111

 #.اند ردهک نقل( 8/1811 ،

 به هک است شده نقل عمر خود از. اند داشته ابراز ترديدهايي االحبار کعب به نسبت قديم، از هم کساني اما

 دمشق، تاريخ) فرستم مي ميمونها سرزمين به را تو که آن يا کني مي رها را احاديث اين نقل:  گفت مي کعب

 همين کنند مي روايت کتاب اهل از که افرادي نتري صادق که اين به اشاره با هم معاويه حتي( . 90/138

 .دهيم مي نسبت گويي دروغ به هم را او ما چه اگر گفت است االحبار کعب

 اين مهم عوامل از يکي االحبار کعب که روي آن از است، اسرائيليات هاي نقل مخالفان از که تيميه ابن

 ولق از هم بخاري در که باال جمله همين جمله از بوده، کعب ضد بر قديم متون در که را مطالبي نقلهاست،

 منبه نب وهب و االحبار کعب از هم کثير ابن. است کرده نقل المستقيم صراط اقتضاء کتاب در را آمده معاويه

 (.نمل سوره تفسير ،1/135 العظيم، القرآن تفسير) است کرده نکوهش اسرائيليات نقل خاطر به

 گوييپاسخ به مطالب اين نقل با است، االحبار کعب از دفاع در که اي لهمقا نويسنده العمودي سکلوع طارق

 بتنس که هايي طعن که است حالي در اين. کند دفاع االحبار کعب از تا است کرده تالش و پرداخته آنها از

 اند فتهگ کثير ابن يا تيميه ابن آنچه به محدود و بوده فراوان بسيار دارد وجود کهن متون در االحبار کعب به
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 کننده منعکس نوعي به که را او دفاعيات از برخي اما. نيست نوشتار اين حد در ها طعن آن بيان طبعا. نيست

 الحبارا کعب از دفاع قصد به مقاله نويسنده را مطالب اين. آوريم مي است دوم اودرخليفه نفوذ و کعب افکار

 و کرده اعتماد نما مسلمان زاده يهودي اين به که است کساني چهره تخريب براي عاملي که حالي در آورده

 .است آگاه عالم حقايق و رويدادها همه از خواند مي تورات چون او که اند کرده باور

( 81 – 1/81) االيمان شعب در بيهقي چون کساني که است روايتي االحبار کعب از وي دفاع مورد نخستين

 حال در عمر وقتي که است آمده روايت اين در. اند آورده گراندي و(  115/  9) االولياء حلية در ابونعيم و

 واي: ستا نوشته تورات در که سوگند جانم به گفت و رسيد او به االحبار کعب بود تازيانه با شخصي زدن

 مگر. نفسه حاسب من اال: گفت عمر. آسمان حاکم از زمين حاکم بر واي. آسمان سلطان از زمين سلطان بر

 به جمله ناي اوست اختيار در جانم که کسي به سوگند: گفت االحبار کعب. کند محاسبه را نفسش که کسي

 بيرتک که شد خشنود چندان عمر وقت اين در. هست تورات يعني شده نازل اهلل کتاب در عبارت همين عين

 #. افتاد سجده به و گفت

 ار آنها و پرداخته تورات در ما رپيامب وصف در کعب ديگر جمالت از برخي نقل به شده ياد مقاله مولف

 .است دانسته االحبار کعب درست عقيده بر شاهدي

 وراتت در مرا وصف! کعب اي: گفت او به فرستاده االحبار کعب پي در عمر که است آن شگفت روايت اما

 امت هک است خليفه آن از بعد. الئم لومة اهلل في اليخاف حديد في قرن خليفة: گفت او بيني؟ مي چگونه

 معاويه از هم ديگري حکايت(. 81 – 89/ 1: االولياء حلية) آمد خواهد بالء او از بعد. کشند مي را او ظالم

 را نيل وصف داده جواب هم او يابد؟ مي تورات در را نيل وصف آيا که پرسيد االحبار کعب از که شده نقل

 .کرد بيان تورات از

 و اريدرستک بر دليل اين و اند کرده اطمينان االحبار کعب به صحابه اينچنين که است آن بر مقاله مولف

 .است کعب وثاقت

 قمنطب که داده جواب چنان او و پرسيده خود وصف باره در االحبار کعب از عمر که روايت اين ما اعتقاد به

 رهود آن شرايط با مطابق که است مجعول حديث يک شود مي آن از بعد هاي آشوب و عثمان قتل و عمر بر

 10 تا 11 سالهاي به مربوط هم آن جعل احتمال به و گرفته هدف را عثمان مظلوميت از دفاع و شده ساخته

 .است
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 مشعوف هم عاص بن عمرو بن عبداهلل مانند اي صحابه که است اين شده ياد مقاله مولف گناه از بدتر عذر

 بود، هودي احبار از حبري خود که االحبار کعب طبعا. کرد مي نقل وفراوان بود اسرائيليات نقل به مشغول و

 را تدرس اسرائيلي اخبار تشخيص قدرت االحبار کعب که است مدعي نويسنده. داشت نقلها اين از فراوان

 حيحهاص معرفة في ذوق له ، اليهود بکتب خبيرا کان که است نوشته او باره در ذهبي چون داشت، نادرست از

 (.150/  1: النبالء ماعال سير) الجملة في باطلها من

 ودخ کتب در االحبار کعب از اخباري و احاديث مولفان از زيادي تعداد که کند مي اشاره حق به مقاله مولف

 شيبه ابي ابن جمله آن از. است بوده مقبول االحبار کعب که است گرفته آن بر دليل را امر اين وي. اند آورده

 آورده کتابش در االحبار کعب از اخباري مورد چهار در که جهيمهال علي الرد در دارمي االيمان، کتاب در

 برخي و ،(ص) النبي علي الصالة فضل کتاب در قاضي اسماعيل النار، صفة کتاب در الدنيا ابي ابن است،

 #.ديگر

 خالفرب که دهد مي نشان خود اين و نيامده سنيان خود معتبر متون در نقلها اين که داد انصاف بايد حال اين با

 که قدارم همين البته. اند نداشته کعب به اعتقادي چندان هم سني متقدم نويسندگان مقاله، اين مولف عقيده

 آن موارد مقاله صاحب و) کند مي نقل روايت او از مورد 11 در خود العظمه کتاب در ابوالشيخ مانند کسي

 لمامس. است االحبار کعب از منقول اخبار به حديث اهل از بسياري اعتماد نشانگر]( 113 ص[ شده يادآور را

 علمي حاظل به اند کرده نقل وي از که کتابهايي که کنيم مي تاکيد هم باز. آنهاست براي ضعف نقطه يک اين

 .آورند مي نخست رتبه در اعتبار لحاظ به را آنها سنت اهل که کتبي نه هستند وسوم دوم درجه آثار

 حکايت. است السنه کتاب در خالل ابوبکر کرده نقل االحبار کعب از اييه گفته و اخبار که کساني از يکي

 :گفت مي و خواند مي شعر عثمان اطراف در کسي: است توجه جالب شده نقل

 رضيا خلفا الزبير في و عليا بعده االمير ان

 تمسخر به را وت کعب: گفتند معاويه به. معاوية يعني ، الشهباء البغلة صاحب لکنه و ال: گفت االحبار کعب

 را سخن اين چگونه: گفت آمده کعب نزد معاويه. گرفت خواهي دست به را حکومت تو که گويد و گرفته

 ة،السن. )صاحبها انت: گفت کعب هستند؟( ص) اهلل رسول اصحاب و زبير و علي که حالي در گويي مي

 (.111 شماره حديث

 تاس بوده آن بر گويي و آورده( ص) اهلل رسول بعد الخالفة امر جامع بحث در را روايت اين خالل ابوبکر

 گفته قطب و رسيد نخواهد جايي به طالب ابي بن علي کار که بوده شده قيد هم آسماني کتب در دهد نشان تا
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 به عاويهم که بوده کرده مقدر چنين خداوند ديگر عبارت به يا بوده مقدر داشته خبر آسماني کتب از که کعب

 #.برسد خالفت

 درست را آن معاويه سازي حديث دستگاه و است محض جعل يا: نيست خارج حالت دو از مزبور ايترو

 ندارد آن در دستي هم کعب خود صورت اين در. دهد جلوه آسماني را معاويه حکومت مشروعيت تا کرده

 اوقات غالب که کعب که آن يا. اند ساخته را آن دل ساده مردم تحميق براي او موقعيت از استفاده با ديگران و

 خودش خالفت انديشه در خودش تا داده خط معاويه به گونه اين معاويه، رفيق و بود شام در عثمان درزمان

 اما ستني کعب به مربوط گرچه که است ذيل روايت اش نمونه. است تر قوي اول احتمال بنده نظر به. باشد

 :است جعلي هم آن سند که است اين نم فکر و شده ساخته بعدها که است روايات دست همان از

 عمر العرب؟ ملک يا عليک السالم: گفت و آمد عمر نزد کتاب اهل از مردي: گويد. همام از ابراهيم از اعمش

 اميرالمؤمنين بعد يفه،خل بعد ، است پيغمبر اول که نيست اينچنين آيا يابيد؟ مي مي کتابتان در اينچنين آيا: گفت

 (.1/100:شيبه ابي ابن مصنف) آري: گفت مرد آن ند؟آي مي پادشاهان سپس و

 که پيداست و کند مي منعکس شد ساخته سلطنت و خالفت باره در بعدها که را اي نظريه درست خبر اين

 .است ساختگي

 کرده يم اعتماد کعب به اينچنين معاويه و عمر مانند اي صحابه که است آن اقتضايش مقاله مولف سادگي اما

 .است بوده خوانده تورات در مو به مو را اسالم عالم اخبار که بوده مهم قدر آن کعب که آن تر مهم و. اند

 نيک مي رها را مطالب اين نقل: گفت او به کرد مي نقل را اخبار وقتي که کعب به عمر سخن اين باره در اما

 صيتشخ تخطئه خاطر به نه عمر قضاوت اين مقاله آن مولف نظر به فرستم، مي ها ميمون زمين به را تو يا

 ديثح کتابت منع دستور باره در وي. بود مخالف حديث نوشتن با آغاز در عمر که بود روي آن از بلکه کعب

 #. است کرده استناد هروي اهله و الکالم ذم و بغدادي خطيب العلم تقييد در که مطالبي به عمر سوي از

 .شد هم اسرائيليات از وا نقلهاي و کعب حال شامل ايضا عمر برخورد اين

 واعظم و قصص با که بود کساني جمله از خطاب بن عمر: نويسد مي که است اين صراحت به مولف عقيده

 دبگوي را مطالب آن کعب که اين از او نهي و بود مانوس کرد مي نقل آسماني کتب از کعب که مطالبي و

 (.131 ص) نيست کعب شخصيت در عمر طعن بر شاهدي

 آن از. شنيد مي را کعب مطالب عمر که دارد وجود ديگر شاهد دهها. است درست مقاله مولف اهديدگ اين

 و الولياءا حيلة به نگاهي. کند بيان هم او براي و بخواند بيشتري مطالب تا خواست مي او واز شد مي متاثر
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 ،115 ،119/  9: االولياء حلية) کند مي تاييد را مطلب اين خوبي به آورده کعب براي ابونعيم که حالي شرح

 مکرر است کعب از وعظ درخواست که «کعب يا خوفنا» که کعب به خطاب عمر سخن اين(.  ،131 ،130

 ليهح همين در عمر با او رابطه و کعب باره در اخبار تر شگفت که شوم يادآور جا همين. است آمده منابع در

 .حفظ از هم آن نوشت سالگي شتاده بعداز را آن ابونعيم اند گفته که آمده االولياء

 در که است نقلهايي بررسي است نظر مورد آنچه. شود نمي مربوط ما نظر مورد مساله اصل به مباحث اين

 با و رفتهنپذي را آن مقاله اين نويسنده که گفتيم و شده مطرح معاويه قتل در االحبار کعب داشتن دست باره

 .کند دفاع کعب شخصيت از تا است کوشيده مطالب اين بيان اين

 قتل اب کعب ارتباط باره در نظر مورد اخبار و روايات سراغ به کرده کعب شخصيت از که دفاعي از پس وي

 #.است آمده دوم خليفه

 خدادير باره در در معروف روايت شود، تقويت عمر قتل در کعب دخالت شبهه تا است شده سبب که خبري

 غيرةم غالم ابولؤلؤ که بود بازار در گذر حال در عمر که است اين وايتر. شد منجر خليفه قتل به که است

 مرع. گيرد مي من از زيادي خراج. کن کمک مغيره مقابل در مرا: گفت عمر به و کرد برخورد او با شعبه بن

 نجار: گفت او چيست؟ تو کار: گفت عمر. درهم يک روز هر براي: داد پاسخ وي گيرد؟ مي قدر چه: گفت

 يادز تو خراج داري، که درآمدي و ، کني مي تو که کارهايي اين با کنم نمي فکر: گفت عمر. آهنگر و اشنق و

:  گفت لؤابولؤ کند؟ مي حرکت باد با که بسازم آسيابي توانم مي بخواهم من اگر گفتي که ام شنيده. باشد

 و مشرق در که ساخت خواهم تو براي آسيابي: داد پاسخ او. بساز آسيابي من براي پس: گفت عمر. آري

 ردايف. رفت منزلش به هم عمر. کرد تهديد مرا برده اين: گفت عمر. رفت هم بعد. کنند گفتگو آن از مغرب

 اکج از: گفت عمر. مرد خواهي ديگر شب سه تا تو کن، وصيت: گفت و آمد عمر نزد االحبار کعب روز آن

 خدا به: گفت کعب يافتي؟ تورات در را عمر تو آيا: گفت عمر. يافتم تورات در را آن: گفت کعب دانستي؟

 و آمد عمر نزد کعب و شد روز آن فرداي باز. است رسيده تو اجل. يافتم را تو حليه و وصف من اما نه؛

 روز يک تنها و شده سپري روز دو: گفت و آمد روز آن فرادي باز و. است مانده تو اجل به روز دو: گفت

 خنجري که حالي در آمد مردم ميان به ابولؤلؤ. گشت خارج خانه از نماز براي رعم و شد صبح. است مانده

 را او که بود همان و خورد او سره زير يکي که زد عمر بر ضربه شش. داشت سر دو که داشت دست در

 .شدند مجروح نفرشان پنج و مردند نفرشان هفت که کرد حمله هم ديگر نفر دوازده به. کشت

 استناد با هاالموي الدولة في الموالي وضع کتاب در رياض در سعود ملک دانشگاه استاد اللميلم عبدالعزيز دکتر

 ردنک متهم به ، دارد عمر قتل توطئه از کعب آگاهي از نشان آن ظاهر که اين به استدالل با و روايت اين به



161 

 

 است اين وي پرسش(. 81 ،81 ،81 صص کتاب، همان) دارد خليفه عليه فرس و يهود ميان همکاري و کعب

 # ؟است نيافته را او قاتل وصف اما يافته را وي شدن کشته تاريخ و عمر وصف ، االحبار کعب چطور که

 مي بوده کار در اي توطئه اگر. است داده عمر به را آن خبر کعب چرا که اين آن و هست مشکل يک البته

 موقعيت يک به مسلمانان ميان تا است خواسته مي او که است معتقد عبدالعزيز دکتر. بماند مخفي بايست

 هآنچ در هم کعب و هست چيز همه تورات در که بودند باور اين بر آنان از بسياري زيرا يابد دست بزرگ

 .گويد مي تورات از را مطالب اين او که کرد نخواهد ترديد کس هيچ بنابرين. است صادق کند مي نقل

 آگاه آن حقيقت از که کرده نقل مسلمانان براي فراواني اسرائيلي ميراث شخص اين گويد مي عبدالعزيز

 .باشد محض کذب بايد و نيست مطالب اين رسيده ما دست به که توراتي اين در دانيم مي فقط. نيستيم

 آن به وييگ پاسخ به را خود مقاله پاياني صفحه پانزده و ندارد قبول سلکوع طارق دکتر که است مطالبي اينها

 .است داده اختصاص

 لقت از کعب آگاهي و اطالع نوع از خبر و گذشت آن نمونه يک که را رواياتي تا کند مي تالش ابتدا وي

 .کند بندي طبقه دهد مي خليفه

 تحقيق با 151 – 1/150) طبري را آن مفصل و کرديم ترجمه را آن که است همان روايت نخستين: الف

 .است آورده( 1/151) المنوره المدينة تاريخ در شبه ابن را آن مختصر و( ابراهيم ابوالفضل

 و است عوف بن عبدالرحمن نوادگان از ثابت ابي ابن نقل اين سند مدار که گويد مي العمودي طارق دکتر

 پسس. داشت هايي خلط و اشتباهات همين براي و کرد مي نقل حفظ از و سوزاند را کتابهايش شخص اين

 مي ارقط دکتر طبعا. است جزئي اختالف اين البته که دارد مفصل با مختصر روايت همان تفاوت به اشاره

 .کند تضعيف را روايت اين سند تا کوشد

 #.نيست اعتماد لقاب سندا که داشت توجه بايد بنابرين و کرده تکيه آن بر عبدالعزيز دکتر که است روايتي اين

 اهيخو ديگر روز سه تا که گفت عمر به کعب که است آمده صرفا آنها در که است هايي نقل دوم دسته: ب

 حزم، ابن دار) المحتضرين کتاب و( 88 ص ،1181 عجمان،) الموت ذکر در الدنيا ابي ابن را روايت اين. مرد

 ات تو کن؛ وصيت! اميرمؤمنان اي: گفت عمر به کعب: است آمده روايت اين در. است آورده( 91 ص ،1113

 اهلل:  ديگر نقلي در و) يابي؟ مي تورات در مرا عمر و اجل تو آيا: گفت عمر .بود خواهي مرده ديگر روز سه

 ماريبي که عمر. يابم مي را تو حليه و وصف اما نه، خدا به: گفت او( التوراة؟ في الخطاب بن عمر تجد انک

 .کرد مجروح را او ابولؤلؤ روز سه از بعد. کرد نمي حس خود در را اجلش يافتن پايان و
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 و آمد سوم و دوم روز او که نيامده هم مطلب اين عالوه به. است ثابت ابي ابن همان طريق از هم لنق اين

 .است مانده روز يک يا روز دو که کرد تکرار را اش گفته

 .کند مي تشبيه اسرائيل بني ملوک از يکي به را عمر که کعب قول از است رواياتي سوم دسته: ج

 از( 1/501) المنوره المدينه تاريخ در شبه ابن و( العلميه دارالکتب چاپ 1/815) الکبري طبقات در سعد ابن

: فتگ که شده روايت کعب از اوس بن شداد از ، جبير بن عبداهلل از سعد، بن يوسف سلمه، بن حماد طريق

 به کنيم مي ياد را عمر وقتي و. افتيم مي او ياد به بينيم مي را عمر وقتي ما که است پادشاهي اسرائيل بني در

 تو کن، وصيت :بگو پادشاه به که فرستاد وحي پيامبر اين به خداوند. بود او کنار هم پيغمبري. افتيم مي او ياد

 داني مي تو خدايا: گفت خدا به پادشاه آن سوم روز. داد خبر را پادشاه آن پيامبر. مرد خواهي ديگر روز سه تا

 من و. گيرم مي پي را تو خواست گيرم قرار راهي دو سر تيوق. کنم مي رفتار عدالت به حکومت در من که

 رشپيامب به خداوند. گردد تربيت من امت و شود بزرگ من بچه تا بيفزا من عمر بر. طورم اين و طور اين

 و ودش مي بزرگ او بچه مدت اين در. افزودم او عمر بر سال پانزده من گويد، مي راست او که فرستاد پيغام

. ددار نگاه را او تا خواست مي خداوند از عمر کاش اي: گفت کعب خورد ضربت عمر وقتي. تربيت او امت

 #.ملوم ال و عاجز غير اقبضني اللهم: گفت عمر اما. دادند خبر عمر به

 به هک است جبير بن عبداهلل سر بر مشکل. است ضعيف روايت اين اسناد: گويد مي العمودي طارق دکتر

 تلق در کعب داشتن دست ادعاي به ربطي باشد درست روايت که آن فرض به ماا. است مجهول وي نوشته

 .ندارد عمر با کعب شدن روبرو از خبري آن در واصال ندارد عمر

 وارد عمر که آن جز شد نخواهد طي ذوالحجه که خورد مي قسم او که صورت اين به کعب از روايت: د

 .گرديد خواهد بهشت

 از الجاري سعد که اند کرده روايت انس بن مالک طريق از ديگر اي عده و (891/ 1) طبقات در سعد ابن

 ني؟ک مي گريه چه براي: پرسيد. کند مي گريه او ديد ، خواست را کلثوم ام همسرش عمر،: گفت عمر موالي

: فتگ عمر! اي ايستاده جهنم ابواب از بابي بر تو: گويد مي ، کعب يعني يهودي اين اميرمؤمنان اي: گفت

 هب آمد، وقتي. فرستاد کعب پي در بعد. باشد آفريده سعيد مرا خداوند که اميدوارم من. بخواهد خدا هرچه

 طي الحجه ذو اوست دست در جانم که کسي به سوگند. نکن عجله من باره در! مؤمنان امير اي: گفت عمر

! شتبه در يکبار و جهنم در يکبار چيست، اين: گفت عمر. شد خواهي بهشت داخل تو که آن جز شد نخواهد

 بر – تورات – اهلل کتاب در را تو ما اوست، دست در جانم که کسي به سوگند ، اميرمؤمنان اي: گفت کعب
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 در قيامت تا همچنان مردم مردي، وقتي. شوي مي آن در مردم افتادن از مانع که يابيم مي جهنم ابواب از بابي

 .افتند مي آن

 عوض که است الجاري سعد همين سبب به آن و داند مي ضعيف هم را روايت اين سند العمودي طارق دکتر

 .نيست روشن او

 مين دست به آن از عمر قتل در کعب شرکت يعني نزاع محل از باشد درست روايت اگر حتي حال، اين با

 .ندارد آن به ربطي و آيد

 معين را آن زمان که آن بدون است شهيد عمر که کند مي نقل تورات از کلي طور به کعب که روايتي:  ه

 #.کند

 حلية در ابونعيم و( 1/513) المنوره المدينة تاريخ در شبه ابن و( 1/891) طبقات در سعد ابن را روايت اين

 وراتت در را تو: گفت عمر به کعب که اند کرده نقل هم به نزديک الفاظي با و مختلف طرق از( 1/11) االولياء

 که حالي در شوم مي شهيد من چگونه: گفت عمر. شد خواهي شهيد تو که بينم يم و يابم مي چنان و چنين

: گفت شده وارد او بر عمر خوردن ضربت از بعد کعب: است اين شبه ابن نقل. هستم العرب جزيره در من

 شهيد نهچگو من: گفتي تو و هستي شهيد تو که دادم خبر تو به من. الممترين من فالتکونن ربک من الحق

 .هستم العرب جزيرة در که حالي در شوم مي

 وراتت از استنباط با کعب که است آن روايات اين حاصل که است اين گويد مي العمودي طارق دکتر آنچه

 .آيد مي دست به نقلها اين از که است چيزي اين! است کرده مطرح را عمر شدن شهيد ،

 خليفه ادند نشان شهيد براي االحبار کعب هاي گويي غيب به نسبت طارق دکتر شيفتگي رسد مي نظر به

 نقلهاي بستهدل سخت که ابوهريره مانند کساني و او معاصر نسل و خليفه خود شيفتگي با چنداني تفاوت دوم

 که ردبياو را ديگري اخبار کند مي تالش کعب خبر دادن نشان طبيعي براي وي. ندارد بودند االحبار کعب

 که عمر خود جمله از. دادند خبر او به را عمر اجل زمان شدن نزديک هم عمر خود جمله از ديگري کسان

 که دهدي را خروسي خواب در چون مرد خواهد امسال کند مي فکر که بود گفته منبر روي شبه ابن روايت به

 واهدخ ضربت او بر عجم يک کند مي فکر که است گفته هم عميس بنت اسماء. است زده نک او به بار سه

 عمر که آن از پيش روز سه جنيان: گفت که است شده نقل هم عائشه از(. 1/150المنورة، المدينة يختار) زد

 (.11/155:دمشق تاريخ) کردند گريه او بر بميرد
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 عمر تلق براي فرس و يهود که بداند آن دليل را االحبار کعب اخبار کسي باشد قرار اگر گويد مي طارق دکتر

 اجل که تنددانس مي کجا از اال و داشتند مشترک توطئه فرس با هم عربها گويدب بايد داشتند مشترک توطئه

 #است؟ شده نزديک عمر

 .است هگرفت جدي ساخته سازان فضائل دست بعدها ترديد بدون که را اخبار قبيل اين العمودي طارق دکتر

 ستا مجعوالتي مانده خفيم ديگر بسياري و طارق دکتر چشم از که اي نکته االحبار کعب با ارتباط در اما

 بکع از زيادي بسيار اخبار جمله آن از. ندارد خبر هم او روح رسد مي نظر به و اند داده نسبت کعب به که

 از پس که دارد وجود وقايعي به اشاره اخبار، آن درون در که حالي در است، دست در اميه بني از دفاع در

 آنچه هب اعتماد با تا اند داده نسبت کعب به و اند ساخته را اآنه اميه بني که پيداست و داده رخ کعب مرگ

 مينتض عوام مردم براي را آن صحت دانستند مي تورات از مطلع را او و داشتند انتظار کعب از و باره در مردم

 .کنند

 ممن بهم اهلل ينتقم اهلل سيوف من سيف الشام اهل: گويد مي کعب که کنيد توجه روايت اين به نمونه براي

 .عصاه

 معقل انهاف دمشق لها يقال بمدينة فعليکم فيها المنازل خيرتم فاذا الشام، عليکم ستفتح: حديث اين يا و

 (185 ص ، اضواء. )الغوطه لها يقال ارض منها فسطاطها و المالحم في المسلمين

 بيشتر در. اند کرده نسوبم االحبار کعب به و اند ساخته امويان بعدها که است رواياتي اينها رسد مي نظر به

 اعتماد هم دهش گرفته بکار فضاي و شده ديگران براي سازي فضيلت براي اي وسيله االحبار کعب نقلها اين

 و داشت وجود عربها در که بود بيني کم خود عقده نوعي از ناشي اين. است کتاب اهل دانش به مردم عوام

 .داشتند باور گفتند مي آنان آنچه به و دانستند مي عالم را کتاب اهل آنان

 گفت نتوا مي راحتي به که شده نقل مختلف چندان بوده کعب از آنچه از بسياري که داشت توجه بايد نيز

 هواي و حال ها افزوده اين. است شده افزوده آنها در کلماتي و تعابير و يافته تغيير مربوطه نقلهاي از برخي

 البمط و ظهور عالئم مسلمانان، آتي سرنوشت به مربوط معموال هک دارد شگفتي چيزهاي يا آينده از خبر

. اشدب داشته وجود باره آن در خبري تورات در که آن بدون شود مي داده نسبت تورات به که است ديگري

 شکاالتا تمام اين و بوده االحبار کعب دست تورات از خاصي نسخه که شود مي گفته هم گاهي توجيه، براي

 #.دهد مي جواب هم را نيست موجود تورات در مطالب اين که اين به مربوط
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 که ودب مسائلي باره در تورات از مطالبي نقل براي کعب خود اصرار بود ساختگي نقلهاي اين زمينه آنچه

 وذيانهم حرکت نشانگر باشند کرده نقل را مطالب اين االحبار کعب واقعا اگر. بودند عالقمند آنها به مسلمانها

 انديشيد يکسان لوحي ساده به بايد باشند ساخته او نام به ديگران اگر اما. است مسلمانان کردن منحرف يبرا او

 قدر ينا. ساختند مي االحبار کعب از اخباري پنداشتند مي مقدسشان که امور از برخي نشان مقدس براي که

 به الحبارا کعب که باشد کافي اشاره ناي شايد. نيست آنها ارائه به نيازي که هست مثال موارد قبيل اين براي

 تگف مي سخن آن در موجود شفاي و زمزم آب فضيلت در جمالتي تورات يعني المنزل اهلل کتاب از نقل

 (8/18:ازرقي مکه اخبار ،9/119: عبدالرزاق المصنف)

 عبک گفته از سپ عمر که است اشعاري به اشاره ماجرا اين باره در العمودي طارق دکتر هاي گفته آخرين اما

 تاريخ) هگرفت قرار ابولؤلؤ با کعب مشارکت اثبات براي لميلم دکتر استناد مورد که روايت همان در االحبار

 :است سروده( 1/158 ، المنورة المدينة

 يعدها ثالثا کعب فأوعدني

 کعب لي قال ما القول ان شک ال و

 لميت إني الموت، حذار بي ما و

 الذنب يتبعه الذنب حذار لکن و

 ردهک دستگير را او همانجا بايست مي داشت کعب صداقت در شک درصد يک حتي عمر اگر: گويد مي وي

 #.طور همين هم صحابه. کرد مي تفحص او از

 کعب د،خور ضربه عمر وقتي که است آمده منابع از بسياري در صحيح سند با همچنين گويد مي طارق دکتر

 عمر وقتي. انداخت خواهد بيندازد تأخير به را اجلش تا بخواهد خدا از عمر اگر گفت و آمد عمر خانه در

 همنخوا خدا از که سوگند خدا به: گفت عمر. گفت را جمله همان او گفتي؟ چه: گفت و خواست را او شنيد،

 .خواست

 ونچ و هگفت را مطالبي چنين االحبار کعب که است گرفته مسلم را مطلب اين العمودي طارق دکتر اينجا تا

 پاسخ اين .يافت ديگري پاسخ بايد بنابرين. است نکرده ترديد او باره در کس هيچ اند داشته اعتماد به همه

 و عمر قاتل باره در اطالعاتي اما. است نزديک عمر اجل که بوده اين تورات از او کلي برداشت که است آن

 .ستني استناد قابل است لميلم تردک استناد مورد که نقل آن بنابرين. است نبوده تورات در جزئيات
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 بيني پيش سال آن در را عمر قتل آنها از االحبار کعب که بوده کلياتي تورات در که اين به مربوط اخبار وي

 ردهک مقايسه را شده نقل( ع) حسين امام او سبط و عثمان قتل باره در( ص) رسول از که اخباري با را کرده

 چنين خبارا آن از االحبار کعب که مقدار همان به بوده، باره اين در مطالبي که پذيرفته نهايت در بنابرين. است

 عنوان با خود کتاب در اندلسي يحيي بن محمد قاضي که است آن طارق دکتر شاهد. است کرده را برداشتي

 عنوان تحت را بابي عفان بن عثمان الشهيد مقتل في البيان و التمهيد

 .است آورده بالشهادة عمر االحبار کعب بشارة ذکر

 قتل و عبک به مربوط خبر از نوعي کلي طور به که حالي در پذيرد مي پايان طارق دکتر مقاله ترتيب بدين

 .است شده پذيرفته عمر

 کرده قلن تورات از عينه به را چيزي کعب که صورت بدين ، ديگر اخبار از بسياري مانند خبر اين ما نظر به

 دو شده نقل هايي نمونه که جزئي اخبار منهاي. است مجعول باشد سال آن در عمر قتل به اشاره که باشد

 #:کرد تصوير توان مي خبر اين براي صورت

 روز هس يا امسال عمر که باشد گفته عمر خوردن ضربت از پيش االحبار کعب که است آن صورت يک: الف

 .ميرد مي ديگر

 از پادشاهي با او مقايسه با و آمده وي نزد کعب ،عمر خوردن ضربت از پس که است آن دوم صورت: ب

 و بوده مريض هم او که افتم مي اسرائيل بني پادشاه آن ياد بينم مي را تو وقتي که باشد گفته اسرائيل بني

 دعاي داخ بيندازد تأخير را او اجل مدتي که بخواهد خدا از اگر که است گفته او به اسرائيل بني از پيغمبري

 .است نپذيرفته هم عمر. کند مي ابمستج را او

 صورتي هک آن براي بعدها اما. است نگفته مطلبي اين از بيش کعب و بوده کار در تشبيه يک فقط اينجا در

. است شده داده نقل اين در تغييراتي بوده، حاکم که فضايي و شرايط به توجه با بدهند ماجرا اين به شگفت

 (.توفيقي آقاي از تشکر با) است آمده 11 باب اشعياء بکتا مقدس، کتاب در داستان اين اصل

 کرده قلن تفصيل به سعد ابن که آنچه خصوص به و کرده نقل را دو هر شبه ابن و طبري که خبر دو مقايسه

 در االحبار کعب نقش نفي براي تا ندارد نيازي و نيست دوم صورت از بيش چيزي ماجرا که دهد مي نشان

 .برويم است رفته العمودي طارق دکتر که را دوري راه عمر قتل
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 ارقط دکتر که طريقي از نه اما نداشته ماجرا اين در نقشي االحبار کعب که است اين هم ما عقيده ، واقع در

 هب خليفه به را تورات اشاره هم کند انکار را کعب نقش هم همزمان است خواسته نهايت در و رفته العمودي

 .بپذيرد پيشگويي يک عنوان

 که المنزل اهلل کتاب از او منقوالت و کعب به خليفه خود جمله از و صحابه که است همين عمده مشکل

 اهل .کردند عوض را نقلها صورت يا افزودند، حرفها اين بر بعد نسل. کردند مي اعتماد بود تورات منظورش

 شهاب بنا که چنان حتي و دکردن مي نقل جمالتي مرتب باشد بيشتر کالمشان نفوذ که اين براي هم کتاب

: الکبري طبقات ،11: المذيل ذيل من المنتخب) نهادند عمر بر کتاب اهل را فاروق نام است گفته زهري

 ار خبر اين عساکر ابن. سازد خوشنود را او العاده فوق توانست مي که چيزي((. 11/91: دمشق تاريخ ،1/830

(. 81/115: دمشق تاريخ) است آمده تورات در «الفاروق عمر» :گفت معاويه به االحبار کعب که است کرده نقل

 .است شگفت واقعا اين

 

 http://historylib.com/index.php?action=article/view/638منبع : 
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 ياسالم اندلس در تاريخ دانش گيري شکل

  طه ذنون عبدالواحد: نويسنده

 جعفريان رسول: مترجم

 1111/  18/  85: سايت روي انتشار تاريخ

 

 {مقدمه}

 طه ذنون عبدالواحد دکتر از صفحه 31 حجم در کوچک کتابي نام «االندلس في العربي التاريخ تدوين نشأة»

 .است شده منتشر( 8001 بيروت،) تازگي به االسالمي المدار انتشارات توسط که است اندلس تاريخ متخصص

 آن بر و کرده دنبال هجري پنجم قرن نيمه تا سوم قرن از اسالمي اندلس در را تاريخ علم گيري شکل اثر اين

 و يختار در متوني بومي، دانش نيز و اسالمي شرق دانش از استفاده با که را دوره اين بنام مورخان تا است

 نيز و آنان کتابهاي از مانده برجاي قطعات و موارد از برخي ضمنا و ندبشناسا اند نوشته اندلس جغرافياي

 .کند معرفي را ايشان منابع و نگارش سبک

 اريخت دانش گيري شکل روند مانده، جاي بر آنان از آثاري که مورخاني نام ذيل که است چنان بحث ترتيب

 .شود مي داده شرح اندلس در

. شود درج آن در مؤلف نظر مورد نکات اهم تا شده سعي که است نمت آن شده کوتاه ترجمه ذيل، ترجمه

 .گيرد قرار اسالم تاريخ دوستداران استفاده مورد است اميد

 {اندلسي مورخ نخستين سلمي حبيب بن عبدالملک}

 م) ميسل حبيب بن عبدالملک. است بوده مصر از ويژه به و اسالمي شرق از متاثر اندلس در تاريخنگاري

 نسرزمي اين در که است تاريخي آثار در مؤلف عرب اولين او. است تأثير اين هاي نمونه بهترين از( 811

 دينهم خصوص به مشرق به سپس. گذراند تحصيل و جواني دوران قرطبه و بيره شهر در وي. است باليده

 آثار وي. يدندنام مي االندلس عالم را وي که بود چندان او شهرت. شد استاد مالکي فقه در و رفت منوره

 آن يخط نسخه و مانده برجاي او التاريخ کتاب اما است، رفته ميان از امروز آنها غالب که کرده تأليف زيادي



168 

 

 اساطير و خرافات که است اين مشکلش ترين مهم تاريخي کتاب اين. است موجود 183 ش آکسفورد در

 #. دارد وجود آن در فراوان

 از عدب. رساند مي( ص) خدا رسول به سپس و انبياء به کرده آغاز عالم شپيداي از را خود تاريخ حبيب ابن

 هايجنگ و اميران از هايي قصه و اندلس معادن از سپس. است آورده اندلس اندلس فتح تا را خلفا تاريخ آن

 زا برخي از طور همين. کند مي ياد نصير بن موسي و طارق آن فرماندهان و اندلس فتح از و آمده ناحيه آن

 و هزار داستان کند مي تصور انسان که دارد قصص و داستان چندان کتاب اما. امويان دوره در اندلس امراي

 .خواند مي شب يک

 م) وهب بن عبداهلل و( 139 م) سعد بن ليث قبيل از خود مصري مشايخ از را اخبار اين بيشتر حبيب ابن

 ردهک نقل چنين «مصر مشايخ بعض» که کند مي ارهاش آورد نمي را کسي نام که مواردي حتي و گرفته( 153

 آن در ظلمات که سرزميني. اند دانسته مي غرايب و عجايب سرزمين را اندلس او مصري مشايخ گويا. اند

 مي زندگي جا آن در که شياطيني و فراوان هاي بت و سحرآميز هاي قلعه و کارند به مشغول ها جن و است

 .است کرده محبوس را آنان سليمان و کنند

 آن رب است، کرده نشر را آن اندلس به متعلق بخش و کرده بررسي را کتاب اين که مکي علي محمود دکتر

 کرده تخليص را آن او شاگردان از شاگردي که است حبيب ابن بزرگ کتاب از اي خالصه کتاب اين که است

 حبيب ابن آن از پيش سال 19 کم تدس که شده ياد آن در اميراني از که آن دليل. است افزوده آن بر و

 :است اين آن شده چاپ بخش مشخصات. است درگذشته

 به االندلس، استفتاح عنوان با 811 – 881 صص ،1593 ،9 ش مدريد، في االسالميه الدراسات معهد مجله

 .مکي علي محمود کوشش

 {مروان بن معارک}

 سالمقتب جذوة صاحب حميدي. است يستهز مي هجري سوم قرن در که است نصير بن موسي اعقاب از وي

 را رنصي بن موسي فتوحات از شرحي آن در که داشته اندلس تاريخ در کتابي وي که گويد مي( 111 ص)

 کتاب رد که ازمطالبي مهمي بخش که است باور اين بر مکي دکتر و است مفقود کتاب اين. است بوده آورده

. باشد دهش گرفته کتاب همين از بايد آمده، نصير بن موسي باره در قتيبه ابن به منسوب السياسة و االمامة

 رافيخ داستانهاي و اساطير هم بخش همين در اما. باشد گرفته بهره هم ديگري آثار از بايد کتاب، آن مؤلف
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 اوانفر است اي اسطوره قهرمان يک عنوان به وي وصف و نصير بن موسي نقش کردن برجسته آن هدف که

 #.است آمده

 {الحکيم بن عبداهلل}

 اسطوره حالت آن از چهارم قرن آغاز در تاريخ دانش که آن تا داشت ادامه تاريخي آثار تأليف در رويه اين

 به معروف ازدي اهلل عبيد بن عبداهلل ابومحمد. آورد روي واقعيات بيان به جديتر طور به و گشت خارج اي

 و بوده غيرهم و العرب من االندلس الي الداخلين أنساب کتاب مؤلف( 111 م( )مصغر صورت به) حکيم

 شرحي وي. است کرده تقديم اندلس در اموي وقت خليفه( 110 م) اموي محمد بن عبدالرحمن به را کتابش

 است ودمفق کتابهاي زمره در کتاب. است بوده داده دست به اند شده وارد اندلس به که بربر و عرب قبايل از

 التکملة و الذيل در انصاري عبدالملک بن محمد بن محمد چون فردي که مانده ايبرج آن از هايي بخش اما

 اول، سفر: نمونه براي) است کرده نقل آن از( بيروت در 1519 سال در شده چاپ و عباس احسان تحقيق)

 سادس، سفر ،191 ،931 ص ثاني، قسم خامس، سفر ؛890 ص اول، قسم خامس، سفر ؛811 ص اول، قسم

 و عرب از موجود طوايف از کدام هر ريشه تا داشت اهميت اندلس در زمان آن در نسب نشدا. 801 ص

 نوشت ابانس علم در کتابي شخصا اموي باهلل مستنصر به معروف حکم خود که طوري به شود شناخته بربر

 ،155 ،110 ،11 ص العرب، أنساب جمهرة) است کرده نقل مستنصر خط از حزم ابن را آن از هايي بخش که

101، 181.) 

 { خشني حارث بن محمد}

 از .پرداختند نويسي طبقات و نگاري حال شرح کار به که آمدند پديد ديگري مؤرخان هجري چهارم قرن در

 عمرش از سال دوازده هنوز اما آمد دنيا به قيروان در گرچه که است خشني حارث بن محمد همين شمار آن

 بن اسمق ايمن، بن عبدالملک بن محمد مانند ديار آن برجسته علماي سدر از و آمد قرطبه به که بود نگذشته

 دارد ريآثا لغت و فقه و حديث در وي. برد بهره ديگران و لبابه بن يحيي بن محمد و عبادة بن أحمد أصبغ،

. شتنو او براي متعددي کتابهاي که طوري به داشت مي وا کار به را او اموي باهلل مستنصر خصوص به و

 با ديگري وکتاب باالندلس القضاة اخبار باعنوان کتابي وي که دارد اشاره( 91 ص المقتبس، جذوة)  يحميد

 جوليان توسط که اسپانيايي ترجمه با مادريد در 1511 سال در اول کتاب. نوشت المحدثين و الفقهاء أخبار نام

 چاپ به رجمهالت و للتأليف المصريه الدار توسط قرطبه قضاة نام با بعدها و و شد چاپ گرفته صورت رايبيرا

 #. رسيد
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 نامشان که کتابهايي نيز و ها خاندان از برخي درنزد موجود اسناد جمله از مختلف منابع از خود آثار در وي

 يا «الحکايات بعض في رأيت» يا «العلم أهل من سمعت» مانند تعبيرهايي. است کرده استفاده نياورده را

 .است برده کار به منابعش دادن نشان براي وي که است عباراتي ونهنم «به أثق من أخبرني»

 نام با هک است اثري همان کرده ياد المحدثين و الفقهاء أخبار عنوان با آن از حميدي که کتابي رسد مي نظر به

 باقي برگ 118 در 1511 شماره به رباط سلطنتي کتابخانه در خطي صورت به باالندلس المحدثين طبقات

 دلسان تاريخ باره در هم مطالبي اما آنهاست از احاديثي نقل و محدثان حال شرح گرچه کتاب اين. است دهمان

 ردهک تأليف و شده بزرگ و کرده تحصيل اندلس در که آن دليل به اما است االصل قيرواني گرچه وي. دارد

 .شد دفن اندلس همان در و درگذشت 111 سال در وي. دانست اندلسي مؤرخ يک را او توان مي

 {القوطيه ابن}

 که( 113 م) عبدالعزيز بن عمر بن محمد ابوبکر نام به برآمد اندلس در ديگري مورخ دانشمند چهارم قرن در

 تسلط دوران از پيش شاهان از Witza غيطشه پادشاه نواده قوطيه ساره وي مادرس.يافت شهرت قوطيه ابن به

 معاصرانش بر لغت و نحو در و خواند درس( سيسيل) اشبيليه رد و آمد دنيا به قرطبه در وي. است عرب

 االندلس افتتاح تاريخ مانده وي از که اثري ترين مهم. داشت دست در اندلس از زيادي اخبار وي. گرفت پيشي

 احتمال. است کرده بيان 855 سال يعني محمد بن عبداهلل امارت روزگار تا آن فتح از را اندلس تاريخ که است

 را وي از شنيده اخبار که باشد شاگردانش از يکي از کتاب انشاي اما باشد کرده نقل را اخبار وي که ودر مي

 لسلهس اخبار به توجه تا است شده سبب اندلس از پيش شاهي خاندان يک با وي ارتباط. است کرده تدوين

 مانند عربي تهبرجس هاي شخصيت با وي ارتباط و غيطشه بن( Ardabast)  ارطباس خصوص به قوط

 نصارا و يهود از اما. است جالب کتاب قومي اطالعات روي هر به. باشد آمده آن در هم داخل عبدالرحمان

 #.بود کامل واقعا کتاب اين بود اگر و نيست خبري آن در

 هم وطيهق ابن باره در. اند ننوشته چيزي اندلس تاريخ در صراحت به گويي که بود افرادي از سخن اينجا تا

 يمصطف دليل همين به. است کرده تأليف را آن شاگردش و نکرده تاليف خودش وي که است شده گفته

 تاريخ تابک است اندلس در تاريخنگاري محصول گفت توان مي که کتابي نخستين که است کرده ادعا الشکعه

 .رفتپذي توان نمي گذشت که مطالبي به توجه با را عقيده اين اما. است( 101 م) الفرضي ابن از االندلس علماء
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 {رازي آل خاندان نقش}

 وي. گرديد همواره رازي موسي بن محمد بن احمد دست به چهارم قرن در اندلس در تاريخنگاري اصلي راه

 سر بر را عمرش وي. بود اندلس در وفاتش و تربيت و تعليم و رشد و تولد اما بود االصل مشرقي گرچه

 اشتهد علمي رشته اين در مهمي نقش خاندان اين افراد از چند تني واقع در. اشتگذ اندلس جغرافياي و تاريخ

 :خاندان اين مورخان اما. اند

 {رازي موسي بن محمد}. 1

 اندلس به 890 سال در يکبار وي. آمد مي اندلس و مغرب به مشرق از که بود تاجري رازي موسي بن محمد

 رارق اموي عبدالرحمان بن محمد امير استقبال مورد که بود آورده شرق از جالبي امتعه که آن بر عالوه که آمد

 عنوان به را رازي متقابال هم وي و آورد او براي اغلبي اميران از احمد بن ابراهيم طرف از هم اي نامه گرفت،

 دانايي و بازي زکني وي بعد دفعه. فرستاد اغلبي امير نزد اغالبه با اندلس امويان روابط کردن استوار براي سفير

 رامي اين مگر از بعد. نپذيرفت را او باشد جاسوس که آن ترس از عبدالرحمن که آورد اموي خليفه براي

 طور به منذر. آيد او نزد تا کرد دعوت رازي موسي بن محمد اين از باز و آمد کار سر منذر پسرش اموي،

 طفلي که اش بچه و مرد البيره در داشت را ري به بازگشت قصد که رازي محمد. مرد 839 سال در ناگهاني

 تاريخنگاري عرصه در اين از بعد که است اندلسي بزرگ مورخ همان اين. شد بزرگ همانجا بود سال سه

 #.شود مي ظاهر

 عنوان با مه کتابي و بود تاريخ و ادب اهل بلکه نبود، تاجر يک تنها رازي موسي بن محمد که است شده گفته

 از يکي در که گويد مي بوده زنده 131 سال در که مزين بن عيسي بن محمد ابوبکر .نوشت الرايات کتاب

 موسي و دلسان فتح باره در اطالعاتي که يافته موسي بن محمد از عنوان اين با کتابي اشبيليه هاي کتابخانه

 نويسنده کي تيبتر همين به. است داشته نگاه را کتاب آن از قطعاتي نويسنده اين. است بوده آن در نصير بن

 کتابش در را قطعات آن داشته اندلس به سفري 1101 سال در که غساني عبدالوهاب بن محمدب نام با مغربي

 بعيد. است آمده( البستاني آلفرد کوشش به تطوان در 1591 چاپ) االسير افتکاک الوزيرفي رحلة عنوان با

 در و تاس ناشناخته آن نويسنده که االندلس فتح عنون با کتاب در مزين ابن هاي نقل از بخشي که نيست

 آن از هک. اند کرده استفاده مزين ابن کتاب از هم ديگري کسان. يافت بتوان شده چاپ الجزائر در 1115 سال

 و مطالس صلة کتاب من االندلس وصف کتاب در شباط ابن نص به بنگريد) است( 111 م) شباط ابن جمله

 (.118 ،81 ص ،1531 مادريد، العبادي، مختار احمد تحقيق المرط، سمة
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 احمد رسد مي نظر به. است داشته مي مطالبي هم اندلس مختلف نقاط در قبايل اسکان باره در بايد کتاب اين

 .است نياورده ميان به آن از نامي گرچه باشد کرده استفاده کتاب اين از رازي موسي بن

 {رازي موسي بن احمد}. 8

 آگاهيم اما دانيم نمي زيادي چيز وي تحصيالت از. آمد دنيا به 831 سال حجه يذ دهم در موسي بن احمد

 که تاس کرده شاگردي قرطبه محدثان از برخي نزد وي. آورد روي تاريخ دانش و اخبار نقل به سرعت به که

 آن زا که گذاشته برجاي خود از فراواني تأليفات خود قاسم اين. است( 110 م) أصبغ بن قاسم جمله آن از

 اين در خود استاد از بايد که دهد مي ارائه انساب علم در زيادي اطالعات احمد. است انساب علم در جمله

 احمد زا مفقود اثري االندلس أهل مشاهير أنساب في االستيعاب کتاب باره اين در. باشد کرده استفاده باره

 از تکملةال و حيان ابن المقتبساز کتاب و لساالند علماء تاريخ جمله از بعدي آثار در آن از نصوصي که است

 #.است آمده الخطيب ابن از غرناطة أخبار في االحاطة و ابار ابن

 که را سپانياييا يک تاريخي اثر تا است کرده کمک خيزران بن وليد به أصبغ بن قاسم که هستند معتقد برخي

 هروشيش از ودهب التاريخ کتاب که اثر اين. رداندبرگ عربي به التيني از زيسته مي ميالدي پنجم و چهارم قرن در

 اين يعرب نسخه. است کرده ترجمه بوده عهد ولي که زماني اموي باهلل المستنصر براي را آن مترجم که است

 مانده باقي x 393 71 2 H شماره به کلمبيا دانشگاه کتابخانه در کرده استفاده آن از هم خلدون ابن که کتاب

 .است

 گريدي منابع از آن بر عالوه و کرده استفاده عربي ترجمه اين از نيز رازي محمد بن احمد که ودش مي گفته

 بعدها که بود اي قاعده اين. است آورده فراهم را خود اندلس تاريخ کتاب جغرافيايي بخش و گرفته بهره هم

 .را تاريخ سپس و آوردند مي را اندلس جغرافياي اول اندلس، مورخان شده رعايت هم

 برخي. اوست تاريخي کارهاي فراواني خاطر به اين و اند کرده «تاريخي» به مقلب را رازي محمد بن احمد

 :از است عبارت شده ياد آنها از بعد منابع در که او آثار از

 (.111/  8: حزم ابن رسائل) است برده نام آن از حزم ابن که االندلس ملوک اخبار: الف

 (.111/  8: حزم ابن رسائل) است کرده ياد آن از حزم بنا باز که قرطبه صفة: ب

 .است بوده بزرگ مجلد پنج که االندلس أهل مشاهير أنساب في االستيعاب:  ج
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 و اندلس هاي راه و طرق در کتابي الستة، اجنادها و مدنها اعيان امهات و مراسيها و االندلس مسالک: د

 (.131 – 8/138: حزم ابن رسائل. )شهر هر هاي ويژگي و لشکري مراکز و اصلي شهرهاي

 .الموالي اعيان: ه

 به هم اين و است مانده باقي وي از کتاب يک تنها مکتوب آثار همه اين و بزرگ کار حجم اين از متأسفانه

 مخطوطات و آثار از بسياري رفتن ميان از و جاهليت به آن بازگشت و اندلس اسالمي دولت رفتن بين از دليل

 را عربي کتب داد دستور غرناطه در 1155/  590 سال در که است شده گفته تيجينيث کاردينال ارهب در. است

. زدند آتش را آنها همه و شد مي مختلف علوم در کتاب هزار صدها بلکه دهها بر بالغ که کردند گردآوري

: نگريدب) کتاب هزار جپن و ميليون يک تا برخي و اند گفته عربي نسخه هزار هشتاد تا را آنها شمار برخي

 #(.11 ص ،1511 بغداد طه، ذنون عبدالواحد غرناطة، سقوط بعد االندلس في االسالمية العربية المقاومة حرکة

 آمده ديبع کتابهاي در وي آثار از که است نقلهايي است کرده جبران رازي آثار به نسبت را ضايعه اين آنچه

. است شده وشتهن وي از بعد که بوده آثاري براي منابعي رازي کتابهاي بيشتر تقريبا. است مانده باقي ما براي و

 فتح ابکت که است بوده اي ناشناخته مؤلفان اصلي منبع االندلس ملوک اخبار در وي کتاب رسد مي نظر به

 1113 و الجزائر در 1115 سال در اول کتاب دو. اند نوشته را االندلس بالد ذکر و مجموعة أخبار و االندلس

 .است شده چاپ مادريد در 1511 سال در آنها سومين. است شده چاپ و ترجمه اسپانيايي به مادريد در

 ريمق و حميري ، الخطيب ابن حموي، ياقوت عذاري، ابن اثير، ابن آبار، ابن حيان، ابن مانند بعدي مورخان

 .اند برده بهره او آثار از

 المياس مشرق اخبار از احتمال به رازي. آورد دست به را شده ياد متون اهميت توان مي نقلها اين به مراجعه با

 در و ردهک نقل را آنها داشتند، دست ناحيه آن فتوحات در که تابعاني از برخي که اخباري. است برده بهره هم

 موسي باره در واقدي عمر بن محمد از نقل به رازي که است رواياتي جمله آن از. بودند کرده منتشر شرق

 رباح نب علي اين. است گرفته پدرش از رباح بن علي بن موسي از خود نوبه به هم او و کرده نقل نصير بن

 .بود 51 سال در اندلس به او حمله جريان در نصير بن موسي همراه که است تابعاني از يکي

 بوده المياس شرق در تاريخنگاري با پيوند در اندلس در وقت اين در تاريخنگاري گفت بايد ترتيب بدين

 سال رد بياني أصبغ بن قاسم که اين کما داشت وجود حجاز و عراق به علما آمد و رفت با ارتباط اين. است

 آن و ديد را آنان مؤلفات و آثار و کرده مالقات را مشايخ و آمد مشرق به( رازي احمد تولد سال يعني) 831

 .داد انتقال اندلس در شاگردانش به را نقلها
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 هک فراواني آثار از که رسد مي نظر به و است اندلسي صرفا اخبارش از بسياري ، رازي موسي بن احمد اما

 حارث بن محمد کتاب از وي مثال براي. باشد برده بهره بوده، شده تأليف او با معاصر يا او از پيش اندکي

 از االندلس و بقرطبة لقضاةا و الفقهاء کتاب از طور همين. است کرده استفاده قرطبه قضاة عنوان تحت خشني

 کتاب در اشاره اين. است معروف عبدالبر ابن جز به شخصي البته که( 111 م) عبدالبر بن محمد بن احمد

 که کرده ياد االشبيلي الکاتب أصبغ از ديگري جاي در وي. است آمده( 15 ص ، مکي تحقيق) المقتبس

 (.833 ص المقتبس،) است بوده اميه بني اخبار حافظ و صدوق

 داخل عبدالرحمان زمان به مربوط رخدادهاي جمله آن از که آورده فراوان هم خود روزگار اخبار از رازي

 به توجهي قابل اطالعات هم جاري هاي ماليات از طور همين. کرد خالفت 190 تا 100 سال از که است

 #. است داده دست

 نمونه. کند مي معين را آن روز و ماه و سال کند مي نقل که خبري و بوده دقيق بسيار خود اخبار در رازي

 خبارا بلکه نيست تاريخي اخبار تنها وي اخبار که چنان. کنيم مي مشاهده وي اخبار در هم ديگري دقت هاي

 رنظ ابراز خود از گاه و نکرده اکتفا اخبار نقل صرف به او همچنين. اوست توجه مورد هم عمراني و تمدني

 ربع از که داخل عبدالرحمن باره در وي خبر اين. کند مي بيان را آنها نتايج و نزاعها و اختالفات دليل کرده

 :است جالب آورد روي بربر بردگان سوي به و بريد ها

 ريخريدا نقاط تمامي از زيادي بردگان تا داد دستور معاويه ابن به عبدالرحمان همين يعني امام سال اين در

 وي از که بود عربها از او وحشت کار اين دليل. رسيد او ديوان در نفر زاره چهل تا آنها شمار که کردند

 تسلط اندلس بر سپاهش و بردگان با ترتيب بدين. بودند کشته را ابوالصباح رئيسشان و کردند نمي اطاعت

 – 11 ص االندلس، فتح) شد آنان بر امويان گيري سخت و اندلس در عربها ضعف سبب امر اين و يافت

33.) 

 اسپانيايي هترجم يک تنها. نيست دست در آن عربي نص البته که مانده باقي االندلس مسالک کتاب از بخشي

 دستور به ميالدي سيزدهم قرن دوم نيمه در که بوده پرتغالي ترجمه يک روي از هم آن که است دست در

 .تاس بوده کرده ترجمه را آن مغربي مسلمان يک کمک با کشيشي يک پرتغال پادشاه

 .درگذشت 111 سال رجب دوازدهم در رازي موسي بن احمد
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 {رازي احمد بن عيسي. 1}

 ادد ادامه را کار احمد پسر عيسي. نرفت بيرون خاندان اين از تاريخ دانش رازي محمد بن احمد درگذشت با

 نصورم بحاج عامر، ابي بن محمد براي هم کتاب دو. نوشت اموي مستنصر براي اندلس تاريخ در کتابي و

 #.االندلس في للخلفاء الحجاب عنوان با ديگري و االندلس في الوزارة و الوزراء عنوان با يکي نوشت

 خود بلکه ردنک اکتفا اندلس ملوک تاريخ در پدرش کار بر نويسي تکمله و ذيل به عيسي که رسد مي نظر به

 نيز او که دهد مي نشان وي اطالعات .کرد را ديار آن تاريخ نگارش به شروع اندلس در عرب حضور آغاز از

. تاس بوده آشنا نيز آنها کهن تاريخ با شهرها، تاريخ نگارش در و شناخته مي خوبي به را شهرها و اندلس

 يم نشان اخبار آن و داده دست به زيستند مي عرب با مرزي حدود در که اسپانيايي شاهان از هم اخباري وي

 واحين آن به که مسيحياني از را اخبار اين وي بسا. است داشته خبر گذشته مي نواحي آن در آنچه از که دهد

 مي ار رومانسي زبان که بودند اندلس در فراواني اعراب که آن بر عالوه. است گرفته مي داشتند آمد و رفت

 .آورند دست به اخباري نواحي آن از توانستند مي نيز آنان و دانستند

 .اند آورده المقتبس در حيان ابن و الطيب نفح در مقري را وي از اخباري

 بر آنچه زا طور همين. باشد برده بهره و کرده تکيه فراوان خود پدر کتابهاي بر بايد عيسي داخلي، عرصه در

 قرطبي هاشم بن موسي بن محمد جمله از ديگري نويسندگان از وي که شود مي معلوم چنين مانده جاي

 روشن تاريخ و ادب به اش عالقه که است شخصي اين. است کرده تفادهاس( 103. ح م) اقشتين به معروف

 .ستا االندلس في الکتاب طبقات او آثار ترين معروف از يکي. است داشته زمينه اين در هم آثاري و بوده

 اين. تاس احمد بن عيسي منابع ديگر از شده شناخته اخبار و ادب و شعر به هم او که قرطبي سالم بن فرج

 خذا وي از را او ديگر آثار و التبيين و البيان کتاب و داشت ديداري هم جاحظ با و رفت عراق هب شخص

 .آورد اندلس به و کرد

 فرستاده يا رسيده مي مختلف هاي جاي از که اموي دربار رسمي هاي نامه از خود آثار در احمد بن عيسي

 .است داشته دسترسي رسائل آن به وي دهد مي نشان که کند مي ياد شده مي

. تاس نوشته مي را حوادث سالشمار روش به احمد بن عيسي که آيد مي دست به چنين مانده برجاي آنچه از

 ،110 ،111 ،111 ،185 ،180 ص مکي، تحقيق) حيان ابن المقتبس در توان مي را آن از فراواني هاي نمونه

. است کرده ياد التاريخ کتاب نام با آن از برده بهره کتاب اين از فراوان که حيان ابن. کرد مالحظه( 151 ،135

 #.است نمانده برجاي هم اثر اين االسف مع
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 از ينقل چند تنها و شده مفقود نوشت عامر ابي بن محمد يعني منصور حاجب براي او که هم ديگري کتاب

 .ستا مانده باقي( 8/10 ،895 – 891 ،110 ،1/111) السيراء الحلِة در االبار ابن توسط آن

 {رازي خاندان از بعد اندلس در تاريخنگاري}

 {الفياض أبي ابن}

 ناحيه در اسپانيا جنوبي سواحل در المريه شهر در اما آمد دنيا به 139 سال حوالي در استجه شهر در وي

 حال شرح لذي الصله در بشکوال ابن که داشته تاريخ و خبر در کتابي مؤلف اين.  کرد زندگي مديترانه درياي

 .است درگذشته 195 سال در الفياض ابي ابن. است کرده ياد آن از او وتاهک

. است ماندهن برجاي کوچکي قطعه جز شده ياد العبره يا العبر کتاب عنوان با آن از که الفياض ابي ابن کتاب از

 سال چند است مهمي متن که مانده برجاي بخش. اند کرده نقل وي از مورخان ساير هم قطعاتي بر عالوه

 جلةم الفياض، ابي ابن تاريخ من اندلسي نص عنوان تحت طه، ذنون عبدالواحد کوشش به) شد چاپ پيش

 (.151 – 118 صص ،1511 سال ،1 ج العراقي، العلمي المجمع

 و بوده زياد بن طارق حمله اخبار اينجا تا. االول الجزء تم که است چنين مانده برجاي متن عبارت آخرين

 جايبر ديگر نصوص و نص اين از. است شده مي آغاز نصير بن موسي حمله از بعدي جلدم که است آشکار

 پرداخته تاريخ بيان به سپس و داشته جغرافي بخش کتابش آغاز در هم او که شود مي معلوم چنين وي از مانده

 .است

 مغرب در السوس فتح هب مربوط کرده نقل وي از العذاري ابن که نصي اما بوده اندلس تاريخ باره در وي کتاب

 اي کرده اشاره بوده نواحي آن در که هم حوادثي به خود مباحث البالي در وي رسد مي نظر به که است دور

 نصي( 193 – 191 ص) المغرب أخبار تلخيص في المعجب کتاب در هم مراکشي عبدالواحد. است پرداخته

 زن 130 قرطبه شرقي بخش در که کند مي رهاشا که است فرهنگي اطالع يک نص اين. است کرده نقل او از

 #.کنند مي کتابت کوفي خط به را قرآن که هستند

 آن از که شنيده معاصرانش زبان از خود ازروزگار را اخباري که آيد مي دست به مانده برجاي هاي بخش از

 (.31 – 33 ص االعالم، اعمال. )کند مي روايت حزم ابن از که است خبري جمله

 العذاري بنا المغرب البيان و بشکوال ابن الصله آبار، ابن السيراء الحلة الخطيب، ابن االعالم أعمال درکتابهاي

 تابک الفياض ابي ابن العبر کتاب که است آن نشانگر اينها همه. است شده نقل وي از قطعاتي هم مراکشي

 .است بوده مهمي
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 {العذري عمر بن احمد}

 آخرين در و آمد دنيا به 151 قعده ذي چهارم در که زيست مي ديگري لسياند مورخ الفياض، ابي ابن معاصر

 در ساندل فتح از بعد و بود مي عربي اي قبيله که بود عذره قبيله از وي. رفت دنيا از 131 سال شعبان روز

 .رفت خراسان و عراق و حجاز به و آمد مشرق به تحصيل براي پدرش همراه به وي. شد مستقر آنجا

 ازکتاب اي قطعه اما. است نرسيده هم ما دست به و بوده سيره و حديث در که داشته چندي آثار العذري

 الممالک عجمي الي المسالک و البلدان غرائب في البستان و االثار، تنويع و االخبار ترصيع نام با او جغرافي

 .تاس اندلس تاريخ باره در آن عمده و نيست هم کتاب اصل از عشر که مانده باقي

 به قطعه اين اهميت. رساند چاپ به مادريد در را ارزش با قطعه اين 1519 سال در الهواني عبدالعزيز دکتر

 در ميرتد منطقه يعني اعلي ثغر به مربوط که را شناسي اندلس مطالعات آشکار نقص يک که است آن خاطر

 حاکم با رنصي بن موسي پسر عزيزعبدال که قراردادي به وي. کند مي پر را است فعلي اسپانياي شرق جنوب

 #.ستا پرداخته درگرفت يماني و مضري اعراب ميان که اي فتنه به سپس و کرده اشاره کرده منعقد ناحيه آن

 از ارزشي با اخبار طور همين. است داده دست به اطالعاتي هم اندلس ديگر وشهرهاي مناطق از العذري

 منطقه، هر باره در وي که است جالب. است آمده آن در يامو منصور حاجب عامر، ابي بن محمد جنگهاي

 هک است اي قاعده همان اين. است کرده بيان را تاريخي اخبار سپس و داده دست به جغرافيايي هاي آگاهي

 .شود مي ديده اندلس تاريخنگاري در

 هب نگاهش اصال. استآنه به متمايل و اموي حکام به وابسته اندلس دوره اين ديگر مورخان مانند هم العذري

 هم يقرطب حزم ابن که است کاري اين. کند مي استعمال او براي را امام لقب و است آميز تقديس نقگاه آنان

 .دارد باور آنان امامت صحت به و کند مي

 رخيب از که آن جالب و دهد مي تطبيق هم ميالدي تاريخ با گاه اما کند مي ذکر هجري را تواريخ غالبا العذري

 .است برده نام آنها از و کرده استفاده اسپانيايي محلي تواريخ از

 هاآن از برخي به مبهم اشارات با و نکرده ياد درستي به خود منابع از اندلس، اسالمي بخش در االسف مع

 يو زمينه اين در. است فهم قابل راحتي به حال عين در و زيباست و دقيق کوتاه، وي عبارات. دارد اشاره

 .است عيسي فرزنش و رازي احمد ادبيات مانه تابع

 اشندب رازي خاندان روشهاي همان تأثير تحت العذري و الفياض ابي ابن هم تاريخنگاري در رسد مي نظر به

 .کنند ابداع را اي تازه روش باشند نتوانسته و
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 او بايد که کسي آمد، ميدان به( 115 م) حيان ابن نام با مبتکر و برجسته مورخ يک که بود پنجم قرن در اما

 با ساندل تاريخنگاري. دانست اندلسي مورخ بزرگترين شايد و اسالمي دوره مورخان بزرگترين از يکي را

 .گفت سخن ديگري جاي بايست مي وي باره در. رسيد خود شکوفايي اوج به وي

 

 http://historylib.com/index.php?action=article/view/639منبع : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/639


179 

 

 صفوي دوره نخست نيمه در «تقليد مرجع بودن زنده لزوم» مسأله

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  01/  01: سايت روي انتشار تاريخ

 

 {مقدمه}

 شيعه يهنظر اين با تواندمي کنند، مي تقليد او ممرد از که مجتهدي براي شرط يک عنوان به مجتهد بودن زنده

 نعنوا به بايد مي ،مخفي يا آشکار صورت به هميشه براي ،امام که شود دانسته هماهنگ «امامت» بحث در

 اما اوست خدا حجت ،است زنده( ع) معصوم امام وقتي. باشد امت ميان در خداوند ناحيه از حجّت يک

 بربنا.باشدمي دار عهده را وظايفش از برخي او، بر ذيل عنوان به ،عام يا خاص و،ا نايب ،است غايب وقتي

 که است اي مساله اين. باشد داشته را غايب ولو زنده امام يک از نيابت بتواند تا باشد زنده مجتهد بايد ،اين

 .بپردازيم آن به خواهيم مي

 بحث محل شيعه اصول و فقه که آن از اعم و ،اصول در چه و شود طرح فقه در چه تقليد بحث اصل اما

. کند رجوع مفتي به دباي مستفتي که است بوده پذيرفتني مسلمانان اتفاق به قريب اکثريت براي ،سني يا باشد

 به ييعقال ايسيره اصوال و ،اسالمي فرهنگ در شده پذيرفته سنت و اسالميِ قديمي روش يک ،روشي چنين

 انندد مي که کساني از دانيد نمي اگر که کند مي تأکيد عقاليي سيره اين تأييد در هم قرآن. آيدمي حساب

 .بپرسيد

 و ناماما به سپس و( ص) پيامبر به دين احکام دريافت براي عامي افراد ،آن از پس و( ص) پيامبر زمان از

 ائلاو که شد فقهي مکاتب نآمد پديد سبب امر همين. اندکردهمي رجوع شانفقهي مشکالت حل براي علما

 شناخته المع و محدّث عنوان به که کساني آن از بعد و رسيد تابعين به سپس بود، صحابه از برخي انحصار در

 رو مسو قرن در تعدادش که مکاتب اين دانيممي که گونه همان. گرفتند عهده به را مسؤوليت اين شدند،مي

 تاءاف و اجتهاد نيز، آن از بعد. گرديد محدود فقهي مکتب چهار در هفتم نقر تا مرور به بود، نهاده ازدياد به

 بطلبد فقهي حکم که آن از اعم شود،مي عارض که مسائلي يعني ـ «حادثه» همان حد در ،سنت اهل ميان در

 .ماند باقي ـ حکومتي و قضايي حکم نوعي يا
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 ذشتهگ دهه دو و محدود، صورت به گذشته قرن دو يکي به مربوط سنيان ميان در اجتهاد باب مجدد شدن باز

 .است وسيع حد در

 ،يافت وسعهت بود، که وضعيتي عبارتي به يا آمد پديد موقعيت و اجتهاد در بعد اندکي که تحولي ،شيعه در اما

 فرهنگ در .بود مردم ميان در دين نشانه عنوان به او مرتبه و جايگاه رفتن باال و مجتهد موقعيت يافتن اهميت

 مقدس نصوص يعني علوم که آن بر عالوه که است کسي ،است مرجع يک نيست عالم يک تنها مجتهد ، شيعه

. دهدمي انجام را متفاوت کار چندين که است همان قوه اين و است برخوردار اجتهاد قوه يک از داند،مي را

 کي متصور، احکام ميان از کندمي تالش ،حکم مورد در. برسد واحد نظر يک به کوشدمي ،تعارض موارد در

 کند همقايس متن تقدس با را مصلحت کندمي تالش ،انديشي مصلحت ميدان در. کند صادر را قضايي حکم

 اشوظيفه ،يابدمي انتشار ايشبهه و بيندمي لطمه دين که جايي در و. بدارد مقدم ديگري بر را يکي بتواند تا

 مرجع به ار العام مقبولِ شرايط جامع مجتهد تدريج به که است مناصبي اينها. است اتشبه نفي و دين از دفاع

 #.آوردمي پديد را مرجعيت منصب و کرده تبديل

 قرائن هب محفوف ،رسيده بدان او که را آنچه که است آن دارد، فتوا و افتاء با ارتباط در مجتهد که شخصيتي

 ،گاهن اين در. است داده قرار الهي قطعي حکم يک منزله به ،حکم فالن از را وي برداشت که است شرايطي و

 از هک است مطلب همين. است قطعي ِالهي حکم ،است قرائن و ادله به مستدل که وقتي تا مجتهد هر فتواي

 ايعهمجمو بلکه ،نيست نمايي واقع و علم نفس ديگر که سازدمي ديني ـ علمي زنده شخصيت يک مجتهد

 صرفا ،دليل همين به و است وغيره مصالح به نسبت دانايي و فروع و اصول ميان اجتهاد و فهم و استدالل از

 .دارد مقلدين جامعه در دين کليت روي سيطره بلکه دهدنمي ديني فتواي

 زعامت نوعي به شود،مي حکم صاحب اصطالح به يا نفوذ صاحب ،شيعه ميان در که مجتهدي ،بنابرين

 افظح بلکه نيست ساده مفتي يک ديگر مجتهد نگاه اين در. است امت رهبري به نزديک چيزي که رسديم

 .است آن چهارچوب و دين

 حوزه در بلکه ،است دارد زنده اجتهاد به نياز که «حادثه» در تنها نه که است آن ،زنده اجتهاد ديگر آثار از

 بيشتر و بيشتر اختالفات اين دامنه تدريج به و آيدمي پديد يجديد آراء هم پيشين مسائل يعني «مسأله»

 يشترب را فقه انعطاف که است کهنه مسائل در حتي تازه نظرهاي اظهار زمينه بودن باز است مهم آنچه. شودمي

 را فقه ارچوبچه و کند پيدا شده پذيرفته سنن با بيشتري فاصله است ممکن که آن ضمن کند،مي بيشتر و

 .کند تهديد
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 ،عالوه. است زنده تقليد مرجع و مردم ميان ارتباط ايجاد جهت در مهمي ابزار ،ميت مجتهد از تقليد نپذيرفتن

. دارد تاهمي بسيار زنده مجتهد از تقليد سيستم در روز، مصالح به زنده مجتهد توجه که کرد غفلت نبايد

 امر اين ،تگف بايد باز که آن ضمن کند، روزتر به را هفق تواندمي گيرد، انجام طبيعي صورت به اگر امر همين

 .باشد فقهي اصيل هايسنت از شدن دور زمينه تواندمي

 {صفوي دروه در مجتهدالزماني اصطالح}

 در هم آن ،زعيم يک عنوان به مجتهد موقعيت و تقليد و اجتهاد زمينه در شيعه فقهي فکر طرز مهم آثار از

 ارک به الشرائطي جامع فقيه براي اصطالح اين. بود الزماني مجتهد اصطالح آمدن دپدي ،صفوي دوره آغاز

 يصفو متون در را آن کاربرد از هايي نمونه. داشت را مالباشي يا االسالمي شيخ منصب نوعا که رفتمي

 هتج وکال و نوّاب مجتهدالزماني: »که است شده گفته کرکي محقق باره در نمونه براي. کرد مشاهده توانمي

 ( 111 ـ 111 صص ،1 ج احمد، قاضي ،التواريخ خالصه.« )دادند ترتيب توقيع مهر و فرمودند تعيين او

 به يو از ،کلمه اين بردن کار به با ،دوم اسماعيل شاه که ـ کرکي محقّق فرزند ـ عبدالعال شيخ باره در نيز

 ( 11 ص االثار، نقاوه) . کند نپه او براي را سلطنت فرش تا خواست برتر مجتهد عنوان

 در بود، اصفهان ديني مناصب برترين داراي دوم عباس شاه عصر در مديد روزگاري که خراساني محقق

 در(  898 ص ،1 ج ،سياست و فرهنگ ،دين عرصه در صفويه: بنگريد. )داشت الزماني مجتهد لقب فرامين

 # :است آمده هم مجلسي عالمه االسالمي شيخ فرمان

 که شرعي حکم گونه هر ،عُرْف حکام و انور شرع اهالي ساير و اسالم قضّات و کرام ديوانيان و عظام صدور

 که را امري و ندارند ديگران تجويز بر موقوف ،نموده آن امضاي و تنفيذ بناي ،پناه افاضت و افادت

 يصلهف او نزد که ايقضيه و خليمد آن در باشد، شده آن تشخيص و تحقيق متوجه مشاراليه مجتهدالزماني

 فرهنگ ،دين عرصه در صفويه. )نگردند آن تحقيق متوجه ديگر مرتبه و ننمايند مرافعه ديگري به باشد يافته

 (811 ـ 819 ص ،1 ج ،سياست و

 ،داشت را مالباشي منصب که آبادي خاتون باقر محمد مال باره در عصرصفوي روزهاي آخرين تا تعبير همين

 (995 ص «آبادي خاتون» ،االعوام و السنين وقايع. )رفتارميک به

 {صفوي دوره در تقليد و اجتهاد به مربوط مباحث گرفتن باال}

 آن يروانپ شد، وفراگير رسيده قعطيت به ،شيعه فقه در مجتهد بودن زنده بحث ،حله مکتب در که زماني از

 يک عنوان به را آن اندک، هايمخالفت رغم به و بوده اپابرج عقيده آن بر همچنان ،صفوي دوره تا مکتب
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 مرده «لميتل قول ال» که بود اين آنان ميان شده پذيرفته قطعي عبارت.پذيرفتندمي شيعه فقه در غالب نظريه

 .باشد داشته تواندنمي اينظريه

 آن هبار در مستقلي هايرساله تا شد سبب ،صفوي دوره آغاز در بحث اين اهميت گرفتن باال ،همه اين با

 ستقلم هايرساله از سيري توانمي ،گذارده ما اختيار در بزرگ آقا شيخ که اطالعاتي اساس بر. شود نوشته

 .آورد دست به باره اين در قاجار دوره تا را نخستين

 لتدو آمدن کار باروي اعتبار اين اما بود؛ برخوردار خاصي اعتبار از شيعه جامعه در مجتهد که کرديم اشاره

 نايب ،زيستمي ايران از خارج در که ثاني شهيد مانند کسي حتي مجتهد. گرديد بيشتر بلکه چندان دو صفويه

 صورت نبايد زماني امام نايب چنين که داشت تأکيد او گرچه نافذ، حکمش دليل همين به و بود( ع) زمان امام

 13 ص االرشاد، و االقتصاد رساله. )باشد شاهانه زندگيش و دباش برخوردار فر و کر از سالطين مانند که کند

 « (358,8: الثاني الشهيد رسائل»

 صورت هب شود،مي تقليد او از که را مجتهدي بودن ميت يا بودن زنده از بحث توانستمي مجتهد، اعتبار اين

 تهدانمج آثار روي از را احکام توانمي که گفتند اخباريگرايش به متمايل افراد بعدها. درآورد مهم بحث يک

 آن به ،ثيحدي کتب خواندن با تواندمي کسي هر گفتند حتي آورد، دست به ،نخست عصر بيشتر ،گذشته

 توانديم بحث اين که است طبيعي دارد، بااليي جايگاه مجتهد که صفوي دولت آستانه در اما کند، عمل احکام

 .مرده نه و باشد زنده بايد مجتهد که سابق نگاه همان اب غالبا و درآيد جدي بحث يک صورت به

 يننخست ،خراج و نمازجمعه مانند ديگر مهم مسأله چند بسان ،صفوي دولت تئوريسين( 510 م) کرکي محقق

 هرسال در آن هاياستدالل از برخي تنها و نمانده جاي بر االسف مع که نوشت باره اين در را مستقل رساله

 اولين کرکي که جمعه نماز مانند درست ،هم بار اين. است آمده نوشته بارهاين در اردبيلي مقدس که مستقلي

 و ـ ميت از تقليد باره در مستقل رساله دومين ،هم اينجا در( 519 م) ثاني شهيد را دومين و نوشت را رساله

 #. است ثاني شهيد آن از ـ کرکي محقق نظر تأييد در بار اين البته

. فرستاد استرآبادي اهلل فضل سيد براي را آن از اينسخه ،نوشت را خود مستقل رساله ثاني شهيد که نيزما

: ريدبنگ کرده خود جانشين را وي ،عقلي مسائل در اردبيلي مقدس و بوده ايبرجسته عالم که وي باره در)

 ايرساله» عنوان به شهيد رساله از و تنوش باره اين در ايرساله هم وي( 111 ـ 111 ص ،1 ج العلماء، رياض

 .کرد ياد( 1311 ش نيز و ،1311 ش ،158 ص ،1 ج ،ذريعه) «فرستاده ما براي که
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 ليدتق جواز عدم در پدرش نظر تأييد در ايرساله هم ثاني شهيد فرزند و االصول معالم صاحب حسن شيخ

 ش ،151 ص ،1 ج ،ذريعه. )است کرده مالحظه خودش خط به را آن از اينسخه بزرگ آقا. نوشت ميت از

 نوشته نحس شيخ رساله به ناظر ،ميت از تقليد جواز باره در ايرساله ،الدين نور بن عبداللطيف شيخ( 1319

 ينب محاکمة الدين في التفقه باعنوان باره اين در ايرساله کاشاني فيض بعدها( 151 ص ،1 ج ذريعه. )است

 جواز معد که ديگر عالمي با معالم صاحب ميان است ايمحاکمه که کرد تصريح آن ضمن و نوشت الفاضلين

 (191 ص ،10 ج ،ذريعه. ) است خوانده مااليطاق تکليف را ميت از تقليد

 السديد لقولا مشکاة عنوانتحت ديگري کتاب به را باره اين در مستوفي بحث ،معالم صاحب که است گفتني

 از ياريبس با که بوده علي شيخ او نواده اختيار در کتاب اين. )است داده ارجاع التقليد و اداالجته معني في

 (1511 ش ،10 ص ،81ج ،ذريعه: بنگريد. است رفته بين از ديگر آثار

 :از عبارتند نوشتند، باره اين در آن از پس که ديگري افراد اما

 (151,1: ذريعه)  (1010 م) نجفي عاملي عباس بن جابر بن محمد شيخ

 (151,1 ذريعه( ) 1051 م) الشيرواني الحسن بن محمد ميرزا

 (151,1: ذريعه( ) 1101 م) عاملي حر حسن بن محمد

 .است شده چاپکه االموات من المجتهدين قول حجية في الحياة منبع عنوان با الجزائري اهلل نعمت سيد

ّ کل خلوّ عدم في رسالة عنوان با هم ايرساله وي( 158,1: هذريع( ) 1181 م) الماحوزي عبداهلل بن سليمان

 (813,19: ذريعه)  است بحث همين به مربوط که دارد للشرائط الجامع المجتهد عن زمان

 (151,1: ذريعه( ) 1801 م) بهبهاني وحيد باقر محمد

 کتاب در ،يجالل محمدرضا سيد ستادا از «الميت تقليد مسألة في المؤلفات» مقاله به بنگريد. )ديگر شماري و

 در مستقل رساله 19 از که 31 ـ 95 صص( 1139 ،اردبيلي مقدس کنگره ،قم) «اردبيلي مقدس رساله هفده»

 .(است نامبرده باره اين

 ترآبادياس امين مالمحمد المدنيه الفوائد کتاب تأليف و اخباري تفکر ظهور با ،به 1000 سال از که است گفتني

 جتهدم به را عباد تقسيم اساسا وي) گرفت قوت شيعه علماي ميان در تقليد و اجتهاد ضد جريان( 1011 م)

 مانند کساني و( 100 ص« 1181» ،قم) ،المدنيه الفوائد: بنگريد. است کرده نفي را آن و برده سؤال زير مقلد و

 با خود مالقات به اشاره که 18 ص ،المبين الحق رساله به بنگريد. )گشتند آن مريد سرعت به کاشاني فيض
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 ردنک دنبال طبعا.( است کرده هدايت را وي و کرده اثر وي بر او تفکر که اين و دارد حرمين در استرآبادي

 #. نيست ما مقاله حيطه در بعد، به زمان اين از تقليد و اجتهاد بحث تاريخچه

 حيدو تفکر ظهور با اما بود، نيرومند هجري دوازدهم قرن اواخر ات اخباري نحله که کنيم اشاره بايد اجمال به

 هک روزگاري يعني ،هجري سيزدهم قرن درکه طوري به شد، زنده تقليد و اجتهاد ديگر بار( 1801 م) بهبهاني

 مباحث د،ش تنومند و فربه شگرفي صورت به اصول علم و کرد غلبهاخباري جريان بر اصولي جريان پس زان

 سترشگ تنها مسأله بعد، به آن از که است آن مهم نکته. گرديد واقع توجه محل بيشتر نيز تقليد و داجتها

 در موجود رسازوکا عبارتي به يا تقليد و اجتهاد سازمان که بود آن مهم بلکه نبود، تقليد و اجتهاد بحث علمي

 هم اجاريق عصر سياسي اوضاع البته که درآمد ترجدي ترومنسجم تر،عميق ،مجتهدان با مقلدان ميان ارتباط

 استناد هب صفوي دوره در مجتهدين جايگاه اگر گفت توان. نبود آن در تأثيربي وعلما حکومت ميان جدايي در

 ،رهدو اين در. کرد پيدا مردمي و ديني ترعميق هايريشه ،مطلب اين قاجار دوره در بود، باال حکومت حمايت

 سامرا، اي بود نجف ساکن که برتر مجتهدِ از تقليد و شد جدا قاجار حکومت از ،يافت انتقال عراق به مرجعيت

 .درآمد اصل يک صورت به

 امر، اين .گرديد آغاز نوگرايي هايزمينه اصولي افکار تسلط دليل به هم فقهي نظام در که بود آن بر عالوه اين

 .شودمي مربوط آن از پس و مشروطه روزگار به البته

 يدتقل و اجتهاد موضوع در ويژه کتاب دهها ،سوي اين به سيزدهم قرن اوائل از ،گفت بايد علمي حاظل به

 مربوط ستقلم آثار از فهرستي. کردند دنبال را مباحث قبيل اين اصولي کتاب صدها که آن بر عالوه. شد نوشته

 الذريعه در طهراني آقابزرگ شيخ ـ رددا ميت از تقليد به اختصاص آنها از بخشي که ـ را تقليد و اجتهاد به

 و االجتهاد» نامش که است آثاري هااين. 1111 ـ 1113 ش 831 ـ 830 ص ،1 ج ،ذريعه. )استداده دست به

 پراکنده عهالذري در و است ديگري چيز نامش که شده نگاشته موضوع اين در ديگري فراوان آثار. است «التقليد

 ...(و المستفيد کفايه السديد، القول مشکوه االقتدار، قبس ،هالکامل العشرة مانند ،است

 {مجتهد بودن زنده لزوم شرط زمينه در هاديدگاه ترينمهم بر مروري}

 برجاي آن متن االسفمع که است( 510 م) کرکي محقق رساله ،باره اين در مستقل رساله نخستين که گذشت

. است کرده نقل آن از( 551 م) اردبيلي مقدس که است مطالبي ،داريم متن آن به که اشاراتي تنها. است نمانده

 ققمح از صريحي نام ،است مجتهد از زمان خلوّ امکان عدم نظريه بر رد موضوعش که ،رساله اين در وي البته

 که بيمطال که است کرده اشاره پاورقي در هم رساله محقق و کندمي «شيخنا» به تعبير وي از اما ندارد، کرکي

 الهرس هفده. )است آورده شرايع بر خود حواشي در کرکي محقق که همانهاست ،کرده نقل «شيخنا» اين از وي
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 کرده اجماعادعاي ،ميت از تقليد جواز عدم باره در جا آن در ،کرکي محقق( 1 پاورقي ،35 ص ،اردبيلي محقق

. است موجود 1111 شماره به فيضيه مدرسه تابخانهک در شرايع بر کرکي محقق حاشيه از اينسخه. )است

 (1 ص ،(1115 ،قم) ،بهبهاني وحيد ،الفقهيه الرسائل: کنيد نگاه نقل اين درباره

 :است دليل سه ،ميت از تقليد جواز عدم باره در کرکي هاياستدالل ترينمهم

 .رودمي ميان از او قول شرعي اعتبار مجتهد،، مرگ با که آن نخست

 آن ضد هک نيست اين معنايش کند،مي اثبات را آنها وقتي که گونه آن است ظني داليل ،فقيه داليل که آن دوم

 است يوقت آنها حجيت که است روشن ،گيرينتيجه گونه اين و ظني داليل چنين با. است ممتنع حتما حکم

 #.رودمي ميان از حالت اين مرد، او وقتي اما. باشد مجتهد ذهن در درستي به ظن اين که

 اعلم زا تقليد زيرا ،استممتنع چيزي چنين ما زمان در کند، تجويز را ميت قول به عمل کسي اگر که آن سوم

 (35 ص ،رساله هفده. )است ناممکن امري گذشتگان به نسبت امري چنين شناخت و است واجب اورع و

 عبارت هک اين به اشاره با و کرده مطرح تقليد و اجتهاد باره در را بحثي نيز اوّل شهيد الفيه شرح در ،کرکي

 رد که قاطبة االمامية اصحابنا مذهب ذلک فان: گويدمي دارد مجتهد در حي شرط به اشاره ظرافت با شهيد

 طريق کوتاه رساله در همچنين( 139 ص ،1 ج ،الکرکي رسائل. )اندآورده را آن خود فقهي و اصولي کتابهاي

 دونب علماست عليه مُجْمَع که آنچه و سنت و قرآن در منصوص احکام که اين به اشاره با االحکام اطاستنب

 تهدانمج ميان که احکامي در اما ،]التقليد الي اليه المحتاج الفتوي هومحل ليس[ است پيروي قابل اجتهاد

 جايز ميت مجتهد از هم تقليد اين و است الزم تقليد ـ آمده عالمه مختلف در آنها غالب و ـ است اختالف

 جازا،م نه و حقيقتا نه ،ميت مجتهد به و کند رجوع مفتي به بايد عامي نيز «حوادث» در طور همين. نيست

 (90 ـ 15 ص ،8 ج ،الکرکي رسائل. )شودنمي اطالق مفتي

 ايزج ميت از تقليد که داندمي طرح قابل صورتي در را مجتهد از زمان خلوّ جواز عدم به قول اردبيلي مقدس

 کرده نقد ار کرکي محقق مطالب ترتيب اين به و است جايز تقليدي چنين است معتقد وي که حالي در نباشد،

 شده اپچ تستري عبدالواحد از ،آن بر تعليقه صورت به ايرساله ،وي رساله ادامه در که است گفتني. است

 ،مقدس از موجود رساله اساس بر( 51 ـ 13 صص ،رساله ههفد. )است 1113 سال در آن کتابت تاريخ که

 که اين به اشاره با الفائده مجمع در خود اما کند،مي رد ميت از تقليد جواز درعدم را کرکي محقق ادله وي

. لماستع بيشتر مذهب ،مطلق طور به ميت تقليد جواز عدم: گويدمي خواهدمي مستقل رساله يک مسأله اين

 (915 ص ،3 ج ،البرهان و الفائده مجمع)
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 براهيما شيخ از اجازه قالب در ديگري توجه قابل اما کوتاه متن ،ثاني شهيد از پيش و صفوي نخست دوره از

 سيد براي قطيفي سوي از 511 سال در اجازه اين. است دست در ميت از تقليد نبودن روا باره در قطيفي

. است شده نوشته ـ تستري نوراهلل قاضي جد ـ تستري شاه محمد الدين شمس سيد بن نوراهلل بن الدين جمال

 ناالذها ارشاد کتاب تا است خواسته او از وي که گويدمي ،الدين جمال سيد از ستايش با اجازه اين در وي

 از پس اجازه اين مقدمه در قطيفي. است خواسته وي از اياجازه شده تمام وقتي. کند قرائت وي بر را

 بودن همرد و زنده و است ثابت ،احاديث طبعا باشد، حديثي آثار به مربوط اگر اجازه: گويدمي توضيحاتي

 جْمعمُ فقهي مسائل در هم باز باشد، فتاوي و فقهي کتب از اگر اما...ندارد هاآن فساد و صحت در دخلي مجيز

 هااجماعي مجموعه همين در بايد ،هست آنها در نامتعارفي هايخالف که هم مسائلي البته. ندارد ايرادي عليه

 هب توانندمي است زنده مجتهد که وقتي تا ديگران و مجاز بود، اختالف محل فتاوي اگر اما.... شود مالحظه

 العمل يف لفتواه حکم ال الميّت الن کند عمل آن به تواندنمي ،فتوايي حيث من مرد، وقتي اما کنند؛ عمل آنها

 آن جز و ادارش در عالمه که اين کما باشد، مجتهد اگر حتي ،تقليدهّ واليحل ،له قول ال الميت الن ،اليه بالنسبة

 .است کرده تصريح آن به

: گويدمي يستن جايز اختالفي مسائل قبيل اين در ميت از تقليد که مطلب اين سرّ شرح در قطيفي ابراهيم شيخ

 که معني اين به[ آنهاست نگذاشتن مُهْمل و دو آن دقّتدر و حديث و قرآن مراعات ،نکته اين در روشن سرّ

 اويفت به متکي صرفا افراد که آن نه بماند زنده هميشه سنت و قرآن به مراجعه تا شودمي سبب اجتهاد،

 کسي بسا #.ندهست الخطا جايز ،معصوم غير افراد زيرا] پرمعناست بسيار اينکته اين انصافا و بمانند گذشتگان

 آن ندمان اند،نفهميده آنها که بفهمد چيزي نباشد، گذشتگان همپاي فهم و علم در اگر حتي ،است متأخر که

 تدس آن به ديگران که برسد چيزي به مطالب ميان بنديجمع در يا کند اصالح را فاسد ادله از برخي که

 معاودة[ بازنگري براي الزم انگيزه صورت آن در باشد، اعتماد قابل مطلق طور به مجتهد قول اگر. اندنيافته

 وي. الدينية المفاسد أعظم من ذلک و. بود نخواهد کار در( ص) پيامبر سنت و خدا کتاب آيات در] النظر

 است ضرورتي بلکه باشد، روا و درست اصالتا که نيست چيزي ،شيعه مذهب در اجتهاد ،عالوه به: افزايدمي

 جازها مجتهد به ،شرايط اين در. است ايشان فتواي به دسترسي امکان عدم و معصوم ماما غيبت از ناشي که

 اما. دارد اجتهاد حق ،است اجتهاد ابزار ديگر و نبوي احاديث و قرآني ادلّه مراقب که وقتي تا است شده داده

 .بود خواهد بواج اختالفي مسائل در ديگر فرد آن به رجوع ،نشست او جاي به ديگري و مرد وقتي

 أکيدت با دارد، وجود ميت فتاوي به استناد اجازه گرديد، مجتهد از خالي زمان که آمد پيش روزگاري اگر ،بله

 لتحصي در تا است واجب دارند، استعداد که آنان ،بندگان همه بر روز، و شب از ها،زمان تمامي در که اين بر

 الکفايه هب من اگر ـ شد کفايي واجب که آن از پس زيرا ،است يدبع ـ بودن عيني ـ اين گرچه بکوشند، اجتهاد
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 که اين ،کندمي حرکت طريق اين در که کسي براي ميت از نقل طور همين. کندمي پيدا عينيت همه بر ـ نيامد

 مه اجتهاد که است روشن البته و گرفته حياتش حال در مجتهدي از او که عادلي از يا کند نقل مجتهدي از

 ج االنوار، بحار. )هست هم بردار تجزّي ،اصوليين ميان شده پذيرفته رويه اساس بر و است تشکيک به قولم

 (188 ـ 181 صص ،101

 از ستنباطا اصل در زنده مجتهد از تقليد لزوم معرفتي ابعاد به روشني و وضوح اين با کسي رسدنمي نظر به

 .باشد کرده توجه سنت و قرآن

 {ثاني شهيد انديشه در اجتهاد و مجتهد مفهوم}

 داشتن از جداي ،وي. برآمد اصيل هم آن ،شيعي ايخطّه ـ جُبَع روستاي ـ عامل جبل خطّه از ثاني شهيد

 به. دبودن برده وافي بهره حله مکتب از که داشت ايبرجسته استادان ،تشيع در دارريشه و عريق خانداني

 يزن و نواحي آن فراوان تجربه و دانش از ديگر، نقاط و واستانبول راقع به فراوانش هايمسافرت با ،عالوه

 شد، ختم 519 سال در شهادتش به که عمر پاياني سالهاي در. شد مندبهره وقت آن در سني مشهور عالمان

 ،مردم ميان راماحت قابل و معتبر و مسلّم مجتهد يک عنوان به و داشت سکونت لبنان جنوب و بعلبک در بيشتر

 که يو نوشت خود حال شرح. بود مشغول شاگردان تربيت و متعدد علمي آثار تأليف نيز و آنان هدايت به

 خوبي به را وي هايمسافرت نيز و تحصيل دوران مسائل گيرد،برمي در 591 سال تا را زندگيش رخدادهاي

 در که کندمي اشاره بعلبک به رسيدن از پس وي( 111 ـ 111 ص ،8 ج ،الثاني الشهيد رسائل. )دهدمي شرح

 تهپرداخ شهر اين مردم ميان زندگي به مدارا و رفق با و کرده آغاز خمسه مذاهب اساس بر را فقه تدريس آنجا

 رجعم و مقام أعلي في هو و» بودم وي با دوره اين در من گويد،مي بوده شهيد با ايام اين که العوديابن. است

 المسجد في وکان کتبها، المذاهب في يدرّس و مذهبها، يوافق بما فرقة کل مُفتي و ،امالع و الخاص مالذ و االنام

 ،8 ج المنثور، الدر. )«مراده وراء من و انقياده في کلّهم البلد أهل صار و ذکر ما الي مضافا درس بها االعظم

 وي مطيع کامال نيز هرش اين مردم و آورده دست به عامه مرجعيت ،دوره اين در وي ترتيب بدين( 118 ص

 «دناسيّ و امامنا و شيخنا» تعبير با وي از کرده آوري جمع دوره اين در شفاها را وي فتاوي که عالمي. اندبوده

 «العالّمة االمام» عنوان به وي از هم ديگري جاي در( 1115 ص ،8 ج ،الثاني الشهيد رسائل. )است کرده ياد

 #( 933 ص ،1 ج ،الثاني شهيدال رسائل. )است شده ياد او از

 ميان وذنف و داشته محلّي مرجعيّت حد در موقعيتي کم دست خود، ديار در شهيد که دريافت توانمي اينجا تا

 .است کرده تجربه مجتهد به نسبت را آنان انقياد و مردم
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 هايآموزه بر همچنان د،ش نوشته اوّل شهيد آراي از پيروي در عمدتا که خود هاينوشته مجموع در ثاني شهيد

 سائلر در وي که مستنداتي از برخي اساس بر ،حال عين در. ورزيدمي تأکيد اوّل شهيد طريق از حلّه مکتب

 هواسط از تقليد، و اجتهاد بحث جمله از ما، نظر مورد مباحث در وي که آيدمي دست به چنين ،آورده خويش

 عنوان با کتابي که است( 501 در زنده و 111 متولد) احسائي مهورجابي ابن آن و است برده بهره هم ديگري

 ثاني شهيد و نگاشته( 1111 ،القري ام مؤسسه ،قم ،الکناني احمد تحقيق) االستدالل احوال عن الحال کاشفة

 به ساييحا باور آن نمونه. بپذيرد توانستهنمي را وي هايديدگاه از برخي آشکارا گرچه ،پذيرفته تأثير آن از

. است گفته ديدگاه آن رد در ثاني شهيد که است مطالبي و( 19 ـ 11 ص ،الحال کاشفه) کالم علم به نياز

 از بعد اوافت به عملکه است معتقد دارد، عرفاني عاليق گرچه ،است حله مکتب آثار شيفته که نيز احسايي

 ارشنگ وي. است آمده حله مکتب اصولي درآثار که است ايادله همان وي استدالل. نيست جايز ،مفتي مردن

 دانسته زمال زمان هر در را اجتهاد واالّ داندمي اجتهادي تجربه افزايش براي فقط پيشينيان توسط را فقهي آثار

 در ،زنده مجتهد از تقليد جواز عدم( 51 ـ 53 ص ،الحال کاشفه. )داندمي« الواقعه الحوادث» حالّل را آن و

 اين بر متأخران همه تقريبا که شدهمي قيد و بوده شيعه مجتهدان ميان در شده پذيرفته مسائل از ،توق اين

 .هستند باور

 ايبن عنوان به که ازمجتهد بايستمي مقلّد عنوان به مردم و بود توجه قابل مجتهدان قدرت ،حلّه مکتب در

 جتهادا مفهوم طبعا. داشت توجه جهات اين به کامال نيثا شهيد. کردندمي پيروي شد،مي شناخته( ع) زمان امام

 است نآ نشانگر ،پرداخته آن به خود متعدد آثار در وي که اين و داشت خاصي جايگاه نگرش اين در تقليد و

 ايده همان ،ازميت تقليد جواز عدم باره در شهيد. است داشته ايويژه جايگاه «مجتهد» نيز وي ذهن در که

 اين. است همراه کرکي محقق مانند بنامي مجتهدان ديگر با زمينه اين در و داده قرار تأکيد مورد را حله مکتب

 امانس سپردن و زنده مجتهدان با مقلدان ميان پيوند ايجاد در توجهي قابل نقش ،گذشت که گونه همان ايده

 .است داشته( ع) زمان امام نايبان دست به آنان ديني زندگي

 و االقتصاد رساله در شهيد ،آورده ميت از تقليد جواز عدم در خود مستقل رساله در شهيد آنچه از جداي

 .است گفته سخن اجتهاد درباره هم باز کرده ارائه مهم مسائل زمينه در را خود هايايده خالصه که االرشاد

 يکس هم مجتهد. است فرعي کاماح به شرعي ّظن آوردن دست به براي شرعي ادله در تفکر و تأمل اجتهاد

 سابق کليات همان که آمده ادامه در اجتهاد شرايط و احکام. دارد را استدالل ملکه و فکري قوه اين که است

 از ترسهل ما روزگار در اجتهاد: که است آن ،آورده( ذکري در) اول شهيد از وي که آن بديع نکته اما ،است

 کريذ: بنگريد. )اندکشيده گذشتگان را تعديل و جرح و اقوال و اخبار آوري جمع زحمت زيرا ،است گذشته

 در آنچه که حالي در گرفته 113 ص ،الحال کاشفة از حتما ،کرده نقل شهيد که عبارتي. 15 ص ،1 ج ،الشيعه
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 مباحث در احسايي جمهورابي ابن کتاب از شهيد استفاده بر شاهد اين. است آن به قريب مطلبي ،آمده ذکري

 ،است تر آسان اجتهاد هم اول شهيد زمان از ما، زمان در و: افزايدمي ثاني شهيد آنگاه.( است تقليد و اجتهاد

 ج ،يالثان الشهيد رسائل. )اندکشيده اجتهاد راه و تهذيب و تنقيح در زيادي زحمت ديگران و اول شهيد زيرا

 #(338 ص ،8

 فيتکي بيان به را اجتهاد مباحث پنجم باب و گفته سخن آن جواز و اجتهاد در تجزّي باره در ادامه در شهيد

 و است سهولت غايت در ،شيعه ميان در اجتهاد که است آن بيان اين حاصل. است داده اختصاص استدالل

 در هشد بيان ِکلّي و عقلي قواعد اساس بر که است( ع) امامان از شده روايت احکام و فتاوي کثرت آن دليل

 .کرد اجتهاد و استنباط توانمي ـ برائت و استصحاب مانند ـ آنان فرمايشات

 مجتهدي ،مفتي کند،ميشرعي احکام بر استدالل که است کسي مجتهد ؛قاضي و مفتي و مجتهد ميان فرق اما

 عاويد فيصله که است مجتهد همان هم قاضي و کندمي بيان و اعالم مستفتي براي را مطالب همان که است

 .دهدمي

 چيزي ،است مجتهد از زمان خلوّ جواز عدم به قائل شهيد ،نه يا است ممکن مجتهد از زمان خلوّ آيا که اين اما

. آيديم پيش ميت از تقليد بحث ناچار به نباشد مجتهد اگر چون. دارد ميت از تقليد جواز عدم با مالزمه که

 ثبح مفصل وي از پيش گرچه دارد، آن در هم هاييتازه هيدش که است حساس هايبحث از يکي ،بحث اين

 (111 ص ،الحال کاشفة: بنگريد جمله از. ) است شده

 براي احکام تبليغ در ناصر و حافظ يک به زمان هر در شريعت نياز توجيه به شده ياد رساله ابتداي در وي

 مينه: گويدمي شهيد. است زمان هر در «حجت»وجود لزوم استدالل مشابه استداللي اين. پردازدمي مکلفين

 ،لهيا مصلحت. شد( ع) زمان امام به منتهي کار که آن تا بفرستد امام و نبي خداوند شد سبب که است نياز

 بين و نهبي للتّوسط» باشد مردم و او ميان واسطه که کرد معين ايخاصه نوّاب اما شد، حضرت آن غيبت سبب

 ديگر ِيفوظا نفي معناي به ،امااست تبليغ تنها ،است شهيد ذهن در آنچه اينجا در. «حکمال تبليغ في الرعايا

 ،کرده صحبت سياسات قسم از معامالت و عبادات کنار در رساله همين آغاز در وي خود اوّال که چرا ،نيست

 امام تغيب در که اکنون: ددهمي ادامه وي. است کرده بحث دارد مجتهد به اختصاصکه قضاوت وظيفه از ثانيا

 او به شرعي احکام در مردم که ظاهر عادل عارف فرد داشتن از ناچاريم ،نيست هم خاص نايب و هستيم

 ،واقع در. شودمي تعطيل الهي احکام و ريزدمي هم در شرعي احکام اوضاع صورت اين غير در کنند، مراجعه

 ،ماست رجوع محل کهشخص اين. است نامعقول حکيم نبدو حکمت بقاي و ناممکن عالم بدون علم بقاي

 طرح نآ از پيش کس هيچ که المتجددة الحادثة االحکام جديد، مسائل در مردم که اين براي باشد، مقلد نبايد
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 لماع اجماع به مقلد براي افتاء و حکم و خواهندمي «قاضي» وحاکم مفتي مردم. هستند او به نيازمند ،نکرده

. استردهک نقل او الحال کاشفة کتاب از نقل به احسايي جمهورابي ابن از را مطلبي اينجا در وي. ستني جايز

 (311 ـ 335 ص ،8 ج ،الثاني الشهيد رسائل)

 هب اينجا در. است ضروري مجتهد براي آنها فراگيري که است علومي از ياد اجتهاد، باب در او ديگر بحث

 و بيعياتط و رياضيات از مسائلي براي کلي عنواني زمان آن که آيدمي پيش المک دانش از بحث باز مناسبت

 بر جتهادا. ندارد امور اين بر توقفي ايمان که نيست ترديدي: گويدمي مطلب اين به اشاره با وي. بود الهيات

 ديگري نکته به شهيد لهبالفاص اما. بيشتر نه دارد توقف ،است معتبر نماز درستي در که آنچه اندازه به ايماني

 املش رسالتش که آن يا ،است شرعي حکم چند بيان فقط مجتهد وظيفه واقعا آيا که اين آن و دهدمي توجه

 و تاس ديگري بحث مطلب آن: گويدمي وي شود؟ميهم «المخالفين اعتراضات دفع و المعاندين ِشُبَه ُدَفْع»

 هم آن حد از بيش تورم و فقه اصول دانش به حتي وي. کنيممي بحث مصطلح اجتهاد از فقط اينجا در ما

 الشهيد سائلر(. )تحته الطائل مسائله من فکثير) است فايدهبي آن مباحث از بسياري: نويسدمي کرده اعتراض

 #«(15 ص االرشاد، و االقتصاد» 319 ص ،8 ج ،الثاني

 بيان به سپس وي. ترکندآسان را آن ،کرده هموار را شدن مجتهد راه تا کوشدمي شهيد که اين هست آنچه

 روزانه هک چيزي ،است تقليد معناي اين ،«طورمطلق به ديگري قول قبول: »پردازدمي تقليد مفهوم و تعريف

 تنها ،شيعه فقهاي ميان از که دهدمي توضيح شهيد. دهدمي رخ مختلف درمسائل انساني افراد زندگي در مکرر

: اردد شرط چندين هم تقليد جواز. دانستندمي واجب عيني طور به همه براي را اجتهاد که ندبود حلب فقهاي

 باشد، زنده باشد، عادل باشد، داشته مسأله آن در قولي کند،مي انتخاب که مجتهدي نباشد، مجتهد خود مقلّد،

 فتاوي فهم که است آن مشکل. ردک اعتماد کتابتش به بتوان يا شود شنيده فتوايش مستقيم باشد، اورع و اعلم

 ،لثانيا الشهيد رسائل. )است سنت و کتاب آن اصلي منابع از دين احکام فهم از دشوارتر آنها عبارات از علما

 آن هب قائلين ادله اختصار به و کندمي آغاز را ميت از تقليد بحث باز جا اين در شهيد( 315 ـ 311 ص ،8 ج

 براي او موعظه اما. است آمده شهيد رساله در آنها مفصل که است مطالبي هااين. کندنقدمي داده شرح را

 .است شنيدني هستند( ع) زمان امام نايب که مجتهدين

 جاه و نسب و شرف خود براي دنيا، ِسالطين همانند بايد ،است( ع) زمان امام نايب چون نپندارد مجتهد

 اگر که ناي براي. ندارد شريعت در ايپايه که است فاسدي صوّرت و باطل قياس اين زيرا باشد، قائل وجاللي

 در را او فتواي بايد مواليش کند، مواليش خدمت بايست و بود برده همچنان و شد مجتهد هم برده يک

 هالل هک کسي شهادت بايد سلطان که طور همان درست. باشد سلطان اگر است چنين. بپذيرد شرعي احکام
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 مجتهد از عتمتاب ،ترتيب بدين. باشد آنها کوچکترين و مردمان فقيرترين از اگرشاهد حتي د،بپذير ديده را ماه

 هک کسي هر شده سبب که است باطل تصوّر همين. نيست او برتري و شرف بر داللت ،شرعي احکام در

 پيرويش و دبشو وخاص عام بر خواهي تقدّم و رياست ّحب به متهم ،ديگران سوي از ،است اجتهاد مدعي

 اجتهاد باب که است چيزي اين. شود سخت او به نسبت مردم انقياد و باشد دشوار پسند، مشکل افراد براي

 ،لثانيا الشهيد رسائل. )بردمي بين از را اسالم و تعطيل را احکام ،کرده مختل را خدا بندگان احوال بندد،مي را

 «(351 ص االرشاد، و االقتصاد» 351 ـ 358 ص ،8 ج

 که ثاني دشهي که داريم تأکيد ،برويم ميت از تقليد جواز عدم باره در شهيد رساله سراغ به باز که آن از پيش

 بدين و( 1110 ص ،8 ج ،الثاني الشهيد رسائل) ناميدمي المجتهدين خاتمة وي بود، اول شهيد شيفته سخت

 .ديدمي اقعيو اجتهاد از خالي را خود زمان تا اول شهيد زمان ميان ترتيب

 شرح را اسالمي وتربيت تعليم نظام آن در که را خود( 591 در تأليف) المريد منية کتاب دوم باب شهيد

 ،لميع هايقال و قيل بدون هم آن کليات جز به اما داده اختصاص مستفتي و مفتي و فتوا آداب به دهد،مي

 استفتاءات هب گويي پاسخ روش ،گفته سخن مفتي اخالقي و علمي شرايط از اجمال به وي. است نگفته چيزي

 با و هکرد ميت تقليد بحث هم به اشارتي بحث اين در. است داده قرار بحث مورد را استفتاء اخالق نيز و

 همان هک ـ متأخرين ويژه به ما، اصحاب بين مشهور که گويدمي معتقدند، آن به سنيان غالب اينکه به اشاره

 از ديگر برخي باره در را وي بحث. 109 ص المريد، منيه. )است جواز عدم ـ است بعد به حله مکتب

 #(181 ـ 119 ص ،(1111 ،قم) القواعد، تمهيد: در بنگريد تقليد و اجتهاد به مربوط تفريعات

 {آنان شناسيدين نقد و عجم علماي ،ثاني شهيد}

 ايران هب اما ،زيستمي ايران در شيعيان گرفتن نيرو لحاظ به حساسي دوره يک در که آن رغم به ثاني شهيد

. ردب بسر ديار آن علماي کنار در و سني شهرهاي ديگر و استانبول در مديد هاي مدت عکس به بلکه نيامد؛

 اين رد وي از اشارتي تاکنون کم دست زيرا ،دانيمنمي درست ،داشته صفوي ايران از تصوري چه وي که اين

 در عاملي ازعلماي بسياري آمدن از و دانستمي را کرکي محقق موضع او ،هست هرچه اما ،ايمنيافته باره

 و ودب عبدالصمد بن حسين شيخ آنها ترينمهم که او شاگردان از برخي. داشت خبر ايران به طهماسب دوره

 بود ناي ،داشت عجم مايعل با ثاني شهيد که مشکلي. آمدند ايران به بود، او همراه و رفيق که شاگرد تنها نه

 غيرو فلسفه و منطق مانند حِکَمي علوم تحصيل پي در بيشتر اما دانندمي علم اهل را خود جماعت اين که

 کار با تعارض خاطر به هم را برخي و داندمي حرام نفسه حدّ في را هادانش اين از برخي وي. هستند ذلک

 يلتشفض ،تحصيل از نوع اين کنندمي تصور عجم علماي: يدگومي وي. کندمي رد ،دين علوم تحصيل واجب
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 کند ورتص کسي که اين: گويدمي وي. است الهي خذالن عين اين که حالي در ،است تر کامل نفعش و بيشتر

 و اوبپردازد مسير هم حکماي ديگر و ارسطو مرام احياي به حال همان در و است المرسلين سيد پيروان از

 رسائل. )است الهي دين از شدن جدا اين کند، رها دارند، باور آن به زمين و آسمان اهل تمامي که را خدا دين

 («ميت تقليد رساله» 99 ص ،1 ج ،الثاني الشهيد

 د،اجتها شرايط بيان در وي. است يافته انعکاس هم ديگري جاي در ،عجم علماي به ثاني شهيد بدبيني

 المطلب هذا الي الطرق أبعد و» داندمي عجم علماي روش همين ،واقعي اجتهاد به را هاروش و افراد دورترين

 خالصه اتتعريف و عبارات و لفظي مناقشات در ،عربي فراگيري در آنان تعلم و تعليم مناط زيرا. «العجم طريق

 بيعر الفاظ والتمدل درک قدرت اما کنند،مي صرف امور اين تعلم و تعليم در را عمري که طوري به شود،مي

 شرايط از را آن اينان اما دارد، عرب لغت شناخت در دخالت بيان و معاني که حالي در. ندارند سهولت با را

 «(15 ص االرشاد، و االقتصاد رساله» 319 ص ،8 ج ،الثاني الشهيد رسائل. )دانندنمي اجتهاد

 قسمي ميراث که آنچه بسان کالمي ذهن تيح ،نيست فلسفي ذهن يک ،ثاني شهيد ذهن که داشت توجه بايد

 بيشتر لکهب ،نيست بود ـ حلي عالمه هايانديشه در يافته تجلي و نصير خواجه از شده اقتباس ـ حله مکتب از

 هايهانديش از وي دوري ،دليل همين به. است نزديک حوزه دو اين به که استعلومي و اخالق و فقه بر متمرکز

 صانع شناخت در علتبه حادث هر نياز در را فطري توجه همان توحيد، باب در وي. است طبيعي ،عجمي

 ودشمي عقل بديهي و فطري شناخت اين آلودشدنگل به منجر که را فکري هايآلودگي وي. داندمي کافي

 ائلرس. )ردبمي ميان از را فطرت و فکر «طبيعت» که داندمي «فالسفه مزخرفات»و «مالحده ترهات» از ناشي

 و هدايت ،وي نگاه از ايمان«( 10 ـ 5 ص االرشاد، و االقتصاد رساله» 391 ـ 399 ص ،8 ج ،الثاني الشهيد

 يلتحص» که اين است مسلم آنچه. آيدمي دست به «واستدالل تعلم و کشف و الهام» راه از و «است الهي نور

 ختالفا با انساني فطرت مجرد بلکه نيست شده دوينت علوم ديگر و منطق و کالم دانش بر متوقف ،ايمان

 حصيلت در آيد مي دست به شايعه و متواتره سنت و قرآن از شريعت منابع در که هاييآگاهي نيز و آن مراتب

 ماتخصو و مباحثات» با را آنها ،اسالم صدر در کالمي ساده مباحثات به اشاره با وي. کندمي کفايت ايمان

 ج ،الثاني الشهيد رسائل. )دهد جلوه بيهوده را مباحثات آن تا کوشدمي و کرده مقايسه خود «زمان در شايعه

 #(311 ـ 391 ص ،8

 است دانشي کالم علم که اين به اشاره با است کالم علم ويژه که االرشاد و االقتصاد رساله ششم باب در وي

: گويدمي ،است طرق نزديکترين کنندمي روتصو اندکرده وضع او صفات و خدا شناخت براي متکلمان که

 از مه( ص) پيامبر دليل همين به و ؛است راه خطرناکترين و ترينسخت ،دورترين ،راه اين که است آن حق
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 ،انيالث الشهيد رسائل. )«المتکلّمون االمّة هذه شرّ ّان: »که کندمي نقل هم حديثي. است کرده نهي آن به ورود

 ساده ايمان که دهدمي نشان و کندمي وارد منطق علم به هم ايراداتي آن از پس فصل در وي( 310 ص ،8 ج

 ترجيح ذلک غير و الديني غياث و دواني نوع از شيراز مکتب و عجم علماي هايقال و قيل به را عربي

 کالم علم با تريآرام برخورد ،نوشتمي را المريد منية شهيد که زماني 591 سال در که است گفتني. دهدمي

 قيقتح) المريد منيه. )نکرد آن باره در تندي هيچ ،دانست شرعي علوم از يکي را کالم علم که آن ضمن کرده

 (111 ـ 119 ص ،(1111 ،قم ،المختاري رضا

 

 منابع

 الوفاء مؤسسة ،بيروت ،المجلسي باقر محمد ،101 ج االنوار، بحار

 1111 ،قم ،ثاني شهيد القواعد، تمهيد

 1181 ،قم ،الحسون محمد ،رسائله و الکرکي المحقق حياة

 دانشگاه ،رانته ،اشراقي احسان تصحيح ،القمي الحسيني الحسين الدين شرف بن احمد قاضي ،التواريخخالصة

 ش 1111 ،تهران

 ق 1151 ،مرعشي اهللآية کتابخانه ،قم ،حسن شيخ ،عاملي المأثور، غير و المأثور من المنثور الدر

 طهراني بزرگ آقا الشيعه، تصانيف الي الذريعه

 1181 اسالمي، انتشارات قم، استرآبادي، امين محمد ميرزا المدنيه، الفوائد

 1110 ،اسالمي تبليغات دفتر ،قم ،المختاري رضا الشيخ تحقيق ،الثاني الشهيد رسائل

 1105 ،مرعشي السيد مکتبة ،قم ،االشکوري احمد السيد قتحقي ،افندي عبداهلل ميرزا العلماء، رياض

 1135 ،دانشگاه و حوزه پژوهشي مؤسسه ،قم ،جعفريان رسول ،سياست و فرهنگ ،دين عرصه در صفويه

 1111 ،القري ام مؤسسة ،قم ،الکناني احمد تحقيق ،احسائي جمهور ابي ابن ،االستدالل احوال عن الحال کاشفة

 اسالمي انتشارات ،قم ،اردبيلي مالاحمد ،البرهان و لفائدةا مجمع

 1111 ،قم ،المختاري رضا تحقيق المريد، منية
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 1131 ،تهران ،اشراقي احسان کوشش به ،نطنزي محمود االثار، نقاوة

 ،اسالميه شيفروکتاب ،تهران ،بهبودي محمدباقر کوشش به ،عبدالحسين ،آبادي خاتون ،االعوام و السنين وقايع

1198 

 1139 ،اردبيلي مقدس کنگره ،قم ،اردبيلي احمد مال ،رساله هفده

 

 http://historylib.com/index.php?action=article/view/640منبع : 
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 اسالمي حکومت باب در او يدگاهد و قلمداران علي حيدر

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  01/  11: سايت روي انتشار تاريخ

 

 {احوال شرح}

 بود ياسالم مسائل در ودگرانديش ديني روشنفکر ،معلم ،نويسنده ،اسماعيل محمد فرزند ،قلمداران حيدرعلي

 اشخانوادگي نام که وي. داشت فکري و گيفرهن فعاليتاسالمي انقالب پيروزي از پيش دهه چهار طي که

 در خودش گفته اساس بر قمري1111) شمسي 1850 سال به شد، تبديلقلمداران به سپس و بود هيربد

 اراک،تفرش ،قم راه ميان در خَلَجستان بخش از ـ ديزيجان روستاي در( 111 ص ،8 ج ،«دراسالم حکومت»

 .آمد دنيا به ـ

. است کرده عنوانسال 31 ،درگذشت وقت در را وي سن و دانسته 1858 سال در را وا تولد يار، از يادي در

 .است شده وي فرزندان از يکينقل به مستند گويا که آمده 1851 وي تولد سال ،قم پاکان تربت در

 اين پرورش و آموزشخدمت به سالگي سي حوالي و گزيد سکونت قم در شمسي 1115ـ80 سال در وي

 .پرداختکتاب و مقاله صورت به نويسندگي کار به همزمان و ددرآم شهر

( ديزيجان) خود درروستاي که زماني 1191 سال در ،نويسندگي و فرهنگي فعاليت دهه چند از پس قلمداران

 دچار 10 سال در وي. برد بدر سالم جان ترورآن از و شد زخمي که گرفت قرار مسلحانه حمله مورد بود،

( 1105 رمضان 85) 11,8,19 در ،فلج فرساي طاقت بيماري سالهشت گذراندن از پس و دش مغزي سکته

 وي ،برهمفکرانش و دوستان از ،طباطبايي حسيني مصطفي که آن از پس و درگذشت سالگي31 ـ 31 سن در

 دائرة يادبن در طباطبايي حسينيآقاي وجود دليل به هم وي کتابخانه. شد دفن قم بهشت باغ در گزارد، نماز

 (19ص يار، از يادي. )يافت انتقال آن بنياد کتابخانه به المعارف

 شرياتين در مقاالتي وي.شد آغاز بيست دهه در ديني مطبوعات با همکاري از وي نگارشي و فرهنگي فعاليت

 وزگارر در مدارانقل. نوشت مي تهران در «يغما»و «وظيفه» مانند نشرياتي و ،قم در ،«سرچشمه» ،«استوار» مانند

 شماره در جمله از. رساند چاپ به اسالم آيين نشريه چهارم سال در مقاالتي ،بيست دهه اواخر در ،جواني
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 عدب هايازشماره يکي در که شده چاپ «گويند؟نمي دروغ ما متدينين آيا» عنوان تحت اي مقاله سال اين 10

 (11 ص ،19 ش. )گرفت قرار انواري الدينمحي آقاي انتقاد مورد

 نوردانش در ازوي اي مقاله عنوان. کرد چاپ مقاالتي هم حق نداي و نوردانش مانند نشرياتي در همچنين

 ما زشت اعمال که دانيدمي: »بود اين

 متعدد هايدرشماره وي(. 101 ص ،85 شماره ،اول سال ،دانش نور مجله) «؟است ديانت بدنامي موجب

 ،ولا سال ،نشريه همان در وي مقاله به بنگريد جمله از. دارد مقاالتي هاسالنامه گاه و دانش نور هفتگي مجله

 ستنخ صفحه در ديگر شعري. است سروده( عَبَثَاً أنّماخلقناکم أفحسبتم) آيه باره در که شعري و 11 ش

 #.استشده چاپ وي از 10 شماره

 مجله در وي از اي مقالهعنوان. «محقق يا مقلديد: »بود چنين 115 ش ،حق نداي در وي از اي مقاله عنوان نيز

 (80ـ81 صص ،ق1131,1110 سال ،13ش ،مسلمين. )فهمم مي چنين عاشورا از من: بود اين هم مسلمين

 تفاوتم قدري که آثاروي ترجمه به و گرديد خالصي محمد شيخ اهلل آيت آثار شيفته جواني همان از قلمداران

 به مانز اين از وي ديني کارهاي. گماشت بود،همت شده نوشته اصالحي نگاه با شيعي تفکر رسمي مشي از

 السعادة بيلس االسالم ،الشريعه احياء ،المحمديه المعارف مانند هاييکتاب. بود خالصي آثار ترجمه بيشتر بعد

 .کرد ترجمه فارسي به را خالصي محمد شيخ الجمعة و السالم و

 در قلمداران از اي ،مقالهداشت سر پشت را خالصي حمايت و همراهي روزگاري که وظيفه هفتگي نشريه

 حکومت به مربوط مباحث از برخي حاويکه مقاالت اين که کرد مي چاپ خالصي الجمعه کتاب ترجمه

 ارمغان عنوان با او کتاب جز به اين. درآمد کتاب صورت بهالهي ارمغان عنوان تحت بعدها بود، هم ديني

 .است( 1115) مسلمانان انحطاطعوامل و علل بيان در آسمان

... مسلمين تجاهل و عصرغفلت در: »که کرد ياد جواني عنوان به قلمداران از اثر، آن مقدمه در خالصي مرحوم

 .«نمايد مي منتشردليري و شجاعت کمال با ،هراس و ترس بدون را حقايق اين

 کرد رجمهت فارسي به( بود المسائل توضيح که) را خالصي الشريعه احياء جلدي سه کتاب همچنين ،قلمداران

 يو توسط خالصي از ايران في ِالجَهلفتنة شَرَرُ نام با هم اي کتابچه. شد چاپ 13 و 11 ،1110 سالهاي در که

. شد چاپ مسلمانند اينان آيا عنوان با قلمداران هايازنوشته يکي ضميمه 1111 سال در که درآمد فارسي به

 آن زا بخشي. رسيد چاپ به «آن چاره و مسلمين انحطاط» عنوان تحت اي ،مقالهوظيفه نشريه در آن بر عالوه

 الهمق چند. است بسيارطوالني که آمده وظيفه بعدي هايشماره در ديگر بخشهاي و( 1111 تير) 110 درشماره



197 

 

 حاج نوشته مجموعه. است رسيده چاپ بهظيفهو نشريه در انصاري سراج حاج و قلمداران بين ايراد و رد

 تتح) است اولواالمر معناي و توسل مسأله باره در هم وبخشي انحطاط علل همين باره در بخشي که سراج

 ضميمه) صفحه هشت در مستقل جزوه يک صورت به( «االمر اولو معناي وتوسل موضوع در» عنوان

 (.است 1115 آبان ،آن خاتمه يختار. )است رسيده چاپ به( 153 شمارهوظيفه

 زا برخي دليل همينبه بود، انحطاط علل بررسي و اسالمي تمدن کردن زنده به قلمداران نخست گرايش

 مي شرن «مسلمانان ارتقاي و انحطاط وعوامل علل در عريان حقايق انتشارات سلسله» عنوان با را هايشنوشته

 #.کرد

 يعيش ايران فضاي در که او، نظر از گرياصالح اين و شد جلب گريالحاصبه توجهش که بود فضا همين در

 ود،آمدهب بحث اين سراغ به سنتي و مذهبي نگاهي با که وي. گرديد تشيع اصالح در ،محصورزيست مي

 ايران در هک بود کساني بامشي متفاوت و برخالف اين کرد، مي توجيه «بدعت با مبارزه» عنوان با را حرکتش

 .انديشيدندميگرياصالح به ،غرب در فکري جنبش أثيرت تحت

 اين او و تنگريسميپيشين هايتجربه به بايست مي طبيعي طور به نهاد، مسير اين در قدم قلمداران که زماني

 شيخ نيز و( ش 1111 م) خرقاني اسداهلل اوسيد از ترمهم و( ش1188 م) سنگلجي شريعت از پيروي با را کار

 و کسروي ،آن از پيش که کرد هدايت سويي و سمت به را او اينورطه در ورود. کرد دنبال لصيخا محمد

 تهنوش ساله هزار اسرار کتاب نقد در هم مطلبي جواني در که وي. بودند داشته بر هاييگامآن در زادهحکمي

 هک قلمداران درواقع. نداد تدس از را اسالم به خود تدين گاه هيچ گرچه افتاد، مسير همان در سرانجام بود،

 مي خاص تعصّبي ،اسالمي احکام اجرايخصوص به ،باره اين در حتي و بود اسالم به معتقد رسمي طور به

 توان مي کلي وصف يک عنوان به که است چيزي اين و ،همداشت تند اصالحي هايگرايش همزمان ورزيد،

 ،گرايش اين در. کرد مالحظه دارند، وهابيت ابهمش هاينگرش به گرايش کهطلباني اصالح نوع براي

 طوربه تناقض اين و است ديگر سوي از مدرنيته و سو يک از سنت به توجه از متأثر همزمانگرياصالح

 .دارد وجود افراد اين انديشه در بنيادي

 يمدع کسروي که درحالي و دارد قرار کسروي مقابل در وي ،اسالمي حکومت زمينه در که داشت توجه بايد

 اختهت اسالم پيرامون کتابچه در مطالبش و بروي سخت قلمداران ندارد، وجود حکومت اسالم در که است آن

 .دارد وجود خاصِ حکومتينظريه ،اسالم در کند ثابت تا کند مي تالش و

 آغاز( کرد مي خودتعريف آنچه حسب بر) شيعي غلوّآميز رفتارهاي و هاگرايش نقد از را کارش قلمداران

 زيارت و غلوّ ،شفاعت ،واليت ،امام ازعلم بحث به آن ضمن و نوشت را غاُلت شرّ از نجات راه کتاب و نمود
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 انجري اين در که ديگري افراد هاينوشته مطابق ،معمول طبق که داشت خمس باره در هم کتابي. پرداخت

 تکثير ينا. رسيد چاپ به تکثيري صورت به و دنبو سازگار شيعه در شده پذيرفتهفقهي عقايد با بودند،

 ار تفکر دو اينميان يکساني و بوده غروي هايانديشه پي در که کساني ،واقع در و شده انجام دراصفهان

 .کردند آن انتشار به اقدام بودند، دريافته

 از يبخش. است داشتهموضوعي به اختصاص آن بخش هر و بوده بخش چندين غالت شرّ از نجات راه کتاب

 اپچ تکثيري صورت به غالت شرّ ازنجات راه کتاب پنجم فصل عنوان زير زيارتنامه و زيارت عنوان با آن

 از هاستفاد با است کوشيده و کرده بيان زيارت درباب را وهابيان رايج عقايد همان کتاب اين#. است شده

 چاپ. ق1158 سال به که است شفاعت درباره آن از ديگري قسمت.کند ارائه آن بر اي ادله ،مختلف متون

 مجبور وي و شده مشکل با مواجه قم در کتاب اين چاپ که کند مي اشاره کتاب آن درمقدمه وي. است شده

 .برساند چاپ به شهرستاني در را آن از بخشي هر تا است شده

 ،نوشته اتشخاطر در کهآنچنان برقعي و بود تماس در برقعي ابوالفضل و طباطبايي حسيني با همزمان قلمداران

 رقعيب ابوالفضل. نوشت او اتحاد شاهراه کتاب براي حواشي و مقدمه هم و بود نجات راه کتاب از متأثر هم

 تيراندازي ماجراي و داشته انقالب پيروزي از پس ،باقلمداران قم در طالب از برخي مخالفت از هم شرحي

 (.181 ص ، برقعي ابوالفضل سيد خاطرات. )است آورده خود اتخاطر رادر شدنش مجروح و او به

 قالب در را خود هايوديدگاه کردند مي هدايت را آن شعار خانواده که تبريز در مشابهي جريان با قلمداران

 با شعار يوسف ميرزا براي اي يادنامه 1198 درسال که زماني. داشت ارتباط نمودند، مي بيان قرآن تفسير

 هبرر و يوسف ميرزا پسر شعار، جعفر که آن بر عالوه شد، شعارچاپ يوسف ميرزا حاج استاد يادنامه عنوان

 مقاالتي مه قلمداران حيدرعلي و برقعي ابوالفضل مانند افرادي ،داشت مقاله آنجا در درتبريز، جريان اين بعدي

 .پرداخت يوسف ميرزا از ستايش به ،کتاب آن 18 صفحه در خود مقاله پايان در قلمداران. نوشتند يادنامه آن در

 ابکت عنوان. بودخمس باره در ديگري و زکات درباره يکي که نوشت اسالمي اقتصاد در هم کتاب دو وي

 کتاب. شد چاپ احمدنوانديش الحاج االحقر مستعار نام با که بود قرآن اقتصاد در عريان حقايق زکاتش

 880 رد آن دوم بار که يافت انتشار کپيپلي صورت به بار دو کم دست بود، جزوه صورت به که او خمس

 .بود شده داده نقدها از يکي به هم اي ،جوابيهآن پايان در و شد منتشر رحلي صفحه

 به را امامت نصوص که است پايه اين بر معمول طور به ،امامت مفهوم باره در نحله اين به وابستگان نگرش

 کمتر نآ جايگاه و امامت به نسبت هم زيدي شيعيان از حتي اعتقادشان و کرده تأويل و توجيه ديگر اي گونه

 با هک کتاب اين. است نوشته امامت نصوص بررسي در را اتّحاد شاهراه کتاب قلمداران ،باره اين در. است
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 و رد،ک يم حرکت جريان اين در بيشتري عمق در مراتب به خود که برقعي سيدابوالفضل حواشي و مقدمه

 قلمداران نمونه براي.است رسيده چاپ به تکثيري صورت به بود، شده وهابي و افراطي سني يک اواخر دراين

 «تصرّف در اوالي» از غدير حديث در رامولي معناي تا کند مي تالش سنيان مانند به 13 و 11 صفحات طي

 #. سازد خارج

 آن پاسخ رد قلمداران و شد منتشر محالتي اهلل ذبيح از غدير منکر بر شمشيرضرب عنوان با کتابي زمان همان

 .نوشت محالتي اهلل آيت به دهاتي يک عنوانپاسخ با کتابي

 ودب مفهومي دو اينها. کرد آغاز خرافه و بدعت با مبارزه عنوان با را اشفرهنگي حرکت وي که کرديم اشاره

 ندگيما عقب سبب هابدعت و خرافات رواج که بود قدمعت او. داشت بسيار اهميت او اصالحي انديشه در که

 مي ما به وي که هايي بدعت از اي نمونه. است شده دين به جوان نسل اعتناييبي نيز و اسالمي جامعه

 :است شده فهرست وي عبارت اين در شناساند،

 گيرد مي صورت امرمذهبياو و ديني اعمال عنوان به که هستيم بسياري اعمال ناظر و شاهد امروز خود ما»

 نآ با مبارزه] حال در[ شارع بلکه ،نيستآن از اثري اسالمي صحيحه شريعت و خالص دين در تنها نه که

 امالک وقف و قبور تعظيم و تجديد و ضرايح و بقاع وساختمان اموات براي نامشروع تشريفات چون ،است

 تعزيت و اَنْداد بر حرام نذورات و ،مذهبي بدعي هايرتمساف و اختراعي هايوزيارت مردگان گور بر اشياء و

 هايپردازي وقصيده ممنوع هايخواني نوحه و گزاف مصارف و مخارج و زن سينه و ،زن قمه وتظاهرات

 و مجعول دعاهاي خواندن و اهللِ لِغَيْرِ َّأُهِل مَا هايقرباني و ،عقل و شرع خالف آوردن در شبيه و غاليانه

 ،ببريم امن را هاآن که نيستيم قادر هم اشاره به حتّي ما کهقبيل اين از صدها و متبرّکه ليالي و ايّام در عقولنام

 «غضبه و سخطه من باللّه نعوذ

 را او امر، همين و داشته بدعت با مبارزه جهت در حرکتي خود، زندگي مسير در که بود باور اين بر قلمداران

 طبيعي ياربس و بود تند بسيار قلمداران آقايقلم ،گفت بايد. است داده قرار متعدد يبومصا بليّات معرض در

 زا بحث به را نجات راه کتاب سوم مجلد وي وقتي نمونه براي.کند تحريک او ضد بر را ديگران که بود

 هک کرد يمعرف اين ،روحانيون و هامنبري سوي از را شفاعت به عقيده ترويج داد،علت اختصاص شفاعت

 و کاريگناهاحساس خود وجدان در که باشد گاه کسان چنين و اندگناه و معاصي آلوده پا تا سر خود،چون»

 نکنند شتوح انفراد و تنهايي تااز باشند داشته رفقايي و شرکايي حال و وضع اين در آنکه براي کنند حقارت

 و رفقا اب آنکه گمان به کشانند، مي عرصه اين به و خوانند مي حال و وضع بدين نيز را ديگران نبرند، رنج و
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 ،غالت شر از نجات راه. )«کرد خواهند خود کيفر از عفو و عذاب از نظرصرف به ناچار را خدا بسيار، شرکاي

 #!نبود ممکن اين از سبکتر توجيهي(. 1 ،صشفاعت ،سوم قسمت

 پيدا شهرت وهابيهايگرايش با ،دگرانديش يک عنوان به وي تا شد سبب ،مطالب و آثار قبيل اين انتشار

 نيز عتدلم روحانيون حتي ،کلي طوربه اما داشتند، او با بيشتري مخالفت واليتي محافل ،ميان اين در. کند

 در ،مطلب اين. کند مي ياد احترام با مطهري آقاي ،ازروحانيون جمع از وي. نبودند او پذيرش به حاضر

 هايتقريظ هک دارد آن به اشاره و داشته ارتباطاتي هم شريعتي دکتر با. اوستاسالمي قالبان از پس هاينوشته

 ستد به استشفاعت که سوم بخش او، نجات راه کتاب از که آنچنان ،عالوه به. دارد اختيار در ازوي مکتوب

 و علوي تشيع» ابکت که کرد بايديادآوري. است متأثر سخت هم شريعتي صفوي تشيع نظريه از آيد، مي

 بحث که قلمداران و شد چاپ ارشاد حسينيه انتشاراتتوسط 1190 ماه آبان در بار نخستين گويا «صفوي

 .کند مي ياد «صفوي شيعه علماي» مانند تعابيري از ،نوشته1191 سال در را خود شفاعت

 من بليّات شرح عنوانذيل و تبدع با مبارزه باره در اسالم در حکومت کتاب دوم مجلد در بحثي از پس وي

 الس در وي ترور شامل شرح اين. استکرده ارائه خود فکري و فردي زندگي از گزارشي بدعت با مبارزه در

 اند،داشته مق در تند واليتي هايجريان به تعلق بيشتر و ويبوده مخالفان از وي نظر به که گروهي توسط 91

 .است بوده

 هآنچ قبيل از افکاراصالحي با خاصي مبارزه ،دوم و اول پهلوي از اعم ،شاه يمرژ در که گفت بايد کل در

 تقويت پهلوي رژيم خود فرهنگي ازاهدافيکي ،واقع در. گرفتنمي صورت کرد، مي مطرح قلمداران

. ودب سالمت به سرش سنگلجي شريعت ،اول پهلوي دوره در بودکه دليل همين به. بود اصالحي هايجريان

 استآن شگفت. نداشتند مشکلي بودند، موضعي چنين داراي که آنجا تا مذهبي هايجريانهم بعد هايدوره در

 ولتد براي خطرناککتابي توانست مي که اسالم در حکومت کتاب اول مجلد انتشار با حتي قلمداران که

 تمام در اضطراب و ترس که است باوراين بر خودش ،حال اين با نشد، روروبه چنداني مزاحمت با باشد،

 .است داشته دوره اين

 {خودش زبان از قلمداران تأليفي و اي ترجمه آثار}

 محمد يخش آثار آنهاترجمه بيشتر که داديم شرح و داشتيم وي مهم تأليفات از برخي به اياشاره اين از پيش

 اصالحي فکر ها،نوشته اين در نقلمدارا رويکرداصلي. است شده نگاشته خاص اي سليقه با که است خالصي

 اعم ؛حديثي و قرآني منابع از خود، عقيده ِدرستي براي است کردهتالش و بوده غلوّ و بدعت با مبارزه در او

 و شده تأليف 1191 سال در که اسالم در حکومت کتاب دوم مجلد پايان در وي. کند استفادهسني و شيعه از
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 کميلت براي اينجا دراست مناسب که داده دست به تأليفاتش از شرحي ،تاوس هاينوشته آخرين شمار در

 فاتتألي از فهرستي سپس و هاترجمه آغاز،فهرست در وي. بياوريم نيز را آن ،گذشت او حالِ وصف در آنچه

 #:است داده دست به را خود

 به آنچنان را گروهيکه اندآورده چه و اندبوده چه من رساالت و آثار و مقاالت و کتب که ديد بايد اينک»

 تمنوش مي آن غير و ديني جرايد در من که مقاالتي از. شوند مي چنين اعمالي مرتکب که آورده کين و خشم

 اگر پس. نوشتمنمي چيز اي مجله و روزنامه هيچ در که است سال بيست از بيش زيرا ؛نيست اثري امروز

 آثارِ در را آن علت بايد و نيست درست است گذشته سال بيست مقاالت آنعلت به جنايت اين انگيزه بگوييم

 :آثار آن فهرست اينک. کرد جستجو موجود

 البشر خَيرِ ةسير ُالبصرفيکُحل کتاب از مقداري ترجمه ،يافت انتشار کثرت به که ،من از مطبوعه اثر اوّلين. 1

.... است اسالم بزرگوار پيغمبر وکردار اخالق حاوي که است قمي عباس شيخ حاجي عاليقدر محدّث مرحوم

 .شد انجام 89 و 81 هايسال در کتاب اين ترجمه

 شبهات ردِّ و درتوحيد، خالصي عالّمه مرحوم المحمّديه المعارف گرانقدر کتاب ،من از ترجمه دومين. 8

 به که کتاب ناي. بود شريف ِّنف اين در تأليف بهترين روز، آن دانشمندان عقيده به که است طبيعيين و ماديين

 .است کمياب امروز ذلکمع ،داشت بسيار چاپي هايغلطاينکه با شد چاپ استوار روزنامه مدير نفقه

 که است خالصيعالّمه الشيعه مذهب في الشريعة احياء کتاب سوم و دوم و اول جلد هايترجمه. 9 و 1 و 1

 هب است محکمي سنگ و ،طبيعي و حسيعلوم دريافت خرينآ طبق. است اسالم آيين احکام حکمت حاوي

 .انجاويد آيين نام به است باقي هايينسخه هنوز هاآن از که اسالم شريعت مخالفان و ملحد سرايانياوه دهان

 .الهي ارمغان نام با ،جمعه نماز وجوب در الجمعه کتاب ترجمه. 1

 .حسيني قيام فلسفه جزوه ترجمه. 3

 .مسلمانند اينان آيا نام به است خالصي عالّمه نامهوصيت ترجمه. 1

 که تاس عمليرساله يک خود و ،ديني فِقه دوره يک که السالم و السعادة سبيل في االسالم کتاب ترجمه. 5

 .است شامل آن احکام حکمت با را اسالمي فروع و اصول

 مدارس و درمشاهد شايعه خرافات به راجع که «ايران في الجهل فتنة شرر» ترجمه ناداني آتش در ايران. 10

 .است بقاع ساير و مشهد و قم و نجف چون اسالمي
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 الصديق بناحمد ابوالفيض تأليف ،البريّه سيد به أخبر ما في العصرية االختراعات مطابقة کتاب ترجمه. 11

 يفتأل روزگار حوادث و عاتاختراخصوص در و بزرگوار پيغمبر از است اخباري حاوي که ،الحسني العماري

 لقب قرن چهارده در را عالم آمدهايپيش اکثر که است رسولمختار معجزات ترينبزرگ از خود و است شده

 #.است فرموده پيشگويي

 {من تصنيفات و تأليفات امّا}

 و دادم حکمي هزارساله اسرار به 1188 سال در که بود پاسخي ،شده اشاره هم قبالً که چنان تصنيف اوّلين.1

 و انيگلپايگ اللّهآيت نظر و دقت وتحت گرفتم قرار قمي فيض اللّهآيت مرحوم ،وقت مرجع تشويق مورد

 .نيست دسترس در اکنون و نشدماشين آن از نسخه چند جز و شد منتشر بدال آقاي

 سُنن و ترکاحکام شرح آن در که ،مسلمانان انحطاط و ارتقاء علل و عوامل بيان در آسمان ارمغان کتاب. 8

 مناندش استيالي و امّت ذلت آنباعث ترک و مسلمين اعتالي و ترقي موجب آن اِعمال که است اسالم مُسلّمه

 افکار ِتوجه جالب انتشار بدو همان در نيز کتاب اين. باشدميشايعه خرافات از ايپاره به اشاره و است دين

 شريعتي دکتر شهيد معلم و مطهري شهيد و ،خالصي اللّهآيت چون رابرا ازعلماي روزگار ِبيداران انظار و

 الس در وآن است موجود ـ عليهم اللّهرحمة ـ ايشان کتبي تقريظات ،شفاهي تقديرات بر عالوه گرديدکه

 .گرديد منتشر شمسي 1115

 و اسالم اتمقرّرطبق اسالمي حکومت تشکيل وجوب اثبات و شرح آن در که اسالم در حکومت کتاب. 1

 هامدت و گرديد طاغوتي دولت وعناد بغض مورد جهت همين به و است جور حکّام سلطنت به دادن خاتمه

. واقفند نآ از کم و بيش همگان که شد بسياري هايگرفتاري موجب و بود ساواک بدبيني و نظر زير در مؤلف

 ديفر در اکنون که آياتي و حجج از يکي که شد دين حقايق به عالقمندان موردعالقه آنچنان نيز کتاب اين

 به هابگران و مغتنم درسي چون را آن( منتظري اهلل آيت به اشاره ظاهرا) است اسالمي حکومت صدرنشينان

 .شد منتشر1111 سال در و نمود مي ابالغ و القا خود مريدان و شاگردان

 ـ آن مانجا وکيفيت اسالمي حج منافع و يدفوا و عظمت شرح آن در که اسالمي عظيم کنگره يا حج کتاب. 1

 آن و گرديد اندآورده بدان مخالفان کهايراداتي و اشکاالت رفع و شد داده ـ بوده اسالم صدر در که نحوي به

 .شد منتشر 1110 و 15 هايسال همان در

 هايپچااسالم ياقتصاد مسائل بيان در بحثي نام به که] «زکات[» قرآن اقتصاد در عريان حقايق کتاب. 9

 سياه تليس در نامش که دراسالم حکومت تأليف علت به ،آن مؤلف بودن مبغوض علت به ليکن ،يافت مکرّر
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 بکتا چنانکه است اسالمي زکات موضوع در کهکتاب اين. بود طاغوتي حکومت دشمنان رديف در ساواک

 ليهاو نام) هيربد علي ديگران اسم به دهد، مي گواهي فسادش و نقصشهرت آنکه نه کند، مي بيان سنّت و

 .شد منتشر و چاپ بعد و 1191 سالهاي در نوانديش احمد و( بوده هيربدحيدرعلي وي

 و پرداخته تحقيقبه است معمول که طريقي به مکاسب ارباح خمس مسأله شرح آن در که خمس کتاب. 1

 بسياري دهع کين و خشم موجب ،چنينطلبيم توضيح البته و است ساخته آشکار را است مشهور آنچه بطالن

 #.است] کذا[ تأليف اين انگيزه تأليف همين قوي احتمالبه و اندساخته دين از هاييدکان که شود مي

 هشد داده کتاب پنججواب در جزوه پنج در کذايي خمس طرفدار علماي به که هاييپاسخ. 11 و 10 ،5 ،1 ،3

 يدبع چند هر! اندرانده رذالت سران در جهالتاسب اند،درمانده مقنع و لميع پاسخ از که کساني شايد و است

 صفحه 880 ضمن و شده تکثير اصفهان در تايپي صورت به و رحليقطع در قلمداران خمس کتاب. [نمايد مي

 .]است شده توزيع محدودهاينسخه در

 متقس. است شدهتأليف قسمت پنج در که تغال شرّ از نجات راه نام به است کتابي. 11 و 19 ،11 ،11 ،18

 يلهوس به الغيوبعالّم آنچه جز نيستراهي غيب علم بر را کس هيچ که است حقيقت اين اثبات در آن اول

 گرديده منتشر 1198 سال در قسمت اين. اندگفته خود بهپيروان نيز آنان و است کرده نازل پيغمبران بر وحي

 باالتر و جلي شرک حدِّ تا غاليان را آن که ـ واليت مسأله آن در که است تواليبحث در آن دوم قسمت و

 قسمت.است شده داده کافي توضيح کند، مي امر بدان قرآن که واليتي و گرفته قرار تحقيق ـمورد اندبرده

 اين ظاهراً که است غاليانمعرفي در پنجم قسمت و زيارت بحث در چهارم قسمت ،شفاعت بحث در سوم

 در مؤلف آنچه حسب بر. باشد انتشار درمعرض يا چاپ حال در اشخاصي يا شخصي وسيله به هاخشب

 نوشته يقم نبوي ابوالفضل از «هستي امراء» کتاب بر رد در کتاب ،ايننوشته «غالت شرّ از نجات راه» انتهاي

 .است شده

 و جاهالن جهلعلت به که است لمانانمس ميان اختالف وسيله ترينمهم شرح در اتّحاد، شاهراه کتاب. 13

 و فاختال موجب سال سيصد و ازهزار بيش و آمده پديد خالفت مسأله در اسالم مخالفان تشويق و تحريک

 و افتي توفيق بدان توان مي آساني به شود حاکم وجدان انصافو اگر و است گرديده مسلمانان شقاق و نفاق

 .رابرانداخت افتراق و اختالف بنياد

 ددص در جميعمسلمانان يا فرد اگر که است حقيقت اين اثبات در ،رسول عترت از رسول سنّت کتاب. 11

 شرع اثني ائمّه که پيغمبر، عترت از را اسالماحکام اينکه جز ندارد ايچاره باشند، آخرت و دنيا در خود نجات

 .نيستند خطر از خاليکدام هيچ ديگر مذاهب وگرنه بگيرد هستند،
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 فرمان طبق کهاست اسالمي حکومت وظايف شرح در که است] 8 ج ،اسالم در حکومت[ حاضر کتاب. 15

 سعادت موجب تا بپردازد آن انجامبه اسالمي حکومت و جامعه بايد آخرالزمان پيغمبر سنّت و قرآن روشن

 در حکومت. )است درآورده حالت چنين به ماندرجامعه را ما آنچه است هااين. شود مسلمين آخرت و دنيا

 #(135 ـ 111 صص ،8 ج ،اسالم

 ترور علت در گريکاوش نوعي ،نگاشته 1191,11,8 در را آن و بوده قلمداران نظر مورد باال شرح در آنچه

 زا پس اما. شمرد مي بعيد را ديگراحتماالت و دارد تأکيد خمس کتاب روي بيشتر وي. است بوده خود

 تابک دوم مجلد پايان در عکسي صورت به و نوشته خودشقلم به که يشرح در ،کتاب متن حروفچيني

 و شده گريوهابي به متهم وي اينکه آن و کند مي اشاره قضيه اصلي بعد ،بهشده چاپ اسالم در حکومت

 برّيم اتهاماين از را خود متن اين در قلمداران. اندکرده او ترور به اقدام دليل همين به شيعه ازافراطيون برخي

 سولر سنت کتاب در و بوده وفاداربيت اهل احاديث و اخبار به که داند مي واقعي اي شيعه را خود و دانسته

 .است کرده بيان را خود عقيده اين رسول عترت از

 صورت هب تقريبا اند،قلمدادکرده وهابي زماني و سني را او گاهي مخالفانش اينکه به اشاره با ،متن اين در وي

: بيت هلا احاديث تا است کرده تالش رسولعترت از رسول سنت کتاب نوشتن با که کند مي تأکيد ،عيهدفا

 :که کند مي تأکيد باورهايش شرح مقام در و کرده رد را گري سني اتهامات او. دهد قرار خود کار مبناي را

 طهارا ائمه واخبار البالغه نهج و رآنق و معترف اوليا و انبيا تمام چنانکه خدا يگانگي به که مسلمانيم ما»

 را ايشان رسالت قرآن که جميعپيغمبران رسالت به و دهد مي گواهي وجدان و عقل و کنند مي راهنمايي

 يمانا النشور يوم بعث به و اندداشته بيان خدا جانب از اوآل و اهلل رسول محمد آنچه به و نمايد مي تصديق

 .«کنيم مي و کرده عمل بوده ما قدرت در آنچهبه ايمان اين انگيزه در و داشته

 .است قمري 1100 سال االول ربيع سيزدهم مقدمه اين تاريخ

 قلمداران و ييطباطباحسيني مصطفي ،برقعي ابوالفضل سيد امثال ؛نحله اين از نفر چند ميان پيوند هايريشه

 گريزان آن از وي که اتهامي براي را ،زمينهآن جز و اتحاد شاهراه در مانند او فراوان هاينوشته و سو، يک از

 يعتش از چيزي چه ديگر! واليت و امامت بر غدير حديث داللتعدم از بحث. کند مي فراهم خوبي به ،است

 يارتيز فرهنگ با چگونه ،قبرستان از ديگري عبرت يک حد در آن از کاستن و زيارت نقد گذارد؟ مي باقي

 و دارد؟ سازگاري ،بوده شيعه اصيل و مکتوب ميراث شمار در سو اين به سوم - دوم قرن از که شيعه

 .آيدميدست به ايشان هايفرمايش مطاوي از اليحصي و اليعد که ديگر هايپرسش
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 {اسالم در حکومت کتاب باره در}

 يدند از پس نراآ تأليف که است حاضر کتاب همين يعني ؛اسالم در حکومت کتاب ،قلمداران آثار از يکي

 رمضان 81 در و آغاز ديزيجان درروستاي روز همان صبح از ،1111 سال خرداد هيجدهم شب در خوابي

 #.استبرده پايان به 1111 ماه دي 81 يعني 1191 سال

 سني و شيعه سو ازيک مؤلف نظر به که مهمي بسيار بحث ؛است اسالم ديدگاه از حکومت کتاب اين موضوع

 به ،واقع در و بوده شناساندين و فقيهان توجه مورد کمتر ديگر، سوي از و اندرفته فراوان هايخطا به آن در

 :است نوشته کتاب آن درمقدمه وي. است نشده پرداخته آن به جدي طور

 رزويآ و بينند مي اسالميحکومت خواب که کساني حتي که است دريغ و اندوه غايت و تأسف منتهاي جاي»

 خيال در حتي خوانند، مي بدان را مردم و پرورانندخودمي مغز در را دولتي چنين آوردن وجود به و پيدايش

 موضوع اين در را اسالم مقررات و وقواعد رسوم و حدود هنوز روند، مي واعدام زندان پاي تا آرزو اين تحقق

 .«کنند مي دعوت چيز به را مردم و خواهند مي چه که دانندنمي و نکردهتعيين

 اما ،يافته انتشار 1111سال در ،است آن وجوب و لزوم و اسالمي حکومت اصل در که ،کتاب اين اول مجلد

 نهايي تدوين زمان آن مالي مشکالت دليلبه ،است اسالمي حکومت وظايف موضوع در که ،آن دوم مجلد

 ،تابک در) است شده تشکيل صليا بخش چند از کتاب اين. استگرديده منتشر 1191 سال در بعدها و نشده

 (:ماست از آن کردن قسمت چهار و نيامده مشخص صورتبه بندي بخش اين

 يک نعنوا به ،آن به توجه و اسالمي حکومت ضرورت اثبات باره در ،صفحه يکصد حدود تا ؛نخست بخش

 از اعم ؛اسالمي جامعه يتوجهبي درچرايي ،بحث اين مقدمه. است الزامي و حتمي اي فريضه و ديني امر

 .است اسالمي حکومت امر به سني و شيعه

 حکومت در اسالميحاکم انتخاب طرز ويژه به و اسالمي حکومت ها،حکومت انواع از بحث ؛دوم بخش

 .يابد مي ادامه کتاب 811 صفحه حوالي تا که است اسالمي

 ملزو ،بيعت نقضچون مباحثي شامل هک است حاکم و مردم ميان مناسبات به مربوط احکام ؛سوم بخش

 سيره از هم تاريخي شرحي ،بخش دراين. شود مي غيره و متجاوز حاکم از اطاعت لزوم عدم ،امام از اطاعت

 فحهص حوالي تا مباحث اين. است شده داده دست به فاسق حاکمان سيره از شرحي مقابل در و عادل خلفاي

 .دارد ادامه 100
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 جور ينسالط از گرفتنجوايز بودن روا و دولتي حقوق گرفتن حليت ،دولت در مشارکت وملز ِ؛پاياني بخش

 .است يافته ادامه( 110 صفحه) کتاب انتهاي تا که است

 و رآنق از استفاده ،استزمينه هر در مؤلف هايديدگاه بيانگر که کلي توضيحات جز به ،مباحث اين همه در

 توجه مورد تاريخي هاينمونه ،ادامه در. داردجاي مباحث صدر در ،ادله رينتمهم عنوان به ،سيره و حديث

 #.شود يم استفاده حجّت و دليل عنوان به ،سني و شيعه منابع از طوريکسان به ،زمينه اين در و گيرد مي قرار

 {حکومت ضرورت: الف}

 رفع ار ابهام دو تا کوشدومي کند مي فرسايي قلم «اسالم در حکومت ضرورت» از نخست بخش در نويسنده

 سخني آن از کسي و دارد وجود اسالمي حکومتمفهوم از اسالمي جامعه کليت در که ابهامي نخست نمايد؛

 امن به آنچه که بودند معتقد و کرده مطرح کسروي چون کساني که ابهامي و اشکال دوم. آوردنمي ميان به

 وزگار،رآن سياق و سبک به وي. ندارد اسالم به ربطي اينها و نبوده وزامر براي ،شده «دراسالم سياسي نظام»

 مينهز آن در و دارد خاصتوجه سياسي احکام به اسالم که کند اثبات مستشرقان زبان از تا کند مي تالش

 در ،حکومت امر در سنيان افراط از ،راهمزمان توجهيبي اين منشأ و است کرده ارائه مشخص هايديدگاه

 عمال که داند مي معصوم ِامام در «امام» مفهوم کردن منحصر شيعياندر افراط و فاجر و فاسق هر از طاعتا

 ائمق قيام از پيش را حکومتي نوع هر که را شيعه از رواياتي اينجا، در وي. شدهاست آن تعطيلي به منجر

 به بکتا از ،متأثرزمينه اين در که او. ماردش مي مجعول را روايات گونه اين و داده قرار نقد مورد ،باطلدانسته

 مي جهنتي چنين احاديث قبيل ايندرباره ،است خرقاني الموهوم محو شريف و نظير بي ،نفيس خودش قول

 :که گيرد

 بر حاکم و حقّهدولت که گرديده شيعه جامعه در سخيفه عقيده اين منشأ احاديث اينگونه هست چه هر»

 نمعصومي را آن دولت هيأت و شدهريخته آسمان در آن تشکيالت که است دولتي آن تنها مسلمين مقدّرات

 شانن و نام با عنداللّه مِنِ منصوص و معصوم آن امام و وحاکم دهند تشکيل آدميان دخالت بدون ،فرشتگان و

 ،نبوده مندقعال اجتماعي و سياسي تشکيالت هيچ به اخيراً شيعه ملت: واضح عبارتبه باشد، بوده مخصوص

 مهدي حضرت دوازدهم امام مخصوص و خاص را آن و حرام را امور اين در دخالت هاآن از ايپاره بلکه

 و عمليبي گرفتار شيعه آنکه نتيجه! وبس دانند مي هجري 899 سال متولد ،1 العسکري الحسن بن محمّد

 .«است شده حکومت قبال در مسؤوليتيبي

 مي و اندبوده آن گرفتارتاريخ طول در شيعيان که داند مي هايي شکنجه و آزارها را رباو اين ديگر عامل وي

 هر به! اندشده( ع) مهدي ظهور منتظر اند،خورده شکست خود هايقيام و هانهضت در بس از شيعيان: گويد
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 دراز روزگاري تا باشد کرده رها را امت سرنوشت عالميان خداوند کهنيست عاقالنه: است معتقد وي ،روي

 #: گيرد دست در را امت رهبري و کند اصالح را آن و برسدراه از کسي که

 و اسالم مهم بگويداحکام که است اسالم ابدي شرع به مؤمن و معاد روز و رسول و خدا به معتقد کدام»

 شرايط آن با منصوص و مخصوصامامي و خاص فردي تا بماند معطّل و منسوخ بايد الهيه قوانين حدود

 است اوصاف و شرايط آن داراي که را امامي است قدرتيقادر چه و کند؟ اجرا و بيايد خدا جانب از معهود،

 جز گردد امور آن متصدّي و مصدر تا آورد ظهور عرصه به قرن چندينغيبت پرده پشت از يا کرده ايجاد

 «خدا؟

 مي «آن وجوب و وسلطنت حکومت اصل هب راجع اسالم نظر» يعني خود؛ اصلي بحث وارد سپس قلمداران

 اهگهگ ،فارسي به آنها ترجمه و احاديث و برآيات عالوه وي. آورد مي شاهد آن براي سنت و کتاب از و شود

 عامل که است مهم اصل اين از مسلمانان غفلت او شگفتي ِ،موضوعبخش اين در. دهد مي هم توضيحاتي

 ازيکي انعنو به ذلّت اين از بارها ،پيشگفته کتاب نويسنده. است شده جديد دنياي در آنهاذلّت و نکبت مهم

 هايداشتبر ،ميان اين ،درعالوه به. کند مي ياد اسالمي امت وضعيت به نسبت خود ذهنيت اصلي هايگاهتکيه

 در منحصر را آن روي هيچ به و پرداخته«مر¤اال اولي» تفسير به وي نمونه براي. دارد هم را خود خاص

 .گذارد مي وا آسمان ارمغانکتاب به را کاملتر بحث و داندنمي معصومين

 داشت سابقه شيعيفقه در بحث اين. است روايات در «امام» مفهوم شرح اينجا، در وي مفصل هايبحث از

 صرمنح روي هيچ به ،شيعي فقه کهن ومتون روايات در «امام» مصداق که است آن بر قاطعيت با قلمداران اما

 :افزايد مي ،آورده اسالم در حکومت وجوب اصل درباره نظرخود تأييد در رواياتي و. نيست معصوم امام در

 مسند رب مردم تريندين،بيترينعفتبي ،ترينپست ،ترينرذل ،اسالمي کشورهاي از ايپاره در بينيممي»

 به دربست را آن زرخيز منابع و اسالمي وکشور گرديده مسلمين امور دائرمدار و زده تکيه مسلمين حکومت

 تاس آنجا عجب و! اندکرده آنان اسير و برده را مسلمان مرد و وزن نموده تسليم اسالم دشمنان و بيگانگان

 و اصالً ،حکومت امر و قوانين و احکام و دستورات همه اين با عامي و عالم و وداني عالي از مسلمانان که

 عمل رايب البد اگرهست و هست هاآن دين در حکمي چنين که دانندنمي اساساً بلکه ،نداشته بدان ابداًاعتنايي

 !«است
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 {اسالمي حاکم و حکومت ماهيت: ب}

 يننخست و کند مي هاآغازحکومت انواع از شرحي با را بحث نويسنده و است اسالمي حاکم درباره دوم بخش

 روسو از ،زمينه اين در وي. ندارد اي ميانه هيچ آن با اسالم که داند مي «پادشاهي»ِ حکومت را حکومت نوع

 #.است کرده نقل را مطالبي منتسکيو و

 عصر فجايع» به بااشاره و پذيردنمي هم را آن که شمارد مي «مشروطه» حکومت را حکومت ِدوم نوع وي

 .کند مي رد ،رَقانيخَمرادَش از مطالبي به استناد با را قوا تقسيم حتي «مشروطيت

 :نويسد مي ،استحاکم آن بر مشروطه نظام اصطالح به که است ايران موجود وضعيت منتقد که قلمداران

 زيامرو مشروطه اينقدري به و نبوده روزي هيچ مشروطيت و آزادي ايران در که گفت توان مي حقيقت به»

 !«.آن دياستبدا زمان بر رحمت هزار: گفت بايد که است مسخره ما

 ود،شنمي عمل ازمجتهدين تنپنج نظارت براي اساسي قانون متمم دوم و اول ماده به اينکه به توجه با وي

 !«بداند مشروطه حکومت حکومترا اين کسي که ناداني و حماقت زهي واقعا: »گويد مي

 نشده محقق هم ،آنلعم در اما است بهتر نوع دو آن از که است «جمهوري» او نظر در حکومت از سوم نوع

 .است «مفت حرف» شده اظهار باره اين در آنچه اغلب و

 نظام زا تعريف اين مبناي(بَيْنهم شُوري أمرُهُم وَ) آيه. «است انتخابي و مشورتي اسالمي حکومت» وي نظر در

 ترينمهم وانعن به اصل اين که است آن نشانگرهم وي از پس خلفاي و پيامبر حکومتي تجربه و است اسالمي

 و عثمان و عمر و ابوبکر خالفت تحليل سراغ به وي اينجا در. استبوده مقبول اسالمي حکومت در اصل

 تخالف که است آن «ًفَلْتة بيعت» از وي تحليل. رود مي نه يا بوده کامل مشورت آياروي اينکه و( ع) علي

 .دهد مي راشرح آن علل و پرداخته آن جيهتو به وي ،همه اين با. است نبوده کامل مشورت با ابوبکر

 کومتح اگر که استآن بحث اين در او نظر از مهم اشکال ،است انتخابي امامت که اصل اين پذيرفتن از پس

 که است آن باره اين در وي نظر ؟چيست نصوصامامت همه اين پس ،است مردم سوي از انتخابي و مشورتي

 اکمل نمونه وانعن به را( ع) علي باشد، داشته اسالمي حاکم يک بايدکه صفاتي به توجه با خود، پيش از پيامبر

 ئمها مخصوصدين مفسّر معناي به امامت البته. بس و است حدّ همين در امامت نصوص. کردمعرفي آنّ اتم و

 رهبري قامم» يو اعتقاد به. کرد جدا استانتخابي و مشورتي که سياسي رهبري از بايد را آن و است عشر اثني

 :نيستند «الجمع مانعة» چند هر هستند، دوچيز «واليت و زمامداري مقام» با «هدايت و
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 رب ايشان قبول باوجود و ايشان حق شد گفته چنانکه چند هر ،زمامداري معناي به خالفت و حکومت پس»

 منتهاي و باشد آنان لقتخ غايي علتکه نيست مهمي مقام چنان آن صورت هر به اما ،است حرام ديگران

 ماند،ب باقي ايشان در القيامه يوم تا رياست و رسيده خالفتبه آنان که باشد معني اين رسول و خدا منظور

 ايج به توان مي را ديگري نشدند، يا نبودند هرگاه که است ايشان شؤون از شأنيحکومت و خالفت بلکه

 خود کيفيتاين از تقدير حسب بر را ايشان آيد مي بر اخبار زا آنچه عالوهبه. گماشت و کرد کانديداايشان

 #.«است نبوده ايبهره

 :که نيست اين جز ،معناست چه به «علي امامت برّ نص» اينکه در وي پاسخ روي هر به

 شخص فقط و نيستمخصوصي و معدود معين اشخاص يا شخص انحصار در اسالم واليت و حکومت»

 ،است معني اين به ناظر فقط هم ّرسولنص و خدا فرمان و است مقام اين سزاوار امّت وْرعاَ و اَتْقي و اعلم

 کاماح و اسالم دين حقايق به ترعارف و ترعالم امّت افراد ازتمام( ع) طالب ابي بن علي اميرالمؤمنين وچون

 و خدا فرمان کامل مصداق لذا بود، تراليق و اولي اسالمي خالفت به زمين رويمردم جميع از و بوده آن

 عشراثنيائمّه از عبارت که حضرت آن گرام اوالد ،اسالم تاريخ شهادت به همچنين و است رسولتعريف

 و بودند فرد به منحصر صفاتاين در حقيقت در و امّت اَوْرع و اَتْقي ،اَعْلم خود زمان در کدام هر هستند،

 فاتص و عاليه کماالت از اطالع و ايشان وجود بهعلم با ارانيبزرگو چنين زمان در که کساني است پرواضح

 بزرگواران آن ّحق غاصب حقيقت در اند،گرديده حکومت امر متصديايشان به مراجعه بدون هاآن ممتازه

 .«اندبوده

 رام» که است آن ودليلش دارد تأکيد آن روي مکرّر وي که است نکاتي از ،معصومين به امامت اختصاص عدم

 خصوص به وي اشاره. «نيست بردار تعطيل وجه هيچ به که است امري ،اسالمي امّت زمامداري و حکومت

 .است غيبت عصر

 وي اهديدگ خالصه. پردازدميروايات و آيات از اسالمي حاکم بودن انتخابي و مشورتي ادله بيان به آنگاه وي

 :که است اين باره اين در

 ستا شارع توجه ومورد فرايض ترينبزرگ و مسائل ترينمهم از حکومت مسأله ،يهاسالم مطهّره شريعت در»

 و تابک به مردم ترينعارف و تر،پرهيزکارترعفيف تر،عالم که امامي و حاکم انتخاب و شور وسيله به آن و

 رجهد شمنداندان و مسلمين مراقبت و نظر تحت وي و گيردميانجام باشد امّت تريناليق و ترشجاع و سنّت

 ،شريعت طريق در که مادام و پردازد مي الهي احکام اجراي به شوند، مي تعبير عقد و ّحل اهل به که ،اوّل

 مانند او دهد،اطاعت مي تمشيت را عباد حفظ و بالد نظم و دارعهده را ملت ديني و سياسي و اموراجتماعي
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 مجازات موجب و بوده زمين در فسادفرمانش از يسرپيچ و حرام مخالفتش و واجب... رسول و خدا اطاعت

 #.«شود مي شديد

 يعني ؛است اولويتدايره در تنها ،فرموده خالفت باره در خود حق باره در آنچه( ع) علي امام ،وي نظر به

 جمالت ،باره اين در وي. نمودتصورمي الهي حق يک را آن آنکه نه دانست مي اولي ديگران از را خود

 .است آورده خود سخن راشاهد آنها و کرده ارائه منابع ديگر و البالغه نهج از نيفراوا

 اسالمي ومتحک به نسبتاينچنين دهند، مي امامت به که اهميتي همه با شيعيان بيند مي اينکه از ديگر بار وي

 .داند يم شيعه جامعه بر «آحاد ترينظالم و افرادبدترين» تسلط براي عاملي را همان و کرده گاليه اند،توجهبي

 خود متاما باشند، نداشتهسياسي رهبري اگر حتي و هستند امّت هاديان ،معصوم امامان البته که است معتقد

 بريره ،ديني رهبري گونه آن کردن بابرجسته که است اين گيرد مي مطلب اين از که اي نتيجه و دارند را

 خاص طريق از البته که داند مي واجب و الزم هم غيبت زمان رراد آن و دهد مي نشان ترعمومي را سياسي

 .شد خواهد انتخاب

 روش وافقت عدم باخلفا، علي امام بيعت علت پردازد؛ مي سياسي ـ تاريخي رخداد چند تحليل و بيان به آنگاه

 اين رسيبر و حکومت و خالفت امر به عليامام رغبت عدم ،اسالم مشورتي روش با نفر شش تعيين در عمر

 هاولي کراهت رغم به علي امام سوي از خالفت پذيرش علت ،طلبيرياستمذمت اخبار، و روايات نظر از امر

 از... و مظلومين امدادجهت به اسالم در زمامداري ثواب ،اسالم در واليت و حکومت مقام ،فضيلتآن از

 .است آورده شاهد را رواياتي و آيات آنها براي که است مباحثي

 و مشورتي حکومتي اسالميحکومت که است چنان مؤلف نظر ،اسالمي حکومت ماهيت باره در ،روي هر به

 از شپي «گيرد؟ مي انجام کساني چه با و طريقچه به مشورت» که است آن پرسش اينجا در. است انتخابي

 توجه با وي. دانگرفته برابر اباتانتخ و پارلماني نظام با را مشورتينظام جديد، عصر متفکران از بسياري وي

 مردمعموم که است آن بر داند، مي انصار و مهاجر حاکم انتخاب در را رأي حق که 3عليامام سخنان به

 فرهيخته افراد عبارتيبه يا عقد و ّحل اهل به اختصاص تنها اين بلکه کنند، شرکت انتخابات در توانندنمي

 الَ ْقُل) آيه جمله از آمده اکثريت درمذمت که فراواني آيات ايراد با و فتهنپذير را اکثريت مالک وي. دارد

 هي( 100: مائده( )َتُفْلِحُون ْلَعَلَّکُم ِاالْلْبَاب أُولِي يَا اهللَ فَاتَّقُواِ الْخَبِيث ُکَثْرَة أَعْجَبَکَ وَلَوْ ُوَالطَّيِّب ُالْخَبِيثيَسْتَوِي

 :يدبگو تا کند مي ايجاب پهلوي زمان انتخابات از مؤلف تجربه. بداندخاص وهيگر ويژه را رأي تا کوشد
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 تانتخابا امر در وشرف فضل اهل از کسي کمتر ،بوديم ناظر و شاهد خود ما که انتخابات دوره چند اين در»

 رعاع مَجهِ نادان اکثريت مقابل در آنان کنندآراي کوشش باره اين در هم چقدر هر دانند مي چه. کرد شرکت

 #. «ندارد تأثيري هيچ

 اب نهايت در و کندآغازمي گروه اين درباره را بحثي دارد، باور عقد وّ حل اهل دادن رأي به که وي ،اين بنابر

 حق راداف اين که پيداست. رساند مي خودمطلوب نتيجه به را بحث اين ،بوده انصار و مهاجر در که مالکهايي

 است «مانز اوضاع با احکام تأويل و تطبيق» براي فقط دهندميتشکيل که هم را لسيمج و ندارند قانون وضع

 اين در که وي. کنند تعيين را حاکم سپس و بپردازند يکديگر با کامل مشورت بايدبه جماعت اين. بس و

 که دارد اعتقادقديم سبک همان به بيعت به انديشد، مي هم آن ِسنّي نوع از ِسنتي ،زدگيسنّي بر ،عالوهزمينه

 رچهگ است بهتر صندوق دردادن رأي از اين. کنند بيعت او با يکان يکان مردم و بنشينند منبر روي خلفا

 !باشد نداشته اشکالي هم آن شرع نظر از است ممکن

 در مؤلف. کند امورمشورت اجراي در عقد وّ حل اهل با بايد ،شدن انتخاب از پس هم حاکم ديگر، سوي از

 گويد مي سخن مشورت در زنان سهم از اينجاوي در. است داده دست به خلفا تاريخ از شواهدي هم باره اين

 .دکن نقد ،آمده زنان با مشورت از نهي در که را آنچه و دهد نشانسهيم باره اين در را آنان تا کند مي تالش و

 هايينهنمو هم باره دراين. نکند مشورت دسابقهب و نااليق افراد با ،حکومت امور درباره که است حاکم وظيفه

 .دارد وجود تاريخي اخبار و روايات در

 رهيختهف مردم آنکه ديگر.است امّت اتقاي و اعلم آنکه اوّالً: است کسي چه اسالمي حاکم که کنيد تصور اکنون

 باره اين در طوالني شواهدي وي. کند امورمشورت در عقد و ّحل اهل با بايد آنکه سوم و اند،برگزيده را او

 .است کرده ارائه سنّت و قرآن از باشد، ديگر عاليهصفات واجد و اتقا و اعلم بايد حاکم که

 {اسالمي حاکم و مردم ميان مناسبات: ج}

 ارهب در کلي طوربه که را بحث ،آمده اسالم در امام و پيشوا شرايط بيان از پس که ،سوم بخش در مؤلف

 هک وي. کنند اطاعت خود حاکم بايداز مردم که کند مي آغاز نکته اين با است خليفه و حاکم دوجو اهميت

 اطاعت» عنوان ذيل اينجا در دانند، مي امام را فاجريِ فاسق هر چرا که است کرده گاليه سنيان از بار چندين

 پيشواي اطاعت» نباشد متقي لعاد حاکم آمدن کار روي امکان که خاص درشرايط که است آن بر «فاجرِ امام

... و اندازدکارمي به شريعتمجراي در را حکومت دستگاه و سلطنت قدرت که مادامي ،فاسق وامام فاجر

 #.«است االطاعه الزم رسول و خدا فرمان چون فرمانش و واجب



212 

 

 خصوص به ،نمسلمانابه و دهد نشان را اسالمي حکومت اهميت تا داند مي روي آن از را نکته اين وي

 هر به هبلک باشد، معصوم ،اسالمي حتماحاکم نيست الزم که است چندان قضيه اهميت که بفهماند شيعيان

 :کنند اطاعت او از هم مردم و بگيرد دوش به را وظيفه بايداين ،هست دسترس در کس هر و ،شده قيمت

 ضعيو اين با و ندارندجهان پروردگار پيشگاه در عذري گونه هيچ شيعه طايفه مخصوصاً و اسالم ملت پس»

 و دنيا سياه رو و ذليل اندآورده وجود به که

 

 http://historylib.com/index.php?action=article/view/644منبع : 
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 ( ساواک اسناد روايت به ارشاد حسينيه کتاب به نگاهي)  ساواک و ارشاد حسينيه

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  01/  80: سايت روي انتشار تاريخ

 

 پرسروصداي مؤسسات از يکي ارشاد حسينيه پرونده در موجود اسناد سال 81 گذشت از بعد خوشبختانه

 (.1111 تاريخي، سنادا بررسي مرکز تهران،) يافت انتشار جلد يک قالب در 91 - 13 سالهاي

 مؤسسه آن هب بيشتري توجه و مراقبت ساواک و باشد بيشتري اسناد ارشاد حسينيه پرونده در رفت مي انتظار

 آنجا به بوطمر اسناد بسا دليل، همين به و بوده افراد متوجه بيشتر ساواک نگاه رسد مي نظر به اما. باشد کرده

 پرونده در موجود اسناد مسلما. اند داشته سروکار حسينيه آن با نوعي به که است افرادي پرونده در بيشتر

 اين شيهحا در تواند مي نشده، برخي و شده منتشر برخي که ديگر بسياري و شريعتي دکتر و مطهري آقاي

 .گيرد قرار استفاده مورد پرونده

 مؤسسه يک عنوان به هحسيني مؤسسان که زماني. است 11 سال به مربوط پرونده اين در موجود سند نخستين

 مجموعه و ساواک کشور، کل شهرباني. دادند را آن ثبت درخواست ديني و علمي تحقيقات و تعليماتي خيريه

 هک مطهري آقاي جز به که بود آن خاطر به عمدتا موافقت اين و کردند موافقت آن تأسيس با مربوطه هاي

 غير کامال را زمرک ين ا بودند کرده تعهد عالوه به و نداشتند! مضره سابقه بقيه داشت مختصري سياسي سوابق

 .شد نمي آغاز کار شد نمي پذيرفته اگر که بود شرطي اين. نمايند اداره سياسي

 آبادي علي عبدالحسين و( 1110 متولد) ميناچي ناصر آن، مالي باني( پالرد کارخانه رئيس) همايون محمد

. شدند معرفي مؤسس اعضاي عنوان به( 1111 سال در انقالب از بعد متوفاي و کشور عالي ديوان دادستان)

 يآباد علي آوردن گويا. بودند دار خزانه ميناچي و رئيس نايب مطهري آقاي رئيس، همايون مديره هيئت در

 در وده،ب تشريفاتي صرفا اسمش که نوشت ساواک براي يادداشتي در بعدها وي و بود صوري امري صرفا

 است گفتني(. 110 ص) است نداشته مشارکت هم آنجا هاي سخنراني در حتي و شتندا مداخله کاري هيچ

 ابکت همين در بنگريد را حالش شرح) بود شاهنشاهي قضائي نظام در باال سمت دهها داراي آبادي علي که

 (.10 – 15 ص حسينيه، اسناد
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 فخرالدين و شريعتي تقي محمد فلسفي، مرحوم به توان مي مرکز آن سخنرانان نخستين از مطهري، آقاي جز به

 #.است شده ياد آنان از ساواک در حسينيه پرونده در موجود اسناد نخستين در که کرد اشاره حجازي

 مي هک است اسنادي آمده کتاب اين در آنچه اما است، فراوان مختلف منابع در حسينيه به مربوط اطالعات#

 با العاتاط اين بايد مسلما. دهد نشان حسينيه هاي فعاليت به نسبت را رژيم نوعي به و ساواک ديدگاه تواند

 دقيق را چيز مهه باشند توانسته آن خبرچينان يا ساواک که نمايد مي بعيد که چرا شود، داده تطبيق ديگر منابع

 و ازفر و حسينيه به نسبت پهلوي کارگزاران بينش دادن نشان است مهم آنچه حال اين با. کنند گزارش

 .است آن فرودهاي

 رائها هاي سخنراني از بسياري گزارش که آن کرد استخراج توان مي مجموعه اين از که جالبي نکات از يکي

 يط فرهنگي مرکز اين در که را مطالبي سير بر مرور با توان مي اما است مختصر چند هر و آمده آن در شده

 از زيادي اطالعات نتوانسته ساواک که کرد اعتراف بايد حال اين با. آورد دست به شده ارائه سال چند اين

 ردرگميس با نهايت در و نرسيده هم جامعي تحليل به که چنان. آورد دست به حسينيه اين در مسائل طرح روند

 .است کرده تعطيل را آن

 ست؛ا بوده سياسي مسائل به افراد پرداختن داشته اهميت ساواک براي آنچه ها سخنراني گزارش لحاظ به

 رقرا توجه مورد هم اجتماعي انتقادات يا و عمومي و ديني فرهنگ به مربوط مسائل از برخي گهگاه گرچه

 و اتحاد باره در» 18/10/11 مورخه سخنراني در مطهري آقاي که است آمده چنين مثال براي. است گرفته

 ينب داشتند سعي امريکا اسبق جمهوري رؤساي داشت اظهار پايان در و نمود صحبت مسلمانان يگانگي

 همين .ايمان روي نه کنند تکيه مليت روي بايد مسلمانان بودند گفته و اندازند اختالف اسالمي کشورهاي

 (.81 ص) «کرد وارد اسالميان و اسالم به بزرگي ضربه موضوع

 دليل به مربوط بود ديگران عليه روحانيون از برخي گيري موضع که حسينيه در اختالف هاي نشانه نخستين

 يک که اين آنان ديد از. بود حجازي فخرالدين هاي سخنراي به فلسفي آقاي جمله از افرادي اعتراض

 #( .89 ،81. )بود قبول قابل غير کند صحبت حسينيه يک در تراشيده را ريشش که سخنراني

 مي اعمال وي بر فلسفي آقاي جمله از روحانيون از وي مخالفان از برخي سوي از که فشاري بر افزون بعدها

 در او. گرفت قرار هم ارشاد مديره هيأت فشار تحت سياسي مسائل از برخي طرح دليل به حجازي شد،

 سينيهح در سخنراني سال دو از پس که گفت خود سوابق به اشاره با و شده عصباني 13 آبان در خود سخنراني

 اک،ساو اسناد روايت به حجازي لدينفخرا) کرد نخواهد سخنراني ديگر و شده خسته فشار همه اين از ارشاد،
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 را احتياط جانب رعايت حجازي چون که است همين گزارش آن پي در ساواک نظريه(. 118 – 111 ص

 .است نداده وي به را ديگري سخنراني اجازه مديره هيأت کرده نمي

 زارشگ ساواک بعمنا توسط آن خالصه و گرفته صورت حسينيه در اوائل همان در که هايي سخنراني معدود از

 کتاب 11 صفحه در بوده واسالم ايران ارتباط باره در موضوعش که است همايي الدين جالل سخنراني شده

 .تاس کرده رد را آوردند اسالم شمشير زور به ايرانيان که را نظريه اين سخنراني اين در وِي. است شده درج

 به که گزارشي در(. 11 ص) کرد حج ن کاروا تدارک به اقدام ارشاد حسينيه بار نخستين براي 1113 سال در

 نبالد به روي هيچ به او که است گفته ساواک به بازجويي يا مصاحبه در ميناچي است آمده مناسبت اين

 .کند مي فعاليت مذهبي لحاظ به صرفا و نيست سياسي مسائل

 سال زا حسينيه فعاليت مهم ايه جنبه از يکي و شده منعکس هم بعدي اسناد در حج مسأله به حسينيه توجه

 .است مستقل بحث يک شايسته خود که بوده بعد به 13

 محمدتقي و حجازي و مطهري مانند حسينيه سخنرانان که آن رغم به شده، تأکيد هم باز ديگري گزارش در

 اشدب مي او عهده به مزبور مؤسسه مذهبي امور اداره که مقدم ميناچي اما هستند مضره سوابق داراي شريعتي

 رسد مي نظر به(. 11 ص) است گرفته عهده به شخصا را کشور مصالح خالف عمل گونه هر مسؤوليت

 .ببرد پيش هب را خود اقدامات بتواند قانوني صورت به بيشتر حسينيه تا بود همين براي هم آبادي علي آوردن

 در سالما دنياي که آن مناسبت هب گرفت تصميم مطهري استاد پيشنهاد با گويا ، ارشاد حسينيه 13 سال در

 کيهان رد که حسينيه اطالعيه متن. کند برگزار باشکوهي مراسم است، گرفته قرار هجرت قرن پانزدهمين آغاز

 #(.91 ص) است شده درج کتاب اين در رسيده چاپ به هم وقت همان

 نرانيسخ محمد سيماي نعنوا تحت تحت بود قرار که بود شريعتي علي دکتر مراسم اين سخنرانان جمله از

 تمخا محمد کتاب در و نوشت نامه جشن همين مناسبت به او که بود کتابي يا مقاله عنوان اين(. 98. )کند

 .شد چاپ مستقل صورت به هم و پيامبران

 به اختالف بدون شد، مي طرح گاه که ساده نظرهاي اختالف منهاي ارشاد، حسينيه که است وقت اين در

 جعمرا تأييد از سخنراني يک در مشکالت، برخي رغم به هم فلسفي آقاي که طوري به. داد مي ادامه کارش

 يالنيم اهلل آيت مقصودش که مشهد مراجع از يکي خصوص به که اين و گفت سخن آن هاي برنامه به نسبت

 (95 ،93 – 91ص) است کرده تأييد را آن بوده
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 نخستين اد،اسن اين اساس بر. بود تراشي ريش و يشر بحث همان حسينيه باره در مشکل نخستين که گذشت

 آن يهعل اي اطالعيه تدارک به دست انصاري داماد قمي محمدي ابوالقاسم شيخ و فتاحي مهدي با نفر دو بار

 از بيش نظر و ديدگاه و تراشي ريش حرمت باره در اطالعاتي حاوي که دو اين بيانيه متن( 10 ص) اند زده

 (.11 – 11 ص) است آمده ادامه در است باره آن رد مراجع از نفر بيست

 هاشمي: آقايان از بودند عبارت حسينيه سخنرانان از ديگر برخي ، بعد سالهاي طي واقع، در و ايام اين

 سخنراني به اشاره اسناد ضمن طور همين. غفوري علي و شيرازي، مکارم جعفري، تقي محمد رفسنجاني،

 ص) کرماني موحدي( 19 ،10 ص) نوري حسين شيخ و( 31 ص) رائيکتي مصطفي مهندس مانند افرادي

 نوري اهلل هيبت ،( 53 – 51 ص) بالغي صدرالدين ،( 51 ص) خزعلي( 11 ص) محالتي اهلل فضل شيخ( 11

 اهلل حشمت ،( 151 ص) شبيري مرتضي سيد( 133 ص) خويي زرياب( 119 ،111 ص) باهنر ،(51 ص)

 3(811 ص) سامي دکتر و( 810 ص) توسلي دکتر( 801 ص) رضواني اسماعيل محمد ،(155 ص) مقصودي

 شبي سخنرانان تعداد طبعا. کردند مي اداره را حسينيه کالسهاي از برخي 91 سال در اخير افراد. است شده هم

 محيط صدر، حسن از آن در که کتاب همين 91 – 98 ص در حسينيه اطالعيه به بنگريد جمله از.  اينهاست از

 هشد ياد هجرت قرن پانزدهمين آغاز مراسم سخنرانان جزو هم مناقبي دکتر و کرماني زاده ناظر ي،طباطبائ

 .است

 پيدا اختالف مديره هيأت با 15 سال در گويا مدتي که آن جز داشت برنامه فراوان صدربالغي که است گفتني

 تعل باره در و بازگشت حسينيه به وي رفت آنجا از مطهري آقاي که زماني ديگر بار اما. نيامد آنجا کرده

 تا ستا گرفته تصميم و است جريان در حسينيه عليه اي توطئه کرده احساس که گفت هم خود بازگشت

 #(.801 – 801 ص) کند آغاز را خود همکاري

 و سياسي يعني – ناراحت روحانيون جزو ، سخنرانان از برخي که موضوع اين به ساواک ديگر، سوي از

 به حسين که درسي باره در نژاد هاشمي مرحوم 10/1/11 تاريخ در داشت کامل توجه هستند – رژيم مخالف

 .شد عنوان همين با کتابي بعدها که است مطلبي همان اين(. 11 ص) است کرده سخنراني آموخت انسانها

 مي که غرب ودنياي اروپا در: گفت وي. بود آزادي عنوان تحت رفسنجاني هاشمي 1/5/13 روز سخنراني

 رفيط از و کند مي تهديد را غرب بدبختي و فساد آزادي، همين اثر در و نيست معنوي آزادي آزاديم، گويند

 مسلمان جوانان. کشند مي خون و خاک به يهوديان دست به را مسلمان و عرب هزاران آزادي عنوان تحت

 کرده تحريک را ساواک حسينيه، در يهاشم سخنراني(. 15... )زنند مي آتش ها آن پير مادر و پدر مقابل در را

 هاي گزارش اسناد اين در. آوردند دست به او باره در بيشتري اطالعات تا است خواسته خود عوامل از و
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 ادامه او روي حساسيت هم آن از بعد(. 31 ص) است شده داده ساواک به هاشمي ها سخنراني از هم ديگري

 يک 15 سال در هاشمي(. 188 ص) است شده داده هايش سخنراني از هم ديگري هاي گزارش و داشته

 و( 131 – 131 ص) آمده اسناد اين در مفصلش گزارش که داشت اجتماعي عدالت عنوان تحت سخنراني

 يفتحر هاي ريشه باره در هم يکبار. است داشته عالقه اجتماعي عدالت بحث به موقع همان از که پيداست

 .کند مي انتقاد قاجاريه و عباس شاه از شدت به و گويد مي سخن اسالم تاريخ در

 نجاما فلسطين با ارتباط در زمان آن که کاري تناسب به ها سخنراني اين در وي اصلي هدف رسد مي نظر به

 حريفت مسأله در اسالم تاريخ در خصوص به جديد و قديم در يهوديان کارهاي افشاي باره در بيشتر داد، مي

 اصالحات زمينه در هاشمي آقاي هاي انديشه و افکار از برخي سخنراني ينا در(. 111 – 110 ص) است

 و يهود موضوع باره در هاشمي هاي سخنراني. آورد دست به توان مي را مذهبي هاي خرافه مسأله و ديني

 (.119 ص) دارد ادامه او دستگيري زمان تا هم آن از بعد فلسطين

 زا مشکل آينده در حسينيه ، موجود وضعيت با که کند مي الماع بعد به 13 سال يعني زمان اين از ساواک

 (.13) شود انديشيده اي چاره آن مديره هيئت در نفوذ با است بهتر و بود خواهد

 ساواک هب مديره هيأت اعضاي تا است شده سبب گذرد مي حسينيه در که مسائلي از برخي به ساواک اعتراض

 #:بگويند

 در فمنحر عوامل و عناصر نبايد وجه هيچ به... و است تعليماتي خيريه مؤسسه يک درصد صد مؤسسه اين

 اين کما شد خواهند طرد بالفاصله صالح ذي مقامات معرفي با يا و مشاهده صورت در و نمايند رسوخ آن

 در است مديت و واقع مير هيأت اعضا اعتراض مورد حاد هاي سخنراني علت به حجازي فخرالدين که

 تمقاما تأييد مورد نيز شريعتي دکتر چنانچه و نمايد نمي شرکت حسينيه اين طابهخ و وعظ جلسات

 هيأت که شد اشاره(. 1113 بهمن 11 ص) شد خواهد خودداري تهران به نامبرده دعوت از نباشد صالحيتدار

 .شد حجازي فخرالدين سخنراني ادامه از مانع مديره

 چندين انيرفسنج هاشمي که گذشت. شد تبديل فلسطين به کمک براي مرکزي به تدريج به ارشاد حسينيه

 براي کمکهايي فلسطين مسأله شدن داغ با 11 سال در و کرد ها فلسطيني به اسرائيل ظلم باره در سخنراني

 مکه در ارشاد حسينيه کاروان يکبار که است آمده سندي در(.  189 ،181 ،50 ص) شد آوري جمع فلسطين

 ، يافت ادامه همچنان ماجرا اين(. 183 ص) است گذاشته ها فلسطيني اختيار در تومان هزار دو و سي مبلغ

 .کند مي دنبال را آن بعدي اسناد که چنان
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 آن رايب اگر: است گفته حکيم اهلل آيت باره در که است باهنر دکتر سخنراني به مربوط اسناد، آن از يکي

 متن سپس. است داده عرب چريکهاي نفع به و لاسرائي عليه که فتواست چند همين باشد افتخاري مرحوم

 ص) گرفته قرار ساواک توجه مورد هم باهنر آقاي بعدي هاي سخنراني گزارش(. 115 ص) خواند را فتوا

 15 سال در باهنر هاي سخنراني تعداد(. 191 - 190 ص) است شده داده پيگيري دستور و( 111 ،119 ،111

 .است فراوان نسبتا 90 سال اوائل و

 آورده شريعتي قول از که است 1111 خرداد 81 به مربوط شريعتي دکتر سخنراني از رسمي گزارش اولين

 صفحه در هم بعدي گزارش(. 59 ص) کرد صادر ديگر کشورهاي به تجدد تمدن، جاي به اروپا که است

 کي جز به ينيهحس در شريعتي دکتر سخنراني از گزارشي هيچ 90 ارديبهشت تا 11 سال آذر از پس زان. 115

 سلسله هاي برنامه اعالم از 90 سال ارديبهشت در آن از پس. است نشده داده 15 مرداد 83 تاريخ در مورد

 است دهش ياد شده، مي اداره بايد کالس صورت به و شريعتي دکتر توسط که ديني و علمي تحقيقي، دروس

 رفته( ع) الجواد مسجد به و کرده ترک ار حسينيه هم مطهري آقاي که است که زماني همان اين(. 151 ص)

 (.153 ص) بود

 بعدي اسناد در که آيد مي ميان به حسينيه در( 1131 م) مانيان محمود حاج حضور از سخن مقطع يک در

 مسأله روي ساواک شود مي طالقاني اهلل ايت نقش از صحبت وقتي اما. است شده دنبال مسأله اين هم

 نبود ايلم روي هيچ به ساواک و بوده سياسي وضوح به طالقاني اهلل ايت ابقسو زيرا دهد مي نشان حساسيت

 آوردند دست به اطالعاتي خواهد مي خود عوامل از باره اين در ساواک. باشد داشته حسينيه در نقشي وي

 #(.11 آذر 111ص) ندارد حسينيه در نقشي کمترين طالقاني که بود اين ساواک عوامل پاسخ اما( 109 ص)

 است هايي گزارش جمله از باد زنده و باد مرده هاي برنامه عليه مطهري آقاي از صريح سخنراني يک ارشگز

 ياد سخنراني عنوان(. 101 ص) است بوده وي توجه مورد رژيم ضد بر فرهنگي حرکت دهد مي نشان که

 از شده ارائه هاي گزارش. است کرده جلب را ساواک حساسيت و بوده اسالم آزاديبخش نهضت شده

 در را ايشان هاي انديشه از اي گوشه تواند مي و است متعدد 15 و 11 سال در مطهري آقاي هاي سخنراني

 مهم استاد براي که است مباحثي همان مباحث اين از برخي(. 113 ،111 ص نمونه ي برا) دهد نشان دوره آن

 زن حقوق به مربوط مباحث جمله از .است پرداخته مي باره آن در کتاب نوشتن به دوره همان در و بوده

 – 193) است شده داده مبسوط صورت به آن گزارش که( 191 ص) اسکندريه در کتابسوزي يا( 111 ص)

110.) 
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 هزمين اين در. است داده مي باره اين در احتماالتي و بوده مهم ساواک براي هم حسينيه مالي منابع تأمين

 در. شود يم تهيه باشد آن دفاتر و حسينيه خود داخل اطالعات از ادهاستف با بايد قاعدتا که مستقلي تحقيق

 دهد مي نشان فهرست اين. است آمده اند کرده کمک حسينيه به که کساني از زيادي تعداد نام فهرست اين

 طلبم اين ساواک. است شده مي پرداخت تهران هاي بازاري توسط حسينيه اين مخارج درصد نود از بيش که

 است آورده شده قيد آن در هم گان کننده کمک شغل و شده مشخص هم کمک موارد که زارشيگ ضمن را

 به و داشتند شريعتي هاي انديشه به دلبستگي سخت که کساني توجه قابل(. 11 آبان 118 – 110 ص)

 سلمام. خورد يم کجا از ببين کند مي فکر چگونه ببيني خواستي اگر کرد مي تأکيد که او انديشه اين خصوص

 پا، خرده بيشتر و متدين هاي بازاري که آگاهند همه عالوه به. داشت را خود خاص مالحظات سخن اين

 .بودند انقالب پشتيبانان ترين مهم از يکي انقالب از پيش سالهاي تمام در نيت خلوص با غالبا

 انيکس تعداد بر: است نچني شهر شمال زنان روي ارشاد حسينيه آثار باره در 15 خرداد از ساواک گزارش يک

 (.110 ص) تاس شده افزوده نمايند مي مراجعه ارشاد حسينيه به اسالمي تعاليم از بيشتر فيض کسب براي که

 صورت به حسينيه اين آينده در است ممکن که است آن 15 آبان در حسينيه هاي فعاليت از ساواک بندي جمع

 (.113 ص) درآيد مضره هاي فعاليت براي مرکز يک

 از ساواک. شد بيشتر حسينيه در 90 سال اوائل از شريعتي دکتر فعاليت ، دانشگاهي نسل استقبال دنبال به

 مطالب که شد اشاره هم يکبار. نکرد غالبا هم آن از بعد و کرد نمي تهيه گزارشي معموال او هاي سخنراني

 حسينيه هب ديگر نقاط و فني دانشکده از که بود دانشجوياني از ساواک نگراني اما. نيست آن در آميز تحريک

 گزارش که اين با هم آن از بعد(. 800 ص) شد مي آنها همبستگي و اتحاد سبب ها برنامه اين و آمدند مي

 کمتر يعتيشر دکتر از اما شود مي ياد جزئيات حتي و تفصيل با بالغي صدر يا باهنر مانند افرادي سخنراني

 #.آيد مي کوتاه بسيار وي هاي سخنراني گزارش و شده ياد

 در وي وجود از امکان صورت در توان مي» که است آمده وي هاي سخنراني به اشاره با ديگري گزارش در

 (.813 ص) «نمود مؤثر برداري بهره دانشجويان افکار تنوير و کشور مصالح جهت

 نديس در. يافت گسترش رمرو به ارشاد حسينيه با تهران علماي از برخي مخالفت 90 سال از رسد مي نظر به

 تآي از من: بود گفته کسي به( صدر موسي امام برادر) صدر رضا سيد آقاي که است آمده 80/5/90 تاريخ با

 دارند که ييها برنامه اين با: گفت او دارد؟ صورتي چه ارشاد حسينيه به معممين رفتن: پرسيدم خوانساري اهلل

 نفر چند و شريعتي دکتر که است اين موضوع اين علت: است ودهنم اضافه آنگاه. نيست صالح آنجا به رفتن

 و لويع شيعه يکي:  است قسم دو شيعه گويند مي مثال. کنند مي صحبت شيعه مذهب عليه آنجا در ديگر
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 يعهش اول از و اند شده پيدا صفويه زمان در شيعيان از اي عده که است اين منظورش. صفوي شيعه ديگري

 (811ص. )است نبوده رسم گري

 جودو زمان اين حسينيه باره در شيعه روحانيون از برخي ميان که را تصوراتي تواند مي ديگر گزارش يک

 عباس شيخ جمله از تهران روحانيون از برخي گفتگوي و مالقات باره در گزارش اين. دهد نشان داشته

 آيت اب( رفسنجان فعلي جمعه امام) رفسنجاني هاشمي محمد شيخ نيز و - اوقاف اداره به وابسته - مهاجراني

 سنجانيرف هاشمي اين: پرسد مي محمد شيخ از لواساني مرحوم آنجا در. است مدينه شيعيان رهبر لواساني اهلل

 زا که هايي سخنراني خاطر به و است من عموي پسر: گويد مي او دارد؟ نسبتي چه شما با است زندان که

! ستا وهابيت مرکز که ارشاد حسينيه: گويد مي لواساني. است شده زنداني داشته ارشاد حسينيه در جمله

( ودهب حاضر آنجا در هم او که( )مرتضي سيد شايد) جزائري است؟ رفته منبر آنجا رفسنجاني آقاي چطور

 ارشاد سينيهح به رفتن که گفتند مي هم خوانساري آقاي و نرفت ارشاد حسينيه به فلسفي آقاي امسال: گفت

 هک شريعتمداري آقاي گفت لواساني. آمد!( پيش) عمل به تقليد مواجع موضوع بعد. است ردهک حرام را

 سيد از نقل به هاشمي محمد شيخ آن از بعد(. 881 ص) است نويس نامه شيخ هم نجفي آقاي. است درباري

 ميان رد قرآن که کند مي نقل بقايي دکتر و شريعتمداري آقاي روابط باره در اي خاطره کرماني صالحي محمد

 بودن درباري: گويد مي و کند نمي قبول را داستان آن لواساني. نکنند بدگويي هم عليه ديگر تا گذاشتند

 #(.885 ص. )است خودش کارهاي پيشرفت براي شريعتمداري

 بود، کرده حمايت حسينيه از شد مي گفته زماني که ميالني اهلل آيت به حسينيه عليه مخالفت موج گسترش

 اسمق نام با شخصي پرسش پاسخ در بود شده آنان از متأثر و واليتي سخت زمان اين که وي. رسيد نيز

 مورخ مرقوم: داد جواب چنين اين دارد حکمي چه حسينيه به رفتن که بود کرده سؤال وي از که دماوندي

 خودداري مزبور کتابهاي خواندن و محل »آ به رفتن از است الزم بلي. گرديد واصل جنابعالي 80/90/91

 (.811 ص) نماييد

 ميهاعال عکسي متن! است آمده ميالني علي محمد اسم به اعالميه، امضاي کتاب، اين در چاپي متن انتهاي در

 امهن اين تصوير. نبود خواندن قابل من براي کم دست نه يا است محمدهادي نام که اين کردن روشن براي

 فرزند علي محمد که است ممکن آيا. است نيامده ظاهرا( جلدي سه چاپ) ميالني اهلل آيت اسناد مجموعه در

 باشد؟ داده پاسخ پرسش آن به ميالني العظمي اهلل آيت

 آيت يپا به ناميد مي اهلل آيت را خود که هم ميالني ابراهيم سيد آقاي هاي مخالفت گهگاه که است گفتني

 وي هب اي نامه شريعتي دکتر مخالفتهايش آن زا پس که است فردي همان اين. شد مي گذاشته ميالني اهلل
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 فتواي به اشاره هم حسينيه اسناد همين 119 صفحه در. است شده چاپ هم او هاي نامه مجموعه در که نوشته

 و گرفته ارقر غرب فالسفه افکار تأثير تحت شريعتي چون: است نوشته که آنجا شده، شريعتي ضد بر او

 همچنين و کتابهايش مطالعه لذا کند مي عنوان نيز خود هاي سخنراني در و تهنوش تشيع مذهب عليه بر مطالبي

 مه تالش ميالني ابراهيم سيد فتواي اين انتشار در ساواک(. 119 ص) نيست جايز او وعظ مجلس در شرکت

 (.111 ص) است کرده مي

 ص) است شده توزيع ارشاد حسينيه عليه قم در هاي اعالميه که است آمده 91 مهر از ديگري گزارش در

 زدهمسي در دولتي مسؤوالن از يکي با که مالقاتي در خوانساري اهلل آيت که است آمده گزارش همان در(. 891

 سخنراني و وعظ از مدتي براي شود خواهش امنيتي مسؤول مقامات از تا است نموده تقاضا داشته 91 مهر

 (.891 ص) يابد تسکين آيات مذهبي احساسات تا دآي عمل به جلوگيري ارشاد حسينيه در شريعتي علي آقاي

 کاتوزيان انمخ به ميالني اهلل آيت که نوشت گزارشي در ساواک و يافت ادامه حسينيه مسائل بر روحانيون فشار

 در(. 891 ص) ننمايد شرکت حسينيه وعظ جلسات در است داده دستور شفاها - حسينيه زنانه بخش مبلغ –

 طبق هک کاتوزيان خانم ارشاد، حسينيه در اطالع طبق: گويد مي که است آمده سندي کتاب همين پايان اسناد

 اين(. 115 ص) کند نمي سخنراني امسال کرد مي صحبت خانمها براي رمضان مبارک ماه در سال هر معمول

 .است آمده( 911 ص ،1 ج) «ساواک اسناد روايت به ميالني اهلل آيت» اسناد در بيشتري وضوح با مطلب

 رد سخنراني اين. است آمده ديگر سند در ارشاد حسينيه ضد بر هم اسالمي قاسم شيخ سخنراني گزارش

 #(.811 ص) است بوده هادي شيخ خيابان در مسجدي

 خواني روضه مجالس و مساجد بعضي در اخير روز چند در: است آمده 10/1/91 تاريخ با ديگري گزارش در

 شريعتي علي دکتر و نموده منع آن جلسات در شرکت از را مردم و انتقاد ارشاد حسينيه از وعاظ از اي عده

 در کافي مرحوم سخنراني به مثال براي( 813 ص) نمايند مي معرفي اسالم دين مخالف و کافر را آن سخنران

 وي ضد بر نارمک در احمديه مسجد در هم مقصودي اهلل حشمت دکتر. است شده اشاره تهران مهديه

 (.813 ص) است هکرد سخنراني

 و قرآن آموزش و نقاشي و تئاتر هاي گروه تشکيل که را مؤسسه جديد هاي برنامه 11/18/90 در شريعتي

 وي هاي سخنراني گزارش از اثري باز هم بعدي هاي گزارش در اما(. 889 ص) کند مي اعالم است غيره

 شد شپخ تراکت يا اعالميه چند المث او درس کالس از بعد و رفت کالس به که شود مي اشاره فقط. نيست

 818 ص مورد در(. 811 ص) است آمده وي هاي سخنراني کوتاه گزارش هم مواردي در طبعا(. 811 ص)

 هيچ گردي. کرد سخنراني شناسي اسالم عنوان تحت ارشاد حسينيه اول تاالر در باال نامبرده: شد اشاره فقط
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 علي دکتر: است آمده 91 آبان هفتم روز سخنراني باره در مثال يا. است نشده وي بحث محتواي به اي اشاره

 شرکت جلسه آن در نفر 9000 حدود و کرد سخنراني تفصيل به ناکثين مارقين قاسطين عنوان تحت شريعتي

 معموال ديگران سخنراني گزارش که است حالي در اين است؛ نيامده مطلبي ديگر اما( 831 ص. )داشتند

 .شود مي ارائه مبسوط

 در هايي گزارش 91 سال شهريور و مرداد در ارشاد حسينيه هاي فعاليت ادامه در. برگرديم عقب به دريق

 داريهسرب شيعي نهضت نمايشنامه برگزاري از بعد. است شده درج سربداران و ابوذر نمايشنامه اجراي باره

 (.891 ص) نشود داده ديگر نمايشنامه برگزاري اجازه بعد من تا دهد مي دستور ساواک

. است شده داده هشدار و شده تهيه مستقل گزارشي در جوانان روي ها آن تأثير و نمايشنامه دو اين باره در

 :بود اين حسينيه از نمايشي کار نمونه دو اين به توجه با ساواک تحليل

 تاس ناراحت و مذهبي متعصب افراد تمرکز محل و اصلي هاي کانون از يکي حاضر حال در ارشاد حسينيه

 تفعالي ساير و مذهبي جلسات کردن محدود و پاکسازي براي اساسي اقدامات اکنون هم از که صورتي در و

.. . يافته پرورش مذکور حسينيه در که افرادي از جدي خطرات آينده در نگردد معمول کانون اين خاص هاي

 (.891 – 891 ص) باشد مي متصور

 #:بودند فشار تحت سو دو از 91 سال مياني هاي ماه رد پهلوي دستگاه و ساواک رسد مي نظر به

 زاريبرگ نيز و مجاهدين هاي اعالميه توزيع با که ارشاد حسينيه در مضره هاي فعاليت گرفتن شدت يکي

 زمينه ناي در شريعتي دکتر سخنان به اصال ها گزارش اين در) رسيد خود اوج به سربداران و ابوذر نمايشنامه

 (. است نشده استناد

 موعهمج اين در باره اين در پي در پي و مکرر هاي گزارش که ارشاد حسينيه عليه علما و روحانيون فشار دوم

 اظهار با ار شريعتي مخالفان از برخي اسامي کرده تهيه مفصلي گزارش ساواک باره اين در. شود مي ديده اسناد

 دادن به حاضر عظام آيات که است هشد تصريح گزارش آن در(. 111 – 119 ص) است آورده نظرهايشان

 .است شده منبري روحانيون از برخي ناراحتي سبب هم همين و اند نشده حسينيه ضد بر فتوايي

 شيعت باره در و آمد ارشاد حسينيه به امين محسن سيد مرحوم فرزند االمين حسن سال همين آبان دهم روز در

 .شد مواجه استقبال با که( 833 ص) کرد خنرانيس چندين شيعه المعارف دايرة و عرب ملل ميان در

 مسؤوالن به بايد بار آخرين براي که کند مي اشاره 11/1/91 تاريخ در گزارشي در مقدم اول، مورد باره در

 ص) رندبگي را مضره فعاليت گونه هر جلو بايست مي خود پيشين تعهدات اساس بر که داد هشدار حسينيه
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( 831 ص) بوده خلق مجاهدين هاي اعالميه توزيع به مربوط نمايشنامه دو آن جز به مضره فعاليت اين(. 811

(. 181 ص) شد مي توزيع بودند شده اعدام افراد آن وابستگان از برخي که زنان ناحيه از خصوص به که

 853 – 851 ص) شد داده هم نمايشنامه دو آن اندرکاران دست و بازيگران از برخي تعقيب دستور بعد اندکي

 .آمد دست به ها گروه از برخي با آنان ارتباط باره در هم هايي سرنخ که.( بعد صفحات و

 مشکل با مرکز سه اين همزمان و شد مي نيز هدايت مسجد و( ع) الجواد مسجد شامل بحراني وضعيت اين

 به بورزم مرکز سه گزارش که رسيد آنجا به تا موضوع اين حساسيت. شدند روبرو تعطيلي و ساواک هشدار

 :است چنين عبارت. داد دستور آنها باره در شاه و رسيد شاه دست

 دمور در مقتضي طريق به گرديد پيشنهاد و گذشت آريامهر شاهنشاه همايون عرض شرف از فوق مراتب

 ناي له معظم. شوند گمارده آنها جاي به شرايطي واجد افراد و اقدام مراکز اين مسؤوالن و متوليان برکناري

 (.831 ص) دادند قرار تصويب مورد را نهادپيش

 ارتباط در که است شده نقل شاه از 98 سال در و حسينيه تعطيلي از بعد ، ديگر مورد يک در که است گفتني

 بر رشادا حسينيه به اينها همه ريشه که بود گفته آبادان، نفت دانشکده مسائل جمله از ها دشواري از برخي با

 ارشاد حسينيه همان از شان سرنخ اسالمي هاي مارکسيست اغلب:  بود گفته مورد اين در شاه. گردد مي

 نصيري براي - معروف بهايي - ايادي سرلشگر که است گزارشي اين(. 115 – 111 ص) گيرد مي سرچشمه

 تاس شده تعطيل حسينيه است يکسال که نويسد مي 80/10/98 درتاريخ شاه به پاسخ در نصيري. است نوشته

 مي اسخپ باز ندارد آن تعطيلي و حسينيه از خبري او کنند مي گمان آنها بود کرده تصور که شاه( . 191 ص)

 #(.198 ص) کنيد؟ مي چکار حاال دانيم، مي را قبال: دهد

 از گروهي اعدام از بعد اين. شود مي حاد جدي طور به اوضاع وآبان مهر هاي ماه. برگرديم عقب به اندکي

 لمامس و داشته تهران خصوص به و کشور در انقالبي محافل در زيادي بازتابهاي که است مجاهدين سران

 .کنند استفاده رژيم ضد بر خود تبليغي مقاصد براي حسينيه از تا داشتند تالش آنان از کساني

 19/1/91 روز به مربوط شود مي انجام آنها در مضره هاي فعاليت که مرکزي سه باره در پيشگفته گزارش

 تردک نقيض و ضد گفتارهاي علت به ارشاد حسينيه: شود مي اعالم آبان شانزدهم يعني بعد روز و است

 فقط تاريخ آن در رسد مي نظر به اما. است( 838 ص) شده بسته بوده تشيع مذهب عليه سخنانش که شريعتي

 .بود شده اعمال هايي محدوديت
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 براي که کند مي هايي محدوديت به اشاره ميناال حسن سخنراني از بعد 18/1/91 روز در شريعتي دکتر

 جلوي ندتوان مي ديگر ببندند را حسينيه ديواري چهار کنند مي خيال: گويد مي سپس و آمده پيش حسينيه

 زدن کف) شود مي حسينيه يک دلي هر شود بسته اينجا در وقتي دانند نمي ولي بگيرند را مردم کردن فکر

 .است بوده رمضان ماه ايام ايام، اين(. 831 ص( )حضار

 در کساوا ضمنا. کند مي سخنراني شريعتي محمدتقي و شده خوانده حسينيه در فطر عيد نماز 13/1/91 روز

 و يرفسنجان هاشمي با او که است گفته و کرده تهيه حسينيه به مطهري آقاي نيامدن از گزارشي ايام همان

 .(810 ص) اند داشته باره اين در جلساتي بهشتي دکتر

 را اي برنامه گونه هيچ برگزاري حق ديگر که شود مي داده اطالع حسينيه به شميران ساواک از 88/1/91 در

 (.818 ص. )شود تعطيل بايد پس اين از حسينيه و ندارند

 و ندا کرده بازداشت روزي چند را مطهري مرتضي شيخ نام به آنجا پيشنماز و شده تعطيل هم الجواد مسجد

 و ارشاد حسينيه برابر در مطهري آقاي دستگيري ظاهرا(. 181 ص) اند نموده آزاد را او 81/1/91 تاريخ در

 (.188 ص) است گرفته صورت 81/1/91 روز در آنجا در تظاهراتي که بوده وقتي در

 ملهج از. است شده تهيه ارشاد حسينيه الحقه و سابقه باره در ساواک سوي از مفصلي گزارش وقت اين در

 در «معموله هاي سخنراني و مذهبي هاي فعاليت نوع» عنوان تحت که آن گرفته قرار توجه مورد که نکاتي

 #:است آمده حسينيه

 ذشتهگ سنوات در که باشد مي مزيناني شريعتي علي دکتر ارشاد حسينيه مذهبي جلسات اصلي سخنران»

 بر داير البيمط لفافه در بعضا لکن ننموده، عنوان باشد داشته مملکتي مصالح خالف و مضره جنبه که مطالبي

 که سالما تاريخ پيرامون هاي سخنراني در طرفي از و است؛ کرده عنوان اسالمي قوانين و سوسياليزم مقايسه

 تعصبينم از اي عده بود، گرديده تصريح و تأکيد اسالم مبين نشردين و نضج در اول خليفه سه نقش آنها در

 هب مراجعه با و درآمده مذکور حسينيه و مشاراليه با مخالفت در از و دادقلم سني را وي روحانيون و مذهبي

 عاليتف عليه اند خواسته ميالني اهلل آيت و خوانساري، اهلل آيت شريعتمداري؛ اهلل آيت مانند اول طراز آيات

 آيات نباج از آشکاري مخالفت تاکنون که نمايند صادر اي فتوائيه گيرد مي صورت حسينيه اين در که هايي

 هايي يهاعالم و حمله بحث مورد حسينيه و نامبرده به منابر در روحانيون از برخي ولي نگرفته صورت مذکور

 قويتت مذهب سني کشورهاي جانب از که پايگاهي عنوان به را مذهبي مرکز اين و اند ساخته منتشر آن عليه

 (.819 -811 ص) دان نموده دعوت آن عليه فعاليت به را مردم و قلمداد گردد مي
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 ندارد، سياسي برخورد گونه هيچ که آن لحاظ به شريعتي روي دوره يک در ساواک که دهد مي نشان اين

 حسينيه در او هاي سخنراني گزارش براي الزامي ساواک منابع هم همين براي شايد و نداشت حساسيت

 اراحتن است عنصري نامبرده» که رسيد نتيجه اين به ساواک روي هر به که ديد خواهيم حال اين با. نداشتند

 يسخنران مذهبي محافل و مجامع ساير و مزبور حسينيه در نيست صالح که منحرف عقايد و افکار داري و

 و کلمش چندين آمدن پيش از پس اکنون که بود ساواک از بخشي حتي يا ساواک بعدي تحليل اين. «نمايد

 استهک روحانيون فشار از هم صورت آن در. کرد موافقت آن يليتعط با شود خالص حسينيه شر از که آن براي

 مشکل هم و رفت مي ميان از حسينيه در اي حاشيه مضره هاي فعاليت براي مهم زمينه يک هم و شد مي

 .شد مي حل بود مبهم که شريعتي

 :کرد توجه بايد آمده اسناد اين در ادامه در که نکته چند به تحليل اين شدن روشن براي

 نيهحسي در افراطي هاي گروه نفوذ حسينيه، تعطيلي از پس روزهاي در ساواک گزارش اين در بعدي طلبم

 و ابوذر نمايشنامه اجراي نيز و رژيم اعدامهاي با ارتباط در ها اعالميه از برخي پخش به زمينه اين در. است

 ودوج از حکايت که مستندي کمدار گونه هيچ که است شده تأکيد حال عين در. است شده اشاره سربداران

 #(.811 ص) ندارد وجود بنمايد، مذهبي افراطي و خرابکار عناصر با مراکز اين گردانندگان بين مستقيم رابطه

 دتيم چون: نويسد مي ساواک ارشاد، حسينيه عليه ميالني اهلل آيت اعالميه به اشاره با ديگري گزارش در

 مي مبارزه وادس کم روحانيون پرستي کهنه با اکثرا و نموده صحبت ارشاد حسينيه در شريعتي علي دکتر است

 قداماتيا ارشاد حسينيه عليه مختلف عناوين به است زياد نيز تعدادشان که عده اين طرف از مرتبا لذا ، نمايد

 (.811 ص) است شده شروع

 اما. کرد يم ستايش ستيپر کهنه با مبارزه دليل به را شريعتي که بود ساواک در ديدگاه يک اين که گذشت

 و شاظهارات مستعمين به مذهبي مسائل پوشش در را خود مقاصد کامل هوشياري با» که بود اين ديگر نگاه

 کرتف طرز در. دارد مي بر راه اين در جديدي گام روز هر و کند مي ارائه دهد مي انتشار که کتبي خوانندگان

 اصطالح هب جمعيت به وابسته( خلق مجاهدين) ايران آزاديبخش سازمان عناصر با بسياري تشابه وجوه نامبرده

 حسينيه در که وقايعي اصلي عامل را نامبرده توان مي کلي طوري به و... گردد مي مشاهده آزادي نهضت

 مي يو نفوذي و تأثير تحت نيز موصوف حسينيه گردانندگان و مديره هيئت زيرا دانست؛ گذرد مي مذکور

 «شهادت» کتاب گزارش اين بر شاهد عنوان به(. 108 – 101 ص) «هستند وي بالاراده تآل واقع در و باشند

 .شود مي ارسال ساواک يکم معاونت تيمسار براي هم «کنيم آغاز کجا از» و
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 کردند مي شرکت حسينيه کالسهاي در که کساني از برخي از اندکي اجتماعات روز چند طي تعطيلي از پس

 و حجر و ضرب به باره اين در و کنند مي پراکنده را آنها امنيتي نيروهاي که دشو مي ديده حسينيه جلوي

 (851 – 850 ص) پردازند مي هم افراد دستگيري

 اديوير را آن خبر که خصوص به داشت وجود عمومي افکار مشکل اما ، شد تعطيل حسينيه ترتيب بدين

 در يرانا هاي خانه سفارت به توضيحي باره ينا در بود شده مجبور ساواک و بود کرده پخش هم لندن دولتي

 (.111 ص) بفرستد کشور از خارج

 ص) داخل در عمومي افکار کنترل خاطر به نيز و المللي بين سطح در مسأله شدن مطرح دليل به ساواک

 حلي اهر يافتن اما يابد، ادامه شده کنترل صورت به حسينيه تا شود تدارک اي برنامه تا بود آن پي در( 118

 به بود روشن که شد مطرح تقليد مراجع از يکي دست به آن سپردن طرح. بود دشوار بسيار مسأله اين براي

 ميناچي اما کرد مطرح اوقاف که شد شريعتي بدون حسينيه هاي برنامه ادامه از صحبت. رسد نمي جايي

 .است بوده جدي اندازه چه تا گفتگوها و مالقاتها اين نيست روشن گرچه(. 115 ص) نپذيرفت

 بحث که زماني. شد مطرح شاه براي ديگر بار 98 سال زمستان در آن تعطيلي ادامه و ارشاد حسينيه موضوع

 #.آمد پيش آن تعطيلي و آبادان نفت دانشکده

 و ايادي يانم مکاتباتي ترتيب اين به. گردد مي بر ارشاد حسينيه به مسائل آن همه که گفت شاه کرديم اشاره

 با 91 سال از که اين به اشاره با گزارشي ضمن نصيري. شد طرح باره اين در شاه نظرات باره در نصيري

 بين از ار فراواني جزوات و کرده دستگير را اي عده و ايم بسته را ارشاد حسينيه مضره هاي فعاليت توسعه

 :گفت پاسخ در شاه. کرد تازه شرايطي در آن بازگشايي بحث به اشاره ايم برده

 در که يستيدن شما عالوه به. اند کرده کشور به بزرگي خيانت زيرا کنيد؛ تنبيه شديدا را اشخاص اين تمام دباي

 دهيد گزارش عداب را نتيجه و پيگيري دقيقا را موضوع است الزم. بگيريد تصميم افتتاح عدم يا و افتتاح مورد

 (است؟ کرده مي مداخله امور اين در چرا ايادي(. )199 ص)

 ارشاد حسينيه به را اسالمي مارکسيسم ريشه که 98 سال در شاه ديدگاه و شده طرح گفتگوهاي بندي جمع

 همچنان حسينيه که بود اين گزارش اين نتيجه(. 193 – 191 ص) است آمده هم ديگري گزارش در برگردانده

 .بود گذاشته انگشت آن روي شاه بار اين زيرا ماند، خواهد تعطيل

 ص) کند زاربرگ حسينيه در جشني( ص) پيامبر بعثت مناسبت به گرفت تصميم اوقاف اداره 91 سال مرداد در

 .است نگرفته صورت کار اين ظاهرا(. 191
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 ندبتوا که حدي در کارآمد علمي نيروي داشتن بدون اوقاف که است آمده کرده تهيه ساواک که گزارشي در

 .نيست حسينيه بازگشايي به قادر کند، اداره اه فعاليت آن بدون اما سابق سطح همان در را حسينيه

 به صرن حسين سيد دکتر با گفتگو در هم ميناچي ناصر دکتر که است آمده گزارش همين در ديگر سوي از

 اين از زارشگ اين در. کنند تبديل ديني علوم عالي تحقيقات مرکز يک به را حسينيه که اند رسيده نتيجه اين

 ابراز ندک چاپ سبزواري. ع اسم با را شريعتي کتابهاي حسينيه که است داده اجازه هحسيني به اوقاف اداره که

 با. دارد لمشک که کتابهاست محتواي ندارد مشکلي اسم دانند نمي اينها که است شده گفته و شده شگفتي

 فکري ءخال» به توجه با که است شده دفاع فرضيه اين از آمده گزارش اين ذيل که اي نظريه در حال اين

 اين «ميهني و ملي مصالح بر مبتني منطقي و صحيح مذهبي و ملي هاي انديشه هاي زمينه نبودن از ناشي

 بر هبيمذ فلسفي، ، علمي تحقيقات مرکز يک قالب در و مذهبي کانون يک صورت به حسينيه است ممکن

 #(.111 ص. )باشد جوانان يفکر و ذهني راهگشاي آن تحقيقاتي آثار و درآيد ايراني ملي ايدئولوژي بستر

 عمقط سه شامل که را مفصلي طرح جمع در و کرده تالش باره اين در آن به وابسته منابع يا ساواک ظاهرا

 عظيم طرحي طرح، اين. کنند مي پيشنهاد 91 اوائل و 91 سال اواخر در را بود مدت بلند و مدت کوتاه فوري،

 مرکز هب را حسينيه توانست مي داشت وجود شدنش عملي اتامکان اگر که بود توجه جالب و جامع ونسبتا

 ميناچي شد قرار. بود نصر حسين سيد مانند نيروهايي به زمينه اين در ساواک اميد. کند تبديل بزرگ پژوهشي

 همکاري گونه هر آماده و شده متنبه کافي اندازه به» مسؤول مقامات قول به و بود زندان در زمان اين که

 (.131 – 1311 ص) گردد فراهم طرح اين شدن عملي هاي زمينه تا شود آزاد انزند از «است

 .است نشده دنبال مسأله اين که آيد مي دست به چنين اسناد اين از

 که کند مي تقاضا اوقاف سرپرست احمدي از امامي شريف جعفر که است 99 خرداد به مربوط بعدي سند

( 139 ص) سازد فراهم فاتحه و ختم مراسم برگزاري براي را ارشاد هحسيني از استفاده زمينه شاه امر اساس بر

 (.131 ص) دهد نمي را کار اين اجازه امنيت سازمان اما

 ايگزينج نوعي به قبا مسجد که است اين اشاره تنها. ندارد وجود ارشاد حسينيه باره در سندي ديگر آن از بعد

 .است شده ارشاد حسينيه

 و ساواک ميان ارتباطي بدهد نشان که چيزي که است آن اسناد مجموعه اين در ممه نکات از يکي نظرم به

 و جودمو اسناد حد در گيري نتيجه اين. ندارد وجود است بوده حسينيه در گيرنده تصميم عناصر از برخي

است.  شده چاپ مجموعه اين در که است چيزي

http://historylib.com/index.php?action=article/view/645 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/645
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 ساواک روايت به او مذهبي - سياسي هاي فعاليت و حجازي فخرالدين

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  01/  81: سايت روي انتشار تاريخ

 

 انقالب از پيش رويدادهاي و ها يانجر از بخشي ، يابد مي انتشار که ساواک موجود اسناد از مجلدي هر

 .سازد مي آشکار بود اسالمي انقالب ساز زمينه خود نوع در که را اسالمي

 ررسيب مرکز تهران) «ساواک اسناد روايت به حجازي فخرالدين بعثت، فرياد» عنوان تحت ديگر مجلدي اخيرا

 مؤثر و اي حرفه سخنرانان از و رحمط هاي چهره از يکي حجازي فخرالدين باره در( 1111 تاريخي، اسناد

 .است شده منتشر انقالب از پس و انقالب از پيش ده دو طي

 قريب سن در 1131 سال در که حجازي محمد شيخ فرزند) زاده روحاني( 1101 متولد) حجازي فخرالدين

 اصل در - مشهد دانشگاه فارسي ادبيات رشته – جديد و ديني علوم کرده تحصيل و( درگذشت يکصدسالگي

 مطبوعاتي و ديني و تبليغاتي کارهاي پور شهاب اسالمي تبليغات انجمن در عضويت با زماني و بود سبزواري

 شعري اش، عمده هاي خبط از و داشت دست شعر و ادبيات در جواني روزگار همان از. کرد آغاز را اش

 و شد چاپ بزرگي برگه روي وقت همان در که گفت پهلوي محمدرضا و ثريا ازدواج مناسبت به که است

 .دهند نشان را سوابقش تا کردند چاپ را آن مخالفانش برخي هم انقالب از بعد

 عسري خيلي و داشت را خود منتقدانه سياسي اي انديشه سبزوار در وي هم زمان همان که است حالي در اين

 .شد سياسي و مطبوعاتي کارهاي وارد

 81 ملي قيام از قبل تا اليه مشار: است نوشته( غلط يا درست) ردادم 81 از پيش وي سابقه باره در ساواک

 راراس هاي روزنامه و بوده اسالمي تبليغات انجمن عضو و ملي جبهه به وابسته احزاب از يکي عضو مرداد

 در بوده ملي جبهه افراطيون به وابسته و چپ به متمايل و تند مطالب داراي که را حقيقت جلوه و شرق

 نجمنا ائتالف پيشنهاد مزبور شخص توده حزب متهمين از يکي اعترافات برابر و کرده مي دارها سبزوار

 (.111 ص) است نموده توده منحله حزب با را اسالمي

 به که خيتاري اين از پيش او هاي فعاليت و زندگينامه بررسي به تا نيست حجازي نامه زندگي بيان ما بناي

 آورده( 919ص) مذهبي هاي سازمان و ها جريان کتاب در را آن از اجمالي. پردازيم به است مربوط اسناد
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 در و مذهبي مسائل به مقيد فردي زندگيش طول در حجازي که کنيم اشاره بايد اجمال به تنها اينجا در. ايم

 #. است بوده جدي اش شيعي عقايد

 اين .شد کار به مشغول رضوي قدس آستان در دبيرستان در تدريس ضمن و آمد مشهد به سبزوار از بعدها

. شغولم فرهنگي هاي فعاليت به قدس آستان در ديگر سوي از و بود ميالني اهلل آيت دلداده سو يک از زمان

 پهلوي تحکوم از دفاع به آشکارا تا داشتند انتظار وي از دولتي مسؤوالن داشت که گيرايي زبان به توجه با

 مشهد ميالني اهلل آيت توصيه با ديد مي ناسازگار خود دروني تمايالت با را خواسته اين که وي اما. بپردازد

 .ندازدا راه به انتشاراتي تهران در توانست که بود ايشان هم مالي حمايت با ظاهرا و.آمد تهران به و کرد رها را

 أسيست نخست سالهاي همان در ازاينرو از و آورد روي بود ايش حرفه کار که سخنراني به بالفاصله تهران در

 .داد مي درس هم دبيرستان در و کرد مي سخنراني آنجا در وفور به ارشاد حسينيه

 بر انقالب از پيش مذهبي – سياسي و مذهبي هاي نوشته انتشار در مهمي نقش که هم را بعثت انتشارات

 .اوست همفکران از برخي و او تأسيس داشت عهده

 به آمدنش علت باره در کرده گزارش ساواک براي را آن ديشاه و گفته کسي براي که گفتگويي در خودش

 :گويد مي تهران

 روز هس گفت و خواست مرا( باتمانقليچ تيمسار) استاندار روزي که بود اين تهران به من آمدن ماجراي اصل

 رديک مفيدي سخنراني اگر و بگويي مطالبي آنجا در بايد هم تو. داريم گوهرشاد مسجد در مجلس ديگر،

: تگف فرهنگ کل مدير و شهردار به استاندار فردا. کردم سکوت من. دهيم مي تو به تري مناسبت لشغ

 از. نداشت باور را او حرف کس هيچ. بزند حرف دستگاه نفع به ما مجلس در که است شده حاضر حجازي

: دگفتن مي و درسيدن مي من به همه. کند مي سخنراني گوهرشاد مسجد در حجازي که دادند خبر مشهد راديو

 ارم،ک نکنم سخنراني اگر و. ام نکرده قبول را چيزي چنين: دادم مي پاسخ داري؟ مطلب اظهار قصد تو واقعا

 شاناي. گفتم او به ميالني] اهلل آيت( ]خود موالي) نزد رفتم ناچار. بود خواهد سخت مشهد در اقامتم حتي

 اين. بدهند جرأت تو به که بخواه حضرت از و حرم رد رضا حضرت نزد برو اما. کني سخنراني مبادا: گفتند

 برايم فراوان ناراحتي. دادم دست از را کارم بعد. نرفتم استاندار مجلس به و کردم پيدا جرأئتي. کردم را کار

 ما آمده تهران به که ماه ده مدت اين در که سپاس را خدا. شدم منتقل تهران به بدي وضع با و کردند ايجاد

 ارقر تشويق مورد روحاني اجتماعي محافل طرف از چنان آن. هستم تهران در است سال ده که ستا اين مثل

 #(.11 – 13 ص بعثت، فرياد) آمدم مي تهران به زودتر کاشي گويم مي هميشه که ام رگفته
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 گزارش گهگاه و کرده آغاز را وي از مراقبت ساواک آن از بعد. است 85/1/11 روز به مربوط سند اين

 در هک بود ارشاد حسينيه وي اصلي مراکز از يکي. است گذاشته وي پرونده در و نوشته را او هاي نرانيسخ

 هاي سخنراني روي ساواک. داشتند فعال شرکت آن در ها بازاري و دانشجويان و کرد مي سخنراني آنجا

 رنظ مد را او تند انتقادات و کرد مي تهيه گزارش و داشت حساسيت ديگر هاي جاي و حسينيه در حجازي

 .داشت

 ارشاد حسينيه در چهارشنبه روزهاي هفته هر حجازي که است کرده گزارش 13 تيرماه در ساواک جمله از

 (105 ص) کند مي سخنراني

 تا وشيدک مي طالقاني اهلل آيت ، برابر در. درآمد مخالفت در از حجازي فخرالدين با فلسفي آقاي تدريج به

 نزاع و مجادله براي اي زمينه تدريج به به و شد کشيده ميان به هم مطهري استاد پاي. دده مصالحه آنان ميانه

 .گرفت باال آن از ساواک استفاده سوء و جناح دو اين ميان

 هاي سوژه روي هايش سخنراني در وي. شود خلوت اطرافش که بود آن از گرمتر حجازي زبان حال اين با

 ينهاا. پرداخت مي اجتماعي احوال و اوضاع از انتقاد به زاويه اين از و کرد مي تکيه فراون اخالقي و اجتماعي

 گزارش، يک در. است آمده داده، دست به وي هاي سخنراني از که هايي گزارش نوع در که بود مسائلي

 هودج توسط اسالمي مقدسه اماکن اشغال باره در: »است آمده شرح اين به پرداخته آن به وي که موضوعاتي

 مقاصد صيلتح و امريکا متحده ايالت هاي بندوباري بي و کشتار و قتل و طبقاتي فاصله و نژادي تبعيض و

 اجحاف و داران سرمايه هاي ستمگري و نظامي هاي قدرت آرايش و کوچک دول بر بزرگ دول استعماري

 (.101 ص. )است فتهگ سخن «يکديگر به نسبت مردم بدبيني و بازاريان از اي عده آلودگي و داران کارخانه

 قاضي اهلل آيت طرفداران که است نوشته آن از پس ساواک که است جالب و بوده تبريز در وي سخنراني اين

 آمده يشريعتمدار اهلل آيت طرف از حجازي که بود اين آنان استدالل. نيامدند او سخنراني جلسه در طباطبائي

 به يزن دارالتبليغ مجله نويسندگان از و باشد خودش تدس در دارالتبليغ مثل نيز جامع مسجد خواهد مي و

 .نمايد اعزام طالبيه مدرسه

 رهاسناتو به خطاب و کرده صحبت جنين سقط و کورتاژ عليه خود هاي سخنراني از ديگر يکي در حجازي

 اين رد را جنايت چرا: افزايد مي هستيد کار سر بر که کساني اي خطاب با و ملي شوراي مجلس نمايندگان و

 وعشي سبب است اثناعشري شيعه آن رسمي مذهب که کشوري در و رسانيد مي درجه اعالي حد به مملکت

 يک اپنژ...  نيستيد؟ کشور آبادي فکر به چرا. کنيد نمي فحشا از جلوگيري چرا. شويد مي جنايت همه اين
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 ونميلي چهارصد ايران اورپهن کشور در بايستي. دارد جمعيت ميليون هشتاد ولي دارد وسعت ايران چهارم

 #(.103 ص. )کند زندگي جمعيت

. دارد خاصي جايگاه وي هاي سخنراني در است ميانه راهي اسالم که اين بر اصرار و غرب و شرق به حمله

 :است آمده حسينيه در وي سخنراني از گزارش يک در

 روگردان جنايت گونه هر واز ريزد مي آتش پناه بي مردم سر به مرتبا و هستم دمکرات زند مي داد غرب

 بر خاک اي. کند مي تجاوز ضعيف ملل حقوق به ولي هستيم سوسياليست ما زند مي داد هم شرق. نيست

 رفته روف جنايت و بدبختي منجالب در دو هر بلکه سوسياليست، تو نه و هستي دمکرات تو نه که شما سر

 برگ از(. 185 ص) شود مي ديده وي هاي يسخنران از بسياري در غرب و شرق به حمله(. 111 ص) ايد

 .است کمونيست ضد شديدا که بود همين ساواک مقابل در وي برنده هاي

 احمد سيد اهلل آيت 19/1/13 تاريخ در ارشاد حسينيه در حجازي فخرالدين سخنراني جلسات از يکي در

 اين(. 115 ص) نشست جازيح سخنراني آخر تا و شد حسينيه وارد ديگر نفر چند اتفاق به هم خوانساري

 .باشد حسينيه هاي برنامه تأييد براي تاريخ آن در حرکتي توانست مي نوعي به اقدام

 ايران جمهوري رئيس دارد قصد حجازي فخرالدين که است کرده گزارش ساواک به زمان همان در هم کسي

 (.183 ص) بشود

 آبان از تا شد سبب تندش سخنان خاطر به يحجاز فخرالدين بر ارشاد حسينيه مسؤوالن و ساواک فشارهاي

 يمترس اي گونه به وي براي را شرايط واقع در. شوند حسينيه در وي هاي سخنراني از مانع بعد به 13 سال

 ونروحاني از برخي فشار خاطر به بلکه ساواک سر زير نه هم را داستان و برود و کند قهر خودش تا کردند

 :است چنين گفت آن در را فشارها اين داستانش که وي يسخنران متن. بداند خود مخالف

 نمک مي خدمت حسينيه اين تريبون به است سال دو مدت من. کرد نخواهم سخنراني هميشه براي ديگر من

 اهر به من تبليغات اثر در جوانان از اي عده کنم مي شکر و نبوده خدا جز نظرم که گيرم مي شاهد را خدا و

 من. ندارم را تهمت و فشار و رنج همه اين تحمل طاقت و شد تمام صبرم ديگر ليو. شدند هدايت راست

 و دمکر تحصيل مشهد علماي ساير و است کرج در اکنون که قمي اهلل آيت و مشهد در ميالني اهلل آيت نزد

 ايعلم آقاي. کردند تأييد مرا مشهد علماي تمام و نمودم تحصيل مشهد علميه مدسه در و نمودم سخنراني

 با من به و کردند تأييد مرا همگي شاهرودي اهلل آيت خوئي، اهلل آيت خميني، اهلل آيت حکيم، آقاي نجف

 آيت حتي. کنم هدايت را مردم و بگويم را حقايق و خدا احکام و باشم مردم بين در دادند اجازه لباس همين
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 مدرک هک کردند تأييد مرا تهران و قم مايعل کليه. بتراشم را ريشم و صورت که دادند اجازه من به خويي اهلل

 #.آمدم جان به ديگر. کردند تأييد مرا و شناسند مي مرا تهران روحانيون و خطبا و وعاظ تمام و دارم زنده

 من به اندازه چه تا و شده اهانت من به قدر چه. کنم تحمل را شکنجه و رنج همه اين ندارم طاقت ديگر

 اين در مرا ديگر. کنم مي خداحافظي جوانان و دوستان شماها همه از شبام من. شدم خسته. زدند تهمت

 حاج ييک. هستند موافق من سخنراني با نفر دو فقط حسينيه مديره هيئت طرف از. ديد نخواهيد حسينيه

(. بردن نام را دوم نفر. )متشکرم ايشان از و رسانده حسينيه اين ساختمان وقف را خود ثروت تمام که همايون

 (.118 – 111 ص)

 نمود نمي رعايت را احتياط جانب خود هاي سخنراني در مشاراليه چون: نويسد مي گزارش اين ذيل ساواک

 وجهت قابل آنان عمل اين و داد نخواهد حسينيه در سخنراني اجازه او به بعد من ارشاد حسينيه مديره هيئت

 !است تقدير و

 :بود اينها شد شايع مردم ميان آنچه اما

 .کنند مي اذيتش آخوندها:  گفت مي ييک

 .اند داده قرار فشار در را او ديگر عده و فلسفي داشتند اظهار ديگر اي عده

 .برود منبر گذارد نمي دستگاه شايد گفتند مي ها بعضي و

 (.119 ص) گذارد نمي ريش که ندارد اسالم به عقيده شخص اين شايد داشتند عقيده يدگر عده و

 ودندب حجازي عليه کافي( احمد: قوي احتمال به) حسن شيخ و فلسفي آقاي تهران در که است آن حقيقت

 گويي هک بود چنان حجازي؛ گذاشتن کنار براي حسينيه بر فشار با و گرفته ماهي آلود گل آب از ساواک اما

 که ازيجح. است پهلوي دستگاه به وابسته حجازي که شد شايع مردم ميان در. زد نشانه چندين تير يک با

 يحجاز آقاي. وي از حمايت در اي نامه هم اهلل آيت و نوشت ميالني اهلل آيت براي شرحي ديد چنين را وضع

 با. نيست گاهدست به وابسته و کند مي تأييد را وي ايشان دهد نشان تا کرد منتشر را ميالني اهلل آيت نوشته هم

 سنح شيخ که است گفته آن از بعد ميالني اهلل آيت که کند مي نقل خود منابع از نقل به ساواک حال، اين

 ايبر وقت هيچ که گفتم هم من. بنويسم حجازي عليه چيزي تا آمد من نزد فلسفي آقاي طرف از کافي

 منظورش وي که اي نامه کرد اصرار هرچه و زنم نمي کار اين به دست من شخصي کردن خراب و کوبيدن

 (.111 ص) کرد مراجعت تهران هب 11/10/13 روز اميد نا. ننوشتم بود

 .باشد کافي احمد مقصود بايد قاعدتا که آمده کافي حسن نام سند متن در
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 از پس وي و کرده المنبر ممنوع را حجازي فخرالدين ساواک که است آمده 81/11/13 تاريخ با گزارشي در

 #(.119 ص) است شده سخنراني به مجاز کند مي پرهيز آميز تحريک مطالب گفتن از که اين بر تعهد

 انجمن ،( 138) تجريش پايين تکيه جمله آن از که کرد مي سخنراني ديگري مراکز در فخرالدين پس زان

 و ها حسينه و مساجد و افراد منازل از بسياري و( 113 ص) دروس هدايت مسجد ،( 119) کاظميه حسيني

 سخنراني ياصل هاي ازپاتوق يکي تبريز انشگاهد. کرد پيدا توان مي کتاب اين در را نامشان که هاست دانشگاه

 .بود وي هاي

 شا خانه در را دو هر يکبار. دهد مصالحه فلسفي و حجازي فخرالدين ميان تا کرد مي تالش طالقاني آقاي

 دهد مي ارائه و درآورده خود جيب از نامه دو حجازي: است آمده کتاب اين در آن گزارش که کرده دعوت

 و عوض همين با دادند اجازه من به هستند تقليد مراجع از که ميالني اهلل آيت و حکيم هللا آيت: گويد مي و

. است 5/9/11 گزارش اين تاريخ. کنند مي آشتي يکديگر با دو اين جلسه اين در(. 111 ص) بروم منبر لباس

 زيحجا هاي حبتص. روم مي او منبر پاي. دادم تشخيص سالمي مرد را حجازي من: بود گفته طالقاني آقاي

 که سال همان آبان و نرسيده جايي به آشتي اين کار ظاهرا(. 111 ص) نيست بودار وعاظ از بعضي مانند

 و کرد مي معرفي امر اين عامل را فلسفي آقاي همچنان او خود شد پخش بازار در حجازي عليه اي اعالميه

 نشده رفتارگ آورديم سرش به ما که الييب چنين به تاکنون پيش سال سي از» که است اين دليلش: گفت مي

 (.159 ص) «بود

 چه اب و چگونه که اين باره در گزارشي در ساواک. فلسفي آقاي کار نه بود ساواک کار اعالميه اين رواقع د

 حمدتقيم و – حجازي – فوق نامبرده بين اختالفاتي پيش مدتي: »نويسد مي کرده جعل را اطالعيه اين هدفي

 اختالف ديدتش منظور به و جهت همين به. نمايد مي تنقيد و تبليغ ديگري عليه کدام هر و مودهن بروز فلسفي

 حسوسم غير نحو به و تهيه حجازي فخرالدين عليه اي اعالميه طرفدارانشان و نامبردگان بين شکاف ايجاد و

 بريخ اطالعيه اين از اصال که بود گفته کسي به هم فلسفي(. 153 ص) گرديد توزيع تهران نقاط از برخي در

 حجازي فخرالدين» که قصد اين به و بوده حجازي کردن ضايع اصلي هدف حال هر به(. 151 ص) ندارد

 نهضت طرفداران مانند دار مسأله هاي چهره مقصود البته که(. 800 ص) «نشود ملي جبهه براي پايگاهي

 .است ساواک نظر از غيره و آزادي

 مي سخن مستهجن مجالت و اجتماعي مفاسد عليه که دروس هدايت سجدم در خود سخنراني در حجازي

 زماني اين(. 115 ص) گفتند آمين او دعاي پي در هم جمعيت و کرد ستايش بسيار احمد جالل از گفت،

 .است شده ها مذهبي آن از احمد آل جالل که است
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 وصخص به اسالمي بالد ساير در مسلمانان وضعيت باره در کرد، مي مطرح حجازي مطالبي از اي عمده بخش

 خود و بود فعال هم بعثت انتشارات زمينه اين در. است فلسطين وضعيت باره در ويژه به و عربي مناطق

 کساني ار نکته اين البته و گفت مي احساس با را مطالبش معموال وي. داشت نوشته يک کم دست هم حجازي

 #. کنند مي درک بهتر اند بوده او هاي سخنراني پاي که

 واهدخ مي دلم: گفت کرد اعتراض مردم به( ع) علي امام تولد خاطر به برزن و کوي نکردن چراغاني از يکبار

 (.831 ص. )بميرم تا بزنم داد قدر اين و بروم کوهستاني به تنها

 نديب ترکيب نيز و او صداي تن رفتن پايين و باال با همراه گسترده بدني هاي حرکت و دست دادن تکان

 نرانيسخ گزارش از پس ساواک گزارشگر. داد مي قرار تأثير تحت را همه نامأنوس صورت به جمالت شگفت

 بيان را مطالب اين مخصوصي حاالت و حرکات با سخنراني هنگام حجازي: است نوشته او 90 اسفند ششم

 در حجازي:  گفت يکس يکبار(. 851 ص) بود داده قرار خود گفتار تأثير تحت را حضار کامال و داشت مي

 از ييک يا و شاه لحظه آن در اگر که کرد غضبناک و خشمگين مرا هايش صحبت با چنان آن کوتاه مدت اين

 هب را پهلوي خاندان پود و تار طوري به حجازي و کشتم مي را او بود من مقابل در دولتي حساس اعضاي

 (.150 ص) نمانده باقي ايراني و ايران به دانخان اين خيانت مورد در ترديد و شک هيچ جاي که ريزد مي هم

 شتيم کني باز را اداره هر در اگر: بود دختران باري و بند بي مسأله و زنان حجاب بابت از وي ديگر نگراني

 بيکار و باطل و عاطل راه چهار سر در جوانها از اي عده عوض در و کارند مشغول و اند ريخته آنجا در دختر

 دادند مي نشان خريدار به را آنها اندام خود هاي برده فروش براي فروشان برده سابقا. اند هايستاد سرگردان و

 (.835 ص) اند داده قرار ديد معرض در را خود اندام دخترها دوره همان مثل هم حاال

 و نمسؤوال تاقداما به تعريض آنها بيشتر در تقريبا اما نيست دولت متوجه مستقيم که اين گو وي انتقادهاي

 زا برخي. بود المجلس في و العاده فوق آنان تحريک و مردم بر تأثير در حجازي قدرت. داشت دولتيان

 در ها يبهاي و ها کليمي با چرا يا کنند نمي هزينه دين ترويج براي چرا که بود بازاريان متوجه وي انتقادهاي

 ازب بانکها مقوع هر. شده شما کعبه ها کبان. نداريد دين شما» که خطاب اين با دارند مشارکت تجارت کار

 ص. )«نداريد اسالمي روح اصال. دهيد مي يهوديها به را محصوالتتان نمايندگي و کنيد مي کار شما باشند

 جوان نسل و وان روح تا باشد داشته مذهبي نشريه مسلمين بازار بايد» که بود آن بازار از وي انتظار(. 850

 #(.851 ص). «نگرود خدايي ضد سمت به

: گفت 1/18/90 روز در خود سخنراني در داده قرار انتقاد مورد مملکت در را اسالمي احکام اجراي عدم وي

 مسلمان غير اش حاکمه دولت که نيست ترکيه اينجا. شود اجرا اسالم قانون بايد و است اسالمي مملکت اينجا
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 گزارش که حجازي روز اين سخنراني(. 850 ص) شود اجرا بايد قرآن با مطابق کشور اساسي قانون. باشد

 وياگ که اوست هاي سخنراني ترين سياسي از يکي شده تهيه ساواک گزارشگران توسط آن از متعددي هاي

 بسياري توان مي که است اي صفحه هفت گزارش يک ها، گزارش آن ترين طوالني. است بوده هم محرم در

 يکي همانجا(. 851 – 858. )يافت آن در را شد منجر اسالمي انقالب به که ومشکالتي پرسشها و مسائل از

 نوانع به باشد تسنن اهل آنها اکثر که دور شهرهاي از يکي به را او که کند مي پيشنهاد ساواک مسؤوالن از

 دض بر تندي سخنراني بوعلي سراي در باز هم آن از بعد روز حجازي. بفرستند پرورش و آموزش دبير

 سطينفل مسائل محور بر که خارجي امور در بخش يک قطعنامه صورت به را خود هاي استهخو و کرد اسرائيل

 سترشگ نيز و مجالت و مستهجن فيلمهاي از جلوگيري پايه بر عمدتا که داخلي امور در ديگر بخشي و بود

 هم باز ها سخنراني اين(. 101 ص) بگويند «است صحيح» که خواست مردم از و کرد بيان بود ديني تعليمات

 .باشد گذاشته برجاي بازار در خود از شگفتي تأثير بايد که است آشکار و يافت ادامه

 الفيمخ شخص باطنا که رسد مي نظر به شدن احساساتي همه آن رغم به که است اين هم ساواک تحليل يک

( 111 ص) باشد آينده مجالس به وي دعوت و بازار توجه جلب منظور به انتقادآميزش سخنان بيان و نباشد

 را تهران معروف وعاظ مرتب که شخصي فالن باره در مثال که چنان. دهد مي نشان را ساواک خامي اين البته

 و محل اهالي بني در بيشتر هرچه نفوذ کار اين از اليه مشار قصد: »نويسد مي ساواک آورد مي کرج به

 (.180 ص. )«بوده کرج شهرستان

 از او زرنگي(. 181 – 180 ص) شد توجيه و احضار ساواک به حجازي نظرها اظهار آن دنبال به حال هر به

 .است آشکار کامال ها پاسخ

 اين در ببينيد: گفت 1/3/91 تاريخ در جمله از. کرد مي انتقاد همچنان بعدي هاي سخنراني در حجازي

 نمي حساب هيچ. نپريد آن روي از و آتش کردن روشن مسأله يک. دارد وجود ارتجاع عوامل چقدر مملکت

 خود زا پردانتز داخل( )بود هويدا آقاي او منظور) افتد مي او پيپ و عصا پريدند آتش روي از وقتي که کند

 (.188 ص( )است سند

 سندي. نرسيد جايي به ها منبري از برخي محدود مخالفت و ساواک کار و بود جدي وي از علما حمايت

 مهرباني و لطف مورد را وي نوشته حجازي به که اي نامه ضمن انيگلپايگ اهلل آيت که دارد آن از حکايت

 نامه نجف از هم( خميني امام يعني) آقا که است گفته حجازي به هم سعيدي شهيد مرحوم. است داده قرار

 شود مخالفت نهاآ با بايد چرا کنند دين تبليغ شلوار و کت با اشخاصي چنين باشد بنا اگر که بودند نوشته اي

 #(. 811 ص)
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 است وبخ شريعتمداري آقاي با او ميانه که بودند گفته حجازي طرفداران از برخي تبريز در که کرديم اشاره

 ينحس شيخ دين به حجازي وقتي که است آمده سند يک در. بماند آن. نرفتند او منبر پاي همين براي و

 حسنه طرواب دولت با که شريعتمداري اهلل آيت: گفت حجازي به لنکراني مردم، رفتن از پس رفت، لنکراني

 ردهک جمع را شاه اين بساط تاکنون بود ايران در اگر و باشد مي غيور و شجاع خميني ولي است...  آدم دارد

 (.833 ص) کند قرباني را جانش آدم شجاعي مرد چنين براي بايد. بود

 وي ضد رب آنها از کساني مرتب که اين با نپيچيد روحانيت پروپاي به شريعتي همانند روي هيچ به حجازي

 به و کشندب روحانيت براي نقشه کوچکترين که آنهايي به لعنت:  گفت سخنرانيش در يکبار. کردند مي کار

 ونچ.  بگذاريد احترام علما به. نمايند نمي زحماتشان از قدرداني که آنهايي بر لعنت. کنند اهانت آنها مقام

 اند خوانده درس علميه هاي حوزه در مستحبي نماز خواندن با و دل ونخ با اينها. است واجب احترامشان

 (.881 ص)

 با - را وي تبعيد درخواست ساواک مسؤالن از برخي 91و 90 سال در حجازي تند هاي سخنراني از پس

 ص) کرد را وي شدن المنبر ممنوع يا و دوردست مناطق از يکي به - بوده دولت مستخدم که اين به توجه

111). 

 قبل از تر داغ هم حجازي و بود شده سياسي بسيار مجاهدين سران از شماري اعدام از پس زمان اين فضاي

 به يکس چه اتکاي به من کن مبارزه و بگذار حقايق روي انگشت گوييد مي من به که شما: گفت مي سخن

 و دمتح هم با بايد همه...  تاس مبارزه دين اسالم...  اجتماع؟ و ملت کدام اتکاي به بزنم؟ دست کاري چنين

 (.111 – 118 ص) باشند حق پيرو

 بحز در فقط بايد مردم که اين و خدا حزب برابر در آنها دادن قرار و نوين ايران حزب و انتخابات به حمله

 تحريک وي عليه شدت به را ساواک نظر تواست مي( 111 ص) او 1/3/91 سخنراني در کنند نويسي نام خدا

 .باشد کرده

 و ديکتاتوري هاي حکومت از آن ضمن و کرد ها حکومت انواع باره در سخنراني يک 10/3/91 در وي

 ياد را ياسالم علوم اگر دوز پينه شاگرد هر اسالم در: گفت کرده انتقاد تئوکراسي حکومت نيز و استبدادي

 يينآ در که کومتيح عنوان به تئوکراسي حکومت سخنراني اين در وي. رسد مي مرجعيت مقام به بگيرد

 انتقاد کمونيستي حکومت از هم آن از پس. داد قرار انتقاد مورد بودند حاکم مردم بر روحانيون و بوده زرتشتي

 ص) کن حفظ خود پناه در را ما مجاهد و مبارز و عاليقدر مرجع خدايا: گفت دعاهايش ضمن پايان در. کرد

 #.بود خميني امام از صريحي تعبير که( 198 -191
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 که باال نامبرده: نوشت اي نامه ضمن نصيري لذا و بود او هاي سخنراني از جلوگيري ساواک بندي جمع

. نمايد مي ايراد خالف هاي سخنراني منبر باالي در سويل لباس با باشد مي پرورش و آموزش کارمند

(. 193 ص) سازند آگاه را سازمان اين نتيجه از و الوعظ ممنوع را مشاراليه فرماييد دستور است خواهشمند

 وي به رديگ يکبار باشد خود هاي سخنراني مراقب بيشتر که وي موافقت جلب و حجازي با گفتگو از پس

 سخنراني از پس باالخره و يافت ادامه مشکل اما(. 110 ص) دهد ادامه سخنراني به تا شود مي داده فرصت

 تعماراس چنگال از رهايي و ستم با مبارزه براي کربال زا گرفتن اسوه و يهود باره در که 89/11/91 تاريخ در او

 بيست از پس حجازي(. 135 – 131 ص) گرفت قرار بازجويي مورد شده دستگير( 118 – 111 ص) بود

 وءس سبب که چيزي تا شد خواهد متعهد آن از پس که است گفته و نوشته مقامات به اي نامه انفرادي روز

 با سال همان اسفند 81 در را او کرده موافقت وي بادرخواست مقامات(. 119 ص) نکند مطرح باشد تفاهم

 (.111 ص) کردند آزاد زندان از قرار تبديل

 وارد کمتر بار اين. دارد مراقبت وي از همچنان هم ساواک و کند مي تند هاي سخنراني دوباره حجازي

 کرده «خارجي سياست با توأم و آميز هکناي سخنان اظهار به شروع مجددا» ساواک قول به اما شد مي سياست

 (.100 ص) است

 نشان ها سخنراني ادامه اما( 113) شد واقع بازجويي مورد و دستگير 91 سال مرداد در ديگر بار حجازي آقاي

 نرانيسخ ادامه از مورد چند جز به و شده المنبر ممنوع وي حال اين با. است نيافته ادامه دستگيري که دهد مي

 91 سال شهريور در ديگر بار و شد هم الخروج ممنوع حجازي(. 191) است آمده عمل به وگيريجل او هاي

 .يافت سخنراني اجازه ديگر بار که بود آن از پس( 113 ص) گرفت قرار بازجويي مورد

 مديرش او هک بعثت انتشارات نيز و حجازي فخرالدين و شد، بحراني کشور سياسي اوضاع بعد به زمان اين از

 اش اراتيانتش هاي فعاليت و او از گزارش تهيه به مقطعي تا هم ساواک. شد بيشتري هاي فعاليت درگير دبو

 .داشت باز مسائل قبيل اين کردن دنبال از را ساواک انقالب مسائل گرفتن باال اما داد، ادامه
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 ( نصر حسين سيد دکتر نوشت خود زندگينامه بر مروري)  غربي غربت در

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  01/  83: سايت روي انتشار تاريخ

 

 {تحصيل و تولد}

 لسفيف هاي شخصت از يکي اضرح حال در ايراني، گراي سنت فيلسوف و دانشمند نصر حسين سيد دکتر

 ندانعالقم اختيار در و شده ترجمه دنيا زنده هاي زبان از بسياري به او فراوان آثار که است جهاني برجسته

 .دارد قرار

 خودش به مجلد آن که نوشته «زنده فيلسوفان» کتاب مجلدات از مجلدي براي را خودش حال شرح نصر دکتر

 .است نوشته مي را حال شرح آن ودشخ بايد الزاما و داشته اختصاص

 نحله و نصر دکتر باره در «1193 – 1180 سياسي – مذهبي هاي سازمان و ها جريان» کتاب در اين از پيش ما

 انتشار او خودنوشت کتاب که اکنون اما. گفتيم سخن داشتند بستگي آن به فرديد و جالل تا کربن از که اي

 .باشيم داشته آن بر مروري توانيم مي باز يافته

 اش پدري جد و آمده دنيا به 1118 سال به وي. است کرده خود خاندان و تولد به اي اشاره نخست بخش در

 و طبيب هم او و بوده کاشان متولد اهلل ولي پدرش. است شده گرفته او از نصر فاميل نام که بوده االطباء نصر

 عنيي که «داشت قرار آموزشي نظام رأس در پهلوي دوره تا قاجار دوره پايان از» او نوشته به و اديب ضمن در

 ملي شوراي مجلس نخست دوره در را تهران نمايندگي همچنين اهلل ولي. بود پرورش و آموزش وزير سالها

 .است داشته

 نجاهپ که حالي در پدرش. است نوري اهلل فضل شيخ نوادگان از هم مادر طرف از که دهد مي شرح نصر دکتر

 .آنهاست فرزند اولين نصر و کرده ازدواج او مادر با داشته سال

 هب مربوط بخش در واقع در و کرده رشد سياسي – فرهنگي محيط يک در پدرش موقعيت دليل به نصر

 سياسي ضمن در و علمي – اشرافي کامال محيط يک يافته تربيت که دهد مي نشان کودکي سالهاي نخستين

 #.است بوده
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 {امريکا در}

 سال سامبرد در و کند مي ترک امريکا مقصد به را ايران تحصيل ادامه براي دبيرستان هشتم سال از نصر دکتر

 ارهايک و بود آنجا در شد دارايي وزير بعدها که هم نصر تقي عمويش که جايي. رسد مي نيروريوک به 1519

 .داد مي سروسامان را خانواده اين تجاري

 به او مدت اين در. مرد ايران در هم پدرش فاصله همان طي که ردک سپري پدي مدرسه در را سال 9/1 وي

 1590 الس در وي. گرديد آشنا هم مسيحيت با و شده مسلط انگليسي زبان به گرفته خو امريکايي زندگي

 .شد( ساچوست ما تکنولوژي مؤسسه: يا) MIT دانشگاه واردي

 لومع به او تمايل و شده روحي و عقلي بحران ينوع گرفتار دوم سال در اما خواند مي فيزيک زمان اين نصر

 و ودندب جا آن در که استاداني تأثير تحت و آورده روي فلسفي مطالعات به جا همان از. شد تشديد انساني

 غولمش خود به را نصر ذهن همچنان هم بعدها که مسأله ترين مهم. شد وارد فلسفه دنياي به ژيلسون جمله از

 .بود دين و فلسفه و علم ارتباط بحث کرد

 اريخت مبحث به همچنان اما گذراند، ژئوفيزيک و شناسي زمين رشته در هارواد در را ليسانس فوق دوره نصر

 او ،گرايش اين. رفت مي دنبالش به ديد مي الزم آن تعميق براي که را آنچه هر بوده، عالقمند فلسفه و علم

. ذراندگ طبيعت باره در اسالمي متفکران نظر عنوان تحت را اش نامه پايان و کشاند علم تاريخ دنبال به را

 اين در يو اصلي مشاوران از يکي. گرفت سلطنتي جايزه و شد چاپ و ترجمه فارسي به هم بعدها که کتابي

 جريان را ياسالم فلسفه جريان و داشت طواليي يد التين و يوناني و عربي و عربي در که بود ولفسون رساله

 (.11 ص) تدانس مي اصيل

. دبودن معروف شناس اسالم گيب، و کوهن برنارد ولفسن، دوره اين در وي انديشه در مؤثر شخصيت سه

 براي يهاي برنامه تابستان، دو طي و بود، استاد هاروارد دانشگاه در که کيسنجر هنري که زماني نصر، دکتر

 شد سياسي فکري فعاليت مشغول وي ياردست عنوان به داشت، سياستمداران و سياسي علوم متفکران از برخي

 #.کرد قاتمال او با يکبار آمد مي ايران به کسينجر که هم بعدها. داشت او با نزديکي ارتباط خودش گفته وبه

 احمد لآ جالل شدند مي دعوت مختلف نقاط از سياسي فعاالن و استادان که تابستاني هاي برنامه از يکي در

 اين که کند مي تأکيد نصر(. 91 ص) کرد طرح آنجا در را زدگي غرب ديشهان بار اولين و کرد شرکت هم

 .ردک گفتگو آن باره در جالل با هم او و داشت هفتاد دهه در ايران انقالبيون روي زيادي تأثير بعدها کتاب



241 

 

 يسندگانينو و استادان اقسام و انواع از داده آن به را امريکا در تحصيل سالهاي عنوان نصر دکتر که بخش اين در

 در را 1591 و 1593 سالهاي تابستان دو وي. اند گذاشته تأثير نصر انديشه روي که آيد مي ميان به سخن

 .است گذاشته تأثير شدت به او معنوي و عقالني حيات روي اقامت اين و گذرانده مراکش

 {تهران دانشگاه در تدريس و علم تاريخ و فلسفه به عالقه}

 اشيهح در گرچه پردازد مي ماند باقي رشته همان در بعدها که فلسفي هاي انديشه به چهيکپار نصر زمان اين

 مبحث هک شود مي کساني نخستين از يکي ناخواسته و کند مي پيدا اهميت او براي هم زيست محيط بحث آن

 .کنند مي طرح جديد دنياي در را زيست محيط

 تا کوشيد مي نصر. بود اسالمي جهانشناسانه هاي ريهنظ از بحث همچنان هاروارد در هم او دکتري رساله

 پس وي. ندک شرح بوده مسلمان فيلسوفان ميان و اسالم دنياي در که اي جهانشناسانه نظريات فلسفي مباني

 لمع تاريخ در تحصيل به شد التحصيل فارغ شناسي زمين و ژئوفيزيک رشته در 1591 سال در که آن از

 که او از زيادي بهره دليل همين به. بود انداخته راه به را آن سارتون جرج که يا مدرسه در هم آن پرداخت،

 (.19 ص) برد بود آشنا اسالمي علوم با

 با زمان همين وي. گردد باز ايران به تا شود مي مصمم و گرفته را خود دکتري 1591 سال تابستان در او

 .است ش 1113 سال اين و کرده ازدواج دانشوري سوسن

 ش 93 تا 13 سال از يکسره شده فلسفه و علم تاريخ واستاد آيد مي در تهران دانشگاه استخدام به نصر دکتر

. شود مي واگذار او به هم ديگر دروس از برخي تدريس تدريج به. دهد مي ادامه حوزه همين در تدريس به

 #.داشت را ادبيات دانشکده رياست هم متمادي سالها دوره اين طي وي

 او که گويد مي نصر و داشت وجود محدود صورت به هم اسالمي فلسفه درس تهران دانشگاه در زمان آن

 داريوش و بزرگمهر منوچهر تدريج به. است افزوده آن بر جديدي واحدهاي و داده توسعه را رشته اين

 رد او نشاگردا بهترين جمله از که گويد مي نصر دکتر. شود مي افزوده استادان اين جمع به هم شايگان

 محسن پورجوادي، اهلل نصر عادل، حداد غالمعلي اعواني، غالمرضا داروي، رضا: از بودند عبارت دانشگاه

 (.11 ص. )بختيار مظفر و جهانگيري،

 سخنراني به طرف آن و طرف اين و درآمد علمي هاي انجمن از بسياري عضويت به دانشگاه بر عالوه نصر

 فيلسوف با شود، مي ناميده ها تمدن گفتگوي امروزه آنچه ترويج در من که گويد مي وي. پرداخت مي هم

 .داشتم همکاري گارودي روژه فرانسوي
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 آقاي زا بارها نوشته اين در خودش. کند مي توجه اسالمي فلسفه به پيش از بيش سالها اين در نصر دکتر

 لسوفانفي از بسياري با اي نيطوال فلسفي هاي بحث من: نويسد مي جا همين و کرده ياد آشتياني و مطهري

 .داشتم آشتياني الدين جالل سيد و مطهري مرتضي جمله از سنتي

 تا دکوشي مي زمان آن در شريعتي: گويد مي او باره در و داشته هايي بحث هم شريعتي با که گويد مي وي

 و ناسانش جامعه هاي شهاندي از متأثر بسيار و کند معرفي ايرانيان به را متجدد و انقالبي اسالم از صورتي

 را رهمديگ بود تهران در مذهبي جديد مرکز يک که ارشاد حسينيه در اغلب ما. بود فرانسه چپ فيلسوفان

 سخنراني از بعضي غلبه و دريافتيم را مرکز اين هاي فعاليت سياسي ماهيت وقتي مطهري و من اما. ديديم مي

 (.13 ص) داديم استعفا آنجا از... بودند، ارضتع در سنتي عقالنيت با که ديديم را شريعتي هاي

 بعدها و نداشته خاصي فعاليت دوره آن در نصر که دريافت توان مي شده چاپ ارشاد حسينيه اسناد که اکنون

 هب مجدد دهي سامان براي را نصر که اند بوده آن انديشه در پهلوي دربار و ساواک شد تعطيل حسينيه که

 #.نينجاميد سرانجامي به کار اين. بگيرند بکار حسينيه هاي برنامه

 اسالمي عارفم کتاب. گرفت سلطنتي جايزه و شد چاپ فارسي به طبيعت باره در اسالمي متفکران نظر کتاب

 تاس جديد دنياي به قديمي نگاهي و سنتي افکار جانبدار نصر که داد نشان و شد چاپ هم معاصر جهان در

 .کند احيا ديد مي اسالم آينه در هک را شرقي سنتي علم تا کوشد مي و

 کرده ديگران يا خودش مکتوبات از بوده، او از متأثر نوعي به که انتشاراتي کارهاي از شرحي نصر اينجا در

 شارانت ايران در آن ترجمه سپس و شد چاپ امريکا در زماني که اوست ديگر کتاب مسلمان حکيم سه است

 .بود بديع و بکر کاري و يافت

 از يا برجسته استادان وي. بود آموزشي هاي بخش در مديريت نصر کار از بخشي علمي، کارهاي بر افزون

 عده و الصاوري صالح و چيتيک ويليام به توان مي جمله آن از که آورد تهران دانشگاه براي ديگر کشورهاي

 .کرد اشاره ديگر اي

 {شاهنشاهي فلسفه انجمن و آريامهر دانشگاه}

 اهش و گرديد تأسيس شد داده آن به شريف صنعتي دانشگاه نام بعدها که آريامهر نشگاهدا 1191 سال در

 دکتر. ددرآور ماساچوست تکنولوژي مؤسسه مثل را آن تا خواست او از شاه. سپرد نصر دکتر به را آن رياست

 چنين و کند باز آن در هم را انساني علوم پاي جاي تا کرد تالش بود صنعتي دانشگاه اين که آن رغم به نصر

 .کرد هم



242 

 

 نانجم به مشهور که ايراني فلسفه انجمن نام با را ديگري مؤسسه 1198 سال در که بود اين او ديگر مهم اقدام

 کارش و ديدگر تأسيس فرح شخص اساسا و دربار حمايت با مؤسسه اين. کرد تأسيس بود شاهنشاهي فلسفه

 تمشارک ها فعاليت اين در اندازه چه تا دربار دهد نشان که ناي براي تالشي هيچ نصر اينجا در. يافت ادامه

 المللي ينب اي کنگره که کردم پيشنهاد شهبانو به شصت دهه در من که نوسد مي بالفاصله اما. کند نمي داشت

 در کنگره اين(. 39 ص) کنيم برگزار سنتي هنر فلسفه تجديد هدف با آن فلسفه و سنتي معماري باره در

 .شد گزاربر اصفهان

 آمده يرانا به که است زماني از جدي صورت به اسالمي فلسفه با وي آشنايي که دهد مي توضيح نصر دکتر

 را اسالمي فلسفي متون ديگر جمعي و وي براي ش 1113 يعني ورود سال همان در عصار کاظم محمد و

 #.است کرده مي تدريس

 ندک مي مالقات او با سپس و شنود مي را اطبائيطب حسين محمد عالمه نام که است درس جلسات همين در

 زوينيق رفيعي ابوالحسن سيد و اي قمشه الهي مهدي با نيز. بود هم ديگر هاي فعاليت سلسله يک شروع که

 فادهاست آنان از او که هستند کساني از هم شعراني ابوالحسن و شهابي محمود مصلح، جواد. شود مي آشنا هم

 ديميق متون تدريس نحوه با آرامي به و خواند مي عصار نزد را سبزواري مالهادي همنظوم شرح نصر. کند مي

 عصاردرگذشت، که 1191 سال تا وي. شود مي آشنا است همراه اي کلمه و لفظي خاص هاي دقت با که

 .کرد مي استفاده او از همچنان

 {طباطبائي عالمه با همراه}

 لسفهف در بلندي جايگاه چه او که اين و دهد مي دست به ئيطباطبا عالمه با آشنائيش باره در شرحي نصر

 نتيس شاگرد مشهورترين هاي شرح با رئاليسم روش و فلسفه اصول اش يگانه اثر و داشت قم در اسالمي

 .دارد بااليي اهميت چه مطهري مرتضي اش

 هم گاهي. برد مي بهره او محضر از نصر و آمد مي تهران به را جمعه و شنبه پنج يعني هفته آخر هر عالمه

 آشکار من رب حافظ غزليات از او که اي باطني معاني: نويسد مي نصر. آمد مي قم به بيشتر استفاده براي نصر

 همصدا او با آن بيان در هم او محقر خانه ديوارهاي رسيد مي نظرم به گاه که بود عميق چنان آن ساخت مي

 (.11 ص) شوند مي

 ذوالمجد منزل در و آمد مي ايران به پاييز هر کربن. بود نصر طريق از هم طباطبائي عالمه با کربن آشنايي اما

 گاهي و ودب نصر خود مباحث اين مترجم. شد مي گذاشته بحث براي طباطبائي عالمه با جلساتي طباطبائي
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 راداف جزو هم مطهري استاد. پيوست جلسات اين به هم شايگان داريوش. سپهبدي عيسي نام با شخصي هم

 .آمد مي فروزانفر هم گهگاه. بود جلسه اين

 نام هب بعدها که کتابي تا کرد مي تشويق را وعالمه داشت عالقه هم شناسي شيعه کارهاي به زمان اين نصر

 ترين مهم زا يکي تاکنون که برگرداند انگليسي به نصر را کتاب اين. کند تأليف شد ناميده اسالم در شيعه

 حقيقاتت مرکز يک هايي فعاليت قالب در کتاب اين ترجمه. است انگليسي ادبيات در خود نوع در کتابهاي

 چاپ و ترجمه هم شيعه متون از گزيده يک زمينه اين در. گرفت انجام هاروارد دانشگاه در اديان به مربوط

 #.بود نصر دکتر از ترجمه و طباطبائي عالمه عهده بر انتخاب. شد

 در را ايشان نافذ نگاه هيچگاه من: گويد مي وي. ديد 1191 سال پاييز در را ئيطباطبا عالمه بار آخرين نصر

 از خارج در من که اين از و فرستاد من براي پيامي... انقالب از پس اندکي. کنم نمي فراموش وداع لحظه

 خواست او از و فراخواند را دوستانم از يکي...  مرگ زمان در عالمه. کرد خوشحالي ابراز هستم امان در ايران

 (.11 ص) دارم نگاه روشن را سنتي فلسفه چراغ: بگويد من به که

 ...{ و آشتياني و مطهري با ارتباط}

 و دهد مي دست به ديگر اي عده و اي قمشه و قزويني رفيعي ابوالحسن باره در هم شرحي اينجا در نصر

 با يو. شناساند مي خود نزديک دوست عنوان به را او و کند مي تکيه مطهري استاد را ارتباطش روي مرتب

 ستقيمم نتوانست همين براي و نداشت آشنايي اروپايي هاي زبان از يک هيچ با مطهري استاد که اين به اشاره

 و علمي هاي پژوهش از تعدادي در همچنين ما که گويد مي کند استفاده ها غربي فلسفي هاي نوشته از

 کناره و ارشاد حسينيه در همزمانمان مشارکت جمله اين از. تيمداش مشارکت هم با آموزشي هاي فعاليت

 انپاي تا او و کردم مشورت مطهري با من فلسفه انجمن تأسيس هنگام همچنين. بود آن از همزمانمان گيري

 (.15 ص) ماند باقي فلسفه انجمن مشاوران از يکي

 هم ارب يک براي حتي مطهري که دندمعتق بسياري و نيست ديگر منابع قبول مورد چندان نصر ادعاي اين

 .نشد مرکز آن در سخنراني ايراد به حاضر

 ات کرد تالش» بود انقالب شوراي رياست مقام در که کوتاهي زمان همان در مطهري که کند مي اشاره نصر

 دش ترور انقالب از پس اندکي اما. کند محافظت است ممکن که آنجا تا فرهنگي و فکري هاي شخصيت از

 (50 ص) «ماند ناتمام ارزشمندش فلسفي و فکري أمالتت و
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 انجمن در که او تصحيحي و تأليفي کارهاي و دهد مي دست به آشتياني الدين جالل سيد از هم شرحي نصر

 لسفهف باب در و بود امريکا در دراز روزگاري که دارد حائري مهدي به اشارتي نيز. رسيد مي چاپ به فلسفه

 #.داشت قتحقي و تدريس اسالمي

 صاصاخت ايزوتسو و کربن هانري با خود طوالني همکاري به هم را قسمتي وطن، به بازگشت بخش در نصر

 ايه آموزه و گنون از کربن که دهد مي شرح نصر حال اين با. هم نصر و بود گرا سنت يک کربن. است داده

 مدت طوالني همکاري و پيوند که دکن مي تأکيد نصر اما. داشت دلبستگي ديگر هاي نحله به و بود دور او

 93 سال در ايران انقالب از زده بهت کربن(. 51 ص) داشت من فلسفي زندگي در مهمي نقش کربن و من

 .مرد

 دض بر درغرب که هايي نقد با را ايرانيان تا کوشيد مي و بود ايران در گرايي سنت انديشه منادي کربن

 نصر. ودب مؤثر جديد ايران در اسالمي فلسفه احياي بر گرايش اين. کند آشنا دارد وجود تجدد و پوزيتويسم

 هيئت عضويت به نصر دعوت به ايزوتسو که زماني دهد، مي دست به ايزوتسو کارهاي از شرحي آن دنبال به

 .درآمد فلسفه انجمن علمي

 ترش قيقد منا که جايي است پرداخته مستقل صورت به فلسفه انجمن تأسيس به ديگر بار نصر اينجا در

 فرح رافاش تحت شده ياد مرکز. شد مي شناخته نام اين به نصر تعبير به يا بود فلسفه شاهنشاهي انجمن

 نه خوانندب شاهنشاهي را آن کرد پيشنهاد که کسي. پذيرفت هم فرح و بود دهنده پيشنهاد نصر. شد تأسيس

 را يرانا فلسفه شاهنشاهي انجمن شهبانو و شاه پيشنهادها ارائه از پس و بود کربن هانري ، سلطنتي حتي

 (.108 – 101 ص. )پذيرفتند

 عنوان هب آشتياني و مطهري هم سنتي فيلسوفان ميان از و شدند مديره هيئت عضو کساني که گويد مي نصر

 انجمن در موجود اسناد با بايد بوده مشاوران جزو مطهري استاد که اين. داشتند فعاليت انجمن مشاوران

 المياس حکماي آثار منتخاب جمله از آثارش از برخي و داشت نزديک همکاري آشتياني البته. شود مقايسه

 .رسيد چاپ به ناشر همان توسط انقالب از پس هم برخي. شد چاپ همانجا

 قائم مه شريفي هادي دکتر و بود انجمن رئيس نصر. بودند انجمن عضو ايران از خارج هم، فيلسوف تعدادي

 همچنين. رساند چاپ به را متعددي کتابهاي سال چند طي انجمن و شد آغاز پژوهش و قيقتح کار. مقام

 .بودند ويلسون پيتر و شريفي هادي آن سردبير که شد منتشر خرد جاويدان نام به اي نشريه

 #.داد ادامه کارش به همچنان انقالب از بعد فلسفه انجمن که کند مي اشاره نصر
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 به و کرد برگزار ايران در 1191 سال در را نشستي که بود انجمن همين کمک با فلسفه المللي بين مؤسسه

 .گرديد فراهم غربي و ايراني فيلسوفان ميان همکاري براي اي زمينه ترتيب اين

 {کشور از خارج در فرهنگي – فکري هاي فعاليت}

 هاي همکاري به و داده اختصاص ايران در حضورش زمان در خود خارجي هاي فعاليت به را بخشي نصر

 از وي .است داده امريکا و اروپا ازجمله کشورها از ديگر برخي و لبنان مصر، پاکستان، از دانشمنداني با خود

 رفت يکديگر با آنان لبنان در وي بودن زمان در که اين و کند مي ياد صدر موسي امام با رفاقتش و دوستي

 (.110 ص) است زده مي سر او به آمده مي نايرا به صدر آقاي که هم زماني و داشته آمد و

 هاي بخش در ديگر کشورهاي از بسياري و استراليا ژاپن، هند، ترکيه، دانشمندان با نصر فرهنگي هاي ارتباط

 از و داشته مختلف هاي دانشگاه در ايراني مطالعات اندازي راه براي که هايي تالش از نصر. است آمده بدي

 هاي گاهدانش در او فراوان هاي سخنراني به هم بخشي. است کرده ياد گرفته مي پول ارک اين براي ايران دربار

 گرايي سنت نگاه ترويج و ايراني فلسفه معرفي به مربوط عمدتا که آن موضوعات و اروپا و امريکا مختلف

 هعالق مورد موضوعات از غربي علم با آن تفاوت و شرقي علم ماهيت بيان. است شده داده اختصاص بوده

 وي تهگف اساس بر که بود اسالم در تمدن و علم کتاب موضوع اين در وي کتاب نخستين. است بوده نصر

 صرن. بود نيدهام جوزف اثر چين در تمدن و علم عنوان با کتابي برابر را آن خودنوشت حال شرح همين در

 .بود رداختهپ بود، پوزيتيويستي شناسي شرق نوعي که نيدها آراي نقد به کتاب آن در

 کرده ايجاد که هايي واکنش و اروپايي هاي زبان به خود انتشاراتي کارهاي از هم شرحي بخش اين در وي

 .است پرداخته

 فيرس زمان آن و بود نوري اهلل فضل شيخ حاج نسل از که کما نورالدين اش دايي و او اقدامات از ديگر يکي

 که ودب اسالمي مطالعات براي مرکزي ايجاد براي گيل مک دانشگاه و تهران ميان رابط ايجاد کانادار، در ايران

 از پس سالهاي تا فلسفه انجمن مثل و يافت ادامه بعدها رابطه اين. بود محقق مهدي دکتر آن اجرايي عامل

 #(.115 – 111) داشت ادامه هم انقالب

 مطلب هنوز وي مانده صفحه 89 تقريبا 193 يعني آن صفحه آخرين تا و است کتاب 118 صفحه که اينجا تا

 .است نکرده بيان پهلوي دربار با خود سياسي هاي ارتباط باره در روشني

 {امريکا در دوباره اقامت يا غربي غربت دربار، با همراهي} 
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 غربت زآغا از وي شده داده کتاب به که نامي همان يعني است غربي غربت عنوانش که کتاب پاياني فصل در

 توانست مرور به و شد غرب آواره 1535/  1193 سال در اسالمي انقالب از پس که زماني يعني خود غربي

 ستد به داشت گذشته در آنچه از بيش مراتب به شهرتي تدريج به و کرده پا و دست آنجا در پايي جاي

 .است بوده ساله 19 او زمان اين. دارد اختصاص آورد،

 را شزندگي خاطرات از اجتماعي و سياسي هاي جنبه نوشتن صدق اصال کند مي تأکيد فصل اين آغاز در وي

 :نويسد مي است داشته ايران در که هايي مقام توجيه در اما ندارد؛

 نجمنا رياست دانشگاه، و( تهران دانشگاه ادبيات) دانشکده رياست نظير پذيرفتم من که هايي مقام تمامي

 ايران نظير کشورهايي در البته. داشتند تعليمي و رهنگيف ماهيتي همگي فرهنگي، رايزني و فلسفه شاهنشاهي

 مانع گاه هيچ واقع در که هايي مقام چنين پذيرش بدون من اما دارند سياسي جنبه ها، مقام اين از يک هر

 رساندم، انجام به چه آن در و بمانم ايران در توانستم نمي نشدند، ام فلسفي هاي نوشته و تحقيق يا تدريس

 (.111 ص) شوم موفق

 به منجر که شکافي همان کند، مي 1531 سال در ايران جامعه در شده ايجاد شکاف به اشاره نصر اينجا در

 که گويد مي و است بوده طرف دو اعتماد مورد که داند مي اي طبقه آن جزو را خود او. شد انقالب تحقق

 .بپذيريم را وا دفتر رياست که بخواهد من از تا داشت آن بر را شهبانو امر همين

 کرد و کند حس پهلوي دوران در را فرهنگي شکاف اين توانست مي که بود کساني معدود از نصر نظرم به

 يک به هبار اين در بتواند که شد آن از مانع اشرافيش تربيت نيز و دربار با مناسباتش و او خاص روحيه اما

 .رسيدند آن به اگردانشش از برخي که بود حالي در اين. برسد عالمانه دورانديشي

 اعتبار هب کند وزير نخست را امامي شريف مثال تا کرد مي تالش پهلوي دربار که زماني درست گفت، بايد

 به رنص که است کرده تصور هم فرح داشت، آشنايي روحانيون از اي دسته با و بود روحاني خانواده از که آن

 گيرد، رارق( استفاده سوء يا) استفاده مورد پروسه اين در ندتوا مي روحاني چند با مختصر ارتباط همين دليل

 #. است نمانده برجاي سفره آن از چيزي ديگر که زماني هم آن

 {چرا؟ ؛ فرح دفتر رياست}

 معادله يک زمان آن در تا خواستند مي» فرح دفتر رياست مقام در من نصب با که گويد مي خودش نصر

 مورد که هستم افرادي معدود از من که شد احساس و کنند ايجاد ديني عمراج و دربار ميان را قدرت جديد

 (.111 ص) «باشم مي طرف دو اعتماد
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 عهده رب را کشور فرهنگي هاي فعاليت اکثر سرپرستي که داند مي روي آن از هم را فرح دفتر رياست نصر

 او با هم آن از پيش سالها از که چرا. است کرده قبول رغبت با را درخواست آن که افزايد مي و داشت

 (.119 ص) است داشته همکاري

 رفط از تا شد مقرر رژيم پاياني عباراتي به و بحراني روزهاي در نصر و شد آغاز ناآراميها آن از بعد اندکي

 ايبر لندن در تدااب که دليل بدان نصر. برود توکيو به ايراني هنر نمايشگاه افتتاح در ايران نماينده عنوان به فرح

 يک از اهنمايشگ آن تأخير خبر شنيدن با اما. شد لندن عازم برود توکيو به آنجا از و بيابد اي مدرسه دخترش

 خطراتي از را وي جان که بود رفتني همان اين. ماند جا همان ديگر طرف از ايران اوضاع آشفتگي و طرف

 .داد نجات کرد مي تهديد را او که

 و نهکتابخا و شد غارت ام خانه داشتم فرح دفتر رئيس عنوان به که يموقعيت خاطر به: نويسد مي نصر

 ص) دندش منتقل اموالم تمامي همراه به کم دست يا رفتند بين از و شدند مصادره ام تحقيقاتي يادداشتهاي

111.) 

 .کند توجيه گذشت که استداللي همان با پهلوي دربار در را خود حضور تا است خواسته نصر

 اگر تا ويدبگ سخن باره آن در تر منصفانه توانست مي او اما. نه کساني و بپذيرند را توجيه آن کساني شايد

 سانيک اذهان در تعارضي يافت، انتشار پهلوي دربار با وي مناسبات نوع باره در جديدي مدارک و اسناد روزي

 .نشود ايجاد کنند، مي برابر اسناد آن با و اند خوانده را نوشته اين که

 هچگون که دهد مي توضيح وي. است غربي غربت در واقع در و ايران از خارج در نصر حال شرح پس اين زا

 ججور دانشگاه در عاقبت و پرداخته فعاليت به دانشگاهي مراکز کدام در و کرده آغاز را خود جديد زندگي

 #.است يافته استقرار واشنگتن تاون

 {جديد توليدات و سنتي تفکر ادامه}

 مي ستدري و سخنراني و نگارش و تحقيق به يکسره خود، گرايانه سنت گرايش همان ادامه با نصر، زمان اين

 و ودش مي منتشر است مستقل تأليفات يا و درس جلسات و ها سخنراني بندي جمع که زيادي آثار. پردازد

 .شود مي ترجمه هم فارسي زبان به آرام آرام آنها از بسياري حتي

 غرب و اسالم رقابت جايگزيني و مارکسيسم نابودي از پس غرب و شرق هاي جدال گرفتن باال گفت بايد

 بيايد ارکن غرب با تا کوشد مي سنتي اسالم مدافع عنوان به او اکنون. داد توسعه را نصر علمي کارهاي زمينه

 تلفيق هم غربي دجدي هاي آموزه با ساخت مي هماهنگ سلطنتي هاي انديشه با را آن زماني که گونه همان و
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 باقي وي در پسنديد، مي خودش که نوعي همان از ديني هاي انديشه و اسالم به وي عالقه حال اين با. دهد

 .است

 يتيشخص کرد، وصف متجدد اما کهن خاندان يک در شده تربيت اشرافي يک حد در بايد را نصر شخصيت

 .است کرده ارائه آن در نفراوا هاي نوآوري و داده پرورش را آن خود نبوغ با وي که

 به سفرهايش از هميچنين. دهد مي دست به اخير ي سالها در خود علمي هاي فعاليت از شرحي نصر

 رد او و دارد معنوي جنبه وي براي مصر به سفر. کند مي ياد اسالمي کشورهاي جمله از مختلف کشورهاي

 وي(. 191 ص) کند جبران حدودي تا را اناير از جدايي از ناشي عاطفي خالء تواند مي الحسين رأس حرم

 اسالم جهان در من روحي اصلي خانه قاهره، غرب، در غربتم سالهاي طي: است نوشته هم ديگري جاي در

 (.81 ص) بود

 در او از مقاالتي تدريج به که افزايد مي اما کرده ياد بيايد ايران به نتوانسته انقالب از بعد که اين از نصر

 اسالمي کشور هيچ شايد: کند مي تأکيد وي. شود مي منتشر و ترجمه زبان اين به آثارش و يافته انتشار فارسي

 ورتص به گرچه گويد مي او. باشد عالقمند غربي و اسالمي فلسفه به ايران اندازه به که ندارد وجود ديگري

 اين(. 191 ص) است هداشت شرکت علمي هاي فعاليت از بسياري در مجموعه در اما نيست ايران در فيزيکي

 هاي هانديش تأثير از کاستن براي کم دست که کرده ايجاد موجي اخير سالهاي در او آثار. است درست نکته

 #.است کرده استوارتر را ايراني جامعه فلسفي هاي ريشه و بوده مؤثر سروش غربگرايانه

 تا تاس کرده تالش همواره و اندهنم باقي واقع از دور تئوريسين يک حد در فلسفي مباحث در هيچگاه نصر

 .دهد ارائه تجربي صورت به عمل، عرصه در را خود نظريات

 ساکن انمسلم دانشجويان براي وي که بود اثري «متجدد دنياي و مسلمان جوان» عنوان با او عالي بسيار کتاب

 .سازد آشنا اسالم با تفاوتش و غرب فلسفي انديشه با را آنان ساده زباني با تا نوشت غرب در

 همچنان و است معرفت جستجوي همچنان او دغدغه ترين مهم که گويد مي کتاب عبارات آخرين در نصر

 .علما زدني رب که سنتي دعاي همان زبانش ورد

 مقاله از او هاي تهنوش از بسياري کم دست يا تمام بر مشتمل که است نصر دکتر کتابشناسي کتاب بخش پايان

 بسيار نصر آثار به عالقمندان براي تواند مي که جامع کتابشناسي يک است مختلف هاي زبان به کتاب و

 .باشد سودمند

http://historylib.com/index.php?action=article/view/648 
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 نبريم بکار را «اسالم پيامبر» غلط ترکيب

 جعفريان رسول: سندهنوي

 1111/  08/  09: سايت روي انتشار تاريخ

 

 - روضاتي علي محمد سيد حاج اهلل آيت حضرت ارجمندم استاد خدمت امروز از تر مرتب که پيش سالها

 محقق و شاعر فيروزکوهي، اميري مرحوم که شنيدم ايشان از رسيدم، مي - البليات جميع من اهلل حفظه

 نوشته مشهد الهيات دانشکده مجله در «اسالم پيامبر» تعبير بودن غلط باره در اي الهمق کشورمان، برجسته

 .است

 ، مقاله آن طالعهم از بعد ويژه به اما و بود، نامأنوس برايم ابتدا است نادرستي تعبير تعبير، اين که اين شنيدن

 رحومم سخن که داشت اصرار يشانا. هست و بوده بنده ارجمند استاد و فرهيخته شاعر آن با حق که دريافتم

 بکار جاک هيچ در است مستشرقان دست ساخته و غلط بسيار که را تعبير اين نبايد ما و است درست اميري

 .ببريم

 اوينعن در آن از ما نويسندگان از بسياري که است وسيع چندان اش دامنه ما دقتي بي که شاهديم االسف مع

 .اند کرده استفاده کتابهايشان

 طبوعاتم در يا شده خوانده سيما و صدا در که هايي متن بيشتر در که هستيم و بوده شاهد سالها طي عالوه به

( ص) خدا رسول کلمه قدسيت که حالي در. شود مي استفاده نادرست ترکيب اين از هميشه شود مي درج

 .ستا درک قابل تأمل اندکي با اسالم پيامبر تعبير نادرستي و واضح و روشن بسيار

 از مقدس متون در و مسلمانان ميان هميشه و هميشه آنچه که دريافتم اسالمي، آثار مطالعه و کار ضمن در

 امروز تيح. ندارد اي سابقه هيچ که االسالم رسول نه است «اهلل رسول» تعبير رفته بکار غيره و حديث و قرآن

 کار هب را االسالم رسول تعبير کسي ،عربي زبان در خصوص به زبان، فارسي غير مسلمانان فرهنگ در هم

 کار هب دين ضد هاي الئيک يا عرب هاي مارکسيست درآثار نادرست تعبير اين که است محتمل. برد نمي

 بوتن به اعتقادي نويسنده که فهمد مي االسالم رسول تعبير ديدن با عرب خواننده يک وضوح به و برود

 .ندارد
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 ما قتيد بي از ناشي هم اين و رفته بکار مسلمان غير و مسلمان توسط ييعن اعم طور به فارسي زبان در اما

 .است فارسي به انگليسي هاي معادل ترجمه يا وارداتي هاي ترکيب انتخاب در

 ودمانمقص بريم مي کار به را «رسول» کلمه ما وقتي که است اين باشيم داشته توجه بايد باره اين در آنچه

 چيزي چه که آن نه است آمده کسي چه طرف از که است آن مهم فرستاده اين در. است نماينده و فرستاده

 .است آورده را

 ادهفرست زمينيان براي تعالي خداي طرف از که است آن به رسول قداست که است بابت آن از اهميت اين

 مقدس متون در اهلل رسول تعبير که است دليل همين به و دارد تکيه جنبه اين روي مرتب خداوند. است شده

 تعبير اين ردنکارب به ما فرهنگ در متأسفانه و داريم اهلل رسول به تعبير مؤکد طور به قرآن در. شود مي استفاده

 .است آمده نامأنوس تعبير آن آن، جاي به و شده ترک قرآني

 مستشرقان که هدفي همان به درست بگذاريم، کنار «اسالم پيامبر» تعبير ساختن با را رسالت الهي جهت ما اگر

 خدا طرف از( ص) محمد که اين به اعتقادي آنان.  ايم شده نزديک اند داشته تعبير اين کاربرد و جعل از

 اب تعارضي اين و نداشته مشکلي آورده مردم ميان را اسالم دين( ص) محمد که مطلب اين با اما ندارند، آمده

 به و اند تهساخ را اسالم پيامبر کلمه راحتي به بنابرين .ندارد آنان ديني ضد يا ديني غير باورهاي و معتقدات

 .اند گذاشته( ص) خدا پيامبر جاي

 يعني طرف آن انکار قصد برد مي کار به را اسالم پيامبر کلمه ايراني، مسلمان يک وقتي که پذيريم مي البته

 الهي بهجن به تعبير اين اساس بر که آن نه است عادت يک حسب بر امر اين اما. ندارد را رسالت اين الهي بعد

 .رسد مي دين بودن

 شکدهدان نشريه در را آن و برآمدم فيروزکوهي مرحوم مقاله يافتن پي در داشتم مسأله اين به که اي عالقه از

 :نويسد مي کوتاه مقاله اين در ايشان. يافتم 811 – 819 صص( 1191 سال) 11 ش مشهد الهيات

 ايخطب و گويندگان و نويسندگان عموم بلکه اغلب که است سالي ندچ سبب چه به و چرا نيست معلوم

 اتباتمک در آن تخصيص و قيد به و انداخته اتفاق و شمول از را اطالق و عموميت اين ، ما سخنرانان و فاضل

 نچني الماس پيغمبر: »نويسند مي و گويند مي دفاتر متون و منابر فراز بر مدام و اند پرداخته خود محاورات و

 .«کرد چنان اسالم پيغمبر گفت،

 هب وقتي از علمان، صاحب و فضال طرف از حتي اذهان، انصراف و توجهي بي اين که دهد مي احتمال حقير

 بکت از نقل و ترجمه به مسلمان، غير نويسان سيره و خارجي کتب مترجمان که يافت عامه تداول و ظهور
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 و کال را آنان نظريات و اعتقادات و کلمات و ها نوشته عين و زده دست شايان دقت و توجه بدون ايشان

 .اند کرده خود ترجمه مورد جمالت و عبارات وارد جزئا

 مجيد قرآن نص به که فاضلي مسلمان و اوست اعتقاد و دين ضروري خاتميت، به اعتقاد که مسلماني اما.... 

 يقين و قطع مورد عقيده همين کمال، درجه به وصول و استدالل و عقل بحکم بلکه سيره، قطع و اخبار عين و

 يودق انواع از قيدي نوع هيچ و مخصصات اقسام از تخصيصي گونه هيچ به که نيست مجاز ديگر اوست،

 و تخصصيات و ديگران عقايد و گرداند، مقيد و مخصوص را اطالق و عموميت اين( توضيحي قيد حتي)

 .بکاربرد خويش هاي نوشته و ها درگفته و دهد قرار لحاظ مورد را آنان تقييدات
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 است؟ کتابي چگونه چلبي اولياء سفرنامه

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  08/  18: سايت روي انتشار تاريخ

 

 يازدهم قرن دوم نيمه در عثماني دوره در که است ايسفرنامه ترينمفصل و ترينمهم چلبي اولياء نامهسياحت

 تدول اختيار در زمان آن که است وسيعي هايسرزمين از نويسنده سفر خاطرات حاوي و شده نوشته هجري

 شده چاپ التين و عثماني ترکي به بارها ارزشمند اثر اين. است بوده دولت آن سلطه از خارج گاه و عثماني

 توسط هم اخيرا و( 30 ـ 11 ص ،1 ش ،83 سال ،الداره مجله:به بنگريد آن چاپي و خطي هاينسخه براي)

 از آن مجلد هشت تاکنون که است نشر درحال انتقادي صورت به( ياپوکرِدي بانک انتشارات) yky انتشارات

 و دارد اختصاص آن اطرافشهرهاي و تبريز به که کوتاهي بخش ،سفرنامه اين از. است شده خارج چاپ

 ريز،تب) استشده منتشر فارسي به و ترجمه نخجواني حسين حاج مرحوم توسط ،است 1090 سال به مربوط

 نوعي هب که شگفت المعارف دايرة اين از بيشتري متن و اطالع ،دانيم مي که آنجا تا اما.( صص 11 ،ش 1111

 هب مربوط که بخش همان مطالعه. است نشده ارائه فارسي در کرد، مقايسه شاردن سفرنامه با را آن توانمي

 اهميت اندازه چه تا اثر اين که دهد مي نشان ،است غيره و تبريز و مراغه جمله از آذربايجانمختلف شهرهاي

 .دارد

 آنگاه .کنيم مي شده او باره در که تحقيقاتي به اشاره سپس ،کرده وي زندگي به اياشاره ابتدا، اينجا در

 از برخي ويژه به متعدد منابع از مقدمه در. کرد خواهيم ارائه مکه و مدينه به را وي ازسفر مختصر گزارشي

 الرحلة عنوان با که آن حجاز بخش عربي ترجمه از سفرنامه گزارش اما ،شده استفاده ترکي هايسايت

 ،قاهره ،ربيهالع داراالفاق چاپ) ،آمده در عربي به ازترکي المرسي احمد الصفصافي دکتر استاد وسطت الحجازيه

 يقدق کافي اندازه به متن رسد مي نظر به اما زده کتاب بر سودمندي حواشي وي. ايمکرده استفاده( 1555

 .نيست

 همانجا آمد، دنيا به استانبول شهر در قپانياون در هجري 1080 سال محرم دهم در( 1051 ـ 1080) چلبي اوليا

 جواهرچي پدرش. گرفت فرا را نقاشي و تذهيب و خط ،ظلّي محمد درويش پدرش از و رفت مدرسه به

 مي مشهور صوفي ،يسوي احمد به آنها اعالي نياي. آمد مي شمار به محترم فردي جهت اين از و بود قصر

 ينا با. است مانده باقي آنان در تصوف عالئق همچنان که است آننشان هم او پدر براي درويش عنوان. رسد
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 بيچل اوليا سرنوشت روي وضعيت اين طبعا و بودندعثماني دولت در ايبرجسته هايچهره او، خاندان ،حال

 #.داشت تأثير هم

 در 1019 سال در. گرفت حافظ لقب خاطر همين به و کرد حفظ را قرآن ،مدرسي دروس بر عالوه افندي

 رفتگ قرار مراد سلطان تشويق مورد که خواند قرآن عثماني سلطان حضور در اياصوفيه درمسجد قدر، شب

 .باشد دربار مجموعه در يعني باشد، وي مصاحب تا خواست او از وي و

 انسلط تشويق مورد که آن از پس و داشت هم شعر و موسيقي در مطالعاتي ،رسمي دروس بر عالوه چلبي

 گلستان از بخشي ،شده آشنا فارسي و عربي با آنجا در. رفت عثماني کاخ اندرون به تحصيل براي ،گرفت رارق

 ناي. کند مي استناد خود سياحتنامه در هم آنها عبارات به گاه که کرد حفظ را رومي مالي مثنوي و سعدي

 فظح در فراواني قصائد و اشعار فتهگر فرا زيادي ومطالب ،داشت سال بيست بود، اندرون در وي که زمان

 .کشيد طول سال چهار دوره اين. داشت

 ودخ ،واقع در. آورد دست به شغلي آنجا در بود، مراد سلطان مقربان از که پاشا احمد ملک دائيش حمايت با

 ياحتس مانز همان از اوليا که رسد مي نظر به. کرد موافقت او با هم سلطان و بپيوندد سپاه به تا خواست وي

 هوس بود، شنيده مختلف بالد باره در مطالبي پدرش دوستان و پدر از که آندليل به و داشت مي دوست را

 در خودش بود، مشغول برنجي صفحات در هنري کارهايبه که وي پدر ،واقع در. داشت سر در سياحت

 و فتر پدرش با که آنان زبان از ار پدرش دوستان زندگي داستان اوليا، و بود، کرده شرکت وارزيگت جنگ

 که ودب ساله بيست وي.کرد مي تقويت او در را سياحت هوس داستانها، اين شنيدن. شنيد مي داشتند، آمد

 .کرد ثبت را آن ديده آنجا در که را هرآنچه و کرده آغاز استانبول از را سفرش

 ،اهلل رسول اي «شفاعت» بگويد رفت وسد،بب پيامبر دست خواست وقتي. ديد را( ص) پيامبر خواب در يکبار

 کيدتأ آنان و گفت معبران از برخي براي را خوابش که آن از پس. اهلل رسول يا «سياحت: »گفت لرزش از

 او خود که است اينکته اين. کرد آغاز داستان اين با را کارش وي و شد، خواهد سياحت اهل او که کردند

 .است حکايت اين با متفاوت قدري هگرچ آورده اشسياحتنامه در

 ابورس به آورد، دست به گردش اين در آنچه نگارش و استانبول در گردش از پس 1110,1090 سال در اوليا

 سفر فيمختل نقاط به دولت از برجستگاني همراه سپس. رفت گرايبهادرخان نزد کريمه در و رفتطرابوزان و

 نهمي در هم ايران به او سفر. کرد مي اوالغ و بريد کار و بود پاشاهان ميان رسان نامه ها،جنگ جريان در. کرد

 #.کرد ثبت آن مختلف شهرهاي و آذربايجان از را دقيقي اطالعات آن طي که بود چهارچوب
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 سال در که چنان بود، پاشا يوسف خدمت در شد يانيا تصرف به منجر که جنگي جريان در 1119 سال در

 از 1111 درسال. رفت گرجستان و آذربايجان به آنجا از. بود پاشا محمد دفتر حسابدار ارزروم در 1111

 خود سفر 1191 سال از بعد. بازگشت سپس و ماند آنجا در سال سه و رفت شام به پاشا مصطفي با استانبول

 در 1131 - 1113 هايسال ميان. ماند صوفيه در مدتها کرده آغاز عثماني سلطه تحت اروپايي بخش به را

 .بود سالنيک و( بلغارستان از) گومولجينه ،کانديه تسليا، ،آلباني ،اطريش

 ،انيآلب ،اروپايي روم ،حبشه شمال تا عرب صحراي ،سودان قفقاز، ،خاورميانه ،آناتولي تمامي چلبي اوليا

 را عرب مناطق تمامي و روسيه جنوب دالماچيا، ،هرزگوين بوسني هلند، ،آلمان ،وين ،،مجارستانروماني

 .نيست روشن او دفن محل اما ،درگذشت استانبول در 1118 سال در چلبي. ديدنوشت را آنچه و کرده گردش

 هايي بخش يا همه تاکنون که است ترکي ايسفرنامه مجموعه بزرگترين و اسفار اين حاصل وي سياحتنامه

 .است شده ترجمه زبان ده به آن از

 1193 ش به «روان» قسمت در سراي توپقاپي موزه در جلد چهار در آن از مانده برجاي خطي نسخه نتريمهم

 چلبي خود از که شده پذيرفته معموال و) دارد وجود هم مؤلف خط به هم نسخه يک. شود مي نگهداري

 1551 سال در نامه پايان يک. شود مي نگهداري «بغداد» قسمت در 101 شمارهبه سراي توپقاپي در که( است

 .استشده نوشته نسخه اين سفرنامه اين باره در

 شده تهنوش هااروپايي توسط ويژه به مختلف هايزبان در چلبي اوليا سياحتنامه باره در فراواني تحقيقات

 .است

 نتيراينت آدرس که شد برگزار کتاب اين باره در همايشي شرقي مديترانه دانشگاه در 8001 نوامبر هشتم در

 :است سمينارچنين آن

www.ume.de.rt 

 :از است عبارت سمينار اين در شده ارائه مقاالت عناوين

 محتواي و منابع ؛جنگ مورخ يک چلبي اوليا ؛کريمه در هفدهم قرن در سربازي ساختار ؛آناتولي بازارهاي

 نگاه از استانبول يهودي ليسايک يک ؛نوشتاري نه گفتاري زبان به سياحتنامه ؛رودوس جزيره ؛سياحتنامه

 وممنظ هايبخش ؛سياحتنامه در آناتولي در اوباشان و جالليان ؛درسياحتنامه باکو در اماکن هاينام ؛چلبي

 نامهحمام ؛آناتولي در سياحتنامه پنجم تا اول مجلدات در نان ؛سياحتنامه در بايقرا حسين سلطان ؛سياحتنامه

 ؛ليآناتو شهرهاي از سياحتنامه در موجود دفاترسجلي ؛سياحتنامه در گزاري حج و حج يهاراه ؛سياحتنامه در
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 و لوباس استاد يک چلبي ؛سياحتنامه در( اوليه ترکهاي) اوغوز واژه ؛سياحتنامه در اروپايي هايقيافه وصف

 #.سياحتنامه در آذربايجان دربند تصوير ؛سياحتنامه در ترکي معجم يک ؛طرح

 مفصل و مهم کتاب دراين چهآن از تصويري تواند مي که بود المللي بين سمينار اين از منتخب عناوين هااين

 .دهد ارائه ما به دارد وجود

 ايبالب سامي دکتر نمونه براي. است شده سياحتنامه اين باره در هم ديگري پژوهشي کارهاي ،اين بر عالوه

 نامهسياحت در آناتولي ساکن( مسلمانان غير) اجانب اوضاع» عنوان با تحقيقي سلجوق الهيات دانشکده در

 .است نوشته «چلبي

 اشتهد اساسي ،واقعي لحاظ به ،نوشته وي که را آنچه اصوال که است اين چلبي اوليا باره در بحث ترينمهم

 ؟ستا شده نوشته را واقعيات يا کرده پردازيخيال وي آيا که است اين پرسش ديگر، سخن به. نه يا است

 هاکوپريلي که زماني. است کرده مي زندگي فتوحات در عثماني توقف دوره اواخر در وي داشت توجه بايد

 تربيش که بود مراد سلطان دوران ،زمان اين. نداشت گيريتصميم توان چندان سلطان و بودند اعظم صدر

 داشت وجود هاجاللي عصيان ،آناتولي بخش در. بود شده ساکت هم اروپايي وجبهه بود داخلي مسائل سرگرم

 روزگاري ناي. شدمي تهديد( ساراي) عثماني دربار برجستگان يا چرييني سوي از گهگاه نيز استانبول خود و

 اگر. داد قرار بررسي مورد اوضاع اين به توجه با را او هاينوشته بايست مي و کرده گردش چلبي که است

 ورهد همين که داشت توجه بايد کند، مي نمايي بزرگ و کرده پردازي خيال مطالب از خيبر نقل در چلبي

 .است گذاشته تأثير او روي توقف

 حتي و رفت مي کار آخر تا و بود اندازهبي دانش دنبال به هرچيز باره در که بود چنان چلبي شخصي عالقه

 با و. تداش کافي نفس به اعتماد فرهنگش باره در و بود خودي فرهنگ مطيع وي. افتاد مي هم خيالبافي به

 مسلط موضع ضمن در و کرد مي ثبت را آنان کارهاي ؛رفت مي هاوخارجي اجانب نزد که بود اعتماد همين

 نآ براي اشخانه در حتي. کرد مي رونويسي را مسيحيان متون و رفت مي کليساها به وي. داشت را خود

 رخوردهاب قبيل اين براي وي. نمود مي حفظ آنان با را اشدوستي و کرد مي آماده راتمخدّ و شراب افراد، قبيل

 خود از ستايش ،شگفت رؤياهاي ،غيبي اخبار. است داشته مي زيادي تحمل بايد ،داشت افراد گونه آن با که

 گاهجاي کتاب اين رد طنز. کند جلب خود به را خواننده تا است نوشته آن براي را غرايب و عجايب نقل يا

 .است شده گذاشته اساس اين بر کتاب روح و دارد بااليي
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 و ودش بحث فراوان ،منبع يک عنوان به کتاب اين ارزش باره در تا است شده سبب مسائل همين ،حال هر به

 حالت کهلب ،نيست نوشتاري ادبيات ،کتاب آن ادبيات که است اين داشت توجه بدان بايد که آن اخير نکته

 #.دارد گفتاري

 جهان در وي نام امروز به تا و کرد کشف را وي ،مورخ هامّرِ که بود وي از بعد قرن ربع يک بار نخستين

 مينه سر از داد، مي بيشتر توضيح که آنجا و بود حيات و زندگي از سرشار او قلم زيرا ؛است مانده باقي

 اهگهگ و پردازد مي طنزگويي به گاه ،مطالب البالي در. اددمي انجام خوب نيت با و زندگي به او احساس

 زبان از راشع مانند چلبي. است کرده شيرين را اثر آن زبان خود که کرده بيان ترکي لهجه با را ترکي کلمات

 انيفراو معلومات ،سياحتنامه دراين. است نوشته عاميانه زبان همان به را مطالبش بلکه ،نکرده استفاده دشوار

 سبتن مخصوصا ،عثماني روز آن ذهنيت بيان چيز، ترينمهم اما آورد، دست به توان مي جغرافيا و تاريخ در

 و رود مي مدارس درون به وي. است کرده تصوير ما براي کامل طور به که است خارجي کشورهاي به

 را مدارس و افراد آن علماي حسط توانيم مي ما که آنچنان گويد، مي سخن علما از ،پرداخته آنها وصفبه

 .دريابيم

 استناد هب بدليس شهر مردم مثال. شود مي استناد آن به و افتاده جا جد به ترکها، ميان در ،چلبي اوليا کتاب

 اين ،لبيچ گفته به بنا که کنند مي ادعا چنين است بدليس از بوريان کباب گويد مي که چلبي اوليا سخن

 و وضعيت و وجود... و کردها ها،بوسنيايي ،علويان مانند طوراقوامي همين. است بوده ما به متعلق کتاب

 روي از ار مدارس از بسياري نام. کنند مي بيان کتاب اين به استناد با ،دوره آن در را شانتاريخي هايويژگي

 .شناسند مي کتاب اين

 زبان ؤسسهم توسط که است نگاشته ياحتنامهس باره در مفصلي مقاله ،ترک شناس لغت دانشمند ،دوله حياتي

 سياحتنامه ديد از غربي اوغوزي ترکي ،(هفدهم قرن) عثماني ميانه ترکي» عنوان تحت 1559 درسال ترکي

 .است شده چاپ «چلبي

 رکهايت» ،«چلبي اوليا سياحتنامه در استانبول و زندگي: »است شده سياحتنامه روي هم تريجزئي کارهاي

 .است تحقيقات آن جمله از «چلبي اوليا سياحتنامه و هرزگوين بوسني تاريخ» و «درسياحتنامه انبلغارست

 منبعي ارزش که حال عين در امر همين و ندارد وجود ديگري منبع هيچ در که هست سياحتنامه در اطالعاتي

 دده ارهب در اطالعاتي مثل. هست نيز کتاب اين مطالب از برخي در ترديد براي عاملي دهد، مي کتاب اين به

 .دارند خبر او وجود از کتاب به استناد با تنها ترکيه علويان که است بکتاشيه رهبران از سلطان
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. است افتهي راه نيز تلويزيوني سازي کارتون حتي و هابچه براي داستاني کارهاي به چلبي اوليا سياحتنامه

 نآ به ديوار اين روي از گربه که اين در هوا سردي از او فوص مثل سياحتنامه اين در موجود هايشگفتي

 #.است اثر اين در پردازنه خيال وجودفضاي نشانگر زد، يخ هوا وسط در و پريد ديوار سوي

 .است شده زيادي اعتماد آن بر و است فراواني تاريخي آثار منبع اثر اين ،حال هر به

 .کنند مي تشبيه چلبي اوليا به را او کند، مي سفر زياد که را کسي ،ترکي در که آن نکته آخرين و

 :سفرنامه کتاب کلي فهرست اما

 لطانس دوران برجسته چهرهاي و دوم بايزيد اقدامات و توسعه و فتح و تاريخچه ،استانبول باره در اول مجلد

 (.هجري 1101) چهارم محمد دوران تا سوم محمد و دوم سليم روزگار وقايع و قانوني سليمان

 سپس ،آمده آنجا تاريخي اماکن از دقيقي وصف شده آغاز 1090 سال در بورسا به وي سفر از دوم مجلد

 در و فليست و گرجستان به آنگاه ،ايران شهرهاي از برخي جمله از شرقي بالد به سفر و استانبولبه بازگشت

 .است رفته شام به 1091 سال به که زماني شام تا استانبول ميان منازل نهايت

 تبازگش و فلسطين شهرهاي وصف ،راه طول مناطق تمامي دقيق وصف و صيدا به شام از سفر سوم مجلد

 وضعيت از او مجلد اين در. ترکيه شرق شهرهاي از ديگر برخي و دياربکر سپس و رها به آنجا از ،شام به

 1018 الس در بالکان به سفرش آن از پس. است گفته سخن تفصيل به چهارم محمد روزگار در عثماني دولت

 در وان به 1019 سال در رفتنش و 1011 در استانبول به بازگشتنهايت در و نواحي آن شهرهاي وصف و

 .ترکيه شرق

 و ناحيه اين مختلف شهرهاي وصف و کردستان و ايران به آنجا از و وان به سفرش گزارش چهارم مجلد

 .استانبول به بازگشتش تا غيره و پوشاک و خوراک از مردم زندگيدقيق وصف

 روسيه حدود به سفر سپس و 1011 سال در استانبول به بازگشت تا بدليس و وان به سفر ادامه در پنجم مجلد

 و 1030 سال در اسود جبل يا بغدان به سفر آن از پس. است داده رخ سفر اين در که است مسائليبيان و

 نآ در موجود هايقلعه و هرزگوين و بوسني اوضاع بيان نيز و عثماني دض بر افالق شورش چرايي شرح

 .نواحي
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 شرح وي. است 1030 سال در اروپايي بالد ديگر و سوئد و آلمان و مجارستان به سفرش باره در ششم مجلد

 واحين از دقيقي وصف وي بخش اين در. است آورده اند بوده او با سفر اين در که را افرادي تفصيلي حال

 .دارد مجارستان مختلف

 اروپايي نابعم از که اطالعاتي حسب بر بالتين جزيره از مفصل شرحي که اوست اروپايي سفر ادامه هفتم مجلد

 ديگر و بهرا رودخانه نزديکي در کفر سپاه با عثماني سپاه ميان جنگ از شرحي آن از پس داده دستبه گرفته

 از بحث به آنها کرده ارائه مسير طول شهرهاي وضعيت از مفصلي گزارش وي هم بخش اين در. نبردها

 1033 سال در استانبول به او بازگشت مسير در که را وشهرهايي پرداخته ايران خراسان و بخارا و داغستان

 #.است کرده وصف بوده

 هايتن در و روماني از بحث آنگاه و ادرنه به رفتنش سپس ؛است کريمه خان با سفرش شرح در هشتم مجلد

 سخن استانبول به خود بازگشت از باز وي وقت اين در. اروپايي بالد ديگر و آلباني به 1031 درسال سفرش

 ياد 1011 سال در حجش سفر از او که است بخش همين در. است شده آناتولي مناطق عازم آنجا از و گفته

 .است آورده نهم مجلد در را مطلب تفصيل هرچند کرده

 .است سودان و مصر سپس و حجاز به وي سفر تفصيلي گزارش دهم و نهم مجلد

 مقاله ،ق1188 ،1 ش ،83 سال ،الداره مجله: بنگريد: بنگريد سفرنامه اين باره در بيشتري توضيحات براي

 11 صص) ،الهجري عشر الحادي القرن اواخر في الحجاز الي رحلته و چلبي اوليا: عنوان تحت صابان سهيل
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 بينا توکلي ابوالفضل خاطرات بر مروري

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  08/  81: سايت روي انتشار تاريخ

 

 درگير هاي شخصيت و انقالب اسناد از مجموعه با همراه اسالمي انقالب به مربوط خاطرات از اديزي شمار

 لحاظ به زه،حو اين در که اشکاالتي رغم به. است شده بازار روانه يافته انتشار تازگي به که اسالمي انقالب در

 اما دارد، وجود اسناد زا برخي شدن چاپ غلط يا نکات از برخي بودن سبک و ساده يا تدوين در ضعف

 دارند ار تحليل توانايي که گراني تحليل براي را سنگيني مسؤوليت که است چندان شده ياد مطالب حجم

 .سازد مي فراهم

 سالمي،ا انقالب پنهان زواياي از هايي گوشه مرور به گفت، توان مي يافته، انتشار آنچه به توجه با و اکنون

 رکد براي راهي توان مي ها گفته آن اساس بر طبعا. است شده آشکار بوده، هانپن ابرها زير سالها که آنچه

 به اه ملي و کمونيستها شکست و آن در ها مذهبي پيروزي همچنين انقالب، آتش شدن ور شعله علت بهتر

 .آورد دست

 ورتص همه که بود ها فعاليت از برخي بودن آشکار و وضوح شايد بود، مانده پنهان ها ديده از تاکنون آنچه

 که يفراوان هاي خواني روضه مثال براي. ندارد تبيين به نياز که است واضح چندان ها فعاليت آن کردند مي

 چنان تصور گويي شد، مي سياسي گرايش با خصوص به ها حسينيه و مساجد در رمضان و صفر و محرم در

 اين هميتا که کساني از برخي اکنون اما. شود ثبت تاريخي مطالب عنوان به که نيست چيزي اينها که نبود

 عنوان هب را خود نفره دو خاصيت بي جلسات کمونيستها از کساني که بييند مي و اند کرده حس را مطالب

 مي الشت کنند، مي نشر بازار روانه چپ فعاليت عنوان تحت و تاريخي اسناد سلسله جزو مبارزاتي سوابق

 وصخص به ها فعاليت آن که دهند نشان و کرده بازگو را منبري و جديمس هاي فعاليت آن از اندکي تا کنند

 .شد واقع مؤثر انقالب ايجاد در و گرفت خود به سياسي رنگ اندازه چه تا خميني امام نهضت جريان در

 مي يناب توکلي ابوالفضل به قصر زندان در جو، حکمت پرويز نام با توده حزب افسران از يکي 1119 سال در

 توبره به را ايران خاک بود، ما اختيار در امکانات اين اگر که داريد خوبي بسيار امکانات ها مذهبي شما: گويد

 ايروزه گيرد مي بر در را سال چهارم يک که صفر و محرم و رمضان ماه سه بر عالوه شما. کرديم مي تبديل
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 تقليد مرجع مرگ و تولد روز از آن، رب افزون. داريد اختيار در را خود امامان شهادت يا تولد مانند ديگري

 #(.111 ص بينا، توکلي خاطرات) کنيد بسيج ايام آن در را مردم هاي توده توانيد مي و کنيد مي برداري بهره

 هاي هيئت عضو و دانشگاه کرده تحصيل بازار، مذهبي هاي بچه از( 1118 متولد) بينا توکلي ابوالفضل آقاي

 تنهض شروع نخست روزهاي از وي. است گذشته دهه پنج طي فعال سياسي – مذهبي کادرهاي از و مؤتلفه

 کرعس آقاي مانند فعاالني و عراقي شهيد آنها ترين شجاع و مشهورترين که خود ديگر دوستان کنار در امام

 طبيعي داده انتشار را روزها آن خاطرات که اکنون و داشت حضور مبارزه ها صحنه در فعاالنه بود، اوالدي

 .باشد اي تازه نکات بر مشتمل که ستا

 همان زا داشته، هم طلبگي هاي درس در تحصيل سابقه آنجا در و رفته قم به سپس و بوده قم متولد که وي

 هاي انجمن مصوبه از پيش روز يک که گويد مي جمله آن از. است داشته قم در آمدي و رفت مبارزه، آغاز

 امام سخن. تاس صحبت مشغول گلپايگاني آقاي با تلفنا شدم متوجه. بودم نشسته امام نزد واليتي و ايالتي

 و منشوي متحد اگر اکنون و رسيد سر به بروجردي اهلل آيت دوران يکپارچگي و مرجعيت آن که بود اين

 (.11 ص. )کرد خواهد خرد خود هاي چکمه زير را ما همه رژيم نشويم، يکجا هم با و برنخيزيم

 که است زمان همان از و کنند مي ديداري امام با و آورد مي قم به را عراقي هيدش ديگري سفر در توکلي

 (.11 ص) کند مي پيدا امام به نسبت عجيبي حالت و شود مي امام عاشق عراقي، شهيد

 به آنان هجوم احتمال و مردم با کماندوها درگيري و فيضيه در( ع) صادق امام شهادت روز مراسم جريان در

 هم بعد و بخرد دار ضامن چاقوي چند تا دهد مي کسي به پولي ابتدا شده ميدان وارد عراقي شهيد امام، خانه

 ماما خانه به هم بعد. شوند امام خانه وارد توانند مي ما جنازه روي از فقط اينها که کند مي بسيج را ها بچه

 زيرزمين به راست يک شده خانه وارد عراقي شهيد نماند، اينجا کسي بود فرموده امام که اين با و رود مي

 ت؟کيس پرسد مي و آمده بيرون سروصدا از امام. آورد مي بيرون بود استفاده قابل که هايي چوب و رفته

 آقا: ويدگ مي عراقي شهيد. نباشد خانه در کسي نگفتم مگر: فرمايد مي امام. هستيم ما: گويد مي عراقي شهيد

 بله،: يدگو مي درنگ بي هم عراقي شهيد. کنم مي تعيين من را وظيفه: دگوي مي پاسخ در امام. داريم وظيفه ما

 #(.91 ص) روند مي اندروني به نزده حرفي ديگري م اما. ماست با آن تشخيص اما

 اعضاي يوقت. بيايند قم به کند مي دعوت اينها از بوده، تهران در مذهبي متفرق مرکز چند فعاليت شاهد که امام

 فهمؤتل هاي هيئت ترتيب اين به و شوند يکي خواهد مي آنها از امام آيند مي مسجد سه از مذهبي گروه سه

 (.95 ص) شود مي تشکيل
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 امام زا دفاع براي ها شهرستان علماي تا شد زيادي تالش تهران، به ايشان انتقال و امام دستگيري جريان در

 برده اعالميه اي برده پيام ميالني اهلل آيت براي ، امام طرف از بار چندين که بينا توکلي آقاي. بيايند تهران به

 قم به خرداد 13 در وي همچنين. آورد تهران به را ميالني اهلل آيت رفته مشهد به هم بار اين کند، امضا تا بود

 اگر: ستا گفته شما قول از عالي حضرت پيشکار: گويد مي ايشان به رفته شريعتمداري اهلل آيت نزد آمده،

 مه شريعتمداري آقاي. رفت خواهم خيابان به برهنه پا و سر من کنند بازداشت را خميني اهلل آيت روزي

 (.31 ص) آيد مي تهران به بعد روز دو يکي کرده قبول

 جالب ئياتجز بر مشتمل داده منصور ترور اتهام خاطر به زندان و شکنجه از بينا توکلي که تفصيلي و شرح

 وييبازج رفسنجاني هاشمي آقاي و وي از بازجوها شود ترور هم نصيري بود قرار که آنجايي از. است توجهي

 دکردن شکنجه قدر آن را هاشمي آقاي ها بازجويي اين از يکي در: نويسد مي او. آوردند عمل به مفصلي هاي

 (.119 ص) بردند ارتش 901 بيمارستان به معالجه براي را ايشان و کرد عيب و شکست پايش استخوان که

 زجملها. است جالب که کرده بيان طالقاني اهلل آيت رفتاري و علمي کارهاي از شرحي زندان در بينا کليتو

 ورکاملط به را کتاب اول جلد که گويد مي و کرده ياد قرآن از پرتوي کتاب پاکنويس در خود همکاري باره در

 ستا فرستاده چاپخانه براي را همان طالقاني اهلل آيت که کرده پاکنويس طالقاني آقاي هاي يادداشت روي از

 .است بوده جمعه نماز اقامه زندان در طالقاني اهلل آيت ديگر اقدامات از(. 181 ص)

 مي دختران براي رفاه مدرسه تأسيس فکر به دوستانش همراه و شده آزاد زندان از 1119 اسفند در بينا توکلي

 نهصد بلغم شود مي قرار زميني خريداري از پس و شده تشکيل رفاه بنياد ابتدا مدرسه، تأسيس براي. افتد

 ميهاش آقاي به داشتند تومان هزار صد يک تنها که آنان. بدهند توماني هزار سيصد قسط سه در تومان هزار

 بلغم تا کرد راضي را ايشان و گرفت تماس فرشچي اخوان آقا حسين حاج با هم ايشان و شوند مي متوسل

 #. بدهد امام سهم بابت را ديگر تومان هزار دويست

 نزد ور،مزب افراد و امام سهم از استفاده باره در اند بوده واليتي به معروف که کساني مدرسه، تأسيس از بعد

 برخ با مرا کارها انجام از قبل که فرمايد مي او به و فرستاده هاشمي براي اي نامه هم امام. برند مي گاليه امام

 در مدرسه شدن درگير(. 110 ص) دهند جلوه وارونه را مطالب و بيايند اينجا ندنياب فرصت کساني که کنيد

 باقي بانقال تا آن دبستان فقط و شده آن راهنمايي مدرسه و دبيرستان تعطيلي سبب خلق مجاهدين جريان

 .ماند مي

 قح به بينا يتوکل. بود متمول و متدين هاي بازاري از که بود طرخاني حاجي کار عمدتا هم قبا مسجد اما

. تاس نشده ادا اصال رسيد شهادت به فرقان گروه نفهمي و جهالت اثر در که شهيد اين حق که است معتقد
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 عمده سهم به جمله از و کرده اشاره آنان کردن مخفي و مبارزان از حمايت در وي خدمات به اجمال به وي

 رد پررونق مساجد از بود مفتح شهيد آن جماعت امام که مسجد اين. است پرداخته قبا مسجد بناي در او

 .بود اسالمي انقالب آستانه

 بر را امام نزلم داخلي کارهاي اداره و رفتند لوشاتو نوفل به عراقي شهيد با بينا توکلي پاريس به امام رفتن با

 و الغر قيعرا که آن به توجه با و رنج، و دوري سالها از پس هم آن عراقي شهيد ديدن با امام. گرفتند عهده

 (.190 ص) کجاست؟ بازوها آن: گفت و گرفت را او دست بود، شده نحيف

 آرام اوضاع هنوز که زمان آن. است نجف به 91 ارديبهشت در مطهري آقاي سفر به بينا توکلي ديگر اشاره

. است آمده نبيرو خاک از پهلوي خبيثه شجره ريشه که بگوييد برادران به: بود فرموده مطهري آقاي به امام بود

 در اين. اندازيد دور به اسالمي ميهن خاک از را خبيثه ريشه اين هميشه براي و کنيد همت و شويد جمع

: بود هفرمود امام و است بست بن رويم مي که راهي که بود گفته امام به هم پاريس در بازرگان که بود حالي

 آن اساس بر دوم، مرتبه در کرد ديدار امام با پاريس در يکبار که بازرگان(. 191 ص) ندارد وجود بستي بن

 به موفق نکرد، او و کند اعالم را خود مواضع بايد اول ببيند را امام خواهد مي کسي هر بود شده مقرر که

 #.بازگشت ايران به و نشد امام با دوم ديدار

 تازگي دندبو فعال قضايا نآ در که افرادي نقش و استقبال ستاد بحث و امام آمدن از بينا توکلي آقاي خاطرت

 اظتحف که سبک هاي مسلسل به مجهز مسلح نيروهاي» آمد پايين امام وقتي فرودگاه در که آن جمله از. دارد

 رودگاه،ف سطح در زمان، آن در. شود آن سوار امام تا بودند کرده آماده بنزي اتومبيل داشتند، عهده بر را فرودگاه

 دست شود، بنز اتومبيل سوار خواست مي امام وقتي. داشتند حضور ماما فرزند آقا احمد حاج و من فقط

 ودندب ايستاده اتومبيل اطراف که هوايي نيروي افسران به خطاب و گذاشت اتومبيل در روي را خود راست

 (.118 ص) ببرد يغما به را تان سربازي شرف بختيار تا ايد نشسته کي تا شما: فرمود

 مرد و زن از مردمي ديدارهاي و آمدند علوي مدرسه به رفاه، مدرسه در اقامت روز شبانه يک از پس امام

 به نانز آمدن است بهتر که بود گفته ايشان به و رفته امام خدمت يکبار محالتي شهيد روزها همان. »شد آغاز

 ودهفرم پاسخ در امام. کنيم حذف جاري مشکالت و ازدحام سبب به را اينجا در حضورشان و علوي مدرسه

 اين و تشماس از بيش ها خانم سهم خير،. کشيديد زير به تخت از را شاه تنهايي به کنيد مي خيال شما: بود

 (.115 ص) «دارند نهضت در بزرگي سهم ها

 اب بينا توکلي آقاي خود که است( ع) عبدالعظيم شاه زيارت براي بهمن 88 از پيش سفرامام ديگر جالب نکته

 (.131 – 115 ص) است داده دست به آن از شرحي و بازگردانده و برده زيارت به را امام خودش ماشين
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 مي و بود النفس ضعيف بسيار ناجي. »دارد فراواني هاي نکته هم علوي مدرسه در رژيم سران شدن زنداني

 ارانتيرب براي را او خواستند مي که وقتي حتي و بود تر قوي همه از خسروداد ولي بجود را زمين خواست

 (.131 ص. )بکنيم تمام را کار ما بده اجازه گفتم شاه، مردک، اين به: گفت مي و زد مي غر ببرند،

 قايآ دامادشان منزل به بينا توکلي آقاي و عراقي شهيد آقا، احمد حاج همراه به تنها هم قم رفتن از پيش امام

 جمعيت و شده خبردار مردم شد علومم ببرند را امام آمدند وقتي اما بودند؛ آنجا روز دو. رفتند بروجردي

 و زده مي قدم خانه حيات در امام که بود اين هم مردم شدن خبردار داستان. بود کرده اجتماع آنجا در زيادي

 ص) بودند کرده خبر با را همه و ديده حيات در را امام ها بچه بوده دخترانه مدرسه خانه روبروي چون

 رد هم عراقي شهيد آن بر عالوه و بوده بينا توکلي آقاي خود آورد قم به ار امام که هم ماشيني راننده(. 139

 (.131 ص) است کرده مي همراهي را امام ديگري ماشين

 دست به طرخاني حاجي ترور جمله آن از که اند کرده اشاره هم انقالب از بعد مسائل از برخي توکلي آقاي

 پانصد هک بودند آمده هم انقالب از بعد وقتي. گرفتند مي لپو وي از آنها انقالب از پيش. است گودرزي گروه

 (.151 ص) رساندند شهادت به را او بود، کرده ترديد اظهار آنها کارهاي در ايشان و بگيرند تومان هزار
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 اسالمي انقالب در کافي االسالم حجت سهم

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  08/  85: سايت روي انتشار تاريخ

 

 از( ش 1119 خرداد اول متولد و محمد فرزند خراساني،) کافي( ضيافتي) احمد شيخ االسالم حجت مرحوم

 تمام در وي. بود درگذشت، که 1193 تيرماه 10 تا 10 سالهاي طي يرانا ديني جامعه در تأثيرگذار هاي چهره

 يمذهب معلومات حد در و عامه زبان با را اسالمي اخالقيات تا کرد مي تالش خود گرم منبرهاي با سالها اين

 ر،وزگار آن فسادآميز شرايط دليل به طبعا. دهد رواج مردم ميان بود، ساخته متنفذ منبري يک وي از که خود

 ياسيس صبغه وي هاي سخنراني تا شد مي سبب که بود چيزي اين و بود موجود وضع به اعتراض به مجبور

 .شود درگير پهلوي رژيم امنيتي و دولتي مقامات با و کند پيدا

 و جواني بدو از او دليل همين به. بود ميالني اهلل آيت مريدان از و مشهدي طالب از کافي مرحوم عالوه به

 .يردبگ فاصله وضعيت آن از توانست نمي و بود شده بزرگ انقالبي اخالق با 11 – 11 سالهاي ناتجريا در

 رمسرگ را مردم او که اين از و شد مي زده هايي طعنه وي به گهگاه انقالب نخست سالهاي در که داريم ياد به

 .شد مي هايي مخالفت پردازد نمي انقالبي مسائل به جديت با و کرده

 ودهت ميان در گذار تأثير شخصيت يک را او توان مي ترديد بدون است شده منتشر وي اسناد که زامرو اما

 منبرهاي پاي و او مهديه در( ع) زمان امام عشق به و او زيباي صداي و مذهب عشق به که دانست مردم هاي

 حاکم وضعيت با الفتمخ در وي هاي اشاره و ها کنايه تأثير تحت و يافتند مي حضور مختلف شهرهاي در او

 .گرفتند مي قرار ايران بر

 باره در که مسائلي تأثير تحت اي اندازه تا هم او طرف اين به 1190 سال از که اين داد تذکر بايد اي نکته

 روشنفکري هاي جريان از برخي با جدال به آمد، پديد دوره اين مذهبي خاص هاي گرايش و ارشاد حسينيه

 جزو آن، از پس حتي و آن از پيش تا او که بود حالي در اين. آورد روي زمان اسيسي حال عين در و مذهبي

 اين شده داده وي باره در که هايي گزارش از و بوده او مراقب سخت ساواک که بود حساسي هاي چهره

 #.است روشن و آشکار خوبي به حساسيت
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 دو روحاني انقالبيون 90 و 15 سال اليحو در که کردم اشاره نوشتم لنکراني آقاي باره در که گزارشي در

 واليتي و شيعي عقايد دادن دست از ترس از اي دسته و ماندند انقالبيگري موضع سر بر اي دسته. شدند دسته

 رد نظرم به. چرخاندند ديگري سمت به را خود راه ديدند، مي انقالبي افراد از برخي به منتسب را آنها که

 .دبو کافي مرحوم همين هم، يکي که داشتند قرار او به وابسته افراد و يالنيم اهلل آيت ها چهره اين رأس

 نفر هزار چند حضور در يعني داشت، ر قرا که مقامي در و بود مردم شديد آمد و رفت درگير او همه، اين با

. ادد مي دامها موجود وضعيت از انتقاد در را خود رويه بايست مي الزاما بودند او منبر پاي معمول طور به که

 او براي که مکرري هاي مزاحمت و شهرباني و ساواک شديد خشونت. نبود اي ساده کار اين قطع طور به

 ايستادگي خود مواضع روي او که است آن نشانگر 91 سال در ايالم به اش يکساله تبعيد جمله از و آمد پديد

 .است کرده

 مي تالش «کافي احمد شيخ حاج االسالم حجت هيرش واعظ» کتاب در شده چاپ اسناد اساس بر اينجا در

 در اما بانقال از پيش ايران در را وي تأثيرگذاري چگونگي و کافي مرحوم سياسي زندگي بر مروري تا کنيم

 .دهيم نشان انقالب آستانه

 براي سال اين در بود خوانده درس نجف در 11 – 11 سالهاي طي که کافي مرحوم: گفت بايد کلي طور به

 خود، دگيزن پايان تا داشت، که گرمي صداي با و رفت منبر سراغ به سرعت به بازگشته، مشهد به بليغت

 در وي عمراني – ديني خدمات آن بر عالوه. کرد مي ميخکوب خود منبر پاي را انبوهي جمعيت هميشه

. اشتد مالحظه لقاب تأثيري هم طريق اين از گفت توان که بود گسترده چندان سازي مهديه و سازي مسجد

 جتماعا آنجا در که باشد جمعيتي کثرت لحاظ روزگاربه آن مذهبي مراکز در استثناء يک تهران مهديه شايد

 .شد ساخته مختلف شهرهاي در ديگر مهديه دهها آن متعاقب. کردند مي

 چهل دهه مبارز هاي چهره از وي است، کرده نگهداري کافي مرحوم پرونده در ساواک که اسنادي بر مروري

 ساواک شد مي تر مردمي او کار هرچه. دارد وجود فراواني مطالب و شواهد باره اين در و آمده حساب به

 آن دننش تعطيل و خود منبر پاي در جمعيت حفظ براي الزاما هم او حال، عين در اما کرد مي مراقبت بيشتر

 #.بود بيشتر مراعات به مجبور مهديه يا و

 هاي حرف و رفته منبر مشهد در قمي اهلل آيت منزل در که است 11 اسفند از او هبار در گزارش نخستين

 او هک اين و دهند شعار دولت نفع به تا داده پول مذهبي هيآت رؤساي از برخي به دولت که اين و زده بودار

 .است کرده برخورد آنها از يکي با باره اين در
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 خودت اراختي – پادشاه اي يعني – چرا تو: است گفته منبر روي کافي که است فروردين دوم از ديگر گزارش

 اب روحانيت: است گفته ميالني اهلل آيت منزل در منبر روي هم بعد روز(. 1 ص) اي داده اجنبي دست به را

 حکايت ديگر گزارش(. 9 ص) کند مي ايستادگي و جنگد مي پرست اجانب دولت با و رود مي جلو قرآن

 نموده ستايش علي بن زيد قيام از و کرده تشبيه ابرهه و منصور به را شاه وي سخنراني انهم در که دارد آن از

 (.1 ص) است

 واقع در. بود مردم هاي توده براي عاميانه زبان به گفتن سخن آغاز، همان از کافي مرحوم عمده ويژگي

 او لهاياستدال و انتخابي وعاتموض ناخواسته يا خواسته مناسبت همين به و بودند عامي افراد از او مخاطبان

 قبيل اين از و بازي قمار خواري، مشروب تراشي، ريش از عبارت ها بحث. بود مخاطبان همان حد در هم

 آورد مي را رضا امام زوار که مشهد – تهران قطار. »کرد مي تأکيد آنها روي مرتب او که بود شرعي احکام

 اش خانواده با برود که اين جاي به کار از(. »13 ص) «است ويسکي و عرق شراب، آبجو، رستورانش در

 عرعر خر مثل و بخوريد را جو خود اگر آبجو جاي به. خورد مي آبجو موسيو، پيش رود مي باشد خوش

 (.108 ص« ) است بهتر که کنيد

 که رشياگز به بنا و داد تذکر وي به ساواک دولت، به او اجتماعي انتقادهاي از برخي گرفتن شدت دنبال به

 (.11 ص) گرديد عادي او سخنران و کرده اثر تذکر اين است 18 آبان به مربوط

 وي تراضاع و ها دستگيري نيز و ها طلبه سربازي بحث گرفتن باال با و بوده روز چند براي اين حال، اين با

 ردندک بازجويي و دستگير را او «انداخته زندان و گرفته مردم از را اسالم مکتب شاگردهاي» که اين گفتن و

 #.است شده آزاد سريع خيلي گويا(. 81 – 80 ص)

 ذنفو دليل به کافي مرحوم اما بود، همراه رژيم به واشاره کنايه با اغلب روحانيون هاي سخنراني زمان اين

 تأمل آنان روي ساواک که بود افرادي شمار در قمي و ميالني آيات منازل در هايش سخنراني نيز و کالم

 در که بود شده گفته وي اتهامات باره در. شد دستگير ديگر بار 11 اسفند چهارم در دليل همين به .داشت

 ماما نايب را خميني اهلل آيت» همچنين. «کند مي چه زهرا هاي جگرگوشه با ظالم حکومت» است گفته منبر

 – 18 ص. )«فرستد مي خميني براي صلوات و دعا مرتبا و معرفي مظلوم و زندان در را او و معرفي زمان

(. 99 ص) گرديد محکوم تأديبي حبس ماه دو به دوم بار و شده دستگير بار دو جمعا وي زمان اين تا(. 11

 هم يکبار(. 30 ص) است گرفته رماتيسم زندان رطوبت خاطر به که گفت منبر روي بار چند کافي بعدها

 ندي براي که آن شرط به ببرند بدانجا را شما ههم که کند خدا قلعه، قزل زندان خالي، شما همه جاي: گفت
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 در ماه شش که گفت و آورد ميان به سخن آنجا نمناکي از باز و( 115 ص) ترياک و هروئين جرم نه باشد

 (.150 ص) است بوده زندان

 نعکسم گزارشي نيز کافي مرحوم هاي سخنراني از و کرده فروکش حدي تا اوضاع ترکيه به امام تبعيد بعداز

 آنها از گزارش چند در که است جامعه بر حاکم اخالقي فساد به نسبت وي انتقادات هست آنچه. است شدهن

 ودش مي پخش قرائت با قرآن کلمه چهار نيايد در مردم صداي خواهند مي که ها وقت بعضي» است شده ياد

 زندان در 11 سال اواخر در مدتي براي وي(. 91 ص. )«کند مي خواندن به شروع دلکش خانم قرآن از بعد و

 .بود

 خودداري رمنب روي مطالب قبيل اين گفتن از که داد تذکر وي به ساواک باز پيشگفته سخنراني اين از پس

 چقدر ها مأمون و ها هارون اين: »گفت 19 ماه دي در خود سخنراني در زيرا باشد کرده تأثير نبايد اما. ورزد

 تصوير چند 19 سال در ساواک، گزارش اساس بر وي(. 91 ص.« )ندا کرده آزار و اذيت را فاطمه فرزندان

 بر تبايس مي که است گفته داشته هيآت افراد از برخي با که اي جلسه در و بوده منزلش در خميني امام از

 منبر تهران الدوله امين مسجد در مرتب وي زمان اين(. 11 ص) گفت مسأله مردم براي ايشان رساله اساس

 در وي(. 11 ص) است بوده شده شناخت ساواک براي مخالف و ناراحت وعاظ از يکي عنوان به و رفته مي

 و زمان امام و وقرآن اسالم از کنيد دفاع تان دين از: »است گفته مردم به خطاب 11 فروردين 1 سخنراني

 #(. 15 ص) «کنيد نگهداري تقليد مراجع و علماء

 اوالد و دارند وجود ها حجاج و منصورها عصري هر در: گفت 19 بهمن 80 در خود سخنراني در هم يکبار

 پيشواي اسالم دار پرچم خدايا... نمايند مي زنداني را اي عده و اعدام را اي عده. کنند مي اذيت را پيغمبر

 به المس و صحيح را او و بفرما حفظ باليا جميع از خودت پناه در را خميني اهلل آيت حضرت جهان شيعيان

 تارگرف روحانيت و دين و قرآن از طرفداراي جرم به که بيگناهي زندانيان خالصي وسايل و رگردانب ايران

 (.19 – 11 ص) نما فراهم اند شده

 منصور طور همين و( 109 ،31 ص) او برخورد هاي روش و فرعون روي مرتب ها سخنراني اين در وي

 براي 93 مرداد پنجم روز در وقتي که آن البج. کرد مي تکيه( 39 – 31 ص) سادات کردن زنداني و عباسي

 مرگ: دادند مي شعار مهديه از خروج از پس حاضر جمعيت شد، برگزار فاتحه تهران مهديه در کافي مرحوم

 (.111 ص) منصور بر

 تطبيق بود نمتو در آنچه با خيلي که شد مي ارائه داستاني و پرداخته چندان مطالبش بودن منبري لحاظ به طبعا

 بازي، مارق خوري، عرق عفتي، بي و حجابي بي به اشاره با او. بود گذار تأثير بسيار روي، هر به اما کرد نمي
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 تواند نمي دوره آن در انسان که است اين زمان امام ظهور عالئم از يکي» افزود آنها، انواع و رقص مجالس

 و نقرآ احکام روشن و واضح طور به تواند نيم کسي هم االن بکند ديانت و حق از طرفداري آشکار طور به

 به آخرالزمان دوره در فرمايد مي باقر محمد امام: »گفت وي سخنراني همين در(. 38 ص. )«کند بيان را دين

 (.35 ص) «مانند مي قم در فقط حقيقت و حق طرفداران و حقيقي شيعيان اي عده که ببريد پناه قم شهر

 منبر از مانع تا بخواهد شهرباني از 11 ارديبهشت 11 تاريخ رد نصيري تا شد سبب وي هاي تندروي اين

 عتاب پذيرفت او که اين به توجه با و کرده مفصلي مصاحبه وي با امر مسؤوالن(. 31 ص) شوند او رفتن

 سخنراني اما(. 10 ص) شود خودداري وي منبر منع درخواست از فعال که خواستند نصيري از باشد دستورات

 (.11 ص) بود ستمگران مقابل در شدن آبديده و رفتن زندان باره در باز وي بعد روز چند

 و ناراحت وعاظ از کافي احمد شيخ: بود اين کافي مرحوم از( 11/1/11) زمان اين تا ساواک بندي جمع

 نفع به مذهبي متعصب تجربه بي و سال و سن کم جوانان نيروي از هميشه دارد سعي که ماجراجوست

 ستقيمم طور به خود منابر در اکثرا و سازد آماده دولت با مخالفت براي را آنها و کند استفاده فمخال روحانيون

 سخنراني ادامه با(. 11 ص) کند مي بدگويي دولت اعمال از افراطي روحانيون از تجليل ضمن مستقيم غير و

 #(. 11 ص. )شود داده جدي تذکر وي به که کرد توصيه دوبار ساواک وي، هاي

 با را عينمستم گردد موافقت منبر به رفتنش با چنانچه است سپرده تعهد اخالقا وي که نوشت بعدها اکساو

 داشت برخواهد قدم...  شاهنشاه به خدمت راه در و ساخت خواهد آشنا کشور اساسي و مترقيانه اقدامات

 ناصواب رويه به همچنان و نبوده خود تعهدات و قول به بند پاي وي وجه هيچ به که شده مشاهده عمال لکن

 (.118 ص) دهد مي ادامه خود مصالح خالف و

 در اي تازه موضوع االقصي مسجد و فلسطين و ها صهيونيست ماجراي شدن حساس با بعد به زمان اين از

(. 13 ص) «باشيد صدا هم و آهنگ هم اعراب برادران با جهاد اين در» شد مطرح کافي مرحوم هاي سخنراني

 بخرا را آنها مسجد هفت اند ريخته يهوديها که بکنيد دعا اردني مسلمان برادران به: گفت رديگ جاي ودر

 در کافي هاي سخنراني در جمالت قبيل اين( . 118 ص) اند کشته را هايشان بچه و زن از نفر چند و کرده

 (.888 ص) است بوده ايران در فلسطين به مربوط قضاياي گرفتن باال هم دليلش و آمده نيز 11 سال دوم نيمه

 سانيک از و رفت منبر بود پسنديده اهلل آيت ايشان برادر زمان اين که امام منزل در قم در 11 خرداد 81 در وي

 در وي(. 15 ص) سرافرازند شدند آزاد وقتي و روند مي زندان به شده، شکنجه خدا راه در که گفت سخن

 يک رد استقالل: گفت و رفته منبر بود تبعيد زمان ينا که قمي اهلل آيت منزل در سال همين شهريور 11

 (.51 ص) کردن خفه سينه در را ها نفس و مردم کردن زنداني با جز آيد نمي وجود به مملکت
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 خلفاي زمان که اين به اشاره با وي است مالحظه قابل دوره اين هاي سخنراني در کافي مرحوم جسارت

 وضع هم حاضر حال در: »افزايد مي بودند زنا و مشروب اهل که کردند مي حکومت مردم بر کساني عباسي

 رگ بي هم مردم که اين از همانجا وي(. 55 ص. )«باشد مي آزاد فساد و جنايت و است منوال همين به

 .گويد مي سخن آورند نمي بر دم شود مي آنها به که ستمي و ظلم همه اين مقابل در و هستند

. است آزاد انتقاد که خواندم اطالعات روزنامه در قبل سال چند که کرد اشاره جايي در باز سال همان مهر در

 اسمش از همه که همانجايي به و گرفتند مرا فردايش. کردم مي صحبت منابرم از يکي در هم من موقع آن در

... است آزاد مملکت گفتيد خودتان: گفتم زدي؟ حسابي حرف چرا آقا: پرسيدند آنجا در. .. بردند ترسند مي

 (.101 ص) باشد خوب ما مقام براي که آن مگر زد شود نمي را حرفي همه: گفتند

 از بازگشت در. بود نکرده شرکت بوده شاه براي دعاي براي که هم مراسمي در و رفته حج به کافي مرحوم

 ممراس آن در است نتوانسته و کرده پيدا غذايي مسموميت مذکور روز در که گفت او و شد بازخواست وي

 #(.115 ص) کند شرکت

 که متحکو باره در تا کشاند مي سمت اين به را وي طبيعي طور به اجتماعي فساد روي کافي مرحوم تکيه

 توانست نمي او واقع، در. کند حمله بود آنها رواج به متهم جدي طور به کم دست و امور قبيل اين حامي

 هم باز چهارچوب همين در وي هاي سخنراني که است يلدل همين به. کند جدا همديگر از را مسأله دو اين

 ص: نمونه براي) دارد را مضمون همين معمول طور به کافي بعد به 13 سال هاي سخنراني. يابد مي ادامه

 119 ص: نمونه براي) شد مي زده هم سبکي هاي مثال گاهي(. ديگر صفحات از بسياري و 191 ،115 ،111

– 111.) 

 در کافي مرحوم. کردند مي گزارش را وآنها گذشته نمي ها سخنراني اين در اشاره هيچ از ساواک مأموران

 داد ادامه و شود گرگ چوپان خود که موقعي آن به واي گفت و کرده اشاره بره و چوپان به سخنراني يک

 (.111 ص) است آمده در صورت آن به تقريبا ما فعلي وضع

 ورمنص. کرد مي استفاده تاريخي هاي نمونه از او هميشه مثل و بود جالب هم درباري آخوندهاي به وي اشاره

 چهار و پرست دنيا آخوند نفر چهار و دستگاهي آخوند نفر چهار صادق امام زمان در. »بود شاخص عباسي

 «ردندک قيام اسالم و قرآن ضد بر گرفتند مي فراواني هاي پول دوانيقي منصور از که خوار نزول آخوند نفر

 دانزن. بود مهمي نکته گرفتند مي پول اوقاف از زيادي روحانيون که روزگار آن براي مطلب اين(. 111 ص)

 اردو نردبان با وقت يک مأمورين: گفت منصور زمان از داستاني به اشاره با وي. شد مي زده مثال هم منصور

 هاي سخنراني در وقافيا و دستگاهي آخوند تعبير(. 151 ص) آيند مي جيپ با هم گاهي. شوند مي منازل
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 همين باره در بود کافي معروف هاي سخنراني جزو که هم باعور بلعم داستان و شد مي ديده هم او ديگر

 شدن دستگاهي آخوند... کند مي دين بي را اي جامعه شد دين بي آخوند وقتي! آقايان(: 101 ص) است قشر

 (.101 ص. )شدن گرفتار الهي عذاب به يعني شدن اوقافي آخوند و

 بعد به 13 سال از که هايي گزارش ضمن بود، يافته شهرت آن به کافي اواخر اين در که ندبه دعاي خواندن

 برگزار اميريه خيابان در خودش خانه در را ندبه دعاي وي وقت، اين در. است گرفته قرار توجه مورد آمده،

 متدين جوان همه اين که اين از است، نو شهر نزديکي در که اين به اشاره با آنجا در وي(. 191 ص) کرد مي

 #(.131 ص) کرد مي شعف اظهار شوند مي جمع

 راناي مختلف نقاط به و تکثير آن روي از زيادي نوارهاي ندبه، دعاي برگزاري از پس بعد، به زمان همين از

 نازلم يا مساجد از برخي در ندبه دعاي مراسم در آينده هفته براي ، هفته اين نوار نمونه، براي. شد مي ارسال

 شده تهران اميريه مهديه در ندبه دعاي برگزاري به اشاره 11 سال از(. 133 – 131 ص) گرديد مي پخش

 محله، مسجد در ، آن از پس اندکي و 90 سالهاي طي که دارد خاطر به سطور اين نويسنده(. 811 ص) است

 .گرفت مي قرار مردم استقبال مورد و کردند مي پخش مردم براي را کافي پيش هفته ندبه دعاي نوار هفته هر

 رنگ ،شد مي بيشتر فساد و فحشا به نسبت اجتماعي انتقادات که آن عين در رفت مي جلوتر زمان چه هر

 رد. داد مي تذکر او به فرصت هر در و بود مراقب ساواک همچنان حال، اين با. گرديد مي کمتر آن سياسي

 کند سرنگون را آن تا خواست مي خداوند از کرده نفرين يهود دولت بر منبر انپاي در همچنان وي مواردي

 ترا زمان امام حق به خدايا: بود گفته خود سخنراني پايان در 91 سال در بعدها هم يکبار(. 111 ،119 ص)

 منبر در و(. 118 ص) گردان ذليل کند مي حمايت خفا يا و علني يهوديان از کس هر که دهيم مي قسمت

 ودمانشد کند مي کمک اسرائيل يهوديان به... و اسلحه سرباز، پول، وسيله به که را کس آن! پروردگارا: ديگر

 از بود يهودي ضد شديدا که را کافي مرحوم از نواري که کهن يوسف هم يکبار(. 113 ص) کن کن ريشه را

 بايست خوان روضه يک چرا هک است کرده اعتراض و برده مسؤول مقامات براي بود خريده گرد دوره يک

 (.100 ،159 – 151 ص) بگويد سخن يهود ضد بر اينچنين

. داد هشدار مردم به قم سينماي باره در جمله از و کرد سخنراني فساد باره در قم در 11 مهر در کافي مرحوم

 (.801 ص) نکند بيان را مطالب اين ديگر که گرفت تعهد وي از و خواست را او قم ساواک هم بار اين

 ادامه از ساواک سخنراني، شب يک از پس رفت، همدان به منبر براي 11 آبان در کافي مرحوم که زماني

 (.813 ص) آورد عمل به ممانعت او سخنراني
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 حرام را شده گرفته هاي زمين و کرده انتقاد هم ارضي اصالحات از خود هاي سخنراني از برخي در وي

 ص) خواهند نمي را ها زمين که اند کرده اعالم و نوشته نام رسما ورزانکشا از برخي که طوري به دانسته

881.) 

 سادف به را دختران و زنان جامعه اين در که زاويه اين از بيشتر است، زن باره در او هاي کالم تکيه از يکي

 همسأل عالوه، به. کند مي مطرح را انتقادهايي اجرايي امور در زنان گيري بکار باره در همچنين. اند کشانده

 #.کند مي زيادي تأکيد آن باره در وي که است نکاتي از حجاب

 ودب مسائلي با ارتباط در بازجويي اين. گرفت قرار بازجويي مورد و احضار 15 سال تيرماه در کافي مرحوم

 زا(. 893 – 891 ص) داد رخ ميالني آقاي دستگاه در و مشهد در سعيدي محمدرضا سيد شهادت از پس که

 ليع سيد طبسي، عباس شيخ: بودند سعيدي شهادت از پس مشهد در سروصدا عامل نفر چهار ساواک نظر

: بود گفته ساواک ي برا هم کسي(. 891 ص) واعظ کافي احمد شيخ و محامي، رضا محمد شيخ اي، خامنه

 هر به و داد رانتشا مردم بين در را سعيدي فوت خبر شديد حرارت با مشهد در خود اقامت مدت در کافي

 کنجهش قدري به را سعيدي کرد فالن تهران و قم مدرسين به نسبت امنيت سازمان گفت مي رسيد مي کس

 و علميه حوزه نظم برهم باعث که کرد مي تعريف تاب و آب با چنان را مطالب اين. شده شهيد که داده

 818 ص) است همان مبحث و دهآم ادامه در هم وي بازجويي دوم جلسه(. 811 ص) گرديد اي عده تحريک

– 811.) 

 مي شانن خوبي به را کافي سياسي بينش کرده، بيان مجلسي در را آن که سعيدي شهادت از کافي گزارش اما

 (.810 ص) دهد

 فشار چقدر هر صادق امام شيعه: است انتقادي و آميز اعتراض همچنان کافي مرحوم بعدي هاي سخنراني

 قرآن، مبر،پيغ از چرا... نداريد قدم ثبات چرا. شود مي تر شفاف ببيند شکنجه و برود حدادي کوره به ببيند

 (.830 ص) کنيد نمي حمايت زمان امام نايب و زمان امام حسين، امام

 آثاري و جاويد شهيد مانند ها نوشته از برخي انتشار دليل به 15 – 11 سال از که کرديم اشاره بحث اوائل در

 در ها يوهاب که شد مطرح اتهام اين ارشاد، حسينيه از صادره نظريات گرفتن باال نيز و برقعي ابوالفضل از

 مبارزه در سانيک مبارزه، جريان با مسائل آن ارتباط دليل به تا شد سبب اتهام اين. هستند فعاليت مشغول ايران

 مملکت وضع: » است دهش امر اين به اشاره بار چند 15 سال در کافي مرحوم هاي سخنراني در. بکنند ترديد

. تگرف خواهد قرار تعقيب تحت فورا چون. بزند حسابي حرف کند نمي جرأت هم کسي. شده خراب خيلي

 چمشه کدام از آنها که گفتم مي بودم آزاد من اگر. کنند مي فعاليت اسالم دين عليه دارند ايران در وهابيها االن
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 هب بايد مردم که کند مي توصيه مردم به سخنراني همين در وي البته(. 3/1/1115:  818 ص) «خورند مي آب

 چندي. است خميني امام مقصودش که افزايد مي هم ساواک گزارشگر و کنند رجوع( ع) زمان امام نماينده

 و دهش اهانت( ع) مؤمنان امير به آن در که کرده برقعي ابوالفضل کتاب به اشاره ديگري سخنراني در او بعد

 اشتباه به آنجا در. 811 ص) است بوده حرکات همين وهابي هاي فعاليت از ودشمقص که است روشن

 #.(است شده نوشته برقعي ابوالفتح

 کرده محکوم را آن تلويحا 15 آبان در سخنراني يک در که بود فرح چاپ قرآن با کافي مخالفت ديگر نمونه

 گزارشگر هم اينجا در. کرد محکوم را دين حربه به آنان توسل و دين نام به مختلف هاي دکان شدن باز و

 شده چاپ و هيهت شهبانو دستور به بنا که بوده قرآني تفسير باره در سخنراني اين که است کرده يقين ساواک

 (.811 ص) است

 را دخو رفته شهرباني به و است آمده مشهد به کافي مرحوم که است نوشته گزارشي در ساواک 90 سال در

 اما نزد خالفي حرف داده تعهد هم آنجا در اند کرده هدايت ساواک به را او. کرده يمعرف خدمتگزار فردي

 وضوعم از خارج کنايه طور به اغلب شده، داده او به که تذکراتي به توجه بدون و شده سپرده تعهد برخالف»

 نسبت دادن و ها حجاب بي به او شديد هاي تندي به ساواک انتقاد(. 858 ص) «کند مي انتقاد و سخنراني

 ودب اين ساواک تحليل. اند حجاب بي دولتي کارگزاران اغلب همسر که است حالي در اين. است زشت هاي

 شودب سروصدايي او کردن دستگير با تا است آن قصدش و شود مشهور تا گويد مي را مطالب اين کافي که

 کرده عنوان هم نژاد هاشمي شهيد رهبا در را نکته همين مشابهي گزارش در ساواک. شود تر داغ او بازار و

 تليس در هم کافي مرحوم نام گزارشها قبيل اين دنبال به و نصيري درخواست به(. 851 - 851 ص) است

 فهرست اين در(. 853 – 851 ص) است آمده 1190 سال يعني ق 1151 سال رمضان در المنبر ممنوع وعاظ

 .ودش مي ديده ديگر وتعدادي محالتي، رفسنجاني، هاشمي خزعلي، کني، مهدوي باهنر، طالقاني، آقايان نام

 بازجويي دستگاه ضد بر منبر روي مطالبي طرح دليل به و احضار را او 90 سال شهريور اواخر در ساواک

 روي اچر که کنند مي تلفني تهديد را او کساني که گفت زرنگي روي هم کافي مرحوم. داد هشدار او به کرده

 با(. 111 – 111 ص) کرد تسليم هم کتبي يادداشت يک باره اين در. گويد نمي حکومت ضد بر مطالبي منبر

 کاظم امام و بود داده اجاره هارون به را شترهايش که را جمال صفوان داستان که بود بعد روز چند حال، اين

 همين از يکي از بعد ساواک گزارشگر(. 113 ص) کرد بيان منبر روي تفصيل به کرد برخورد او با( ع)

 :گفتند مي آنها که گويد مي مردم از برخي از نقل به بوده هم زمامداران به اشاره نوعي به که ها سخنراني

 (.119 ص) است مبارزي آخوند واقعا
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 ههم و است مزور بسيار وي که کند مي اشاره او هاي تلفن و کافي از شديد مراقبت و کنترل با ساواک

 تا است بوده طرح اين دنبال به 91 سال اواخر در ساواک. کند مي مشورت يفلسف آقاي با را خود کارهاي

 با کافي آقاي ارتباط(. 191 ص) بگيرد نظر در مهديه براي را ديگري شخص و کرده جدا مهديه از را کافي

 نگوييد که ردک نقل بروجردي اهلل آيت قول از منبر روي کافي بود، المنبر ممنوع او که زماني و بود زياد فلسفي

 #(.118 ص) اسالم برنده شمشير بگوييد فلسفي

 هيزيدي را آن هم يکبار و کرده اعتراض هم ارشاد حسينيه به بار چند کافي مرحوم آن، حوالي يا 91 سال در

 .است نيامده باره اين در اي اشاره ساواک اسناد در اما برده نام اضالليه

 (.101 ص) است شده جلوگيري 91 و 98 سال در مکه به کافي مرحوم سفر از همچنين

 حدت از اندکي 99 – 91 سالهاي در کشور سياسي اوضاع شدن تر سخت نيز و مکرر تذکرات دليل به قاعدتا

 در باريک و داشته ادامه او اخالقي و اجتماعي انتقادهاي حال اين با. باشد شده کاسته کافي مرحوم هاي تندي

 يمذهب مسائل به صرفا منبر باالي در که شود داده تذکر وي به :که است کرده درخواست ساواک 91 سال

 چندي. نداشت چنداني تأثير اينها اما(. 151 ص) نمايد اجتناب آميز تحريک مطالب نمودن عنوان از و پرداخته

 بقل در خواست مي و کرد مي حکومت زمان آن مردم بر زور با معاويه: گفت مهديه در منبرش در کافي بعد

 (.101 ص) کرد؟ حکومت مردم بر زور با شود مي مگر کند ايجاد محبت خودش رايب مردم

 تحريکات که است اخاللگر و افراطي وعاظ از يکي باال نامبرده: نوشت او باره در 1/5/91 تاريخ در ساواک

 و يمملکت مصالح خالف جهت در هايي فعاليت و داشته معمول يکديگر با مردم ضديت زمينه در اقداماتي و

 وجود که نحوي به نمايد مي دنبال همچنان را خود نادرست و نامطلوب رويه و انجام عمومي نظم در اخالل

 نتيجه(. 108 ص) سازد مي فراهم را عمومي آرامش و نظم خوردن هم بر موجبات تهران منطقه در شده ياد

 (.103 ص) کردند محکوم مايال به تبعيد سال سه مدت براي 1191 آذرماه در را کافي مرحوم که شد آن

 از رحيش خود تبعيد علت از اطالعي بي اظهار با مفصلي نامه ضمن ايالم در اقامتش ابتداي در کافي مرحوم

 ساختن در خود اقدامات باره در نامه اين در وي. نوشت مفصل نامه يک طي را خود اجتماعي و ديني خدمات

 رد عراق بعثي دولت ضد بر منبرهايش نيز و مردم قاداتاعت حفظ براي تالش نيز و مدارس و ها درمانگاه

 نزد تا نوشت خوانساري اهلل آيت به هم اي نامه(. 111 – 118 ص. )داد ر قرا تأکيد مورد را ايرانيان اخراج

 #(.111 ص) سازند فراهم را او بازگشت زمينه کرده وساطت مقامات
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 بعيد(. 180 ص) گذاشت انگشت وي هوديي ضد سخنراني روي نکرده موافقت وي بازگشت با ساواک

 مرحوم نماز و منبر کار. باشد گرفته صورت اسرائيل حتي يا و کليميان کردن راضي براي اقدام اين که نيست

(. 188 ص) نرود منبر ديگر تا خواستند وي از شهر مقامات روز، بيست گذشت از پس و گرفت ايالم در کافي

. برد مي بسر تبعيد در همچنان او و نرسيد جايي به 99 سال پاييز تا نديگرا و خوانساري اهلل آيت وساطت

 (.111 ص) بازگشت تهران به تبعيد سال يک قريب از پس 99 آذر دوم در وي

 گزارشي 91 سال اول نيمه سال در وي هاي سخنراني از مورد دو يکي جز رسيده چاپ به که اسنادي در

 اجراي عدم از تلويحات و کرده ستايش سعودي در اسالمي اماحک اجراي از او که گزارش يک جز نيست،

 (.111 ص) است نموده ناخشنودي اظهار ايران در آنها

 تهنوش به که است مهديه در خميني مصطفي آقا حاج چهلم مراسم برگزاري باره در جديد گزارش نخستين

 است ودهب قمي اسالمي ابوالقاسم شيخ رفته منبر که واعظي و کافي احمد شيخ مراسم اين گرداننده: ساواک

 ايراد از اعتراض به 91 دي 15 در قم واقعه از پس که بود منبريهايي جمله از کافي مرحوم(. 111 ص)

 تظاهرات سيرجان در 93 ارديبهشت 81 در وي سخنراني از پس نيز(. 111 ص) کردند خودداري سخنراني

 93 سال ارديبهشت 15 در که هم يزد شهداي چهلم در کافي مرحوم(. 190 ص) شد برگزار حکومتي ضد

 خميني اهلل آيت ساحت به را عزاداري اين قلبي ارتباط وسيله به:  من که گفت و کرده سخنراني شد برگزار

 (.198 ص) رسانم مي

 در( ق 1151 سال المعظم شعبان نيمه جمعه روز) 85/1/93 روز در کافي مرحوم ديگر گزارش اساس بر

 فرزند و او خود نتيجه در و تصادف ديگر اتومبيل دو با اتومبيلش بود، مشهد زيارت عازم نقوچا از که حالي

 (.191 ص) شدند کشته ديگر نفر هفت و ساله ده

 پس و شده آورده صحن به مذهبي افراطيون از نفر هزار ده حضور با مشهد در ماه همان 11 روز وي جنازه

 جمعيت هک بود آن از پس. شد منتقل تهران به هواپيما با آن بر رازيشي عبداهلل سيد اهلل آيت خواندن نماز از

 مراسم و تهران به انتقال از بعد(. 111 – 191 ص: بنگريد) افتاد راه به زيادي تظاهرات و شده پراکنده شهر در

 .شد دفن ربيع خواجه در و منتقل مشهد به کافي مرحوم جنازه مجددا مهديه در

 برگزاري از پس هم اصفهان در(. 130 ص) شد منجر دولت مخالفان تظاهرات به هم مق در ماجرا اين بازتاب

 شهرهاي از بسياري احتمال به و( 131 ص) کاشان در نيز و(. 131 ص) شد تظاهرات وي فاتحه مراسم

 #.ديگر
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 دست به بود کرده انتقاد کشور کنوني وضع از بار چندين چون کافي احمد شيخ:  که گرديد شايع زمان آن

 گذاشته فاتحه مهديه در کافي مرحوم براي 93 مرداد پنجم روز هم تهران در(. 131 ص) رسيد قتل به دشمنان

(. 111 ص) آمدند بيرون حسينيه از خميني باد زنده و منصور بر مرگ شعار با مردم اتمام از پس که شد

 ص) شد حکومتي ضد ظاهراتت به تبديل هم آن که بود گرفته فاتحه ارک مسجد در هم تهران روحانيت

 آمده ادامه در مختلف شهرهاي در کافي مرحوم براي فاتحه مجالس به مربوط گزارش ديگري تعداد(. 111

 در ؤثرم عوامل از را واقعه اين بايد ترديد بي و شده حکومتي ضد رخدادهاي به منجر آنها بيشتر در که است

 گزارشي رد نيز تصادف کيفيت. دانست مقطع اين در ايران در حکومتي ضد تظاهرات پيش از بيش گسترش

 #(.905 – 903 ص) است شده درج اسناد مجموعه همين در
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 رفت صفويان دست از آناتولي چگونه

 جعفريان رسول ، دوغان اسرا: نويسنده

 1111/  01/  01: سايت روي انتشار تاريخ

 

 از «شانزدهم قرن در آناتولي در گري علوي»  عنوان با کتابي بر است مروري نوشته اين

 .است کرده منتشر را آن صفحه 890 ضمن 8008 سال در وادي انتشارات که ساواش صائم

 منطقه وير بيشتر او کارهاي. است تاريخ رشته در جمهوريت دانشگاه استاد کتاب اين لهسا پنجاه نويسنده

 .است عثماني دوره در سيواس

 عنوان اب سيواس در بابا علي زاويه باره در يکي: است کرده چاپ ديگر کتاب دو اين، از پيش نويسنده، اين

 تانبولاس) قولي جبار کتاب بکتاشيه تا اويسيه از نام با ديگري و( 1558 استانبول) ديني و اجتماعي تاريخ يک

1553.) 

 در آناتولي علويان نقش از بحث به خاص طور به آناتولي در گري علوي هاي ريشه باره در حاضر کتاب اما

 اردبيل انقاهخ طرفدار علويان سرکوب و اينان ميان ارتباط قطع براي عثماني هاي سياست و صفويان با ارتباط

 نيعي هاي نمونه مسأله هر براي تا است کرده تالش مؤلف و است مهمه دفاتر کار مبناي. است شده نوشته

 .کند بيان داده رخ که

 کپارچهي آناتولي بودند مانده غرب در و نکرده توجه شرقي سياست به ها عثماني اگر گفت بايد ترديد بدون

 مردم بر انفراو فشارهاي و مرزها کنترل لباشها،قز قتل در ها عثماني خشن سياست تنها و تنها. بود شده شيعه

 .شود قطع صفويان و آنان ميان تا شد سبب بالکان و قبرس به اجباري هاي کوچ و نواحي اين

 صورت قابل که است بار خشونت و شگفت چندان آنها از برخي و آمده مهمه دفاتر در ها سختگيري اين شرح

 .نيست

 و تحليلي هاي ديدگاه عالوه به. هاست نمونه از برخي ارائه و کتاب آن از کوتاهي گزارش حاضر نوشته

 کتاب در هک مطالبي اساس بر اقتصادي و سياسي، ديني، زاويه از عثماني هاي سياست بيان در مؤلف تاريخي

 .است شده شرح آمده،



277 

 

 خشيب که آيد مي دست به شود ترجمه کامل طور به کتاب اين اهلل شاء ان تا است الزم و آمده دراينجا آنچه از

 اين رد کار. اند نکرده توجهي آن به ايراني محققان کم دست تاکنون که است آناتولي در صفويان تاريخ از

 آشنايي ارک اين ديگر فايده. است مهمه دفاتر دقيق خواندن خصوص به عثماني اسناد از استفاده به منوط زمينه

 وردم تواند مي سودمند تجربه يک عنوان به که است وليآنات در گري علوي تاريخي هاي ريشه با درست

 .گيرد قرار استفاده

} * * *{ 

 تابشک نخست بخش آن از پس و گفته سخن صفوي و عثماني روابط از اجمال به کتاب مقدمه در نويسنده

 .است داده اختصاص آناتولي در ها قزلباش از بحث به را

 زا خصوص به و جهت اين از و آمده مهمه دفاتر در که است هايي گزارش و اسناد از استفاده وي کار مبناي

 .است ارزشمند داده دست به ناحيه اين در قزلباشها ي ها فعاليت از ريزي هاي گزارش که زاويه اين

 هورظ از «اعتقادي بحران: مهدويت ادعاي» عنوان تحت ادامه در و گويد مي سخن قزلباش مفهوم باره در ابتدا

 مشکالت ميالدي شانزدهم تا سيزدهم قرن از واقع در. گويد مي سخن آناتولي در گرايانه مهدي هاي انديشه

 آنها گويال از که شد مي نواحي اين در شورشهايي سبب امر همين و بود زياد بسيار آناتولي منطقه اقتصادي

 و هگشت باز مردم ميان احترام با سپس و ماندند مي غارها در چندي مهدويت مدعيان. بود الياس بابا شورش

 جاللي ررهب سليم، روزگار در نمونه براي. بودند مهدي انتظار در نيز قزلباشها. داشتند مي وا شورش به را آنان

 بزرگي شورش ارماق يشيل و ارماق قزل رود ميان او. است مهدي منتظر که کرد مي معرفي فردي را خود ها

 خراساني حاقاس بابا مثل خودش تکلي بابا قلي شاه.  بيايد تا است مهدي انتظار در گفت مي او. انداخت راه به

 به شام در که است شده گفته سخن نامي حسين حيدر از مهمه دفاتر در. کرد مي معرفي مهدي را خود ،

 دکار با را مسجد خادمان از يکي و شکست داشت تذهيب بااليش که را مرمر ستون يک و آمد اموي مسجد

 .هستم الزمان صاحب من تگف و کرد مجروح

 خدا را علي اينان از برخي. دارد وجود دوره اين در آناتولي در مهدويت مدعيان اين از ديگري هاي نمونه

 مي نآنا. است يزيد امثال براي کارها اين. اند گرفته را ما روزه و شده خوانده ما نماز که گفتند مي و دانسته

 .است( ع) حسين امام مرقد ما کعبه که گفتند

 درست زهاندا چه که نيست معلوم البته و شده گزارش عثماني دولت براي مهمه دفاتر در که است مطالبي اينها

 #. باشد
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 سارنيک آماسيه، بزک، دنيزلي، مناطق در جغرافيايي محدوده يک در شانزدهم قرن در گرايي مهدويت واقع در

 بيلق اين بروز براي و بود نيامده در عثماني رسمي لطهس زير هنوز زمان آن تا مناطق اين. کرد بروز شام و

 .داشت وجود آزادي ادعاها

. بود ارناو و سالنيک جمله آن از که داند مي تشکيل قزلباشان را آن ساکنان اکثر که بود مناطقي آناتولي در

 ازمير، ا،ادن توگات، س،سيوا از بود عبارت بود زياد اينان شمار که شهرهايي از برخي. بودند هم بالکان در آنان

 .بوردور و مانيسا

 ليآناتو منطقه. اند بوده ها قزلباش طرفدار همگي نواحي آن ترکهاي که است آمده مهمه دفاتر در مورد يک در

 واحين اين مردم. بود آناتولي شرق همين داشتند نزاع آن سر بر سليم و اسماعيل شاه و حسن اوزون که جايي

 .دانستند مي خود منجي را صفويه و دانسته غاصب را عثماني دولت

 حساب هي صفوبه اصلي حاميان از و بوده قزلباش که بودند ترک عشاير و طوايف زيادي تعداد بخشها اين در

 زوج بودند هم عثماني سلطه تحت هاي سرزمين در که لود پهلوان و لو سالق مانند طوايفي حتي. آمدند مي

 .است طوالني بحث باره اين در. بودند صفويه طرفداران

 شيعيان. ندکن درويي ها عثماني با واقع در و کرده عمل پنهاني قزلباشها تا شد سبب عثماني سياسي فشارهاي

 أمورم که است آماده سند يک در. کرد مي توجيه را آنان رفتار که بود ابزاري اين و بودند تقيه به قائل هم

 رتيبت اين به و هستم ازشما هم من که گويد مي آنها به کند مي دبرخور قزلباشها از گروهي با وقتي عوارض

 اين گفتند مي بود محکم و قرص صفويه از حمايت در خيلي که کسي براي. دهد مي نجات را خود جان

 بوده لباشقز کهنه آنها از کساني که دهد مي نشان اينها. است قزلباش اصلش يعني است قزلباش اغلو قزلباش

 زلباشق شش و بيست اين که است آمده سند يک در. اند بوده جديد که اند بوده قزلباشاني که طور همان اند

. ندا بوده قزلباش اجدادا و آباء ها اين که بودند داده شهادت گروهي باره اين در. اند بوده قزلباش اجد عن ابا

 عراقال باب نام با اي محله صلمو در. هستند سني اجد عن ابا که شود مي داده شهادت کساني براي مقابل در

 مي يزيدي را مقابل محله هم آنان مقابل در. خواندند مي رافضي را آنان و بوده سادات آن ساکنين که بود

 از البته اتهام اين. آمد مي حساب به جرم يک غيره و سرقت و زنا مثل قزلباشي اتهام دوره اين در. خواندند

 الدرانچ در حتي.  بود عثماني سپاه ميان در قزلباش زيادي شمار. بود تر ممه ها عثماني براي ديگري اتهام هر

 براي يزير برنامه فرصت عثماني سپاه داخل قزلباشهاي مبادا که بود آن خاطر به جنگ سريع شروع بر تأکيد

 #.نکنند پيدا صفوي قزلباشهاي با اتفاق



279 

 

 هم ينپاي طبقات از معموال و گرفتند مي پول جنگ وقت که کساني – سپاهي يک که است آمده گزارشي در

 استدالل اين با دش مخالفت او رفتن با برود، صفويان با جنگ به شرق به شد بنا وقتي بيگ شاه نام با – بودند

 همين هب. نيست مسلمان بکشد لشکر ها صفوي روي به کسي است گفته و است قزلباش نسل از اين که

 من: فتگ شود اعزام شرق به که شد قرار وقتي حسن کاتب نام با ديگري سپاهي. گرفتند او از را پول خاطر

 .شد جدا خود گروه از و کشم نمي شمشير صفوي شاه يعني شاه روي

 وقتي ات. بودند کرده نفوذ هم عثماني باالي اداري طبقه در قزلباشها اين از برخي که داريم هايي نمونه حتي

 و نيعثما ميان جنگ وقتي اما. بودند اداري تشکيالت يا عثماني پاهس در اينها از بسياري بود آرام اوضاع

 .شدند مي مشغول عثماني عليه فعاليت به اينها گرفت مي باال صفوي

. کنند عاليتف عثماني ضد بر تا فرستادند مي آناتولي به و داده آموزش را ترکها قبيل اين از بسياري صفويان

 يعني ويصف شاه پاشماخ درآن رفتند سيواس منطقه در اي خانه به جوجست براي سرزده که ها عثماني يکبار

 زمان هب مربوط سند اين. آوردند دست به نوشيدند مي آب آن در و آورده تبرک براي که را صفوي شاه کفش

 .است خدابنده محمد

 بليغاتت خلفا، ناي اصلي وظيفه. کردند پيدا بود فرستاده مريدانش و خلفا براي شاه از هايي نامه طور همين

 اديزي اسناد مهمه دفاتر در. بود صفويان براي مادي کمک جلب نيز و شورش به آنان تحريک و قزلباشي

 و چراغ يا کرده نذر يا. است کرده جمع پول صفوي شاه براي ده فالن در کسي که دهد مي نشان که داريم

 روستاهاي و خودش روستاي در که شده گزارش چوال منطقه در بيگ يک باره در. کردند مي جمع قرباني

 اين در صفوي خلفاي از اين احتماال. فرستادند مي ايران به و کرده مي جمع را ها قرباني و نذرها اطراف

 .است بوده منطقه

 عاشورا مراسم برگزاري آنها نشانه و عالمت ترين مهم. گويد مي سخن قزلباشان عادات از اينجا در مؤلف

 اينها که شد مي هم آنان به تهمت سبب اين و شدند مي جمع هم با همه آنها که بود ناي ديگر عادت. بود

. ادندفرست مي صفوي شاه براي را خود زينتي اشياء ها خانواده اين زنان از بسياري. شدند مي جمع هم با همه

 #. است شده گزارش اسناد از بسياري در اين

. ردندک مي خطاب يزيد اسم به را سني مسلمانان و کرده بس راشدين خلفاي به قزلباشها که شد مي گفته

 ملحد و رافضي را اينان ها سني همين براي. کردند نمي استفاده فرزندانشان براي خلفا نام از وقت هيچ اينها

 هاي خانواده ميان آورده را صفوي شاه پاشماخ و چکمه اينان هاي خانواده ميان در. خواندند مي قزلباش و

 .کرد مي ايجاد صفويه با آنان ميان معنوي رابطه نوعي اين. دندچرخان مي
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 اتتبليغ. کردند مي معرفي ناجي را صفويه و غاصب را ها عثماني اينان که آمده چنين قزلباشها اشعار در

 هاي کوچ. داد مي افزايش را قزلباشها شاعرانه حس اين ديگر سوي از ها عثماني فشار و سو يک از صفويان

 ها ينا چنان شد مي اينها هاي خانواده پاشيدگي هم از به منجر که قزلباش طوايف به نسبت عثماني اجباري

 .بينيم مي آنان اشعار در را آن بازتاب ما که کرد مي ناراحت را

 :گويد مي پيرعلي نام با قزلباش شاعر يک

 سندن کالرم يانينا لو عثمان

 گرک آلنس لر انتقام نيجه

 حالين الور نيج ايسه چکار مهدي

 گرک چالينسا کوسلري لي هيبت

 .ماند مي طور اين اوضاع کردي فکر!  لو عثمان اي

 .شد خواهد گرفته تو از ها انتقام قدر چه

 شد؟ خواهد چه تو حالت بيايد مهدي اگر

 .رسيد خواهد تو به آن خبر وقت آن

 :گويد که شده نقل هم ابدال سلطان پير از

 .آمد خواهد اروم به روز يک شاه کند، عنايت حق اگر

 .زد خواهد کافران به را ذوالفقار روز يک و

 .آيد مي روز يک مهدي پدرم

 .کند مي درست ديوان علي

 .زد خواهد روز يک را ها ناحق

 #.گرفت خواهد انتقام روز يک و
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: رسيدندپ. نکرد قبول او. کند لعنت شاه به دادند دستور قزلباش خليفه يک به که است آمده گزارش يک در

 نماز همين براي من و است عمر نامش ما جماعت امام که داده جواب او. خوانيد نمي نماز جماعت شما چرا

 .خوانم نمي

 با و کنند مي زنا و هستند سارق اينها که زدند مي قزلباشها به زيادي اتهامات خود تبليغات در ها عثماني

 اتهام يک. بيندازند فاصله ها سني و آنها ميان و کنند جخار جماعت از را آنها تا کنند مي چه و چه محارم

 اين هک است گفته گولپينارلي. شوند مي مخلوط و کنند مي خاموش را شمع شده جمع هم با که بود اين رايج

 .است نبوده رايج رسمي چنين علويان ميان وقتي هيچ و است اتهام يک

 کرده يدزد قزلباش فالن مثال که است فردي آن گونه يک. بود گونه دو سرقت اين. است سرقت ديگر اتهام

 دنددزدي مي صفويان براي اموالي گفت توان مي که کنند مي دزدي جمعي که بود اين هم اتهام يک اما. است

 .فرستادند مي و

 مين نماز چرا که شد مي پرسيده آنان از وقتي. گيرند نمي روزه و خوانند نمي نماز که است اين ديگر اتهام

 .گرفتند را ما روزه و خواندند را ما نماز گفتند مي گيريد نمي روزه و وانيدخ

 و شايرع ميان سنت يک اين واقع در. هستند مشغول آواز و ساز به صبح تا شب اينها که بود اين چهارم اتهام

 بعد و هگفت جشن لهو آالت با که است آمده مهمه دفاتر در. نداشت آنها گري علوي به ربطي و بود قبايل

 .شدند مي قاطي مرد و زن و کردند مي خاموش شمع

 ايشيک» دنيزلي شهر در زاويه يک در. کنند مي عمر و ابوبکر به لعن و سب اينان که بود اين آنان پنجم اتهام

 آمدن از بودند قزلباشها از البته و بود عمر و عثمان نامشان که نفر چند. شدند مي جمع ها قزلباش يعني «ها

 .کنيد عوض را نامتان که بياييد توانبد مي وقتي. است بد اسم اين گفتند و شدند منع

 پسرش ماس و خواند مي نماز بار پنج روزانه که گفتند شاهدان چون شد قزلباشي به متهم کسي وقتي يکبار

 .کردند تبرئه اتهام از را او است عمر هم

 .دندشمر مي خفيف را( ص) رسول سنت که بود اين ديگر اتهام

 .بود خلفا به دادن فحش ديگر اتهام
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 مه با شوند مي جمع اينها وقتي که آمده عثماني گزارشهاي اين در. شدند مي شرابخواري به متهم همچنين

 هک داشت توجه بايد هم باز. دارند رقص و سماع و خوانند مي قزلباشي آواز يعني نفس خورند، مي شراب

 .ندارد علويان به ربطي و بوده ترک بدوي قبايل و شمنيزم در مراسم اين

 عالمت را اين نبود هم قزلباش و علوي که اين با خورد مي شراب که آدمي هر که است آمده مهمه دفاتر در

 #.کردند مي متهم را او دانسته قزلباشي

 تر يکنزد راه که بود مرزي مناطق در بيشتر صفويان به عثماني سلطه تحت قزلباشهاي مالي هاي کمک اما

 طرف آن هب مرز سوي اين از که بود رايج کمکهاي از يکي ميخ و نعل. داشتند بيشتري نفوذ قزلباشها و بود

 اين ردنب براي و بوده عثماني خلفاي از واقع در آمدند مي عثماني به بازرگاني براي که افرادي. شد مي برده

 به فوالد و آهن عثماني، سرزمين از هک است شده نوشته مهمه دفاتر در گزارش يک در. آمدند مي اجناس

 مي عجم تاجران برخي که است شده گزارش هم سليم دوران در. اند کرده منتقل ايران به عرابه 111 مقدار

 يرانا به داشتند مهارت کار اين در که استاداني و جنگي هاي سالح با را نقره و طال و فوالد و آهن خواستند

 .ندکرد دستگير را آنان که ببرند

 رسيده هم يعثمان نظام باالي مقامات تا و بود گسترده بسيار حرکتشان صفويان براي قزلباشها جاسوسي اما

 .بودند

 ولپ بخش اين در چون و شد ضرب عثماني سربازان ميان توزيع براي سکه زيادي مقدار دوم سليم زمان در

 مردم حال اين با گذاشتند سليمي و هيپادشا کرده عوض را اسمش بود معروف - صفوي شاه نام به – شاهي

 رواج سبب خود و داشت زيادي محبوبيت پول اين. کردند مي استفاده بود شاهي که را سابق اسم همان هنوز

 شده ريزي برنامه کار يک اصل کاردر اين در. گرديد شد مي ضرب نام و شکل اين به که جعلي هاي پول

 .نبود هم سکه ضرب امکانات اناير در چون. بود صفوي دولت به کمک براي

 .است آناتولي در قزلباشان تعقيب باره در کتاب اين دوم بخش

 هر ودندب نيامده سرکار صفويه هنوز و بود سرپا اردبيل خانقاه که دوراني در ها عثماني که داشت توجه بايد

 رايب آقچه هزار فته شش ساله هر قلي ساه شورش از پيش عثماني بايزيد. فرستادند مي چراغ پول ساله

 .نگرديد موفق که کرد قصد سوء بايزيد به مجذوب درويش يک 1158 سال در اما. فرستادند مي اردبيل تکيه

 ها يقتطر ساير به که طور همان و داشتند سمپاتي نگاه اردبيل خانقاه قزلباشهاي به ها عثماني زمان اين تا

 صفويه طريقت به ها عثماني نگاه قصد سوء اين از دبع اما. کردند مي کمک هم اينها به کردند مي کمک
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 تعقيب دبيلا خانقاه تابع صوفيان. شدند گسترده هاي تعقيب گرفتار قزلباشها بعد به زمان اين از. شد عوض

 يشترب زمان اين. نبود عام قتل هنوز زمان اين البته. رساندند مي قتل به را آنان شدند مي يافت کجا هر و شده

 تا دش داده قرار مشخص مسؤول يعني بو باش عنوان با شخصي جريان اين در. کردند مي وادار نداد کوچ به

. پرداختند مي اآنه جستجوي به و شد مي ثبت و شده نوشته دفاتري در قزلباشها نام. کند پيگيري را مسأله اين

# 

 ودب قزلباشها نام محتواي که را دفاتر اين. است شده چاپ اروپايي محقق يک توسط 1911 سال از دفتر يک

 .گرديد مي ارسال مناطق در آن مسؤوالن به اجرا براي بررسي و تحقيق از پس و فرستادند مي استانبول به

 ماعيلاس شاه سوي از شورشي وقت اين در. کردند لشکرکشي شيروان و گرجستان به عثماني 1931 سال در

 .شد شديدتر و بيشتر لباشهاقز تعقيب آن دنبال به. داد رخ بود ساختگي که نامي

 دونب و بود زبان فارسي وي. گشت مي آناتولي هاي قزلباش ميان در و آمده آناتولي به عجم از شخص اين

 اين. تندياف نجات برخي و شدند کشته برخي آمدند ايران از شخص اين با که کساني. بلند موهاي با و ريش

 تاج تهرف اسماعيل شاه اين نزد بود عثماني سرباز خود هک سلطان پير. داد مي هديه تاج خلفايش به شخص

 نيامده مهمه فاترد در سلطان پير نام. کشتند سنگباران با را او البته که پرداخت شورش ايجاد به سپس و گرفته

 ميان ابعده شخص اين. است سلطان پير همين مقصود دهيم مي احتمال که هست بابا قويون نام با کسي اما

 .است شده نوشته و گفته سخن فراوان زندگيش باره در و يافت بااليي موقعيت قزلباشان

 اين. نندک عمل دقيق باره اين در تا کردند مي تالش. بود خاصي روال روي قزلباشها از ها عثماني تفتيش اما

 تمام واقع رد. فرستادند مي آنان ميان کرده معرفي قزلباش را خود کساني. بود علني گاه و سري گاه ها تفتيش

 .است قزلباش و علوي کسي شود ثابت تا شد مي انجام کارها

 .فرستادند مي استانبول به کرده زنجير را آنها گاه

 اههار انواع از گفته سخن آوردند مي بدست را قزلباشان هايي شيوه چه با ها عثماني که باره اين در مؤلف

 .است داده دست به مهمه دفاتر از را هايي نمونه

 سياست را او بعد و کنند ثبت دقيقا را او اتهامات داده تشکيل پرونده متهم براي که کردند مي توصيه سؤوالنم

 يک. ندبکش را زيادي تعداد بايد بکشند راحتي به بخواهند اگر که داشتند توجه ها عثماني. کنند مجازات و

 يادز کشتار که اين براي مهم کار يک. کشتند مي مرور به و داده انجام تدريجا را کار اين که بود اين هم راه
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 يم کوچ جمعي را آنها بود، زياد اينها تعداد منطقه يک در وقتي واقع در. دادند کوچ قبرس به را آنان نشود

 .کشتند مي را آنان همانجا بود کم شمارشان اي منطقه در اگر اما. دادند

 قزل ودر به را آنان که بود آن ديگر دستور. بکشيد را آنان و ندهيد مجال لحظه يک که بود اين العمل دستور

 #.است نبوده گسترد که پيدايست و آمده گزارش مورد يک باره اين در. بيندازيد اورماق

 دهيدن امان هيچ که شد مي تأکيد هم باز. شود رسيدگي او کار به جرم محل همان در که بود اين ديگر دستور

 دستور ها تهمت از برخي براي. بگيرند عبرت او سرنوشت از اشقيا ديگر آمده، اسناد اين در آنچه گفته به تا

 .بود ضعيف تهمت که بود مواردي براي ها اين. کنند حبس که بود اين

 کشتي رد کار براي محکوميت حبس، دادن، کوچ: است عبارت شد داده قزلباشها به که مجازاتهايي از فهرستي

 .سنگباران و شتن،ک است، بسته پايشان که حالي در

 آن براي اه عثماني و شده فتح تازگي به مناطق اين که بود اين براي کوچ براي ديگر جزاير و قبرس انتخاب

 .شدند مي کشته حتما بودند خليفه که کساني. داشتند کار نيروي به نياز مناطق

 نواحي آن در علوي زيادي شمار هم امروز به تا که دادند بالکان به اجباري کوچ را علويان از زيادي تعداد

 .دارد وجود

 واقع در. کنيد حبس داشتند، ارتباط ايران يعني باال جانب يعني «جانب يوکارو» با که کساني دادند دستور

 .بود حبس کوچ، از بعد آنان جزاي دومين

 انستهد آميز مبالغه ار آنان هاي گفته سومر فاروق اما.  اند کرده ياد ها قزلباش زياد کشتار از عثماني مورخان

 .گرديد مي نتعيي مجازات ن عنوا به کوچ و حبس ديگر مواقع در و بوده فعال افراد براي تنها کشتن که گفته و

 .کنند قطع را صفويان اصلي منبع تا بودند تالش در ها عثماني

 الاص آنان که حالي در کردند مي معرفي قزلباش را کساني دشمني خاطر به کساني اوقات از بسياري در

 يافتنددر بازرسان که است شده گفته و آمده مهمه دفاتر در گزارش زيادي تعداد باره اين در. نبودند قزلباش

 عبور وقت در عثماني مسؤوالن از برخي است آمده گزارشها از برخي در. است نبوده درست اتهام اين که

 مجالس از يعني! آييد مي صحبت از:  فتندگ مي آنها به طعنه روي از ريخته شراب آنها سر روي زنها

 راداف اينها و گويند مي دروغ اينها که ديدند مي کردند مي رسيدگي که بازرسان بعدا. علويان شرابخواري

 .دارند ناموس
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 لباشقز اينها که کرد مي شکايت ها سني از و بود شرور خيلي که شده ياد جوهر بن بکير از گزارش يک در

 لباشهاقز تاج مردم هاي خانه در افراد اين هم گاهي. است بوده قزلباشها از خودش او که شد هگفت بعدا. هستند

 فاترد در اسناد قبيل اين. کردند مي درست مشکل شخص آن براي و دادند مي گزارش بعدا و گذاشتند مي را

 #.است فراوان بسيار مهمه

 .ستنده قزلباش همگي اينها که گفتند مي و دکشاندن مي قاضي دستگاه به را روستا يک افراد تمام گاهي

 مينه براي دارد وجود شود کشته و شده معرفي قزلباش دروغ به کسي که ترس و خوف اين مهمه دفاتر در

 .شود داده خرج به الزم دقت باره اين در که شود مي توصيه

 استانبول زا بعد اما. آمد نصوفيا اين براي فتوايي حتي و شدند مي معرفي قزلباش غلط به صوفيان از برخي

 .نيست قزلباش که کند مي سماع که صوفي هر که آمد ديگري فتواي

 ستوراتيد باره دراين. يافتند مي نجات تفتيش مأموران به رشوه پرداخت با قزلباشها که دارد وجود هم مواردي

 .کند مي منع گرفتن رشوه از که است آمده مهمه دفاتر در

 تا شد ببس تبليغات اين. است کوتاهي بخش که بود آناتولي در صفوي تبليغات يرتأث باره در سوم بخش

 روستاي و شيعه روستا يک گاه. شوند انشعاب گرفتار هم مسلمانان و شده تقسيم بخش دو به آناتولي جامعه

 از رخيب در. فرستادند مي آنجا به ايران از زيادي کتابهاي. شد آنان ميان نزاع سبب اين و ماندند سني ديگر

 عدد 11 که است آمده گزارش يک در. گفتند مي و يافته را کتاب اين تفتيش مأموران که است آمده گزارشها

 .گرفتند کتاب جلد 10 ديگر جاي در. گرفتند جايي در را رافضي کتاب

 با متمالي سياست که وقتي از عثماني. است قزلباش برابر در عثماني سياست عنوان تحت چهارم بخش

 همين هم عثماني و ايران مرز قزلباشان ميان تا کردند تالش کردند اجرا شده فتح مناطق در را مسيحيان

 اينها از. دفرستادن مي شمشير و خلعت بودند ها بخش اين در که کرد عشاير براي مثال. کند پيشه را سياست

 هم نهگرايا سني هاي سياست از لت،استما بر عالوه ها عثماني. شود مي ياد نامه استمالت تعبير با معموال

. بود واسسي منطقه در شانزدهم قرن در ديني و اجتماعي مؤسسات پشتيابي جمله آن از که کردند مي استفاده

 .ساختند حمام چندين و جامع مسجد 10 ، مسجد181 مثال براي

 را بيت هلا حب هک بود سني طريقت يک طريقت، اين. بود خلوتيه طريقت از حمايت عثماني ديگر سياست

 حمايت دمور سمت اين در که بود زاهديه از اي شاخه صفويه، طريقت مثل هم خلوتيه. بود گرفته جدي بسيار
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 کشته ترس از مردم از بسياري. بودند زاهديه از هم آنها که بود صفويه با مقابله اين و گرفت قرار ها عثماني

 #.بردند پناه خلوتيه به شدن

 بکتاشي. ودب قزلباشها با برخورد در دولت اين ديگر سياست عثماني سپاه در خصوص به بکتاشيه از حمايت

 .بودند کننده کوچ عشاير ميان قزلباشها که حالي در بود يکجانشينان ميان گري

 تاهايروس در اينان. بود علويان با مقابله براي فرهنگي کار نوعي مسجد ساختن براي دولت صريح دخالت

 آمدند کساني که است آمده گزارش يک در. فرستادند مي جماعت امام و ساختند مي مسجد زور به علويان

 .سوزاندند را مسجد ستونهاي و

 معموال که فويص خلفاي. کنند مقابله قزلباشها با بتوانند تا گرفتند دست به نيز را ها تکيه کنترل ها عثماني

 .گرفتند مي قرار تعقيب تحت شده آواره ها عثماني نظارت با ماندند مي ها تکيه اين در

 ايران هب طوايف اين کوچ از که بود اين هم يکي قزلباشها با مقابله در عثماني دولت سياسي برخوردهاي اما

 داشت آن بناي عثماني دولت. بودند سني قزلباشها اين از بسياري که بود اين ماجرا واقع در. شد مي جلوگيري

 سبب اين و برخاستند مخالفت به اينها. بگيرد ماليات و بنويسد دفاتر در را شاننام و کند شهرنشين را آنها که

 هم صفويه غاتتبلي البته. شد صفويه به آنها گرايش سبب اين و شده ترکها اين با عثماني سربازان رويارويي

 .بودند داده هم کمکهايي قول حتي و بوده مؤثر ترکها ين روي

 ستگيرد داشتند را ايران به فرار قصد که عثماني سربازان از نفر بيست ريکبا که است آمده گزارش يک در

 .کردند حبس ارضروم قلعه در شده

 و يختندگر ايران به آنها از کساني و بودند چپبني و قزلباش همه طرابوزان نزديکي در کورتون شهر ساکنان

 .بودند کرده کوچ ايران به آنان همه شدند نمي ديگران مانع اگر

 تمراقب سخت طور همين. بود ايران در جاسوسي براي تجار از استفاده ها عثماني سياسي کارهاي ديگر از

 جلوس تبريک براي صفوي ايلچي که زماني يکبار. نکنند برقرار تماس قزلباشها با تا بودند صفوي هاي ايلچي

 ظحف را آنان حرمت حال عين در بگيرند آنها با را مردم تماس جلوي که آمد دستور آمد عثماني به سوم مراد

 .کنند

 گفته غدادب استاندار به فرماني در. بود صفوي دولت قبال در عثماني هاي سياست ديگر از ايراني حجاج کنتزل

 و خانات زيادي تعداد تا دادند دستور شوند مردم هاي خانه به زوار رفتن از مانع که اين براي که است شده

 .نکنند آمد و رفت محل مردم با هم باشند داشته جايي هم تا شود ساخته کاروانسرا
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 و نظامي زاراب رفتن از جلوگيري يکي صفوي و قزلباش با ارتباط در عثماني دولت اقتصادي سياستهاي اما

 در. کردند يم مالي کمک بکشند را قزلباشان که کساني به عثماني دولت. است ايران به عثماني از ديگر اشياء

 :گفت عثماني مأموران به او. آمد عثماني به حج براي احمد مال نام با ازبک يک که است آمده گزارش يک

 اشقزلب پدرش چون شده داده او به پول دوازده که داد دستور عثماني مسؤول. است کشته قزلباش من پدر

 دهي هپار نجپ جوانب، از پاره دوازده: است اين دستور ترکي عبارت. بدهيد او به هم ديگر تاي پنج کشته

 .زياده

 آمده هايي گزارش هم باره اين در. شد مي داده پول قزلباش تقل باره در هم روم هاي جوانان خصوص در

 .است

 به دکهش مي داده کوتاه جمله يک در. نشود داده پول يعني درليک قزلباشي هيچ به که بود دستور همچنين

 هايترک به اشاره که نامي تات و است ترک هاي شقزلبا نام چپبني. ندهيد درليک تات و چپبني و عرب

 (.کنند مي زندگي تاکستان منطقه در و قزوين باالي در ها تات) داشت ايران طرفدار قزلباش

 دفاتر رد که دستوري. ندهيد قرار ترک نشينان کوچ اختيار در سالح و اسب که بود اين آنان ديگر سياست

 .بگيريد دارد خوب اسب و سالح کس هر رعايا و اتراک از: است اين آمده مهمه

. ترساندند مي قزلباش از را مرزي مناطق مردمان که بود اين يکي زمينه اين در عثماني نظامي سياست اما

 همه ممرد. آمد قزلباش که کردند مي شايع روستايي در يکباره کرده استفاده سوء مسأله اين از کردها گاهي

 مي مجبور عثماني دولت بعدا. پرداختند مي منطقه آن غارت به کردها وقت آن گريختند مي کرده رها را چيز

 اندهترس سخت قزلباشها از را مردم عثماني دولت که بود همين مسأله اين اصل اما. بدهد مردم به خسارت شد

 .بود

 .پرداخت مي عرب و ايران گرجستان، بخش در مرزها کنترل به عثماني دولت که آن ديگر

 هکرد غارت را آنها تا فرستاد مي صفوي شهرهاي و محالت به حمله براي پارتيزاني هاي روهگ آنکه سوم

 .برگردند

 ديگر طرف از ها عثماني و طرف يک از ها صفوي اقدامات و فشارها ميان در آناتولي مردم مشکل واقع در

 و تنددانس مي کافر را همديگر گروه دو هر. گرديد بيشتر مردم ميان تفرقه آن بر عالوه و مانده باقي همچنان

 مشکل يک هب را سياسي مشکل يک تکفير فتواهاي. نداشت مردم ميان در تفرقه و نزاع ايجاد جز خاصيتي اين

 .انداخت هم جان به را همه و کرد تبديل عمومي و مردمي
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 هک يرفتپذ بايد. نشد داده جدي بهاي آن به اما گرفت قرار توجه مورد گرچه عثماني استمالت سياست

 .افزود مشکل دامنه بر اين و بود خشني سياست ، عثماني سياست

 وديس هيچ اقدامات اين ادامه که بدانيم و بگيريم عبرت حوادث اين از که است اين بگيريم بايد که درسي

 .ندارد ما براي
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 (االسالم في الهامشية الفرقة کتاب بر مروري) نصيريه باره در تازه پژوهشي

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  01/  01: سايت روي انتشار تاريخ

 

 ضمن اسالمي دارالمدار توسط( 8009) گيتاز به عبدالجليل بن المنصف اثر االسالم في الهامشية الفرقة کتاب

 .است شده عرضه ها فرقه و اديان به مربوط تحقيقات بازار به صفحه 589

 در يافراط هاي فرقه باره در که دانست آثاري ترين جديد از يکي بايست مي را کتاب اين رسد مي نظر به

 .است شده نوشته نصيريه، روي تأکيد با «غالت» شيعه

 يدعقا سياسي فشارهاي زير که اسالم جهان در اي حاشيه هاي فرقه به اشاره با کتاب، قدمهم در نويسنده،

 ود که است فرقه سه عقايد و تاريخ شرح کتاب اين در هدفش که دهد مي توضيح اند کرده پنهان را خود

 و ها دروزي نصيريه،. اند آمده پديد شيعي جوامع در سه هر البته و است جديد نمونه يک و کهن آن نمونه

 .بهائيان

. ستا بوده مؤلف نظر مورد آنان جديد و قديم تاريخ که است وعلويان نصيريه باره در کتاب، نخست باب

 دوم لفص در. آنان به منسوب نصوص و متون باره در دوم فصل و است نصيريه تاريخ باب، اين اول فصل

 رد موجود عقايد و معرفي و شناسايي آن تومخطوطا مطبوعات و شده انجام فرقه آن روي کتابشناسي کار

 .است شده بررسي آنها

 نچهآ بر افزون اي تازه نکته زمينه اين در که دهد مي توضيح مؤلف اما ، شده هم بهائيت از بحث اينجا در

 شرح ومد باب در اسالم اصل با ها فرقه اين ارتباط چگونگي باره در وي. است نکرده بيان اند گفته ديگران

 .است داده

 اي يهحاش هاي فرقه که است نکته اين دادن نشان صدد در الهامشية الفرقة نشأة عنوان تحت کتاب دوم باب

 رد مرکزگرايي دهد نشان که است چنين اختصار به مؤلف نظريه. است گرفته شکل چگونه اسالم جهان در

 سبب افراطي هاي فرقه همين نييع گرايي حاشيه چگونه و داشته اسالمي تفکر روي تأثيري چه اسالم جهان

 .شود برقرار ارتباط اي حاشيه هاي فرق و - حد از آنان خروج – غلو ميان تا است شده
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 از که عنام اين به گري سني. سني و شيعي. است بخش دو بر گرايي ارتدوکس يا گري سني وي اعتقاد به

 در سالميا گراي اصول هاي فرقه تمامي که است فرايندي کرد ياد گرايي مرکز تعبير با آن از بايد مؤلف نظر

 .کرد ياد «الدنيا العقيدة» عنوان با آن از توان مي و اند بوده مؤثر آن دهي شکل

 هک رسيم مي اي نقطه به درست شويم خارج آن عقايد و تأثيرگذاري حدود و شرايط از و بگذريم که آن از

 .بينيم مي ارتباط گرايي حاشيه و لوغ ميان که اينجاست. آيد مي پديد اي حاشيه هاي فرقه

 جدال به ات کوشد مي و يابد مي قدرت گرايي حاشيه شود تضعيف گرايي مرکزيت که اندازه هر مؤلف باور به

 #.باشد متفاوت و برخيزد آن با

 ررسيب نصيريه فرقه درون از را گرايي حاشيه اين است نصيريه روي اش اصلي تخصص که نويسنده طبعا

 اي حاشيه گرايش يک صورت به هم گرايش آن و شده اعمال هم بهائيت روي تجربه همين .است کرده

 مي يدتأک شيعه مرجعيت بودن امام نايب روي مثال براي و داشته وجود شيعه در که گرايي مرکزيت مقابل

 .است آمده پديد کرده،

 و عقايد آنها، زماني و يمکان خاص شرايط در درست ها فرقه اين آمدن پديد جريان در معمول طور به

 به ايه گرايش اين که بعدها.  کرد ياد آنان «عقايدي ميراث» عنوان به آن از بايد که گيرد مي شکل فرهنگي

 مکان و بعدي ادوار در فرقه آن تغذيه به تغييراتي با همچنان که است عقايدي ميراث اين رود مي ديگر نقاط

 .پردازد مي ديگر هاي

 کنار رد که است طبيعي. دهد مي قرار بحث مورد نصيريه فرقه در باز هم را عقايدي يراثم اين تجربه مؤلف

 کار امهاد و گيري شکل روند در آنها تأثير و گرفته قرار توجه مورد هم نظامي و سياسي شرايط مباحث، اين

 که اردد را خود صخا تأثير پيروان روي تسلط براي آنان ميان در سيادت توليد و گرا حاشيه هاي فرقه اين

 .است نکرده غفلت آنها بيان از مؤلف

 اشيهح فرقه اين براي آنها از بخشي که است متوني و نصوص همان است کار اساس فرقها اين براي آنچه اما

 با متفاوت هم امامت و واليت به راجع اينها ديد معمول طور به. دارد را قرآني غير اما منزل وحي حکم گرا

 تصورات زا متفاوت هم آنها تحليل و آخرت و دنيا باره در ترتيب همين به. مرکزگراست شيعيان و سنيان ديگر

 .انديشند مي مرکزگرا هاي انديشه و

 النبوات الهامشي؛ الوحي: کند بحث محدوده اين در بخش چهار در مؤلف تا است شده سبب ها تفاوت اين

 .االخرويات العالميات؛ االماميات؛ و
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 مقدس کتاب يک که است آشکارتر بهائيت مانند اي حاشيه هاي فرقه در خصوص به هامشي يوح به گرايش

 شده ساخته آن مضامين و قرآن شبيه ساختگي هاي آيه و ها سوره قبيل اين معموال. اند آورده پديد خود ويژه

 .شود دار خدشه هم قرآن اعجاز تا شود مي تالش آنها در و

 و دباش داشته چيز همه که است خاص ديانت يک تأسيس نگاه گرا مرکز هاي گرايش برخالف اينان نگاه

 .کند هدايت را خود به مؤمنان بتواند

 اراستمر گرا حاشيه فرقه يک تا شود مي سبب شرايطي چه که است آن ادامه، در مؤلف هاي بحث ديگر از

 آن مدوا دهد تطبيق آيد مي يدپد که جديدي شرايط با را خود بتواند فرقه يک که اندازه هر. کند مي پيدا

 به ودش کاسته آن نفوذ شدت از تا شود مي سبب تازه شرايط با آن برخورد عکس، به. شد خواهد تضمين

 #. باشد خود پيروان داشتن نگه فکر به فقط و بزند درجا يا برود ميان از تدريج به که حدي

 اما ماند محدود خود جغرافيايي دايره در تاريخ، گذر در گري نصيري و گري علوي: است اين مثال يک

 دور ايران در خود اصلي مراکز از هرچند دهند، نشان سرسازگاري جديد دنياي با کردند تالش که بهائيان

 .آوردند دست به طرفداراني امريکا و اروپا در شدند،

 با قابلهم به شيهحا چطور. است چگونه حاشيه اين با مرکزيت اين گفتگوي که داشت توجه بايد جا اين در

 .آورد مي مقابل و کند مي جدال آن وحي سر بر خيزد، مي بر مرکزيت

 رمرو به تواند مي محدود و کوچک و فرعي عقيده يک چطور که دريافت هم را نکته اين توان مي جا اين در

 .بشود دين يک به تبديل

 رخيب اما دهند مي قرار تبيشير و وتدع نشر بر را خود کار اساس گرايشها اين از برخي چرا که اين نيز و

 .کنند نمي تجاوز آن از و هستند خود پيروان و قبيله و قوم حفظ فکر به تنها ديگر

 اآي. نه يا هست مرکزيت به گرا حاشيه هاي فرقه اين گرداندن باز امکان آيا که است اين هم پرسش يک

 پديد راگ حاشيه هاي فرقه اين در را تغييراتي جديد شرايط به توجه با بتواند که دارد وجود جديدي رويکرد

 کند؟ نزديک مرکزيت به را آنان و آورده

 .هست و بوده جريان در مدتها شيعي مرکزيت رهبران سوي از ها تالش اين نصيريه باره در که دانيم مي
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 هاي شخصيت و اعيان از را ها ديدگاه بايد دشوار، اندازه هر که است آن مقدمه اين پايان در مؤلف تجربه

 توجه اه شنيده به و کرد بررسي و ديد چشم به را متون و نصوص همه بايد. فراگرفت ها فرقه همان برجسته

 .داد قرار مطالعه مورد نزديک از را ها نحله اين مطبوعات و مخطوطات بايد. نکرد

 اتتحقيق که است آن ظارانت در حال اين با و داده انجام کتابش اين در است مدعي مؤلف که است کاري اين

 .دهد نشان را او خطاي و صواب بعدي

 .است کرده سپاسگزاري نفر چهار از مقدمه در مؤلف

 زيادي وزهاير شيعي دانش فهم براي گويد مي که پرينستون دانشگاه استاد طباطبائي مدرسي حسين نخست

 گويد مي وي. است کرده تالش او به دانش اين تفهيم براي زياد تحمل و صبر و لطف با کرده سپري وي با را

 .دارم مکاتبه او با هم هنوز و ام گرفته او از دارم شيعه باره در چه هر

 کرده تگوگف وي با آنها ماهيت و غالي هاي گرايش باره در و دارد کيسانيه باره در کتابي که القاضي وداد ديگر

 .است

 .است برده فراوان بهره وي از که اسالمي علوم در لبناني استاد السيد رضوان

 .است رسانده ياري او به دقتش و وسيع دانش با هالم نيز و
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 اي هستار کتاب معرفي)  شيعي هاي انديشه عرصه رد معتدل مرجعي اي درچه باقر محمد سيد اهلل آيت

 ( شرق از

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  01/  01: سايت روي انتشار تاريخ

 

 سالها زا پس که است اي درچه محمدباقر سيد العظمي اهلل آيت مرحوم اخير، قرن در برجسته فقيهان از يکي

 و رديدگ مشغول تدريس به اصفهان شهر در فقه، تيداسا ترين برجسته زمره در ونجف، اصفهان در تحصيل

 هم تقليدي مرجع رتبت به عمر پاياني سالهاي در که يافت علمي شهرت چندان شهر، اين محدوديت رغم به

 .يافت دست

. آمد دنيا به اصفهان درچه در( 1811 يا 1811 يا) ق 1818 سال به اي درچه مرحوم: گفت بايد اجمال به

 تتربي و تعليم و تدريس سالها از پس و بازگشت اصفهان به ق 1101 سال در کرده صيلتح نجف در مدتها

 گفته که چنان يا و درگذشت شهر همين در رضاخاني دولت هاي گيري سخت آستانه در ق 1118 سال به

 .رسيد شهادت به است شده

 مي هستند، ايران اخير قرن نعالما ترين زبده از آنان از برخي که فراوانش شاگردان به را اي درچه مرحوم

 المهع استاد اين بنام شاگردان جمله از است بروجردي العظمي اهلل آيت مرحوم آنها ترين شايسته. شناسند

 .است بوده

 رباب،ا رحيم آقا حاج اصفهاني، ابوالحسن سيد حاج العظمي اهلل آيت مرحوم به توان مي او شاگردان ديگر از

 باقر محمد شيخ آقا شيرازي، علي ميرزا قوچاني، نجفي آقا گلپايگاني، صافي جواد محمد گلپايگاني، جمال آقا

 ارهاش همايي الدين جالل و خراساني محمدرضا سيد ، اصفهاني اشرفي شهيد اردکاني، مرتضي کرماني، زند

 .کرد

 شيعي معتقدات در و معتدل دانشمندي و مهذب عالمي وي است آن مرد راد اين زندگي در برجسته نقطه

 روحانيان و عالمان از بسياري بر اي مالحظه قابل امتياز جهت اين از و بوده تفريط و افراط از بدور خود

 .دارد دوره اين ديگر
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 و رسيد بروجردي اهلل آيت مرحوم به وي از ميراث به اعتدال اين که دارد آن از حکايت گزارشها از بسياري

 مطلب اين به 19 ص رهبري و امامت کتاب در هم مطهري اهلل آيت. داشت قرار استادش تأثير تحت ايشان

 .است کرده اشاره

 شا علمي جايگاه رغم به و بود تدريس به مشغول اصفهان عمر پايان تا که هم ارباب رحيم آقا حاج مرحوم

 #.بود اي درچه مرحوم تأثير تحت نگذاشت سر بر عمامه هيچگاه شهر اين علماي ميان در

 جهنتي و شايعه برخي و داشت حقيقت برخي که زيادي هاي داستان اي درچه مرحوم معتدل گرايش باره در

 انقالب از پيش سالهاي در فوالد تخت عنوان تحت اي کتابچه که حدي به افتاد ها زبان سر بر بود، گيري

 طلب اصالح يک شخصيت، اين چهارچوب. داد مي ارائه اي درچه مرحوم از خاصي شخصيت که شد چاپ

 ميان جراي عقايد از بر حتي يا و بوده شايع دوره اين اصفهان در آنچه از بسياري با که داد مي نشان را يعيش

 .است داشته مخالفت منبر اهل يا علما

 .دادند قرار انکار مورد را ها نسبت اين از بسياري وي شاگردان از برخي آن از بعد و زمان همان

 منتشر ندک مي چاپ را روحانيت از انتقادي آثار معموال که فردا اميد راتانتشا توسط تازگي به شده ياد کتاب

 .دانند مي دشتي علي را اثر اين نويسنده برخي. است شده

 در که را آنچه تمامي تا است کوشيده( 1111 اطالعات، مؤسسه ، تهران) «شرق از اي ستاره» کتاب اکنون اما

 انصاف. کند آوري گرد داشته وجود وي شاگردان و علما فاهيش خاطرات و کتابها در اي درچه مرحوم باره

 تشخصي اين باره در را زيادي آموزنده نکات و داشته خوبي بسيار توفيق کار اين در مؤلف که است آن

 .است داده دست به روحاني

 امادد و اي درچه مرحوم زاده اخوي موسوي، نصراهلل سيد حاج اهلل آيت مرحوم مؤلف پدر که است گفتني

 رايفظ از بسياري از توانسته مي و است اي درچه مرحوم دختري نواده اثر اين مؤلف بنابرين و بوده ايشان

 را «ماندني اي چهره از خواندني هاي قصه» کتاب پيش سال دو ايشان. باشد آگاه بزرگوار آن زندگي دقايق و

 است صفحه 500 بر مشتمل که را ظيمع کتاب اين اکنون و رساند چاپ به اطالعات انتشارات همين توسط

 .است داده انتشار

 نبوها رمقابل د و دارد رواج علما از شماري زندگي باره در که ها نويسي مزخرف از برخي برابر در گفت بايد

 دوره ميراث خصوص به و يافته رواج مردم ميان گاه برجسته روحانيون باره در که شايعات و ها تهمت

 .دهد نشان اصفهان مانند شهري در را اول درجه عالم يک معنوي نفوذ تواند مي راث اين است، رضاشاه
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 باره اين در که بود ممکن احتمال به اما آمده کتاب اين در است اي درچه مرحوم اعتدال به مربوط که آنچه

 عالقمند چندان که شود متهم اي درچه مرحوم مبادا که اين براي مؤلف واقع در. گفت سخن هم اين از بيش

 اعتدال باره در يعني باره اين در آنچه از بسياري دهد نشان تا کوشد مي نقلهايي ارائه با نبوده بيت اهل به

 صلف بنابرين. نشود ديگر چيزهاي به تأويل و شود فهميده درست بايست مي شده گفته اي درچه مرحوم

 واهدش و عيني هاي نمونه از برخي بر تملمش که آورده( ع) بيت اهل به ايشان ارادت سابقه باره در مشبعي

 #(.195 – 115 ص: شرق از اي ستاره) است توجه قابل

 اعتدال به اي درچه مرحوم خاص توجه از که دارد وجود اثر اين در حکايت و مطلب شماري همه اين با

 ديگر و توحيد روي اي درچه مرحوم خاص تأکيد يکي بخش دو در کم دست را اعتدال اين. دارد حکايت

 .کرد دنبال توان مي ها روضه در دروغ مطالب نقل از مراقبت

 گاههر و کند گوشزد همگان به را توحيد اهميت تا کوشيد مي اي درچه مرحوم گفت بايد اول نکته باره در

 سمدر حسن آقا. گفت مي سخن توحيد از ابتدا بگويد سخن( ع) ائمه موقعيت اهميت باره در خواست مي

 بيت اهل مقام باره در استاد از گويد، مي بود زنده اواخر اين تا و کرد طوالني عمري که وي شاگردان از

 به يدتوح باره در ابتدا شب آن. گفت خواهد مطالبي منبر در باره اين در قدر شب فرمودند ايشان. پرسيدم

: زوداف مدرس حسن آقا. رساند( ع) اطهار ائمه عظمت و مقام به را سخن که بود آنجا از و گفت سخن تفصيل

 حبتم مقام نداشت قصد ايشان اال و يافت مي معنا توحيد سايه در بيت اهل محبت اي درچه مرحوم عقيده به

. باشد نهخالصا و عميق مستدل خيلي بايد بيت اهل محبت به عقيده که کردند تأکيد. کند رنگ کم اي ذره را

 (.110 ص) شد تر قوي توحيد مسأله به توجههم هم من ايشان سخن از بعد

 يانب توحيد با را( ع) ائمه به توسل توحيد، جوانب رعايت فرط از عالمه:  که کند مي نقل مدرس همين باز و

 (.111 ص. )نشود رنگ کم توحيدش( ع) ائمه از حاجت طلب و توسل ضمن کسي وقت يک که کرد مي

 ودندب گفته مرتبه چندين که داشتند عبارتي يک اي درچه عالمه مرحوم: گفت مي همچنين مدرس حسن آقا

 توجهش و يهتک بيشترين و آورد مي ميان به سخن توحيد از کمتر اي گوينده که مواقع بعضي در. بود اين آن و

 (119 – 111 ص. )بگذاري باقي خدا براي خواستي مي هم چيزي يک باب: فرمودند مي بود( ع) ائمه به

 حوممر عقيده کردند شايع که بود توطئه يک اين گفت مي بود مي وا شاگردان از که هم کرماني زند مرحوم

 ادندد مي ياد افراد از بعضي به گاهي اينها. است ضعيف( ع) اطهار ائمه گونه خدا معجزات به نسبت اي درچه

 بگويند تشکرمثال عنوان به آن از بعد يا تکدي از قبل و کنند صدقه طلب و بگيرند قرار عالمه راه سر بر که

 الفاظ ناي تحمل عالمه دانستند مي چون و. دهد عمرت طول ابوالفضل يا. بدارد سالمت به را تو ابوالفضل: که
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 يم شاهد را حاضر افراد و کردند مي درست را ها صحنه اين تصنعي صورت به ، کند مي پرخاش و ندارد را

 بالفاصله اي چهدر عالمه... بدهد عمر ولط تواند نمي ابوالفضل: گويد مي ايشان که بشنويد و ببينيد که گرفتند

 و يدده مي او به الوهيت نسبت چرا. بده عمر طول ما به ابوالفضل حق به خدايا گوييد نمي چرا: فرمود مي

 #(111 ص) خوانيد؟ مي خدا رديف در هستند خدا بنده که را بزرگان اين چرا

 و کرده مي مراعات بسيار خويش توحيدي هعقيد در اي درچه مرحوم که شود مي روشن چنين موارد اين از

 رزندانف يا ائمه به نسبت الوهيت توهم که بشنود کسي زبان از يا آورد زبان به اي کلمه است نبوده حاضر

 .باشد داشته آنان

 اطهار ائمه به ايشان اردات بيان ضمن باره اين در بود اي درچه مرحوم شاگردان از که هم اردکاني اهلل آيت

 سينح امام يا بدهد عمر شما به( ع) عباس حضرت: گفت مي ايشان به دعا مقام در کسي وقتي: گفت مي( ع)

 مي عمر که خداست. نزنيد را ها حرف اين: گفت مي اي درچه مرحوم کند، طرف بر را شما مشکالت( ع)

 حسين ماما و عباس حضرت: فرمود مي. کند مي حل را مشکالت و دهد مي شفا. آمرزد مي که اوست دهد

 (.118 ص. )کرد شفيع خدا پيش بايد را

 و کفر ويب که عباراتي و الفاظ با بلي: گفت مي ها نسبت اين خواندن شايعه با هم اصفهاني اشرفي مرحوم

 (.111 ص. )کرد مي مخالفت لفظ، در چه اگر داد مي شرک

 هحوز رئيس انقالب از پيش سالهاي درست و عمر اواخر در که ايشان شاگردان از خراساني اهلل آيت مرحوم

 بدهد او هب پولي تا کرد جيب در دست آقا وقتي. آمد ايشان نزد سائلي يکبار که کرد نقل بود، اصفهان علميه

 يرونب جيبش از را دستش جمالت اين شنيدن با آقا. کند روا را حاجتت علي. کند دوا را دردهايت علي: گفت

 (.119 ص. )داد ادامه خود راه به سائل به اعتنا بدون و کشيد

 واعظان وعظ باره در داشت حساسيت آن روي اي درچه مرحوم که شرک و توحيد به مربوط مباحث جز به

 طرفدار خودش که بود حالي در اين. داد مي نشان حساسيت خواندند مي ها روضه در که هم مطالبي و

 رد. نداشتند او برابر را حرفي هر زدن تجرأ ها منبري اما. کرد مي برگزار سوگواري مجالس و بود عزاداري

 :است شده نقل هايي نمونه هم باره اين

 مي را او صداي خود حجره در هم اي درچه مرحوم که حالي در گفت مي سخن منبر روي واعظي هم يکبار

 گفت اهش: گفت بود قصه در که پادشاهي قول از گيري نتيجه در و گفت طوالني داستاني واعظ اين. شنيد

 عاشورا روز هم( ع) حسين امام. بدهم را مايملکم همه بايد هم من داد من خاطر به را چيزش همه عرب ونچ
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 حسين امام اختيار در را اش نيستي و هستي قيامت روز نيز خداوند بنابرين... داد خدا براي را خود هستي همه

 دست در من خدايي و. کنب خواهي مي هرچه و خواهي مي هرچه بخواه: گفت خواهد و گذاشت خواهد

 اين شنيدن با اي درچه عالمه. دهم مي تو به را چيز همه نيز من. دادي من براي را چيزت همه تو. توست

 نگو! پايين ياب! پايين بيا: زد فرياد بلند و رسا صداي با و کرد بيرون گلشن بازار حجره از را سرش ناگاه سخن

 #(.181 – 188 ص) کرد؟ خواهد چنين خدا کي! رديک که بود غلطي چه! را خالف هاي حرف اين

 :گفت زينب حضرت قول منبراز روي واعظي هم يکبار

 .کنم پير من ناله قدر چه زينب گفت

 را سخن اين زينب حضرت کي چيه؟ حرف اين که زد داد يکباره مصرع اين شنيدن با اي درچه مرحوم

 (.183 ص) گفت؟

 کي بلکه است نگاري حال شرح در عالي اثري تنها نه شرق از اي ستاره کتاب رسد مي نظر به روي هر به

 تانداس و متفرق قدري مطالب چند هر. است ايران بلکه اصفهان زمان اين مذهبي و ديني فرهنگ تاريخ دوره

 آموزنده ياربس نکات بر مشتمل اما نيست، مشخص چندان هم مطالب گوينده بيگاه و گاه و شده تنظيم داستان

 .است اي

 هم ايشان باره در مطالبي. يافت ادامه ارباب مرحوم کار با اصفهان در اي درچه مرحوم حرکت: گفت بايد

 اتهامات چسباندن امکان بود مهذب عالم و برجسته فقيهي خود حد در هم او که آنجا از اما شد مي گفته

. داشت خرافات و بدعت ضد اي چهره هم او که داشت توجه بايد همه اين با. نبود مطرح ايشان به نابجا

 .بود فراوان هم آن مثبت تأثير اما دادند ادامه را ه را آن افراط به شاگردانش از برخي گفت بتوان شايد

 گرايش. بود اي درچه مرحوم هاي آموزه از متأثر تشيع جهان رهبري مقام در بروجردي اهلل آيت هم قم در

 لنق در ايشان علمي گيري سخت و ها عزاداري در افراطها از برخي نهادن کنار براي تالش وحدت، به ايشان

 .ودب رسيده ايشان به ارث به اي درچه مرحوم از آن از بخشي کم دست که بود ميراثي کهن متون از مطالب

 در. است مسائل اين شاهد قم علميه حوزه و دارد ادامه ها افراطي با ها اعتدالي نزاع ي ماجرا هم امروز به تا

 مي فاعد اعتدالي گرايش از يکي که شد تأويل و تعبير چنان هم تقليد مرجع دو سخنراني ماه دو کيي همين

 چنان گردي مرجع و کند مي مخالفت ابراز شود مي پخش سيما از که هايي سخنراني از برخي به نسبت و کند

 .دارد تندروانه افکار به گرايش گويي که گويد مي سخن
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 مع و است بحث محل زاويه اين از همچنان گويند مي که مطالبي و ها مداح يماجرا هم، جامعه عرصه در

 .دارد را خود خاص تأثير را مسائل آن روي حوزه در شيعي تفکر در عميق انشقاق اين وجود االسف
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 بهائيان کتاب و نجفي باقر محمد مرحوم زندگي درباب اشارتي

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  01/  10: سايت روي انتشار تاريخ

 

 {نجفي استاد زندگينامه}

 1111 تيرماه 81 توفّايم و درخرمشهر خورشيدي1189 ماه دي 89 متولد) نجفي باقر سيّدمحمد استاد مرحوم

 ،ادبيات و فهفلس و حسابداري و اقتصاد رشته کرده تحصيل( السالم عليه حسني عبدالعظيم حضرت در مدفون

 و عفريج محمدتقي عالمه با دمخور و مينوي مجتبي انتقادي شيوه مريد و طباطبايي محيط مکتب شاگرد

 .است بوده وي فلسفه شاگرد

. تگرف صورت سريع و بسيارزود اين و افتاد راه به خود شد، فارغ مدرسه در لتحصي از آنکه از پس وي

 آثار و خطي نسخ در پژوهش مشغول االزهر ودانشگاه مصر هايکتابخانه در را عمرش از مديد هايمدت

 .بود مصر در ايران آثار کتاب انتشار پژوهشها، آن آوردهايازدست يکي. شد ديني ـ هنري

 حق به که کرد خلق وآثاري شد هنري و فرهنگي ،تحقيقي کارهاي مشغول و بازگشت يرانا به سپس استاد

 .بود ايران تاريخ از دوره اين در ،پژوهشي کارهاي بهترين رديف در

 تحقيق هتج در همگي آثاراستاد: بگوييم بايد کنيم تعريف را نجفي مرحوم آثار ،سخن يک در باشد قرار اگر

 .گردي بسياري و مصر در ايران آثار ،ايراني هاينامهدين: مانند آثاري ؛است ايراني ـ سالميا ميراث از دفاع و

 هرگاه که طوري به بود؛( ص) اهلل رسول شخص به او علقه استاد، ناشدني فراموش و عالي بسيار ابعاد از يکي

 با اندازه چه تا که دادمي نشان اين و زدمي حلقه چشمانش در اشک شد،مي جاري زبانش بر حضرت آن نام

 ينهمد ديني جغرافياي درباره پژوهش به متوالي سال چندين دليل همين به. دارد دروني پيوند حضرت آن

 چاپ آن از مجلد دو حياتش زمان در که بود شناسي مدينه ارزشمند بسيار کتاب آن حاصل که پرداخت منوّره

 #. يابد انتشار جلد پنج ضمن در که قراربود و شد

 ايانهکتابخ و ميداني تحقيقات حاوي اندازه چه تا يادشده کتاب که دهدمي نشان اثر اين به خريدارانه نگاه

 اثر ناي گفت توانمي و بود برخوردار ايويژه نفاست از ،چاپ لحاظ به کهخصوص به ،است مؤلف مبسوط
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 يقيتحق روحيه يک و شگرف هنري ارک يک شديد، مذهبي احساس بر مشتمل استاد، خود شخصيت مانند

 .است عالي حد در

 عنيي کار؛ اين و بود کرده عطا ايشان به يکجا را چيزها خيلي خداوند که بود هاييانسان دسته آن از استاد

 .بود هم قدردانش استاد که بود هانعمت آن تجلّي و بازده شناسي مدينه

 انتشار داشت اسالمي ـ سياسينگرش بوي و رنگ که اثر ندينچ ،پهلوي عمرِ پاياني سالهاي در نجفي استاد

 در را هاييانديشه وار،ديکلمه نثري با که بود( 1198 انتشار،سهامي شرکت ،تهران) مسلماني سوز يکي. داد

 .نگاشت آناسالمي ـ انقالبي مفاهيم باب

 .وشتندن مقدمه آن بر جعفري ومحمدتقي طالقاني مرحوم که تمدن پيشتازان و الهي ايدئولوژي او ديگر کتاب

 .ودب آبادان نفت دانشکده در نجفي استاد سخنراني شده پياده متن که مذهب علمي انديشه کتاب نيز

( ايران ملي تلويزيون و راديو به وابسته) سروش انتشارات 1191 سال که اوست ديگر اثر مارکسيسم و اسالم

 .کرد منتشر

 ،هرانت) ،ايران مذهبي وسازمان مراکز ها،رسانه از کوتاهي بررسي: از عبارتند انقالب زا پيش ،وي آثار ديگر

 يادبه ،فاطمه ياد به هاحماسه خروش ،(ص118مجلد، دو ،1191 ـ 1191) راديويي گفتار مجموعه ،(1199

 مسيحي متافيزيک ،(1115 خرمشهر،) مذهبي اصالت و زندگي( 1191انتشار، شرکت) واليت ياد به پيامبر،

 ،طهوري) ايرانشناسي منابع در خوزستان: انقالب از بعد ايشان آثار از برخي و(. 1111 انتشار،سهامي شرکت)

 ديگر کتاب و مقاله چندين و( 1111 ،برلن) ايران هاينامه دين ،(1111

 ايراني خطّي نسخه 110 ازبيش اساس بر که است «ايران مصحف» ايشان آثار بهترين از يکي گفت بتوان شايد

 انتشار جاودان هنري اثر يک صورت به.ش. ¨ه1118 سال اواخر در ضميمه يک با همراه جلد دو در و قرآن از

 .يافت

 خود علمي کارهاي و اززندگي شرحي ،ايمصاحبه ضمن( 35 پاييز) حج ميقات فصلنامه 11 شماره در ايشان

 #.است کرده ارائه را
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 {بهائيان کتاب}

 و رژيم اين عناصر مستقيم حمايت با ،دوم پهلوي دوران طول در بهائيت ضالّه و منحرف فرقه که آگاهيم

 سيارب بود، کرده ياد اثناعشري تشيع ازمذهب دفاع در که قسمي رغم به ،محمدرضا شخص حمايت با حتي

 که دولتي رد هم آن بنشيند، وزير نخست مسند بر سال سيزده هويدانام با بهايي فردي اينکه تصور. کرد رشد

 اينکه و پهلوي کثيف و خبيث ماهيت به توجه با اما ؛است شگفت بسيار ،!بود تشيع مذهب از دفاع مدّعي

 گفتش چندان امراين کردند،مي حکمراني شيعي و اسالمي ايران بر دوره آن در وابسته و رجاله مشتي درواقع

 يپهلو خاندان حمايت و آگاهي با وجود تمام با و بودند بهايي ،رژيم سران از نت دهها هويدا، جز به. نيست

 .کردندمي تالش آن ترويج جهت در ،پرداخته بهائيت از حمايت به

 ها،عاليتف اين اصلي باني وحامي که بود دريافته فراست با ،اسالمي انقالب ضمير روشن رهبر ،خميني امام

 و ردک کثيف رژيم اين متوجه را حمله پيکان نوک ديگر، بسياري برخالف ،اين ابربن ؛است پهلوي دربار

 .شد برچيده هم بهائيت پوچ آيين تبليغات بساط ،نظام آن سرنگوني با بحمداهلل

 تالشهاي ربراب در بودند مصمم ،بهائيان فعاليت شدت به توجه با که کساني بودند روزگار همان در ،حال اين با

 گسترده وهشيپژ کار يک ،ميان اين در و بود تبليغاتي همه از بيش کارها اين. بايستند آنان علمي و اتيتبليغ

 ،تاريخي لحاظ به را ضالّه فرقه اين ماهيت و باشد طالب و ودانشجويان کردگان تحصيل گاهتکيه بتواند که

 .نداشت وجود دهد، نشان عالمانهصورت به هم آن

 اين از اسنادي که اسالمي هايتشکل از برخي حمايت با مدتها وي. گرفت عهده بر نجفي تاداس را وظيفه اين

 کتاب تدوين به موفق. ش1191 سال در وسرانجام نشست تتبع و تحقيق کرسي پشت داشتند، اختيار در گروه

 .شد بهائيان عالي بسيار بسيار

 موثق داسنا و اصلي متون بر تکيه با ،است دقت و پژوهش از مشحون آثاراستاد، ديگر مانند که کتاب اين

 وندر بتواند که جامعي کتاب نيز ناال حتي ،االسفمع بلکه ،زمان آن تا تنها نه شکبي. است شده تدوين

 کلش زمان از که است اثرجامعي تنها اين و نشده عرضه بازار به دهد، نشان را منحرف فرقه اين گيريشکل

 واقعا بابت ناي از تأسف ؛است اختيار در و شده نوشته بهائيه و بابيه آن براساس سپس و شيخيه مرام گيري

 ستا الزم ،دليل همين به و شده شناخته ضاله فرقه اين منشأ عنوان بهايران ،اسالم جهان در زيرا ،است عميق

 اهيتم ،گسترده پژوهشي کارهاي عرضه با و کرده عمل بيشتر خويش تاريخي مسؤوليتبه ،باره اين در

 #.دهد نشان را فرقه اين ساختگي
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 پژوهش يک بر نآ اشتمال دليل به بلکه ،بهائيت گيريشکل تاريچه دادن نشان لحاظ به تنها نه نجفي استاد اثر

 صورت جدي کار ،پراکنده کار چند جز ،همباب اين در زيرا ؛است ارجمند اثري نيز شيخيه درباره جامع

 .است نگرفته

 مطلب اين. شود چاپ تجديد اثر اين تا بود الزم( طهوري ،تهران ،1191) آن انتشار از سالها گذشت از پس

 ،افقتمو از پس و شد گذاشته ميان در بااستاد رهبري معظّم مقام بعثه پژوهش و آموزش محترم معاون توسط

 تصحيح ار کتاب از نيمي از بيش استاد هنوز. شد فرستاده استاد خدمت تصحيح براي و حروفچيني کتاب

 مانه بحمداهلل و شد دنبال تصحيح کار. گرفت اسالمي ايران دامان از را ايشان اجل دست که بودند نکرده

 .است گرفته قرار عزيزان شما اختيار در ارجمند اثر اين هستيد شاهد که گونه

 خداي ،بابت اين زا و کند ادا خوبي به را فرهنگي ترسال اين است يافته توفيق که باشد مفتخر بايد مشعر نشر

 .است شاکر را متعال

 

 اين بر دوم چاپ مقدمه عنوان به 11 مهرماه در جعفريان رسول – خدا بنده اين که بود کوتاهي مقاله اين)

 (.نوشتم کتاب
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 ايراني کهن جغرافياي متون در العرب جزيرة تاريخ منابع

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  01/  81: سايت روي انتشار تاريخ

 

 {مقدمه}

 به ژاد،ن و طايفه هر از ،نانمسلما ،اسالم تاريخ درازاي در تا است شده سبب ،مسلمانان براي حجاز محبوبيت

 دست به .باشند داشته خويش اذهان در آن از درست جغرافيايي تصور يک تا باشند آن بر و شده مند عالقه آن

 هايرهنگف بيشتر ميان در ديار اين به نسبت را جغرافيايي معرفت نوعي آمدن فراهم زمينه تصور، اين آوردن

 .است کرده فراهم آن غرب تا اسالميشرق از اسالم عالم مختلف نقاط در عربي غير و عربي

 و بوده ماسال جهان زبان دومين عربي از پس زبانشان که نيز زبان فارسي جماعت تر،وسيع طور به و ايرانيان

 .اندداشته هايي تالش خواندند، مي عرب ديار را آن که جايي و حرمين تاريخ و ادب هايزمينه در ،هست

 ،جهت ينهمبه و بوده شريفين حرمين با عاطفي و ديني پيوند نوعي وجود واداشته تالش اين به را نآنا آنچه

 رشه اين عاطفي و ديني فضاي يعني ،چهارچوب همين در ،شده مي نوشته حرمين باره در فارسي در آنچه

 در «حجازشناسي»نوعي براي را زمينه و آورده پديد آنان در را عرب ديار شناخت انگيزه فضا اين. است بوده

 .است کرده فراهم ،ايرانيان ميان آمده پديده تاريخي و جغرافيايي متون

 :است الزم يادآوري سه اينجا در

 ؤلفانم توسط گاه ،ايراني حوزه مؤلفان توسط گاه ،اسالم دنياي در جغرافيِ دانش علمي ميراث که آن نخست

. است آمده پديد اسالمي مغرب حوزه از نويسندگاني توسط هم يزمان و مرکزي عربي حوزه در ساکن

 اصطخري فارسي ابواسحاق ،(101 حوالي تا زنده و 819 حدود در تولد) بلخي ابوزيد مانند نويسندگاني

 نويسنده و جيهاني ابوعبداهلل و( شده تأليف 181 ـ 111 هايسال حوالي که الممالک و المسالک نويسنده)

 و ،ايران حوزه در( 138 سال حوالي در شده تأليف و ،جوزجان اهالي از احتماال) العالم دودح کتاب مجهول

 قرن ميانه رد که االرض صورة نويسنده) حوقل ابن و( البلدان کتاب نويسنده) يعقوبي واضح ابن مانند کساني

 مي اسالمي غرب در يمقدس و مرکزي عربي حوزه در جعفر بن قدامة و مسعودي و( شده تأليف چهارم
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 در ،غرب تا شرق از ،اسالم جهان سراسر از کاوشگراني همراهي با ،اسالمي جغرافي دانش ،بنابرين. زيستند

 #.کرد رشد اسالمي تمدن دامن

 ناحس پرارج کتاب به و شود مي آغاز اصطخري و بلخي هاينوشته از کالسيک جغرافي آثار که اين دوم

 و عدهاب. پذيرد مي پايان ،است منظم جغرافيايي هاينگارش در طوالني روندي حاصل که ،مقدسي التقاسيم

 کالسيک آثار جزو را آنها تواننمي البته که آمد پديد جغرافي دانش از هم ديگري هايصورت ،زمان همان

 زوينق اخبار في نالتدوي و اصبهان اخبار ،جرجان تاريخ مانند محلي تواريخ. آورد حساب به جغرافيا علم در

 همين در توان مي هم را هاسفرنامه. است شمار اين در است جغرافي اطالعات هاآن از اي عمده بخش که

 .آورد حساب به رديف

 هب کم وکم شد آغاز( حج يا بريد براي) هاراه کردن طي براي منازل علم از جغرافي دانش که است گفتني

 .رسيد استقالل

 مي ارسيف يا عربي به را آنها که است ايراني مؤلفان تأليف ،قديم جغرافيايي منابع از بسياري که آن سوم

 هب درآميختگي اين. درآمد هم فارسي به قديم روزگار همان در بود، عربي که هاآن از برخي حتي. نگاشتند

 و لکمسا تابک نخست تحرير ،مثال براي که نيست روشن ،تاريخي لحاظ به حاضر، حال در که بود حدي

. است دهش عربي سپس و بوده فارسي اصل در يا درآمده فارسي به سپس و بوده عربي به ،اصطخري ممالک

 (1 نوشت پي)

 براي حتي يا و شده تدوين ايران در العرب جزيرة گاه و حجاز به مربوط عربي متون از برخي که بيفزاييم

 نمونه يک. است شده نگهداري ايران هايکتابخانه در ،ريخيتا حوزه اين به مربوط مهم هاينسخه از هاقرن

 ومس قرن دانشمندان از حربي ابوالقاسم امام به منسوب الجزيرة معالم و الحج طرق اماکن و المناسک کتاب

 1515 سال به جاسر حَمَد ،استادالعرب جزيرة عالمه و بود مشهد کتابخانه در آن نسخه تنها که است هجري

 يگفتن. است حج هايراه و العرب جزيرة باره در جغرافي اثر ارجمندترين کتاب اين. کرد چاپ را آن 1115. 

 رد بغداد در هامروي از شماري. بود خراسان بالد از مروالروذ به منسوب ،اصل در حربي ابوالقاسم که است

 شهرت حربي به دليل همين به و است عالم همين جمله آن از که شدند ساکن( الحرب باب) الحربيه محله

 کند مي منتشر را جاسر حمد آثار که انتشاراتي ،داراليمامه توسط کتاب اين جديد چاپ که است گفتني. دارد

 انکار وردم حربي به را کتاب اين نسبت اي مقدمه نوشتن ضمن که است الوهيبي ناصر بن عبداهلل مقدمه با

 .است نستهدا وکيع قاضي از را آن و داده قرار
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 بيت پنج يعني مُخمّس يک ،منزل هر براي و آمده مکه تا بصره از حج مسير ،قصيده يک ضمن ،کتاب اين در

 تا عجمعراق ميان راه دادن نشان براي آثار ترين کهن از يکي ،قصيده اين( 8 نوشت پي. )است شده سروده

 مشرف حج به راه آن از عجم و عرب عراق حجاج و دبو آباد بسيار قرون آن در که است مسيري ،مکرمه مکه

 .است آمده مکه تا بصره راه ميان منازل وصف در هم ديگر قصيده يک آن دنبال به. شدند مي

 الماس دنياي در جغرافي هايکتاب آمدن پديد براي مهم هايانگيزه از يکي «حج راه» بحث که است گفتني

 .است بوده

# 

 {هجري چهارم و سوم قرن کالسيک جغرافي متون در مکه محوريت}

 خصوص به حجاز، با ارتباط در ايراني حوزه در شده توليد عربي و فارسي قديم جغرافي منابع در آنچه

 اين. است مکرّمه مکه طبعا و معظمه کعبه زمين مرکز که است نگرش اين مبناي بر ،آمده شريفين حرمين

 89 وزر ،روايات در که دانيم مي. دارد مذهبي توجيه باشد، داشته فياييجغرا توجيه که آن ازبيش ،مرکزيت

 زير از زمين که است روزي معناي به شود مي گفته و شده نامگذاري دحواالرض روز عنوان به قعده ذي

 .يافت بسط کعبه

 عربيکهن متن هم که[  ـ فارس شهرهاي از ـ اصطخري ابراهيم ابواسحاق ممالک و مسالک در نمونه براي

 وصف ابتداي در. شود مي آغاز «عرب ديار» با بحث] هجري نخست قرون از شده فارسي متن هم و دارد

 :است آمده عرب ديار

 نييع[ آن و است جايگاه آن در قبله که آن جهت شد، کرده آن اطراف و عرب ديار به ابتدا را تيمن و تبرک

 راست ايشان خاصه زمين آن و نيست متوطن کس هيچ عرب از غير به موضع آن در و ،ديههاست اصل] مکه

 (1 نوشت پي. )باشدنمي شرکت ايشان با را کس هيچ که

 به آن تاريخي اماکن و مکه از دقيق شرحي آنگاه و ،آمده آن اماکن و العرب جزيرة از وصفي ،آن دنبال به

 .است داده وافي و کافي توضيحات نيز رشه آن باره در و رفته منوّره مدينه سراغ به سپس ،داده دست

 (1 نوشت پي. )است آمده هم جيهاني احمد بن ابوالقاسم العالم اَشْکال در تغييري اندک با عبارات همين
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 ترينکهن نويسنده( 100 يا 838 متوفاي) خردادبه بن عبداهلل بن عبيداهلل ابوالقاسم الممالک و المسالک در

 دانشمند اين( 9 نوشت پي. )است اسالم دنياي در ـ مراحل و منازل علم بر تأکيد با ـ مدوّن اثرجغرافيايي

 .است گرويده اسالم به او جد که بوده زردشتي خانداني از ،است مشخص او جدّ نام از که طور همان ،ايراني

 مراحل و نازلم سپس و شده آغاز بوده حجاج استفاده مورد راه که حجاز به بصره راه شرح با حجاز، بحث

 حاتتوضي بيشتر ،بخش اين در. است آمده ديگر بالد با آن ارتباطي هايراه و حجاز مختلف شهرهاي ميان

 پي. )کردند مي استفاده آنها از حجاج که است مدينه و مکه با مختلف نقاط ميان موجود هايراه به مربوط

 (3 نوشت پي. )است داده دست به( ص) داخ رسول هجرت مسير از که است شرحي جمله آن از( 1 نوشت

 يحيتوض وي. است مقدس ديار اين به او ديني وافر عالقه و عشق نشانگر ،هجرت مسير شرح به دادن اهميت

 .است داده دست به حرم حدود باره در هم

 که ينيبنص اهل احتمال به و عربي مؤلفي شود؛ مي ديده نيز حوقل بن االرض صورة کتاب در گرايش همين

 اين با کند، مي آغاز عرب ديار با را بحث وي. است کرده اهداء( 191 م) حمداني الدوله سيف به را کتابش

 کناهاس في يشرکهم لم التي اوطانهم و العرب بلد و ،القري ام هي و فيها، مکة و بها القبلة الن: که استدالل

 #(1 نوشت پي. )غيرهم

 :نويسد مي هم کتابش مقدمه در حوقل ابن

 فجعلتها ،العرب ديار بذکر بدأت و عملّ لکلً کورةً کورة و صُقْعًا صُقْعًا و اقليما اقليما االسالم بالدُ فصّلت قد و

 (5 نوشت پي. )عندي االقاليم هذه واسطة هي و القريّ ام مکة و فيها الکعبةّ الن واحدا اقليما

 کرف بر آن حاکميت و ديني نگرش نشانگر ،است «اقاليم نهميا» مکه که اين در حوقل ابن اخير تعبير

 .اوستجغرافيايي

 ءديمبت أنا و: که کند مي تأکيد باز ،کرده آغاز عرب ديار از بحث با را کتابش که هم آن از پس ،حوقل ابن

 (10 نوشت پي. )مکة بذکر ديارالعرب من

 را ليفص ،نوشته پارسي به هجري چهارم قرن دوم نيمه رد را کتابش که هم العالم حدود ناشناخته نويسنده

 :نويسد مي مکه شهر باره در و داده اختصاص عرب ديار به کتاب ميانه در
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 شريف و ،کوههاست وي گرداگرد و نهاده کوه دامن بر و بسيار مردم با و آبادان و بزرگ است شهري مکه

 وجلعزّ خدا خانه و. است بوده آنجا سلم و عليه اهلل لّيص ما پيغمبر مولود کي جهان اندر است شهري ترين

 (11 نوشت پي. )است

 نداستا از بحث از پس النفيسه اعالق کتاب در نيز ،(850. ح م) هجري سوم قرن اواخر دان جغرافي ،رسته ابن

 به وطمرب جزئيات و مکه به را مفصل بحثي و کرده آغاز مدنيه سپس و مکه با را بحث ،زمين شکل و فلک

 وسعت ينا با کتابي کمتر ،عمومي جغرافيايي متون ميان در شايد. است داده اختصاص شهر اين و مسجدالحرام

 .باشد پرداخته بحث اين به

 آغاز مدينه و مکه از را بحث ،آورده شهرها باره در که کلياتي از پس ،چهارم قرن در نيز همداني فقيه ابن

 (18 نوشت پي. )استکرده

 در نوشته هجري 980 سال حوالي در را آن که القصص و التواريخ مجمل فارسي کتاب نويسنده همچنين

 را بحث ،سبعه اقاليم کليات شرح از پس ،دوم اقليم از العرب جزيرة احتساب با خود، کتاب جغرافياي بخش

 :کندمي آغاز مکه با

 اندر ايبعج بيشتر و. نباشد طاعون آنجا و ،است مدينه ندتربل و ترمعظم و ،است بوده مکه عالم اندر بنا اول

 .است المقدس بيت به اسالم

 دست هب الحرام مسجد تاريخچه و کعبه و آن هاينام و مکه از شرحي الکعبه اهلل بيت عنوان تحت سپس وي

 رفته المقدس بيت سراغ به سپس. است کرده ارائه مدينه از شرحي ،آن از تصويري کشيدن با ادامه در و داده

 (11 نوشت پي. )است

 {پنجم قرن در مدينه و مکه شهر خرگوشي ابوسعد}

 از( نيشابور شهر در خرگوش محله به منسوب و 101 متوفاي) خرگوشي ابوسعد( ص) النبي شرف کتاب

 جلدم شش در انفراو تعليقات با اخيرا که بوده عربي زبان به ،چهارم قرن خراسان در سنت اهل بزرگ علماي

 (11 نوشت پي. )استشده منتشر

 غمر به ،کتاب اين در. است شده ترجمه فارسي راوندي محمود الدين نجم توسط ششم قرن در کتاب اين

 و کعبه ،مسجدالحرام ،مکه از دقيق شرحي ،شده نوشته النبوه دالئل آثار روش اساس بر و سيره کتاب که آن

 .دارد مقدسه اماکن ديگر
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 صفاال مناهل و الشفا مناحل عنوان تحت فراوان توضيحات و تصحيحات با مجلد شش در اخيرا کتاب اين

 چاپ به( باعلوي آل الغمري هاشم بن نبيل ابوعاصم السيد تصحيح( )ص) المصطفي شرفکتاب بتحقيق

 #.است آمده 111 ـ 155 صص دوم مجلد در مدينه و مکه به مربوط مطالب و( 1181 دارالبشائر،) رسيده

( مکه فضيلت ذکر) 19 باب از ،فرعي عناوين حذف با را شده ياد مطالب ،کتاب اين فارسي کهن ترجمه

 .است آورده( 113 ـ 115 صص) قبا مسجد به - ص - رسول آمدن در) 90 باب تا( 115ص)

 فارسي هب عربي متن مصحح نه و است داشته اختيار در را کتاب عربي متن ،فارسي متن مصحح نه متأسفانه

 .است شده يادآور را گرفته صورت مترجم توسط که اضافاتي و حذف احيانا و کرده توجه آن

 ارهب در مؤلف از اي مالحظه قابل جغرافيايي و تاريخي توضيحات ،آمده بخش اين در که احاديثي جز به

 درج کتاب اين در مقدسه اماکن باره رد که است دقيقي و مهم مطالب آنها از بسياري که شده درج حرمين

 .است ازرقي ابوالوليد مکة اخبار مطالب عين يا و تلخيص غالبا و شده

 :نويسد مي ابراهيم مقام به اشاشاره ذيل ،آورده جاي به حج خود که وي

 بماء الي أتوا حتي الزمازمة سألت: ـ طاعته علي اهلل أعانه ـ الکتاب صاحب محمد بن عبدالملک ابوسعد قال

 شربت ثم ،لقدما موضع الماء سکبوا و ،البيت في فکشفوا ،المقام عن لي يکشفوا أن شيبة بني سألت ثم ،زمزم

 و ،خرياال عقب عند رجليه احدي أصابع و ،فيه مغموسا السالم عليه ابراهيم قدمي أثر رأيت و بذلک، تبرّکا

 و ،لبيتا في السطح مصعد في المقام يخفون ،الموسم في أبهمد هذا و ،البيت في المقام ،الوقت ذلکفي کان

 (19 نوشت پي. )الحفظ ذلک في احتاطوا ذلک عليهم تعالي اهلل ردّ فلما ،مرة المقام أنهحمل ذلک

 مقصودش رسد مي نظر به زيرا دارد، وجود البته باشد، کرده اشتباه حجراالسود با را مقام مؤلف که اين

 .داد رخ قرامطه توسط االسود حجر بردن رايب که استاتفاقي

 {حجاز و ناصرخسرو}

 ينشريف حرمين خصوص به حجاز، و حج راه باره در جالبي هايآگاهي که ايراني آثار ترين پراطالع از يکي

 113 الس الثانيه جمادي در که است پنجم قرن ايراني پايه بلند دانشمند ،قبادياني خسرو ناصر سفرنامه دارد،

 ،115 سالهاي طي ديگر سفر سه وي. آورد جاي به حج 111 سال در وي. شد حج سفر راهي( 1011مارس)

 به آنجا از آمد، مي الجار مرفأ به سرخ درياي طريق از او نخست سفر سه. داشت مکه به هجري 118 ،110

 از سسپ و سرخ درياي به آنجا از آمده اسوان به نيل طريق از او چهارم سفر. رفت مي مکه به سپس و مدينه
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 از پس و رفت لحسا و تهامه و طائف به وي که بود سفر اين در( 11 نوشت پي. )رفت مکه به جده طريق

 .رفت خراسان به سپس و اصفهان به آنجا از شده بصره راهي ،قرامطه سلطه تحت منطقه مالحظه

 که زماني تا( 113 سال) کرد حرکت انخراس از که زماني از خود سفر در سال شش طي ناصرخسرو که اين

 ارياعتب و داشته وي نگاه در کعبه و مکه که است اهميتي نشانگر ،آمده مکه به بار چهار ،(111 سال) برگشت

 .تاس بوده قائل مقدس شهر اين براي روزگار آن در شاعر، و فيلسوف ،ايراني شيعه مسلمان يک که است

 شارها تنها ،اول سفر جاي در بنابرين و نوشته خود سفر چهارمين رتبهم در را حج سفر و حرمين شرح وي

 آخرين حج به تا نکردم ذکر اينجا حج و مکه شرح: »گفت خواهد بعدا را حج به مربوط مطالب که کرده

 (13 نوشت پي.)«بگويم بشرح

 يک عنوان به و( 11 شتنو پي) بوده برخوردار بااليي اهميت از جغرافيايي لحاظ به ناصرخسرو، سفرنامه

 هافرنامهس شبيه که آن از بيش ،کتاب اين در شده ارائه اطالعات ،واقع در. شود مي شناخته توجه قابل منبع

 #.است جغرافي کتابهاي شبيه باشد،

 خواندني و عالي واقعا که کند مي آغاز را مکه وصف رسد، مي مکه به خود چهارم سفر در وي که زماني

 .است

 وصف که حيث اين از متفاوت ؛است آمده ديگر آثار در که است مطالبي از بسياري با متفاوت گزارش ناي

 .است کرده وصف ديده خويش چشمان به را آنچه او که است عيني گزارش و جزئي ،دقيق وصف شهر، از او

 :است قسمت چند شامل وصف اين

 (101 ـ 53) مکه وصف نخست

 (101 ـ 101) يمن و عرب زمين صفت: دوم

 (103 ـ 101) کعبه بيت و الحرام مسجد صفت: سوم

 (101 ـ 103) کعبه درِ صفت: چهارم

 (.118 ـ 101) کعبه اندرون صفت: پنجم

 (.111 ـ 118) تعالي اهلل شرّفها کعبه درِ گشودن صفت: ششم

 (111) جعرانه عمره: هفتم
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 زان. دارد شهرت منازل علم به جغرافي کتابهاي ميان رد که چيزي گويد، مي سخن مسيرها طول از ادامه در

 هميتا بسيار العرب جزيرة از هاييبخش بر مرورش لحاظ به که پردازد مي خود سفر شرح بيان به وي پس

 .دارد

 مدينه از خود، نخست سفر سه در وي که کرديم اشاره. باالست گفتارهاي از پيش ،مدينه باره در وي شرح اما

(. 11 ـ 11) است داده دست به منوره مدينه از شرحي که سفرهاست همين از يکي طي و آمده مي مکه به

 شهر اين باره در وي سوي از شده ارائه هاييآگاهي دليل همين به و بوده روز دو تنها مدينه در وي اقامت

 ونبير شهر از دترزو ،حج به رسيدن براي که بود مجبور او و بود تنگ وقت که گويدمي وي. است اندک

 .دارد مکه و حج مسائل به اشارتي باز هم همانجا( 15 نوشت پي. )رود

 با اطارتب در وي که است اطالعاتي همين ناصرخسرو، سفرنامه بخش ترين غني ،گفت بايد کلي طور به

 .دارد شريفين حرمين

 {العرب جزيرة و زمخشري}

 قرآن تفسير به بيشتر( 911م) خوارزم سرشناس اديب و يمعتزل مفسر ،زمخشري عمر بن محمود ابوالقاسم

 بانز سرآمدان از ،عربيت در ،عالوه به. است برخوردار عالمگير شهرتي از او الکشاف کتاب و داشته شهرت

 بن عيسي بن عُلَي ابوالحسن مکه شريف با دارد، شهرت جاراهلل به که وي. شود مي شناخته لغت و عربي

 بسان و اييالفب صورت به جغرافي کتاب يک تا شد سبب رفاقت اين. داشت رفاقت حسني نسليما بن حمزة

 مکه در که آن دليل به اثر اين. نوشت المياه و االمکنة و الجبال عنوان تحت بکري مااستعجم معجم کتاب

 ورط به ،ردهک استفاده شواهد عنوان به هم شريف اطالعات از و تقديم مکه شريف به و شده نوشته مکرمه

 .است العرب جزيرة جبال و امکنه باره در عمده

 :است نوشته آن باره در زمخشري که است «ابوقبيس» کتاب اين مدخل اولين

 يسمي کان و فيه بني من اول النه ،قبيس بأبي يکني کان مذحج من برجل يسمي الصفا، علي المشرف الجبل

 (80 نوشت پي. )االخشبين هو و الطوفان عام فيه ودعامست الرکن النه ،االمين الجاهلية في

 :است نوشته الجعرانه عنوان ذيل در

 هللا لرسول مسجد فيها و( ص) اهلل رسول أحرم منها ،مقتربة آبار الراء، خفة و العين بسکون هکذا: الجعرانه

 #(81 نوشت پي( . )ص)



311 

 

 هايينسرزم به متعلق درصد، هشتاد از بيش شايد و ،عمده صورت به ،شده تعريف کتاب اين در که اماکني

 ،ودهب وي دوست که مکه شريف از جمالتي ،مناطق اين از برخي براي شد، اشاره که گونه همان و استعربي

 :نويسد مي «العمق» باره در نمونه براي. است آورده

 عين يهف و عمقين يسمي الفرع وادي في يسيل آخر في واد ايضا العمق و ،الفرع بوادي عين العمق: علي قال

.... رمص ديار الي بلدها من جلت منهم امرأة تقول ذلک في و السالم عليهما علي بن الحسين ولد من لقبيلة

 (88 نوشت پي)

 از هک پردازدمي ناحيه آن هايوادي شمارش به ،ينبع و مدينه ميان است محلي که اين و القبلية عنوان ذيل در

 :نويسد مي آنجا در زمخشري. دارد نام تيتد جملهآن

 هللا صلوات فاطمة نحلها( ص) اهلل رسول صداق من النخل فيه عرص فيه و ،بأذينة المعروف هو و تيتد و

 (81 نوشت پي. )عليها

 {عرب ديار و ابرو حافظ}

 است اسالم عالم هبرجست دانان جغرافي از يکي ،(118 م) ابرو حافظ به مشهور خوافي عبداهلل الدين شهاب

 ييجغرافيا اثر يک نويسنده ،داشته متعددي آثار که وي از. باشد مي خراسان در خواف شهر به منسوب که

 .است رسيده چاپ به ايران در مجلد سه در تازگي به که است فارسي زبان به مفصل بسيار

 دانانرافيجغ توسط که هايي بندي متقسي انواع باره در علمي توضيحاتي ابتدا ،عالم جغرافياي شرح در وي

 ياد مکه کوه چند از کوهها ضمن و داده دست به کوهها و درياها از شرحي سپس ،آورده گرفته صورت

 :استکرده

 :نويسد مي حراء جبل ذيل مثال براي

 .خوانند( ص) محمد جبل را آن و است معروف کوهي اين و. مغرب شمال جانب بر مکه به است کوهي

 :نويسد مي ثبير کوه باره در

 .رود خراسان از که راهي نزديک و ديد بتوان مزدلفه و منا از را آن که است کوهي

 :نويسد بوقبيس کوه باره در و

 (81 نوشت پي. )باشد وي بر صفا و ،کعبه خانه شرقي بر است کوهي
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 و آورد مي آغاز همان در را عرب ديار از بحث کند، مي آغاز جهان جغرافيايي مناطق از را بحث که زماني

 :نويسد مي آن درتوجيه

 همه عنيي[ نيست مشارک ايشان مملکت هيچ و است القري ام و آنجاست قبله که عرب ديار به کرديم ابتدا و

 زيرهج مثال بر عرب زمين و.... کند کار آن بر کشتي که نيست رود و دريا هيچ ،عرب زمين در و] هستندعرب

. ندنشي ايقبيله ناحيتي هر ،عرب زمين در و... است دريا اکثر ،است درآمده آن گرد به چهآن و است افتاده

 نميا و مضر، قبايل مغرب جانب از و. باشند هذيل بنو و بنوسعد و بنوهالل مشرق ازجانب را مکه نواحي

 بحرين تا اشندب بنوتميم رهبص باديه در و. طايف حدود به قبايل اين از بعضي و ،بنووائل بنوبکر مدينه و مکه

 آن هک محيط درياي جنوبي و. قلزم خليج غربي و است فارس خليج آن شرقي ،عرب زمين اکثر و... يمامه و

 (89 نوشت پي. )گشته منشعب آن از خليجات

 :پردازد مي مکرّمه مکه شهر وصف به سپس وي

 تاس کوه آن طرف سه و. نويسند سلطان او بلق و باشد سادات از مکه صاحب... است دويم اقليم از مکه و

 ستا نزديک شهر به که بلندتر کوهي و. برسد گرمي غايت به تابستان در آن هواي. گشاده آن طرف يک و

 در و... است يميل بوقبيس کوه سر بر و. افتاده مکه شرقي بر گرد گنبدي چون است کوهي وآن است بوقبيس

 مکه شهر ميانه به الحرام مسجد و... است شده خراب آن اکثر اما اند،کرده بسيار خوب هايعمارت مکه شهر

 و اندنهاده شهر مسجد، گرداگرد همه و است الحرام مسجد ميان در تعالي اهلل شرفها معظمه کعبه و اندکرده

 #(81 نوشت پي. )بازار

 صورت به هااندازه نيز و آن مختلف اجزاء وصف ،باره اين در و گفته سخن الحرام مسجد وصف در پس وي

 ذکر» بعد بخش در( 83 نوشت پي. )است گفته سخن جغرافيايي آثار ديگر از استفاده با احتمال به و ريز

. است( 810 ـ 803 ص) گفته سخن «کعبه خانه اندرون صفت» از آنگاه( 803 ـ801 صص) آورده را «مناسک

 در ،هشد يادآور مصحح که گونه همان ،متأسفانه که کشيده مکه براي اينقشه که است نوشته اينجا در وي

 (.811 ص) است نبوده آن از اثري موجود خطي هاينسخه

 ميان از نيز آن که داشته اينقشه هم آن براي که( 818 ـ 811 ص) است منوره مدينه باره در وي بعدي بحث

 :گويد جمله از. است رفته

 (81 نوشت پي. )گويند سلطان را ايشان و شرفاءاند آنجا حاکم و دارد خوش هوايي مکه به نسبت مدينه و
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 اماکن از بسياري براي کوتاه شرحي و گفته سخن تبوک و حِجْر و طايف و جده و جار و يمامه از آنگاه

 ،عبين خيبر، ،جَبَله ،جحفه مرّ، بطن: از عبارتند نقاط اين(. 885 ـ 818 ص) است آورده عرب ديار شده شناخته

 ،امشِب ظفار، صنعا، ،صَعْده صنعا، زبيد، ،تهامه تيما، ،ودّان ،الجندل مدينة ،فُرْع ،رضوي کوه ،عُشَيره ،عِرْض

 .بحرين ،يمن ،عمان ،حَضْرموت ،نجران ،عَدَن

 اهر خصوص به شهرها و مناطق ميان فواصل و آمده عرب ديار مسافتهاي ذکر عنوان تحت فصلي ،پايان در

 (.811 ـ 811 ص) است آورده حج

 آيد مي دست به ايراني ادب در ايتازه منابع ،شويم نزديک حال زمان به و آمده جلوتر زماني لحاظ به وقتي

 .دارد زيادي اهميت حجاز ويژه به عرب ديار شناخت براي که

 باره در ايراني زايران توسط فراواني آثار که است هجري سيزدهم قرن ،دوره تريندرخشان ،زمينه اين در

 ميرزا از ينةالمد تعريف في الوجيزة رساله به بايد زمينه اين در. شد نوشته شريفين حرمين خصوص به حجاز

 (85 نوشت پي. )است شده نوشته 1858 سال در که کرد اشاره مهندس محمد

 از اريبسي که شد نوشته حج سفر هبار در فارسي سفرنامه صد از بيش ،چهارم قرن اوائل و سيزدهم قرن در

 و جاجح مسير در که ديگري نقاط از بسياري و شريفين حرمين باره در ارزشمندي جغرافيايي اطالعات آنها

 #.است شده درج آنها در ،بوده آثار اين نويسندگان

 

 :{ها نوشت پي}

 دارالغرب ،هاشم بن عثمان الدين صالح ترجمه ،کراتسکوفسکي) ،العربي في الجغرافي االدب تاريخ. 

 811 ص(. 1101.  1513 بيروت ،االسالمي

 911 ـ 919 ص المناسک، کتاب.  8

 ص ،1131 ،تهران افشار، ايرج کوشش به ،تستري عبداهلل بن اسعد بن محمد ترجمه ممالک، و مسالک.  1

19 

 1111 نشر، به ،تهران ،منصوري فيروز کوشش به ،العالم اشکال.  1

 113 ص ،العربي الجغرافي االدب اريخت.  9
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 منازل و هاراه باب در. 111 ـ 110 ص( ببغداد المثني مکتبه افست و ليدن چاپ) الممالک، و المسالک.  1

( ردادبهخ ابن الممالک و المسالک با شده چاپ) جعفر بن قدامه الخراج: بنگريد نيز شهرها و مکه ميان مختلف

 تدااب ،مکه محوري اهميت دليل به ديگر، هايراه بيان از پيش ،کتاب اين در رجعف بن قدامه. 158 ـ 113 ص

 آن اهميت و ترتيب اين به خود و کرده آغاز بغداد از را بحث سپس و آورده را شهرها ساير و مکه هايراه

 نافاک الي طريقبال ذلک اتبعنا و جهه کل من مکه اليالطريق ذکرنا قد اذ و: 151 ص ،همان. است کرده تصريح

 تلک اليه فينحر ما الي بالطريق ذلک فلنتبع... البحرين و عمار و اليمامه من بها يتصل ما و اليمن مثل الجنوب

 ...السالم لنبدأبمدينه و... المشرق نواحي من الجهات

 110 ـ 185 ص ،خردادبه ابن الممالک، و المسالک.  3

 11 ص ،(1511 ،ليدن) ،االرض صوره.  1

 1 ـ 9 ص ،همان.  5

 81 ص ،همان.  0

 119 ص ،(1110 ،تهران ،ستوده منوچهر کوشش به) ،العالم حدود.  1

 83 ـ 11 ص ،(ق 1108 ،ليدن) ،البلدان في المختصر.  8

 # 131 ـ131 صص( م 8000 وِبِر، زيگفريد ،آبادي نجم الدين سيف ويرايش) ،القصص و التواريخ مجمل.  1

 مرکز ،تهران) ،عراقي طاهري احمد دکتر مقاالت مجموعه طاهر، يادگار: به بنگريد او حال شرح ارهب در.  1

 93 ـ 10 صص ،(1118 ،دانشگاهي نشر

 811 ـ 811 ص ،8 ج ،المصطفي شرف.  9

 819 ص ،العربي الجغرافي االدب تاريخ.  1

 15 ص ،(منوچهري ،تهران ،زادهغني تصحيح) خسرو، ناصر سفرنامه.  3

 811 ص ،العربي الجغرافي االدب تاريخ.  1

 11 ص ناصرخسرو، سفرنامه.  5

 3 ص ،(نجف ،بحرالعلوم آل صادق محمد السيد تحقيق) المياه و االمکنه و الجبال.  80
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 13 ص ،همان.  81

 110 ص ،همان.  88

 181 ص ،همان.  81

 111ص ،1 ج( ش 1139 ،مکتوب ميراث ،رانته ،سجادي صادق تصحيح) ابرو، حافظ جغرافياي.  81

 801 ـ 155 ص ،1 ج ابرو، حافظ جغرافياي.  89

 801 ـ 801 ص ،همان.  81

 801 ـ 801 صص ،همان.  83

 818 ص ،همان.  81

 سوي به کتاب در شده چاپ ،جعفريان رسول تصحيح ،مهندس محمد ميرزا ،المدينه تعريف في الوجيزه.  85

 (111.  1 ملک، فهرست) ملک کتابخانه نسخه اساس بر) 1131 مشعر، نشر ،تهران ،القريام
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 آن تأليف يخيتار بستر و کتاني االداريه التراتيب کتاب باره در

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  01/  09: سايت روي انتشار تاريخ

 

 اسالم سياسي فقه در بحران و عثماني خالفت انحالل.   1

 زماني از  اخير، سال صد يک طي مسلمان، انديشمندان ميان در اسالمي جمهوري يا اسالمي حکومت از بحث

 اشيفروپ دنبال به. رفت کامل اضمحالل سپس و انحالل و عفض به رو ابتدا عثماني خالفت که شد آغاز

 يسياس واحد يک عنوان به عثماني دولت لواي تحت اين از پيش که اسالمي هاي سرزمين عثماني، دولت

 غرافيايج صفحه در سياسي واحد يک صورت به خود براي کدام هر و رسيدند استقالل به  شدند، مي شناخته

 .شدند ظاهر عالم سياسي

 در گرايان اسالم  اسالمي، خالفت گرداندن باز براي ها تالش ماندن ناکام و عثماني، دولت رفتن ميان از با

 که ندکرد مطرح را پرسش اين آن، جز و عربستان نيز و سوريه مصر، در يافته استقالل کشورهاي از يک هر

 باشد؟ تواند مي چيزي چه اسالمي خالفت جايگزين

 که لمانمس متفکران از کساني کردند، مي تالش اسالمي خالفت بازگرداندن براي وحانهمذب که کساني منهاي

 .آوردند روي ديگري هاي انديشي چاره به بود، شده نااميد خالفت آن بازگرداندن براي اميدشان

 :گرديد مطرح پاسخ دو کلي طور به مرحله اين در

 يچه در اسالمي خالفت و حکومت باره در منظمي انديشه هيچ اسالم اساسا که بود اين نخست پاسخ: الف

 صوريت اند داشته هم دست در دست و بوده هماهنگ ابتدا از سياست و اسالم که تصور اين و نداشته  زماني

 دمانن مفهومي اصوال که شد مي توصيه چنين نگاه اين در. است بعدي مسلمانان هاي افزوده از و نادرست

 .است نبوده درست ابتدا از اسالمي خالفت

 از سپ بالفاصله را الحکم اصول و االسالم کتاب که بود عبدالرازق علي تفکر طرز اين نماينده ترين مهم

 جدايي ايهپ بر عبدالرازق علي تفکر. گفت بايد، را آنچه نهايت نگرش اين اثبات در و نوشت عثماني سقوط

 انکار مورد سخت االداريه التراتيب کتاب قدمهم در که است چيزي اين و بود، شده نهاده بنا سياست از دين

 #.است گرفته قرار
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 از ياسالم خالفت سمبل عنوان به عثماني خالفت که آن از بعد که بود آن جويي چاره اين به دوم پاسخ: ب

 وندپس که را اي منطقه و محلي خالفت نوعي توان مي ندارد، وجود آن بازگرداندن براي هم راهي و رفته ميان

 عدهاب و اسالمي حکومت به را خود جاي محلي خالفت اين بار اين. کرد آن جايگزين باشد داشته هم مياسال

 به هتوج با خالفت تعبير که بود اين هم دليلش. شد برداشته آن از «خالفت» کلمه و داد اسالمي جمهوري

  هم خالفت و بود اسالمي وريامپرات معنا يک به و اسالم جهان در اتحاد نوعي از حکايت آن، تاريخي سابقه

 واقفيم هنکت بدين. نبود تعددبردار باشد، داشته وجود اسالم جهان از نقطه چند در خليفه چند که معنا اين به

 مصر، فاطمي و اندلس اموي عباسي، خالفت داشت، وجود اسالم جهان در خالفت سه دو که زماني حتي که

 .دانستند مي وعنامشر را ديگري آنها، از يک هر طرفداران

 :بود چيز دو در اسالمي خالفت با اسالمي حکومت عمده تفاوت کلي طور به گفت، بايسد اينجا در

 يک سلطه تحت اسالم جهان براي واحد کشور يک تشکيل فکر اسالمي، حکومت انديشه در که آن نخست 

 .شد گذاشته کنار اسالمي، حاکم

 سالميا قوانين سر بر بحث باشد حاکم سر بر بحث که آن از بيش اسالمي حکومت در که بود آن دوم نکته

 اهميت آنچه اما ، جمهوري رياست يا باشد پادشاهي حاکم سيستم بود ممکن يعني. بود آنها اجراي لزوم و

 .بود اسالمي قوانين اجراي داشت

 الحکم اصول و عبدالرزاق علي.   8

 ابودين مشاهده از پس اسالمي جوامع در الئيک و المياس روشنفکران که بود زماني به مربوط تفکر اين طرح

 هک گونه همان. بردند سأال زير دارد، حکومتي سيستم خود براي اسالم که را مساله اين ، عثماني خالفت

 تأليف مانز. نوشت را الحکم اصول و االسالم کتاب که بود عبدالرازق علي افکار قبيل اين بارز نمونه گذشت

 آمدن کار روي و عثماني خالفت انحالل از پس بالفاصله يعني  ق 1111/  ميالدي 1589 الس آوريل اثر اين

 ؛1551 للکتاب، العامة الهيئة قاهره،: است قرار اين از آن اصلي چاپ افست و مشخصات. )بود آتاتورک کمال

 قيت محمد ماني،رح محترم حکومت، مباني و اسالم: بنگريد عماره محمد نقد با آن فارسي ترجمه براي نيز

 نظرتجديد عبارتي به و طلبانه اصالح هاي انديشه مستقيم محصول آثار اين(. 1118 سرايي، تهران، محمدي،

 شد، مي شرمنت خالفت ضد بر که هايي شبنامه و ها بيانيه طي و داشت رواج ترکيه در سالها که بود اي طلبانه

 #.بود آمده آن اصلي مطالب
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 محاکمه رازقعبدال علي آن پي در و شد برپا مصر در نويسنده عليه مخالفت از موجي ابکت اين انتشار دنبال به

 بي ،1558) عبدالرازق علي محاکمة عنوان با اي کتابچه در وي محاکمه متن. گرديد برکنار قضاوت کار از و

 . است رسيده چاپ به( نا بي و جا

 آن از هک پرداختند آن در شده طرح تفکر نقد به الماس جهان متفکران از زيادي شمار کتاب، آن انشتار از پس

( 1581 ، قاهره) حسين الخضر محمد شيخ از الحکم اصول و االسالم کتاب نقض کتاب به توان مي جمله

 .کرد اشاره

 نگارش به رديگ نقاط و مصر مسلمان نويسندگان بسياري شد، نوشته کتاب آن رد در مستقيم که آثاري جز به

 ينا در فراواني کتابهاي آمدن پديد کتاب، آن بازتاب واقع در. پرداختند اسالمي حکومت هزمين در آثاري

.  ردک اشاره اسالمي حکومت باره در وي هاي انديشه و رضا رشيد آثار به توان مي جمله آن از که بود موضوع

 هانديش و آراء طرح و خالفت انحالل فکري هاي زمينه باره در کافي شرحي عنايت حميد مرحوم باره، اين در

 است داده دست به اسالمي حکومت باب در رضا رشيد هاي انديشه جمله از اسالمي جدي سياسي هاي

 همچنين( . 151 - 55 صص ،1118 تهران، خرمشاهي، بهاءالدين ترجمه معاصر، اسالم در سياسي انديشه)

 أبان لعربيا الخطاب في الخالفة و لدولةا کتاب به توان مي افکار قبيل اين به مسلمانان واکنش شناخت براي

 رحمنعبدال و عبدالرازق علي رضا، رشيد هاي نوشته از اي مجموعه که کرد مراجعه ترکيا في الکمالية الثورة

 (.1551 دارالطليعه، بيروت، کوثراني، وجيه کوشش به) است الشهبندر

 آثار گارشن با بودند معتقد سياست و يند يگانگي نظريه به سخت که اسالمي دانشمندان از برخي پس آن از

 شايد. دارد يزن حکومتي سيستم بلکه است سياسي دين يک تنها نه اسالم دهند نشان تا کردند تالش متنوعي

 عبدالحي از هاالداري التراتيب کتاب همين شد، نوشته گذشته به تاريخي رويکرد با که آثار اين ترين مفصل

 تأليف از پس سال سه يعني 1111 سال در کتاب اين. بود مغرب سياستمداران و مبنا عالمان از که باشد کتاني

 .شد نوشته عبدالرازق علي الحکم اصول و االسالم کتاب

 بود دهش نوشته فقهي ديدگاه از اسالمي حکومت باره در که  هم اسالمي گذشته آثار از بسياري اين بر عالوه

 نظام باره رد عثماني بعد و مماليک دوره عباسي، خالفت طول در که بود کتابهايي اينها. شد منتشر و تصحيح

 #بود شده نوشته اسالم در اداري حکومت

 رمص در ديگر بسياري و ها اخواني ايران، اسالمي انقالب تا نويسي اسالمي حکومت نهضت شروع زمان از

 وشتندن اسالمي حکومت نظام رهبا در فراواني کتابهاي( مودودي خصوص به) پاکستان و عراق حتي و قاهره و
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 ليستي باشد رارق اگر. است شده نوشته آن به شبيه عناويني يا االسالم في الحکم نظام اسامي با آنها بيشتر که

 .بود خواهد طويل بسيار طبعا شود داده دست به آثار اين از

 ندگاننويس توسط هم لبنان و ايران در آثار اين از بخشي و شده کشيده هم شيعيان ميان به بحث اين دامنه

 کتاب يا  و اسالم اداري نظام باره در لبنان در الدين شمس مهدي محمد کتاب اش نمونه. شد توليد شيعه

 با کتابي هم نوري يحيي سال همان. بود ش 1111 سال در  قم، در قلمداران حيدرعلي از اسالم در حکومت

 اساسي مواد عنوان با کتابي هم تقوي صادق آن از پيش سال ده. نوشت اسالمي حکومت سيستم عنوان

 .شد ترجمه هم فارسي به مودودي امثال کتابهاي که بود آن بر عالوه اين. بود نوشته اسالم در حکومت

 لشک اين. کرد طرح نويني شکل به را اسالمي حکومت انديشه ايران، اسالمي انقالب رهبري ميان، اين در

 اثري نتري مهم. داشت شيعه فقه در ريشه که بود فقيه واليت نظريه البق در حکومتي مباحث طرح  نوين،

 در هم فارسي الدين جالل زمان همان. بود خميني امام اسالمي حکومت کتاب شد نوشته انقالب از پيش که

 ياسالم حکومت کتاب يک قالب در گرچه او اسالم تکاملي انقالب کتاب و داشت هايي تالش زمينه اين

 .بود حاکم آن بر انديشه همان اما نبود

 ومتحک انديشه يعني انديشه اين که داد نشان ايران در سپس و پاکستان در اسالمي جمهوري گيري شکل

 اکنونت دانند مي اسالم اصلي باني را خود که عربي کشورهاي در که آن شگفت. است تقويت حال در اسالمي

 اي قبيله و عشايري بافت هم آن علت. است نرفته کار به اکشوره آن سياسي نظام در تعبير اين مورد هيچ در

 سالميا احکام اجراي براي تالش روي هر به اما. است موافق آن با بيشتر سلطنتي نظام که است کشورها اين

 .هست و بوده جريان در آنها بيشتر در

 ادند نشان اجرايي صدد در که آثاري تر دقيق معناي به يا اسالمي حکومت به مربوط کتابهاي روي، هر به

 بلکه دهها اخير دهه دو طي و گذاشت ازدياد به رو سرعت به شد مي نوشته امروز دنياي در اسالمي احکام

 نوشته رهغي و انتخابات و بيعت و اقتصاد در آن موضوعات ريز و موضوع اين باره در نامه پايان و کتاب صدها

 #شد

 اخير استاند  طبعا و است االداريه التراتيب کتاب يعني کتاني يعبدالح کار زمينه شرح براي توضيحات اين

 بايد و است طوالني ديگر اسالمي کشورهاي و ايران در اسالمي جديد سياسي ادبيات تدوين زمينه در بسيار

 .پرداخت آن به ديگري جاي در
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 کتاني عبدالحي زندگينامه.    1

 – 1101) کتاني ادريسي حسني عبدالکبير فرزند کتاني عبدالحي محمد سيد قدر عالي محدث و بزرگ عالمه

 خاندان. است هجري چهاردهم قرن در اسالمي مغرب برجسته رجال و علما از ،( 1518 - 1118/ 1111

 انچهرگ از نفر صدها بلکه دهها که است مغرب در شده شناخته هاي خاندان جمله از کتانيه طريقه و کتاني

 مدمح امام به کتاني سادات نسب سلسله. اند بوده بالد آن عالمان و برجستگان زمره در قرون طول در آنان

 نب حسن بن مثني حسن بن عبداهلل بن ادريس او پدر. کرد امارت 881 تا 811 سال از که رسد مي ادريس بن

 در را نيکتا خاندان بزرگان از شرحي. کرد بنيانگزاري را مغرب ادارسه سلسله که بود( ع) طالب ابي بن علي

 الکتاني، صرالمنت علي دکتر نوشته)الحاضر و الماضي في الکتانيون الشرفاء کتاب در توان مي حال و گذشته

 .کرد مالحظه( 1555 الکتانيين، الشرفاء جمعية

 يعلما از و( ميالدي نوزدهم قرن هاي نيمه در تأسيس) کتاني طريقت اکابر از که پدرش دامان در عبدالحي

 المواهبابو ديگرش استاد. خواند وي نزد را تفسير و حديث کتابهاي از بسياري و يافت پرورش بود بنام

 تاريخ و حديث در را درسي کتابهاي از بسياري و آمد مي شمار به نيز دائيش که بود کتاني ادريس بن جعفر

 هبرد بهره مغرب وقت محدثان از بسياري از است زمان محدثان مشاهير از خود که او. خواند او نزد تصرف و

( 5 – 3 صص) االثبات و الفهارس فهرس کتاب مقدمه در وي استادان اسامي از شرحي. گرفت روايت اجازه

 ورهايکش به بنام محدثان و علما محضر درک براي عبدالحي که دريافت توان مي استادان اين نام از. است آمده

 اجازه آنان از و درک را جا آن علماي محضر شهر هر در و کرده سفر حجاز و شام و مصر جمله از مختلف

 مانه از و گرفته قرار ديگران اعتنا مورد اش عالي درک و فهم دليل به همزمان او. است کرده دريافت روايتي

 .کردند دريافت روايتي اجازه وي از وقت علماي از بسياري جواني، سنين

 سليم الشربيني، عبدالرحمان چون عالماني نزد مصر در. شد حجاز و مصر عازم 1509 سال در عبدالحي

 در و البرزنجي، اسماعيل بن احمد و العلوي علباء الحبشي، حسين نزد حجاز در و الرفاعي، احمد البشري،

 بيروت در. تگرف روايتي اجازه کرده تحصيل البيطار عبدالرزاق و البيطار، امين محمد الکسري، عبداهلل نزد شام

 #.دادند يکديگر به اجازه وا با النبهاني يوسف هم

 مزار رب و رمله شهر در. کرد تدريس را الموطاء کتاب بقيع، در انس بن مالک بقعه در سفر همين در عبدالحي

 تابک قدس در و داد تعليم را مکيه فتوحات عربي، ابن مزار بر دمشق در و نمود تدريس را او سنن نسائي،

 براي( 89/119 ترکي، دايرالمعارف الکتاني، مدخل: بنگريد) وي مزار بر را الدنيا ابي ابن الشده بعد الفرج

 .خواند شاگردان
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 و شد ناختهش سرعت به آورد دست به که زبدگي به توجه با تاريخ و حديث دانش در عبدالحي ترتيب بدين

 .گرديد ثبت مغرب بزرگ علماي زمره در نامش

 که بزرگان و علما از کساني از شماري از(   13 - 18صص) االثبات و الفهارس فهرس کتاب مقدمه همان در

 با وي از هم ديگري هاي جاي در. است گرديده درج آنان عبارات عين و شده ياد اند کرده ستايش او از

 .است شده ياد «الشهير الدنيا عالم» يا «االوحد العالم» مانند تعابيري

 ههم زمينه اين در. آنهاست سقم و صحت و تعديل و جرح مسائل شناخت و حديث دانش در ويژه تخصص

 .شناسند مي زبده عالم يک عنوان به را او باالتفاق

 صوفت. دارد تاريخي متون بر جامعي احاطه وي و بوده برجسته بسيار تاريخ علم در وي آگاهي آن، بر عالوه

 .دارد جهتو قابل و ممتع هاي آگاهي هم باره آن در که اوست علمي هاي حوزه از ديگر يکي نيز

 سيارب اي کتابخانه داراي وي. است خطي آثار خصوص به کتاب به توجه او زندگي در توجه قابل نکات از

 از يکي يدبا را او کتابخانه واقع در. بود خطي کتب زيادي شمار بر مشتمل چاپي آثار بر افزون که بود عالي

 شتربي او. داشت وجود آن در خطي نادر ارآث از بسياري که دانست اسالمي مغرب هاي کتابخانه مشهورترين

 .بود آورده فراهم داشت اسالم جهان مختلف نقاط به که سفرهايي همين در را کتابها اين

 و يثحد دانش او تحصيلي رشته همان در عمده طور به که گذاشت برجاي خود از فراواني آثار کتاني استاد

 رسيده چاپ به آنها از بسياري که است شده ياد رساله و کتاب عنوان 110 از وي براي. است تاريخ و رجال

 .است پيشينيان آثار شرح و تلخيص در برخي و تأليف برخي. است

 :از عبارتند وي آثار از برخي

 الفرنج يالءاست اسباب عن النبوية االخبار من ورد فيما جزء شريف، مولد الرسول، شفاعة استجالب االصر، رفع

 وعه،الموض االحاديث في المتبوعة المسالک االجازة، احکام معرفة الي االجازة الزمان، آخر في االسالم بالد علي

 الرحمة الکتانية، الطريقة رئاسة في رسالة الشهيرة، العلوية الدولة تاريخ في اليسيرة البنذة القرويين، جامع تاريخ

 و النشادات،ا و االفادات لکهانة، وا تبرجال و االسراف مضار في االمانة تبليغ البسملة، حديث شأن في المرسلة

 در وي که بوده نثر و نظم در متنوع مطالب حاوي نرسيده چاپ به هنوز گويا که اخير کتاب. ديگر بسياري

 #.است کرده گردآوري و شنيده ديگران از را آنها خود حيات طول

 حتصحي با جلد سه) المشيخات و المعاجم معجم و االثبات و الفهارس فهرس کتاب او جاودان آثار از يکي

 سالفهار فهرس کتاب.  است حاضر کتاب همين که االداريه التراتيب کتاب و( 1518 بيروت ، عباس احسان
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 رنف صدها حال شرح آن در و شده نوشته که است آثاري سودمندترين و ترين مهم از يکي خود موضوع در

 هزمين در شده ياد اثر همچنين. است آمده سو اين به هشتم قرن از...  و نويسان سيره و مورخان و محدثان از

 .آيد مي شمار به سودمند بسيار آثار از يکي کتابشناسي

 ابکت در توان مي را آنها از برخي از فهرستي که مانده برجاي مغرب تاريخ باره در هم فراواني مقاالت وي از

 .کرد مالحظه 158 ص ،8 ج ،1515 خامس، محمد هدانشگا المنوني، محمد المغرب، لتاريخ العربية المصادر

 سياست در لغزش و کتاني عبدالحي.    1

 پس زا که است شده گفت او باره در. است سياسي و اجتماعي هاي زمينه در عبدالحي شخصيت ديگر بعد

 کار به سرعت به ق 1181 سال به يعني بود، رفته سفر ديار آن به تحصيل براي که شرق سفر از بازگشت از

 سيکر بر فاس در که عبدالحفيظ مولي زمان آن. پرداخت مغرب کشور در خود اصالحي هاي انديشه انتشار

 فيظعبدالح آمدن کار روي با. بود کرده آغاز را حکومتش اوضاع، اصالح و دين نام به بود، زده تکيه سلطنت

 ختلفم هاي عرصه در خود اصالحي هاي انديشه بيان به المفاکهه رساله نگارش وبا بست دل او به عبدالحي ،

 مدتي .زد قلم زمينه اين در که بود کساني نخستين از يکي او واقع، در. پرداخت فرهنگي و اداري و اجتماعي

 هاي انديشه اشاعه به همچنان حال اين با و شد نااميد اصالحات ايجاد در او اقدامات و عبدالحفيظ از بعد

 .پرداخت خود اصالحي

 همراه هب او و شد کشيده باريک جاهاي به عبدالحفيظ علوي دولت با کتاني خاندان ميان ختالفاتا مرور به

 وي 1505 يعني سال همان در و شد کشته شکنجه زير برادرش  زندان در. افتاد زندان به بزرگش برادر و پدر

 ار آنجا کتابخانه مديريت کار همزمان و کرد مي تدريس قرويين دانشگاه در وي وقت اين در. کردند آزاد را

 اين. شد دار عهده را کتانيه طريقت رياست او درگذشت 1519 سال در پدرش که زماني. داشت عهده بر نيز

 هم ارب اين و گرفت را آنان جانب هم حکومت که شدند درگير او با فرقه رياست سر بر برادرزادگانش زمان

 .شد وارد وي بر فشارهايي حکومت ناحيه از

 ار خود حديثي و علمي کارهاي مدتي براي و کرد سفر قيروان و تونس و الجزائر به 1581 سال در حيعبدال

 .کرد دنبال آنجا در

 به. ودش نزديک بود آنان مستعمره مغرب که فرانسويان به او تا شد سبب وي بر حکومت سياسي فشارهاي

 تعطيل ار کتانيه طريقت هاي زاويه تا بود داده دستور وي گذاشتن فشار تحت خاطر به سلطان، که خصوص

 #.يافت ادامه دهه سه از بيش و و شد آغاز 1580 سال از فرانسويان با او نزديکي. کنند
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 ياستس از او فرانسه استعمار با مغرب مليون شدن درگير جريان در تا شد سبب وي بر سياسي هاي فشار

 در. ودش شناخته نامطلوب عالم يک عنوان به مغربي مليون ميان در ترتيب اين به و کرده حمايت فرانسه هاي

 با همراه کشور اين مردم بيداري زمان اين و بود مغرب استعماري سلطه تحت سال دهها از مغرب واقع

 .ترف مي پيش استقالل سمت به کشور اين بود، دادن رخ حال در دنيا سياسي اوضاع در که تغييراتي

. نداشت سهفران چتر زير رفتن جز اي چاره گرفت، مليون و سلطان عليه که مخالفي موضع با کتاني عبدالحي

 ميان در هم او که گرفت را جالوي جانب وي رسيد، خود اوج به 1591 سال در به ها ملي مقاومت که زماني

 حمدم سلطان تبعيد در آنان.  کرد مي فعاليت خامس محمد سلطان ضد بر ها فرانسوي حمايت با و بربرها

 .نبود کتاني جاي مغرب ديگر بازگشت تبعيد از او که زماني و داشتند قشن خامس

 ديني روعيتمش صوفيه هاي طريقت از اجتماعي تشکيل با تا کرد تالش سلطان، ضد بر مبارزاتش طي کتاني

 ية،المغرب ةالمملک في السياسية التطورات) شد روبرو علما از زيادي شمار مخالفت با که ببرد بين از را سلطان

 ( .55 ص ،111 بيروت، ابوحاکمة، ابومصطفي احمد عارف، سليمان عائدة تعريب، اشفورد،. اي دوجالس

 اين هتج اين از و شد تلقي ملت با دشمنانه حرکت يک عنوان به عبدالحي حرکت گفت، بايد کلي طور به

 يروت،ب فروخ، مرع المغرب، وثبة) گرديد ملتش منفور ديده آسيب سخت سياسي لحاظ به برجسته عالم

 (.111 ص ،1511

 العشرين، نالقر في المغرب تاريخ. )کردند فرانسه و ايتاليا به تبعيد مغرب از را وي تا شد سبب او اقدام اين 

 صص همان، بنگريد را باره اين در بيشتر تفصيالت 111 ص ،1510 بيروت زياده، نقوال تعريب الندو، روم

131 – 133، 110 – 111، 119. ) 

 ايه چاپي و نادر خطي هاي نسخه حاوي که او معظم کتابخانه کتابهاي مغرب استقالل و وي تبعيد از سپ

 ج ،1559 بيروت حجيي، محمد تاريخيه، جوالت) يافت انتقال رباط عمومي کتابخانه به بود رازشمند بسيار

 يف المغاربه تراث تابک در التليدي عبداهلل بن محمد. يافت اختصاص آن به اي ويژه جاي و( 181 ص ،1

 .است داده اختصاص کتابخانه اين شرح به را بخشي النبوي الحديث

 1518/  ق 1118 سال به فراوان، شاگردان تربيت و بيشمار آثار نوشتن و تتبع و تحقيق عمري از پس کتاني

 العباس بن بداهللع ،العشرين القرن في بالمغرب نهضته و التأليف: بنگريد) درگذشت تبعيد حال به و فرانسه در

 #(.111 – 111 صص ، 1101 الجزائري،
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 اين با جواني دوران در که است ايراني دانشمند تنها روضاتي علي محمد سيد حاج جناب ما ارجمند استاد

 کارمم کتاب هشتم مجلد در ايشان. است داشته تماس ، بوده مغرب در که زماني هم آن مغربي، برجسته عالم

 خصيتش کتاني، عبدالحي شريف به معروف حسيني حسني عبدالحي محمد سيد که اين به هاشار با االثار

 مکاتبه حقير اين با ق 1131 – 1131 سال در: نويسد مي بود، مغرب بالد اجتماعي و سياسي علمي، نامدار

 اجازه به و دفرستا هديت به را االداريه التراتيب و االثبات و الفهارس فهرس مانند ممتازش، مصنفات و داشت

 شگفتهپي منبع در کتاب همان روي اجازه آن تصوير) فرمود نائل «المنة منح» خود مطبوع ثبت در نيز روايت

 در 1118 سال به عاقبت و برد بسر پاريس در عمر پايان تا ق 1139 سال حدود از شريف(.... است آمده

 گرچه او: گويد مي که دارد( 1/111) االعالم در زرکلي سخن اين به اشاره پايان در استاد. يافت وفات همانجا

 مکارم. )خاصة للمستشرقين مرجعا و المغرب صدور من صدرا:  اما داشت انحرافي خود سياسي خط در

 کتاب 1051 ص در ايشان به را عبدالحي نامه از تصويري استاد(. 1053 ص ،1 ج1111 اصفهان،  االثار،

 .اند کرده درج مکارم

 «االداريه التراتيب» کتاب باره در.    9

 قدرت يو که است االدارية التراتيب المسمي النبوية الحکومة نظام کتاب کتاني عبدالحي مهم آثار از يکي

 ينا. است گذاشته نمايش به آن در تاريخ و حديث در خصوص به اسالمي متون و آثار بر احاطه در را خود

 .يافت انتشار رباط در االهلية المکتبة توسط ق 1115 – 1111 سال در بار نخستين براي کتاب

 دين يگانگي اب را بحث است، صفحه هفتاد بر بالغ که االداريه التراتيب بر خود مفصل و ممتع مقدمه در کتاني

 آنها زا توان مي که آنچه تمامي نبوي سيره در که کند مي تأکيد ابتدا همان از کرده آغاز اسالم در سياست و

 ستا گرفته قرار کساني غفلت مورد هرچند دارد، وجود تفصيل يا اجمال به کرده ياد حکومت اجزاء عنوان به

 کرده اادع که را کساني وي. اند داشته اشتغال عباسي و اموي خلفاي دوره از حکومتي مسائل گردآوري به که

 يرهس کتابهاي از خيبر خواندن به که است کرده متهم است نبوده روزگار و عهد آن در مسائل قبيل اين اند

 معاصر دوران در که هايي نوشته از برخي همچنين وي. اند نکرده توجه کهن منابع به و کرده اکتفا متأخرين از

 رسول عهد در موجود تمدني نصوص و مواد به که است کرده متهم شده نوشته اسالمي تمدن باره در وي

 خشيب هدف ، وي نظر به. اند پرداخته است عباسي و يامو خلفاي دوره از آنچه بيان به صرفا و نکرده توجه

 و ودهب فرس و يونان از گرفته نشأت يافته رواج مسلمانان ميان آنچه بگويند تا است ه بود آن افراد اين از

 مدنت اين هاي ريشه دهد نشان که است آن کتاني عبدالحي هدف. است نداشته اسالم مقدس آيين به ربطي

 داشته وينب فرهنگ خود در ريشه باليده و کرده رشد بعدها که مسائلي از بسياري و ودهب نبوي سيره خود در
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 به و گرداند باز بوده اسالمي و عربي عالم خود در آنچه به را تمدن اين ريشه که است تالش در کتاني. است

 ص يه،االدار تراتيبال مقدمه) داند مي عيني بلکه کفايي واجب را زمينه اين در تحقيق و مطالعه دليل همين

11.) 

 ظاماتن به مربوط آنچه تمامي که است آن شده اثر اين تأليف سبب آنچه که کند مي تأکيد ادامه در کتاني

 ونمت دل از داشته وجود مدينه در نبوي اسالمي تمدن تأسيس روزگار در و بوده اداري و حکومتي و زندگي

 ربي،ع پيامبر اين که بدانند امت اين فرزندان تا گيرد رقرا دسترس در و شده استخراج اي سيره و تاريخي

 آموخت آنان به را زندگي نظامات و داد بسط آنان ميان را آبادي و عمران مباني و کرد آشنا تمدن با را ملتها

 #(.11 ص همان،)

 معج نتسلط و نبوت ميان که داند مي آن را( ص) خدا رسول امتيازات از که غزالي سخن اين نقل با کتاني

 اصل لکهب نيست استبدادي ملوکي نظام نوعي سلطنت، از مقصود البته که دهد نشان تا کند مي تالش کرده

 در گذشته علماي اقوال بر مروري نبوي حکومت معناي دادن نشان براي جا اين در. است کردن حکومت

 الحظهم قابله و بديع نقلهاي که دارد نبوت مقام با همزمان امور در او تصرف کيفيت ،( ص) رسول امامت باره

 (.81 – 15 صص همان،) است اسالمي فرهنگ در امامت و رهبري مفهوم باره در اي

 اين وادم که کند مي تأکيد جا همين در دليل همين به. آشناست رجالي و تاريخي و حديثي منابع با کتاني

 حديثي ثارآ ديگر نيز و آنها شروح از آن از پس و سنت اهل ششگانه حديثي کتابهاي اساس بر ابتدا را کتاب

 فراوان غور اب کتاني و است ناشناخته غالبا کتابها اين اسامي. است برگرفته شده نوشته آثار آن اطراف در که

 بوده ادهاستف مورد نصوص از برخي باره در شرحي و تفسيري اي، نکته اگر تا است کرده تالش آثار اين در

 که ثارآ اين از بسياري با ايراني خواننده خصوص به ما خواننده. بياورد کتاب اين در و کرده استخراج آنها از

 قبيل ناي از برخي که اين بر عالوه. داشت نخواهد آشنايي برده بهره آنها خطي هاي نسخه از بيشتر هم کتاني

 النا حتي و بودهن شده شناخته شرق نواحي در و داشته شهرت عربي مغرب ديني – علمي هاي حوزه در آثار

 .نيست هم

 وضوعيم صورت به بيشتر هفتم قرن در نويسي سيره که است اين گيرد قرار توجه مورد بايد که اي نکته

 قالب در را رسيده نصوص تا کردند مي تالش بود ممکن که اندازه هر آنها مؤلفان دليل، همين به. درآمد

 در هادار و حکومت و سياست حوزه به پرداختن براي ار زمينه امر، اين. کنند بندي دسته متنوع موضوعات

 زا کتاني که آثاري از برخي. يافت ادامه يازدهم قرن تا که است روشي اين. کرد فراهم وارده نصوص ميان
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 لنبويةا الحکومة نظام کتاب تأليف مبناي آنها ترين مهم از يکي واقع در و است قبيل اين از برده، بهره آنها

 .آمد خواهد شرحش که است شده االدارية تيبالترا المسمي

 بهره آنها زا کتاب اين در که نبوي سيره در موجود آثار نيز و آنها شروح و حديثي کتابهاي شرح از بعد کتاني

 عدس ابن طبقات مانند بي کتاب آنها رأس در که دهد مي دست به تراجم و طبقات کتابهاي از شرحي برده

 اما ديميق گرچه فهرست اين که کرده ياد شده نوشته صحابه باره در که آثاري گردي از قياس همين به. است

 داده تدس به خود منابع از وي که فهرستي واقع در. است زمينه اين در جالب و کتابشناسانه بحثي همچنان

 (.18 – 81 صص التراتيب، مقده) است طوالني بسيار

 خزاعي به روفمع محمد بن علي ابوالحسن از است کتابي ست،ا کتاني کتاب تأليف اصلي مبناي که کتابي اما

 عالصنائ و الحرف من( ص) اهلل رسول عهد في کان ما علي السمعيه الدالالت تخريج نام با( 315 م) تلمساني

 #.الشرعيه العماالت و

 بوده يانکت عبدالحي اختيار در آن خطي نسخه و نرسيده چاپ به هنوز التراتيب نگارش زمان در کتاب اين

 .يافت انتشار مصر اوقاف وزارت توسط ميالدي 1559سال در بعدها شده ياد کتاب. است

 داده قرار بنام را آن کردم تالش من. است کتاب همين بر اثر اين تأليف در من اعتماد بيشترين گويد مي کتاني

 بي ثرا السمعيه الدالالت جتخري کتاب که کند مي تأکيد وي. سازم ضميمه آن بر ام يافته که را مطالبي و

 به را آن نسخه تونس الزاهره کتابخانه در 1111 سال در که آن تا بودم آن دنبال به سالها من که است مانندي

 .شد افزوده من شگفتي بر آن، ديدن با و آوردم دست

 مفصل الح شرح و داده دست به مؤلف زندگي از تفصيلي گزارشي نيز و کتاب از شرحي آن دنبال به کتاني

 (.11 – 11 ص همان،) است نوشته او براي کاملي و

 کرده نگارش از خود هدف به اشاره مقدمه در خزاعي و رسيده اتمام به 311 سال در الدالالت کتاب تأليف

 و دهآور کتابش براي خزاعي که را کاملي فهرست همچنين وي. است کرده نقل کتاني را مطالب آن عين که

 اين در کتاني کار مبناي فهرست، آن. است کرده نقل مقدمه اين در کرده، بندي دسته خشب ده در را مطالب

 ضافاتا و استدراکات مربوطه بخش در کتاب آن از نقل هر از پس وي و گرفته قرار التراتيب يعني کتاب

 نقل هب نيازي يا و بوده مکرر که  را مطالبي طبعا. است آورده داشته اختيار در که بيشماري منابع از را خود

 ؤلفم چنين که است بوده شانس خوش چندان خزاعي گفت، بايد. است کرده حذف کتاب اين در نبوده آنها

 .است داده قرار خود کار دستور در وسعت اين به را او اثر تکميل کار جستجوگري محققي و
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 براي بعيمن بلکه اسالم در متحکو شناخت براي تنها نه منبعي و اي پايه اثري که االداريه التراتيب کتاب

 اپچ يک چاپ اين. است شده ترجمه استانبولي ترکي به اوزل احمد توسط است، اسالم تاريخ شناخت

 :است چنين کتاب ترکي نام. است آورده پاورقي در را نقلها منابع مترجم و است انتقادي

Hz. Peygamber in Yonetiminde Sosual Hayat ve Kurumlar,   Istanbul, 1990 (سه در 

 (جلد

 آن فارسي ترجمه باره در.   1

 ضيمرت جعفر سيد ارجمند استاد فراوان ارجاعات ميان در را نامش پيش سالها از را االداريه التراتيب کتاب

 اين مهم حسن. کردم مرور را آن مکرر در مکرر و شده کتاب اين شيفته زمان همان از. بودم کرده مالحظه

 هميف يک توانست مي نوعي به که بود مختلفي هاي عرصه و ها زمينه در بيمشار نصوص ارائه در کتاب

 .دهد دست به( ص) نبوي سيره و زندگي از حکومتي

 که بود آن هم دليلش. بود آميخته هم در خلفا سيره با را نبوي سيره که بود آن کتاب اين در مهم اشکال يک

 وعمجم از و داده قرار نبوي سيره کنار در هم را صحابه و فاخل سيره سنت، اهل رويه اساس بر کتاب مؤلف

 .کنند مي استخراج را خود اخالق و فقه آنها

 لحاظ به اما نداشت ديني اهميت بود، علوي سيره از برگرفته که آنچه منهاي ، ها نمونه آن ما براي طبعا

 .باشد استفاده مورد توانست مي تاريخي

 آقاي جناب ارجمند استاد را ترجمه کار. شود ترجمه فارسي به مهم اثر ينا تا شد گرفته تصميم بنابرين

 .ندهست کشورمان شايسته محققان و مترجمان از يکي االنصاف و الحق که شدند دار عهده ذکاوتي عليرضا

. داردن چنداني سود تکراري مطالب داشتن دليل به کتاب متن کامل ترجمه که فرمودند ابتدا همان از ايشان

 .باشند داشته کتاب سازي آماده کار در هم تهذيبي ترجمه، بر افزون ايشان خود که شد مقرر نابرينب

 و شرح به نياز که نيز کتاب موارد از برخي تا شد مقرر چنين پژوهشگاه، ناحيه از ترجمه، از پس مجددا

 اپچ مکرر کتاب اصل طبعا. شود حذف نبود توضيحات اين نوشتن امکان حاضر حال در و داشت توضيح

 .کنند استفاده آن از توانند مي هستند کتاب همه کامل مطالعه به عالقمند که افرادي و شده

 چيزي فتگ بتوان شايد که است اي گزيده باشد، کامل متن که آن از بيش شده فراهم که متني ترتيب بدين

 .است نيامده آن در کتاب مطالب صد پنج از کمتر
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 از مه هايي افزوده عالوه به و شده هم منابع استخراج کامل، متن ارائه بر افزون ديگر زماني باشد الزم شايد

 نقص هم علوي سيره از برگرفته نصوص ارائه باره در کتاب. شود افزوده آن بر شيعه حديثي و تاريخي آثار

 مي کتاب تأليف از سال هشتاد از بيش که اکنون عالوه، به و دارد فراوان
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 اروميه جمعه امام حسني االسالم حجت خاطرات بر مروري

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  09/  01: سايت روي انتشار تاريخ

 

 سوژه خردادي دوم ادبيات تسلط دوران در که اروميه جمعه امام حسني غالمرضا المسلمين و االسالم حجت

 انقالب اسناد مرکز تهران،) است کرده منتشر را خود خاطرات بود، خرداد دوم افراطي مطبوعات براي اي

 (.1111 اسالمي،

 در او مردانه نقش از اما ند،شناس مي خردادي دوم هاي روزنامه آميز مسخره طنزهاي با را حسني جوان نسل 

 ورحض و  آن، از پس  سالها تا آن از پيش سالها از  انقالب، براي او بيشمار هاي فداکاري و کردستان غائله

 و مسائل از بسياري و مسلمان خلق حزب برابر در اروميه نگهداري و تحميلي جنگ هاي جبهه در مداومش

 او و داشتند روا مرد اين حق در آزادي داران داعيه اين که بود ستمي اين. ندارند آگاهي  ديگر رخدادهاي

 .نکرد هم شکايت يکبار حتي

 دوازده در را پدرش که آن از پس و آمد، دنيا به اروميه در 1101 تير يا مرداد در ، مالحسني يا حسني آقاي

 او .کرد زندگي اشت،د عهده بر روستايشان در را ديني مربي يک نقش که مادرش با  داد، دست از سالگي

 .پرداخت ديني علوم تحصيل به ششم کالس از پس

 از فراواني سياسي خاطرات وي جواني و نوجواني سالهاي در زيست، مي آن در حسني آقاي که اي منطقه

 يزيچ و بود ناحيه آن اشرار دسته سر که عبيداهلل شيخ هاي داستان. دارد سياسي هاي گروه و احزاب حضور

 تا است کرده تالش خاطراتش نخست بخش در حسني آقاي. نداشت کاشي حسين نايب ايعفج از کمتر

  يده،د چشم به  را مقداري و بوده شنيده آنچه اساس بر را ناحيه آن اجتماعي و سياسي وضعيت از تصويري

 .کند بيان

 ودخ از بتواند تا کند مي تهيه ورندل اسلحه يک مادرش توصيه به 1180 سال در وي که است  اوضاع اين در

 هيچ ابعده که است اسلحه با جوان طلبه اين آشنايي نخستين اين. کند دفاع رخدادها برابر در اش خانواده و

 و ترکيه کردهاي با اما بود ايراني کردهاي از که دارد بيگ زرو از خاطراتي وي. شود نمي جدا وي از گاه
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 کردهاي از عکس به وي. شوري و شر و داشت يفر و کر منطقه در جمع سر و داشت آشنايي هم عراق

 #.تنيداش دوست و هستند صميمي و صادق و باصفا و مهربان و مستضعف هاي انسان که کند مي ياد ديارش

 بوده کردستان و آذربايجان دمکرات حزب که ديار آن در آن ايادي و توده حزب ظهور شاهد جواني در وي

 .است کرده بيان خاطراتي نيز مسأله اين از و داشته

 وربيگز آدمهاي و آنان کانديداهاي اسامي و بنويسد رأي مردم براي تا نشانند مي انتخابات ميز سر را او يکبار

 متوجه وقت اين در. را عبا آل تن پنج اسامي همه در و نويسد مي رأي هشتاد هفتاد او اما کند؛ يادداشت را

 يم کلت رويش به هم بعد و زند مي طرف به اي کشيده متقابال هم او و گوشش به اي کشيده و شوند مي

 البته و. کنند مي جدا هم از را آنان کساني باالخره و کشد مي اسلحه آنان روي به بوده مسلح که نيز او. کشند

 و ندنيست او بردار دست آنان باالخره. است ايستاده اينان روبروي طلبه يک که کشد مي هم کدخدا به کار

 هب را او کرده مهيا وي اعدام براي را وضع. برند مي زوربيگ نزد کرده محاصره مسلحانه  را وي بعد اندکي

 ويدگ مي و آيد مي زوربيگ وقت اين در. کند شليک او به تا کنند مي آماده هم را کسي و بندند مي تيري

 اين که گويد يم بيگ زور به کسي. است بوده منطقه آن دمکرات حزب رئيس وي وقت آن در. کنيد بازش

 و دارد ادامه داستان اين. دهد مي دستتان کار او اعدام و دارد کالمي نفوذ مردم ميان و هست طلبه شخص،

 .است خواندني

 لميهع حوزه در کرده ازدواج که حالي در و آيد مي اروميه به وي  او، فرار و وري پيشه داستان يافتن پايان با

 .شود مي تحصيل مشغول آنجا

 از جمله از. کند مي نقل ايشان از خاطراتي که شنويم مي وي زبان از را ديار آن عالمان نام گاه گه جااين در

 قاآ اسماعيل تجازوات برابر در مدتها و بود اي اللهجه صريح روحاني که عسکرآبادي علي ميرزا حاج مرحوم

 (.19 ص. )بود کرده ايستادگي سيميتقو

 حسني آقاي او جاي به و آمد قم به 1181 سال در خواند مي درس آن در حسني آقاي که اي مدرسه مدير

 .شد انتخاب مدرسه مديريت براي

 لباس  ده،دا تشکيل اي جلسه افسران ميان در مست بهار نام به شخصي آذربايجان لشکر فرمانده وقت اين در

 مي مق راهي تکليف ينتعي براي حسني آقاي. کند مي درست اي مسخره نمايش و کرده نفر چند تن روحاني

 قول شاناي و کند مي ديدار بروجردي آقاي با باالخره. کند استفسار بروجردي اهلل آيت از باره اين در تا شود

 #. کند اقدام دهد مي
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 حوزه مبرز اساتيد نزد را سطح دروس ادامه وي. آيد مي قم به تحصيل ادامه براي 1110 سال در حسني آقاي

 هادي الم منظومه هم مفتح دکتر نزد. شود مي حاضر طباطبائي عالمه تفسير درس در هجمل از و کند مي تمام

 .خواند مي را سبزواري

 مي را آنها ها طلبه معموال و داشت رواج حوزه در بازرگان کتابهاي زمان آن که نويسد مي حسني آقاي

 مي که را ايشان کتابهاي ويدگ مي وي(. 18 ص) بود مطرح موجه و متدين اي چهره عنوان به او و خواندند

 در انايش: فرمود ايشان و گذاشتم ميان در طباطبائي عالمه با يکبار. آمد مي ذهنم در اشکاالتي گاه خواندم

 (.11 ص) اند شده اشتباه دچار نداشته الزم اشراف و آمادگي مسأله مقدمات در چون. دارند اشکال مقدمات

 کرده شرکت خميني امام درس در هم سالي چند و تمداريشريع مرحوم درس در سال چند حسني آقاي

 به آمدنش از سال دو که وقت اين در. است بوده داماد محقق مرحوم درس شاگرد سال چند همچنين. است

 اهلل آيت حضور در ايشان گذاري عمامه مراسم. است شده معمم و پوشيده روحاني لباس تازه بود گذشته قم

 .ستا شده برگزار شريعتمداري

 مردم خدمت در گويد مي خود که آنچنان تا گردد مي باز خود وطن به تحصيالت اين از پس حسني آقاي

 در. شود مي ساکن آنجا در اي خانه کردن اجاره با و آيد مي اروميه به روستا از بعد مدتي.  آنها با و باشد

 يک .نيفتاد مفيد داد تذکر هرچه. کرد يم اذيت را او آواز و ساز صداي کردن بلند با که بود اي همسايه آنجا

 رديگ بار. شد کم صدا وقت اين در. کرد شليک او خانه در کنار هوايي تير چند و برداشت را اسلحه بار

 (.11 ص) يافت خاتمه ماجرا و شد قطع کامال صدا بار اين و زد هوا به رگباري

 مردم يبرا زمينه اين در که هايي نابساماني به تا بگيرد طالق و ازدواج دفتر تا شود مي موفق 1111 سال در

 صرفا و نبود درآمدزايي کار براي اصال کار اين انتخاب که دهد مي شرح وي. بدهد خاتمه داشت جود و

 .بود وخيم بسيار اوضاع زمينه اين در که بود آن براي

 واليتي و ايالتي هاي انجمن به وي اشارت نخستين. شد آغاز قم در روحانيت نهضت آرام آرام پس آن از

 روح آقا حاج نزد. آيد مي قم به ديده روز زن مجله در اسالم به نسبت را آميزي اهانت مطالب که وي. است

 امام و خواند امام براي را متن بود حاضر که هم مشکيني آقاي: دهد مي ايشان به را مجله آن و رود مي اهلل

 رهدوبا و ايستادند شدند، بلند اي لحظه ناراحتي شدت از. کردند گريه هاي هاي بلند صداي با و بشدت

 (.91 ص. )نشستند
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 مي ادامه آباد بزرگ روستاي در را خود فعاليت وي و شود مي او المنبر ممنوع سبب نهضت در وي مشارکت

 يحتوض امام به( مرندي آقاي) بوده او با که هم ديگري روحاني و آيد مي امام ديدار به باز آن از پس. دهد

 و کرده تربيت مسلح زيادي تعداد بودن، روحاني و کشاورزي کارهاي از جداي حسني آقاي که دهد مي

. آري: دگوي مي حسني اقاي گويد؟ مي راست پرسند مي کرده نگاهي يکمرتبه امام. است کرده تهيه هم سالح

 سکوت و زنند مي لبخندي امام. شاه سرنگوني براي گويد مي. ايد کرده تهيه را ها اين چه براي پرسند مي امام

 .کنند مي

 براي را جمعه نماز اقامه اجازه امام همانجا( 99 ص) نکند درز بيرون به اينجا مطالب که کردند تأکيد هم بعد

 #.کردند صادر آباد بزرگ روستاي در وي

 هيهت کار به هک داند مي اين را خود وظايف نخستين از يکي شده آشنا سالح با نوجواني از که حسني آقاي

 دست به هم مرغداري و کشاورزي کارهاي از شرحي همچنين. بپردازد منطقه آن در نظامي آموزش و اسلحه

 .دهد مي

 مه آنجا در. است داده دست به ها اللهي علي و ها بيگ سبيل از که است شرحي بخش اين در جالب نکته

 بوده ام براي خوبي همسايگان آنان که اين از ستايش ضمن حسني آقاي. اللهي علي هم و بود فراوان مسيحي

 چهي وکيلي خدا» اما هستند شيعه کنند مي ادعا گرچه که اين و دهد يم آنان عقايد باره در شرحي هستند و

 به که آنان بلند هاي سبيل از وي( 10 ص. )«ندارد سازگاري شيعه معارف و فقه با کردارشان و رفتار از يک

 ودندب کرده شکايت محل پاسگاه در آنها از برخي هم يکبار که اين و کرد ياد شده مي گفته علي باغچه  آنها

 يحسن آقاي. کند مي پيدا ادامه انقالب از بعد تا ماجرا اين و. غيره و است کرده توهين آنان عقايد به او که

 جبورم را ما اگر گفتند مي و کردند مي مقاومت آنان و کند اصالح را آنان سبيل تا است بوده آن پي در هنوز

 که بيند يم وقتي. نيست سازگار ايد داده سر که آزادي استقالل شعار با کنيم کوتاه را هايمان سبيل که کنيد

 به بديلت مدتها مسأله اين.  کند کوتاه قيچي با را آنان هاي سبيل تا داد مي وا را نفر چند ايند نمي کوتاه آنان

 اگر گويد مي وي. رسيد هم مجلس به و بود شده حسني آقاي عليه ها اللهي علي سوي از شکايت نوعي

 کوتاه ها بيلس يکبار که بود کافي بنابرين و نبود شدن آباد قابل ديگر شد مي خراب علي باغچه اين يکبار

 .شود

 رفتهذيپ تأثير اسالم فدائيان از بوده قم در که زماني گويد مي و گردد مي باز گذشته به دوباره حسني آقاي

 به يليخ که اين با گويد مي وي و است عاشقانه ديگران مانند نواب شخص به نسبت وي شيفتگي. است

 (30 ص) بود اسالم فدائيان با دلم داشتم عالقه بروجردي اهلل آيت
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 وهعال اما. است داده ادامه گذشته مي قم در آنچه محور بر را خود فعاليت امام نهضت گرفتن باال از بعد وي

 تگيردس مدتي وي. است داشته او از بيشتري مراقبت ساواک جهت اين از و بوده مسلح هميشه ديگران بر

 (.31 ص) گيرد مي قرار جسمي و روحي هاي شکنجه مورد و شده

 با سنيح آقاي يعني شخص اين که گفت او به سرهنگي بردند شهرباني به ديگر جمعي همراه را او که يکبار

 رعش خالف اعمال با نيستم بد خاص شخص با: گفتم من. است اعليحضرت مخالف اين. دارد فرق ديگران

 را سخنم. ددار قرار گوشم بيخ را آن لوله و کشيد را اش اسلحه» شهرباني پاسبانها از يکي مرتبه يک. مخالفم

 مفنص من: گفتم و زدم لبخندي ببازم را خودم که اين بدون.  بود سکوت جا همه که حالي در کردم قطع

 آذربايجاني ديگرم نصف. دارم مستمر ارتباط کرد برادران با و هستم کردستان شده بزرگ چون است کردستاني

 شيدک اگر. بکشد اسلحه نبايد مرد: گويند مي است معمول کردستان در. است آذري زبانم و تبار چون است

 او .بترساند مرا خواهد مي و ندارد شليک حق و ت جرأ دانستم مي و. است کمتر زن از نزد اگر و. بزند بايد

...« دز من گوش به محکمي سيلي و کرد آرام را او شد بلند ديگر يکي. گرفت آتش تکبرش، و غرور آن با

 #.شود مي تمام صوري تعهد يک گرفتن با داستان( 10 ص)

 خود به را اتيصفح داشتند اختيار در يارانش و او که هايي سالح يافتن براي جستجو نيز و وي تعقيب داستان

 يکس و او براي مدتها که است مسلسل يک داشتن در رشيد پسرش اعتراف جمله آن از که داده اختصاص

 (.50 – 15 ص) شود مي درست دردسر شده مي نگهداري او نزد سالح که

 در تييفعال و بخواند آباد بزرگ در جمعه نماز نبايد که اين و صوري تعهد و دستگيري هم باز وقت اين در

 .باشد داشته آنجا

 که گاهپاس رئيس شب يک تا يابد مي ادامه او عليه فراوان گزارشهاي و محل پاسگاه با او مکش کش داستان

 حبتص هم با قدري پاسگاه برويم گويد مي او به و آيد مي او خانه به شب نيمه شده خسته او دست از ديگر

 برداشته را سالحش رفته ديگر اتاق به وضو بهانه به است رکا در کلکي کند مي احساس که حسني آقاي. کنيم

 رود يم آنجا از ايشان خانواده به پرخاش با بعد و ماند مي معطل ساعتي نيم پاسگاه رئيس. گريزد مي خانه از

 جاي شبها اما آمده روستا به مخفيانه بعد. ماند مي داغي ماه هاي کوه در مدتها او ترتيب بدين(. 59 ص)

 کوچه از آنان و بام پشت از او. گرفت قرار ژاندارمري مأموران حمله مورد شب يک که خوابيد مي ديگري

 طرافا کوههاي به  روستا از دوباره هم شيخ و رفتند مأموران نهايت در و کردند تيراندازي يکديگر سمت به

 .گريخت
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 شخصي آن عامل و آمده پديد آنان منطقه در که اخباري فکري جريان يک از سخن حسني آقاي جا اين در

 اجتهاد و تقليد مخالف که وي با را خود مبارزات و او عقايد و گفته سخن بوده باغي عرب حسين سيد نام به

 را کارش زاهدي آقا نام به شخصي باغي عرب از بعد(. بعد به 101 ص) است کرده بيان بوده ها رساله و

 .کرد مي دعا شاه به هم معموال و کرد دنبال

 ودش مي برگزار اروميه در مراسمي نهضت ياران و حسني آقاي همت به خميني مصطفي آقا حاج شهادت اب

 خميني امام نام با مصطفي آقا حاج فاتحه مجلس در بار نخستين جوان نسل از بسياري ديگر جاي همه مثل و

 (.101 ص) شدند آشنا

 و اشتهد شريعتمداري اهلل آيت به دلبستگي برخي. شدند دسته دو وقت اين در نشين ترک مناطق روحانيون

 رفدارط روحانيون آنان برابر. گيرند پيش در آرام روش و کنند مسامحه دولت با برخورد در تا بودند تالش در

 آقاي اسم خميني امام نام کنار که موضوع اين سر بر بارها. بود جمله اين از هم حسني آقاي که بودند امام

 ميبو علماي از شماري از حسني آقاي. آمد مي پيش اختالف و درگيري آنها ميان شود برده هم شريعتمداري

 رجستهب علماي از. است کرده اشاره داده رخ بين فيما که مسائلي از برخي به و کرده ياد آنان مواضع و منطقه

. کاشتند ايشان اروميه در را شاهنشاهي ضد تفکر نهال که بودند رضوي امين محمد آقاي اروميه روزگار آن

 رغم به  بعدها و داشت همراهي حسني آقاي با که بود فوزي آقاي هم يکي. درگذشت 1110 سال در وي

 .بود شريعمتمداري آقاي دسته و دار جزو داشته هايي خوبي همه

 ورهد اين در که اين و شده شکسته استبداد فضاي تدريج به و داده رخ 93 – 91 سال در که ماجراهايي شرح

 دست به آنها از تاريخي و ريز نکات و گرفته قرار بحث مورد ادامه در آمده پيش نواحي آن در مسائلي چه

 #.است شده مباحث اين ضميمه که بوده حسني آقاي پرونده در هم اسنادي باره اين در. است شده داده

 هپرداخت سالح از هاستفاد آموزش به منبر روي که است آن انقالب نزديکي در او شگفت کارهاي از يکي

 ار اسلحه خودش اوضاع از مراقبت براي مسجد اطراف در خود مسلحين از برخي کردن مستقر با وي. است

 هنگام اين در: گويد مي او(. 189 ص) است داده آموزش مردم به را آن از استفاده نحوه منبر روي و درآورده

 آن در و منبر باالي در آخوندي که بودند ديدهن هم رؤيا در وقت آن تا چون بودند شده زده حيرت مردم

 .است بوده 1193 سال آذرماه در رخداد اين. بگويد سخن چنين آنان با شاهي ستم اختناق فضاي

 يم نشانه و ايستادم مي متري شصت پنجاه در من: گويد مي تيراندازي در خود دقت باره در حسني آقاي

 (.181 ص) زدم مي را سيگار نوک دقيقا و رفتم
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 به  اروميه، 11 لشکر فرمانده هومان تيسمار که بوده آنجا و رفته فوزي آقاي منزل به سخنراني شب همان

 که نيحس آقاي وقت اين در. است کرده مي تهديد و گفته مي بيراه و بد يکسره و زده زنگ فوزي آقاي منزل

 خودش از حال اين با. است هرفت غار يک در امني جاي به گريخته منزل آن از بوده تعقيب تحت سخت

 سيجب تا است خواسته مردم از وي. است آمده مسجد به باز عصر روز آن فرداي و گريخته که کشيده خجالت

 تعدادي. است شده جمعيت از مملو مسجد کرده اجابت را او هم مردم و کنند دفاع خود از مسلحانه و شده

 دبودن عدد شش که ها تانگ غرش صداي مرتبه يک .است گذاشته آن روبروي هتل و مسجد روي هم مسلح

 گذشته حسني آقاي سر باالي متري يک از توپ گلوله يک. آمدند مسجد سوي به موانع از عبور با و شده بلند

 به منجر که طرف اين از مقاومت و يافت ادامه درگيري. است درآمده طرف آن از خورده مسجد گنبد به

 ندگريخت پادگان به بودند آمده پادگان از که نيروهايي نهايت در. شد اي هعد شدن مجروح و نفر دو شهادت

 (.111 ص)

 رد موجود اسناد. است داده ادامه مردم کردن مسلح و اسلحه خريد به باز ديده را موفقيت اين که حسني آقاي

 که آن تا داشته هادام ها فعاليت اين(. 111 ص) است کرده تصريح ها فعاليت اين از اي گوشه به وي پرونده

 (.111 ص) است شده سالح خلع وي نيروهاي توسط شهر مرکزي کالنتري ماه بهمن 11 شب

 انکارش که را رژيم به وابستگان تمامي شود مي موفق وي و شود مي پيروز انقالب و آيد مي ايران به امام

 .کند اعزام مرکز به و کند دستگير بود شاهنشاهي سلطنت از دفاع

 مسلح ايه گروه به وابسته انقالب ضد افراد و اشرار با مبارزه دشوار بسيار دوران باره در کتاب بعدي فصل

 و پرداخته آنان با مبارزه به دوش بر سالح حسني آقاي دوره اين تمام در. است غيره و دمکرات و کومله

 قاسملو که چرا است داده دست به قاسملو زندگي از هم شرحي وي. است کرده نقل را شگفتي خاطرات

 زا عبدالرحمن. باشد مي است آباد بزرگ همان که حسني آقاي روستاي نزديک روستاهاي از يکي نام اصوال

 و افکار و زندگي از بخشي وي. است يافته شهرت قاسملو عبدالرحمن به خاطر همين به و بوده ده اين

 #(.115 – 113 ص) است جالبي العاتاط خود نوع در که کرده بيان را مارکسيستي افکار به او وابستگي

 .ستا آمده ادامه در بود کردستان در اسالمي دولت مخالفان مذهبي رهبر که حسيني عزالدين با او ديدار شرح

 البانق که زماني درست که است انقالب ضد فعاليت گسترده دامنه از کوچک نمايي بخش اين داستانهاي

 بايست مي که کرد ملت به طور همين و. زد لطمه بدان توانست تا و تاداف آن جان به بود نوپا نهال يک اسالمي

 .کردند مي هموار خود پيشرفت براي را راه فرصت اين از استفاده با
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 آورده را آن شرح حسني آقاي که ماجراهاست آن نخست هاي بخش از يکي آن هاي درگيري و نقده داستان

 فرد به منحصر کامال برخي و توجه جالب خود نوع در عاتاطال اين که کردم اشاره(. 119- 131 ص) است

 .است

. است ادهد دست به پيرانشهر در نبردها نخستين از شرحي حسني آقاي و شد آغاز جنگ کردستان از پس تازه

: دنويس مي او. داشت ادامه شبها و روزها و داشتند انقالب نيروهاي به دمکراتها همراه به صداميان که اي حمله

 به جمعه نماز اقامه براي فقط و داشتم حضور پيرانشهر جبهه در 95 سال زمستان و پاييز ماه شش حدود

 يدمد خودم بار يک: افزايد مي و بود سخت واقعا آنجا زمستان که افزايد مي او. گشتم مي باز و آمده اروميه

 زده خي جور همين بود، اندهم نگهباني پست در دقيقه ده از بيش که ما شجاع و خوب بسيار جوانان از يکي

 (.801 ص) کنم مي شرمندگي و ناراحتي احساس افتم مي ها لحظه آن ياد به هرگاه. بود رسيده شهادت به و

 به عراقي هواپيماهاي حمله و پيرانشهر به عراق اعالي مجلس اعضاي آمدن او شيرين هاي داستان از يکي

 پل يک زير امني جاي در را ميهمانان حسني آقاي اينجا رد. بودند داده خبر جاسوسان که بود بازديد محل

 را هاجمم هواپيماي دو خلبانان بتواند که اين هدف با و کالشينکف با خود و دارد مي نگاه شده بندي سنگر

 مه حسني و کنند مي حمله پل آن محل به بارها هواپيما دو اين. کند مي شليک آنها به مرتب دهد قرار هدف

 مالحسني اين: گفت عراق راديو شب افزايد مي وي. ايستد مي خود جاي در هواپيما هاي لسلمس برابر در

 مردم به خطاب راديو همان بعد. بود آمده ما هاي ميگ جنگ به کالش ي اسلحه با امروز احمق و ديوانه

. ايد فتادها رادياف چه دنبال به و کنند مي حکومت شما بر کساني چه ببينيد ايران مردم اي: بود گفته ايران

 مورد اينچنين که کردم مي شکر را خدا من و کرد مي مسخره مرا کار مرتب راديو آن گويد مي حسني آقاي

 ايه روزنامه از بعضي که هم اخيرا: گويد مي مطلب آن به اشاره با حسني آقاي. ام شده واقع دشمن تمسخر

 همان ،نوشتند من تمسخر و تخريب در کتابهايي و کردند درست آميز توهين طنز و جک من براي اي زنجيره

 اهانت لتحم گفتم...  کني؟ نمي شکايت چرا: گفتند و آمدند دوستان از خيلي حتي. داد دست من به احساس

 ندهب نصيب امروز که است تاريخ طول در شيعه بزرگان و الهي اولياي و انبيا سيره از خدا راه در استهزاء و

 (.801 ص. )است من سربلندي و افتخار يهما اين و است شده حقير

 حثب جاي مختصر اين که گفته سخن دمکراتها يا بوده ها عراقي حمله با يا که هم ديگري نبردهاي از وي

 خاطرشان و گويد مي آنان فعلي وضع از و کند مي زمان آن فرماندهان و افسران از ياد هم گاهي. نيست آنها از

 .دارد مي گرامي را
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 حرکت يک ديگر اين. دارد دراز سر هم آن که است ديگري حکايت خود مسلمان خلق حزب انداست اما

 افتاده راه هم عراق جنگ و سوخت مي آتش در کردستان که زماني هم آن زد، خنجر پشت از که بود مخالف

 بسياري و فتگر قرار خميني امام جبهه در مالحسني هم بار اين. ديگر اي عده و اي مراغه مقدم و نزيه. بود

 يگراند از و کند دفاع خميني امام از زبان ترک روحاني يک که بود سخت آنان براي. گرويدند مقابل جناح به

 #(.880 ص) برگرداند روي

 ائلق احترام تقليد مرجع عنوان به را او من و بود من استاد چه اگر شريعتمداري آقاي: گويد مي حسني آقاي

 به اروميه در که دهد مي شرح حسني آقاي(. 881 ص) ديدم نمي او در را رهبري شرايط هرگز ولي بودم

 اين مشکل. نکردند پيدا را اقدامي کوچکترين فرصت مسلمان خلق حزب طرفداران  کرده عمل اي گونه

 زا مردم تا شد مي سبب همين و بود شده کردستان دمکرات حزب با همصدا منطقه آن در که بود اين حزب

 (.881 ص) رندبگي فاصله آن

 تأسيس فساد، با مبارزه. دهد مي ارائه را انقالب از پس خود هاي فعاليت از شرحي ادامه در حسني آقاي

 به 11 سال در خود با را او ديدار امام که آمد قم به امام با ديدار براي هم يکبار. غيره و انقالب، هاي کميته

 (.811 ص) فرمود بيان هم را جزئيات حتي و شده يادآور وي

 طرفداران که زماني. است داده دست به اروميه جمعه امام عنوان به خود نصب از هم شرحي حسني آقاي

 نظر رزي منطقه آن امور که داشت تمايل ايشان اصوال و بگمارند را خود از کسي خواستند شريعتمداري آقاي

 مقدم دمانن مسلمان خلق حزب انبنيانگذار تأثير تحت شدت به شريعتمداري آقاي گويد مي وي. باشد وي

 مي نشأت همانجا از هم فقيه واليت با او مخالفت حتي. بود ها نزيه حسن و ها زاده علي احمد و اي مراغه

 ينتعي اروميه جمعه امام عنوان به را فوزي آقاي کرده دستي پيش شريعتمداري آقاي مرحله اين در. گرفت

 جمعه ماما عنوان به را حسني آقاي فضل بني و ملکوتي اهلل آيت اورتمش با امام که بود که حالي در اين. کرد

 سرهيک امروز به تا که کرد اقامه را جمعه نماز حسني آقاي و نيامد فوزي آقاي معهود روز. کردند تعيين اروميه

 .نيست درست او حرکت که بود متوجه و بود معقولي مرد فوزي آقاي که گويد مي ايشان. دارد ادامه

 حسني آقاي بودن جمعه امام به اعتراض در اي نامه و رود مي امام نزد غربي آذربايجان استاندار هم بار يک

 وجه به را استانداري به مربوط کارهاي همه حتما شما: فرمايد مي کرده برخورد او با هم امام. نويسد مي

 کنار را نامه بعدهم! کنيد رسيدگي من کارهاي به که است رسيده اين به نوبت وقت آن ايد، داده انجام احسن

 (.811 ص) برويد و برخيزيد يعني که شوند مي روزنامه خواندن مشغول و گذارند مي
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 فت،ر دفاع کميسيون به و شد مجلس وارد و شده کانديدا اروميه از مجلس انتخابات اول دور در حسني آقاي

 حمله مورد تهران در هم يکبار(. 890 ص) جانباز يا شدند شهيد يا بعدها آن اعضاي همه که کميسيوني

 اواقع بخش اين داستان. کرد تيراندازي به شروع و کشيد را اسلحه هم وي اما رگرفت قرا ها تروريست

 منافق آن دست از که کند مي مقاومت قدر آن شود مي زخمي که آن رغم به حسني آقاي و است خواندني

 ازمع و داد استعفا نمايندگي از جنگ و کردستان غائله گرفتن باال با وي(. 891 – 898 ص) يابد مي نجات

 #.کرديم اشاره را آن از شرحي که شد منطقه

 تا يدچسب او به انتحاري عمليات براي منافق يک آمد، مي بيرون مسجد از وقتي جمعه نماز از پس هم يکبار

 تا را او و زند مي او به محکمي رنجآ ضربه بوده آشنا رزمي فنون با که حسني آقاي اما. کند منفجر را خود

 ضامنش که را او نارنجک و کرده دستگير را او فورا وي محافظ آن از پس. کند مي پرت سو آن متر سه دو

 (.895 ص) گيرد مي او از بود نکرده عمل و شده پاره زنجيرش اما بود شده کشيده

 تدس و شد خم اشرفي آقاي. است جالب مينيخ امام با اصفهاني اشرفي اهلل آيت ديدار آخرين از او خاطره

 شهادت به اشرفي اهلل آيت که بود جمعه و بود شنبه پنج روز آن. بوسيد را او پيشياني هم امام و بوسيد را امام

 (.811 ص) رسيد

 آمده ادامه در بعثي رژيم هواپيماهاي بمبارانهاي از يادي و جنوب جبهه در حسني آقاي حضور خاطرات

 صفا، ، ها اين از هميشه من:  است جالب که کرده منطقه مسيحيان با خوب روابط به هم ياشارت. است

 (.819 ص) ام ديده انسانيت و صميميت

. است بوده لندن در ماه سه مدت درمان براي تهران ترور جريان در وي شدن مجروح از بعد حسني آقاي

 ياد حماسه عنوان با آن از که دارد شيميايي جانباز يک از شرحي خصوص به و دارد دوره آن از خاطراتي

 را دنيا دندانهاي بهترين شد تمام کارش وقتي و گذاشت مصنوعي دندان جانباز اين براي پزشکي. است کرده

 دست انبازج اين وقت، اين در.  نروي جبهه خميني حرف به ديگر برگشتي وقتي باش مراظب. گذاشتم برايت

 البتص ديني، غيرت به من و..  شدند تکه تکه که طوري به کوبيد زمين به حکمم را دندانها و کرد دهانش در

 (.831 ص. )خوردم غبطه جوان اين شرافت و عزت و شجاعت و

 و باغداري هميشه که گويد مي زندگيش مالي منبع از ادامه در و دارد نخجوانش سفر از هم شرحي وي

 (811 ص) است کرده مي اهداء رزمندگان به دممر بقيه مثل زيادي چيزهايي حتي و داشته دامداري
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 ونيستکم بعدها و داشته همراهي وي با مدتي انقالب از پيش که است رشيد فرزندش به مربوط هم حکايتي

 که زماني. اردگذ نمي تأثير که کند مي صحبت او با خيلي حسني آقاي. است پيوسته خلق فدائيان به و شده

. نندک مي دستگير را رشيد. دهد مي خبر کني مهدوي آقاي به و فهمد مي را يدرش جاي بوده نماينده تهران در

. کند فرار نگذاريد و بزنيد کرد فرار يا مقاومت اگر: گويد مي روند مي او پي در که نيروهاي به حسني آقاي

 حسين يدس استري به دادگاه هم آنجا و آوردند مي تبريز به بازجويي براي و برند مي تهران کميته به را رشيد

 برخ وقتي: افزايد مي حسني آقاي. کنند مي اعدام را او و دهد مي را او اعدام حکم بالفاصله تبريزي موسوي

 هيچ با انقالب مورد در من. نشدم ناراحت هيچ بودم کرده عمل خود وظيفه به چون شنيدم را رشيد اعدام

 کند مي تأکيد اما. ام نبسته اخوتي عقد مورد اين در احدي هيچ با و ندارم شوخي باشد پسرم لو و شخصي

 ص) شد مي محکوم ابد حبس به بايست مي حداکثر. بود نشده مرتکب جنايتي او. بود زياد او براي اعدام که

811 .)# 

 بزرگ مصالي بناي جمله آن از که داده دست به اروميه در هم خود عمراني اقدامات از شرحي حسني آقاي

 اروميه در خميني امام علميه حوزه ايجاد ، روستاها در فراوان مدارس و مساجد ساخت ه،ارومي در خميني امام

 .است ديگر کارهاي و

 نجاآ در تا است کرده بنا خود براي اوست روستاي که آباد بزرگ همان حاشيه در خود براي هم اي مقبره وي

 معروف علي چشمه يعني الغيبو علي به که سنگي کوه  يک در اي شده خشک چشمه کنار در. شود دفن

 دفن براي همين براي و خورد نمي کشاورزي بدرد وقت هيچ بودن سنگي خاطر به زمين اين. است بوده

 قبر و دفن محل خودم براي کوه اين سينه در: گويد مي جمله آخرين عنوان به حسني آقاي. است مناسب

 کند اشغال را مستعد و کشاورزي زمين از متر يک حتي  ام، جنازه مردن، از بعد نيستم راضي و کردم انتخاب

 (.101 ص)
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 (نامه انقالب) تهران و تبريز ، اروميه از بکائي االسالم حجت خاطرات

 جعفريان رسول: دهنويسن

 1111/  09/  83: سايت روي انتشار تاريخ

 

 زا کساني. است شده جاري سيل باب اين در گويي که يافته رواج چندان اخير سالهاي طي نويسي خاطره

 ساز انقالب از پس که کساني از اعم  - مجاهدان و مبارزان از کساني و خود خاص داليل به گذشته رژيم

 اختيار در حال هر به و اند گفته يا اند نوشته مبارزات دوران از را خود خاطرات-  اند هزد موافق يا مخالف

 .اند گذاشته مردم

 ردهک کمک افراد اين به که کساني عالوه به. است مطلب پر گاه و مايه بي و سبک ها متن گاه ميان، اين در

 دنکر پر براي فقط اغلب و آوردند مي پاورقي در سودمندي مطالب گهگاه کنند مي تدوين را آنان خاطرات

 .دهند نمي انجام شايسته کاري و افزايند مي سوي آن و سوي اين از خاصيت بي هايي يادداشت پاورقي چند

 هک آيد نظرمي به اما نه، يا است معمول دنيا در حجم اين در و سبک اين به نويسي خاطره آيا دانم نمي من

 هم و اشدب مؤثر شفاهي درتاريخنويسي تواند مي هم رويه  اين. است هگرفت باال سرعتش خيلي ما کشور در

 با مثال هک نويسند مي خاطره کساني وقتي خصوص به. باشد خطر حتي يا و بيشتر ابهامات منشأ تواند مي

 به مضحک قدري  نويسند، مي اسالمي انقالب باره در خاطراتشان از ، ما زمان در 19 حدود در سني داشتن

 .رسد مي نظر

 به نياز ود،ش نوشته گفته تاريخ به ناآشناي و اي حرفه غير افراد سوي از وقتي مخصوصا خاطرات اين مسلما

 قرار گرا که معنا اين به بلکه شود افزوده مطالبي صرفا اينکه نه. گيرد صورت آنها روي جدي کاري تا دارد آن

 دو يگفتگوها ضمن خاطرات، ارائه با انهمزم بايست مي آيد دست به تاريخي رفته شسته متن يک است

 .شود ارائه تري انتقادي و تر منسجم مطالب گو خاطره و تاريخ محقق ميان طرفه

 ديگران قديمي خاطرات به نگاهي نيم جديد خاطرات در گهگاه که است آن يافته رواج اخيرا که اي نکته

 کرده اشخاص باره در نظرهايي اظهار هم آنها روي هر به که چرا. است گرفته صورت آنها از نقدي و شده

 معقول صورت به روش اين اگر. شود داده آنها به پاسخي اشخاص اين خاطرات در که است طبيعي و اند

 #.بود خواهد جالبي کار شود، دنبال
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 قيمم حاضر حال در و تبريز روحانيون از يکي سوي از شده ارائه خاطرات از نمونه يک معرفي بناي اينجا در

 بيينت انقالب از پيش آذربايجان در انقالب مسائل از اي گوشه تا است شده تالش آن ضمن که داريم را تهران

 اب گهگاه و داشته سروکار ومردم حسينيه و مسجد با که است روحاني يک ديد از مطالب اين طبعا. شود

 هآنچ نامه، انقالب» عنوان با کتاب اين. است سودمند که است داده خبرهايي و داشته مالقاتي هم بزرگان

 .است شده منتشر 1111 سال در مؤلف خود توسط «خواندم آنچه شنيدم، آنچه ديدم،

 هواي بچگي ابتداي از که خوي در 1111 متولد بکايي حسن محمد شيخ آقاي المسلمين و االسالم حجت

 مکراتهاد يعني آنان عوامل و وسهار توسط آذربايجان اشغال ذهنيت با را کودکي سالهاي داشته، سر در شدن مال

 تحصيل آنجا در که سال سه از پس و شده خوي نمازي مدرسه وارد 81 سال در وي. است گذاشته سر پشت

 ظريمنت اهلل آيت نزد را مکاسب و مشکيني اهلل آيت نزد را رسائل قم در. است شده قم عازم 85 سال در ، کرده

 کارهاي به کرده آمد و رفت اروميه به درس ادامه ضمن بعدها. است دهخوان مجاهدي اهلل آيت نزد را کفايه و

 با روميها در. است کرده تأسيس را محمديه مدرسه و کرده مي تعمير مسجد و پرداخته مي تدريسي و تبليغي

 رحيش و کرده برخورد بود فکري خاص هاي گرايش با اما روحاني يک که باغي عرب حسين سيد طرفداران

 ژيمر با هم خوبي روابط معموال ها باغي عرب. است داده دست به گرفته صورت که برخوردهايي و افکار از

 تابک. شدند مي درگير آنان با بودند، رژيم مخالف و سياسي که قم هاي طلبه جهت، اين از و داشتند شاهي

 باره اين در  بکائي ايآق. است سلطنتي رژيم با آنان نزديک کامال روابط نشانگر باغي عرب اين ايران نجات

 (81 ص) است کرده نقل که شنيده مطالبي هم

 همين به و بوده 18 – 11 سالهاي تحوالت جريان در جدي طور به او شدن سياسي که گويد مي بکائي آقاي

 به نآ در محلي روحانيون نقش و داده رخ خوي در نفت جنبش با ارتباط در که مسائلي از شرحي مناسبت

 (.15 ص. )است مغتنم که داده دست

 رئيس.  است کرده آغاز را خود فعاليت هم اروميه در ساواک شعبه  شده، تشکيل ساواک که 11 سال از

 نانآ به را تشکيالت تا کرده مي دعوت را روحانيون از يکي بار هر و کار آغاز در آنجا در ساواک تشکيالت

 کرده جيهتو را بکايي آقاي هم يکبار. باشند خود اررفت مراقب بايست مي که دهد هشدار آنان به و بشناساند

 .اند

 و اشتندد حکومتيان و نظاميان با استواري روابط که کنند مي ياد رژيم با همراه روحاني چندين از بکائي آقاي

 هب امام بعدها که روحانيت از بخشي که آن دادن نشان براي باز که دهد مي دست به آنان فعاليت از شرحي

(. 19 – 18 ص)است جالب داشتند دوستانه روابط دولت با دوران آن در شد، کار به دست آنان هعلي شدت
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 ههم که بود آن کردند مي ها دولتي که کارهايي از يکي آمد مي نواحي آن به شاه که هم زماني معمول طور به

 يا او هک دفعاتي و داده دست به بکائي آقاي هم را آن از شرحي که ببرند استقبال به را سرشناس روحانيون

 آنجا و آيد مي تبريز به اروميه از 11 سال در بکائي آقاي. است کرده ياد اند شده حضور به مجبور دوستانش

 #.دهد مي ادامه خود تبليغي و فرهنگي هاي فعاليت به

 توق اين در که بکائي آقاي طبعا و شود مي آغاز قم روحانيون نهضت آرام آرام که است بعد به زمان اين از

 11 الس پاييز در واليتي و ايالتي هاي انجمن داستان. شود مي درگير وقايع اين با است شهر در منبري يک

 مي سخن بوده آنها در مطالب اين طرح امکان که مجالسي از شرحي ريز صورت به وي. آنهاست نخستين

 عمولم طور به رفتند مي منبر که نيروحانيو و بوده فاتحه يا روضه مجالس مجالس، اين از بسياري. گويد

 .اند داده مي گسترش را ديني مبارزات دامنه آرامي به و کشانده سياست به را بحث پاي

 هک مخصوصا. است جالب دارد مجالس اين به قبيل اين از اشاراتي که حيث اين از بکائي آقاي اطالعات

 عاتياطال عالوه به. کند مي ذکر دقيقا و دارد ياد هب اند داشته برخورد وي با که را افرادي از بسياري اسامي

 هم حيث اين از که کرده ارائه اند بوده شهر در زمان آن در مختلف درجات در که مختلفي روحانيون باره در

 شتسرنو از و معرفي را مناطق ساواک و شهرباني و نظامي فرماندهان از بسياري حتي وي. است توجه جالب

 خواندني خيلي که اوست عاقبت و مهرداد سرتيپ داستان جمله آن از که داده دست به اطالعاتي هم آنان

 هم يقتوف نشريه و شود مي کشته اي بچه پسر دشنه با عاقبت دارد اخالقي مشکل که وي(. 11 – 13) است

 انتهر به رو نيست کسي بيند مي که زنش هم دفن وقت. شد کشته عقبه خليج فتح راه در او که نويسد مي

 ...آخر الي و بود چه و چه که بود مهردادي همان اين کجايي؟ که کند مي شاه به خطاب

 مي برده انتهر به و شده دستگير ايشان تذکر، بار چند از پس بکائي آقاي سياسي هاي سخنراني گيرودار در

 .محبوس قلعه قزل زندان در و شود

 :نويسد مي نژاد حنيف باره در. کند مي ياد ديگر يا عده و نژاد حنيف و شيباني عباس آقاي از زندان در

 مي خدا آورد مي جاي به را نماز قنون که موقعي هست يادم. بود حالي با مسلمان خيلي نژاد حنيف محمد

 که افزايد مي بعد(. 95 ص) بيند مي چشم با عظمت آن با را خدا که اين مثل داد مي دست او به حالتي داند

 گروه سنامهاسا که کند مي نقل اردبيلي موسوي اهلل ازآيت سپس. کند خير به ختم را همه عاقبت خداوند البته

.  ردمب سره قدس امام خدمت به اشرف نجف در بود گرديده تنظيم نژاد حنيف آقاي همين نظر با که را اينها

 (.10 ص. )است زندقه و کفر اش همه که اين! موسوي آقاي که فرمودند من به روز دو از بعد بزرگوار آن
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 پس ناي از. گيرد مي سر از تبريز در را خود تبليغي هاي فعاليت ديگر بار و شده آزاد مدتي از بعد ايشان

 مدهآ شرح به آنها برپايي در ديار آن روحانيون نقش و تبزيز در شده انجام هاي تظاهرات و منبرها داستان

 زوج بايست مي که است داده دست به شرحي فتهگ منبر روي که هم مطالبي از گاه مناسبت به وي. است

 متفاوت هاي ديدگاه و مختلف افراد نقش و تبريز در 18 سال عاشوراي وقايع باره در موجود هاي روايت

 .باشد

 «باطبائيط قاضي اهلل آيت شهيد مبارزات و زندگي» کتاب در روزها آن باره در که مطالبي نقد به ايشان اينجا در

 يقاض شهيد ميان اختالف ايجاد در که کند مي متهم را او و پرداخته شده نقل الهي محمد دسي آقاي قول از

 مطالبي گهگاه بکائي آقاي خاطرات در پس زين(. 50 ص. )است داشته مهمي نقش تبريز روحانيون ساير و

 پس که البيمط از بسياري رسد مي نظر به و است آن در مذکوره مطالب و کتاب آن نقد در که شود مي ديده

 شود ويرتص چنان اوضاع بايد چرا که است آن بکايي آقاي نگراني. است کتاب آن برابر در شده گفته اين از

 شتهدا اگر يا و نداشته اي بهره ديگران و بوده قاضي شهيد مرحوم اختيار در مبارزه محوريت همه گويي که

 #(51 ص) است بوده او تأثير تحت اند

 را نانآ شوخي به بکائي که همراه روحاني سه – اهري و وحدت و بکايي آقايان منبرها لدلي به باز بعد مدتي

 و. ندشو مي زنداني آباد عشرت زندان در و شوند مي برده تهران به شده دستگير -  خواند مي تفنگدار سه

 از فهرستي.  زندان داخل داستانهاي و ها شوخي و وقايع از شرحي و ها سلولي هم حکايت اينجا در باز

 (.111 – 119 ص) است شده داده دست به بودند درزندان وقت اين علمادر از که هايي زنداني

 که گذشته رويه برخالف بار اين که بود بهبهاني محمد سيد فرزند بهبهاني جعفر سيد هم يکي زندانيان اين از

 وا به شاه که شنيدم: گويد مي يبکاي. بود گرفته مخالف موضع مرداد 81 حوادث در جمله از و بود شاه با

 ودب گفته مرحوم آن. بتراشند خشکه را تو ريش دهم مي کني مي که است کاري چه اين که بود داده پيغام

 (.111 ص) است نشده خشک هنوز اند انداخته ريشم به تو خاطر به مردم مرداد 81 حادثه در که هايي تف

 هب امام کردن آزاد براي مراجع از شماري که است زماني با فمصاد شود مي آغاز زندان از بکائي آقاي وقتي

. فتمر ديدنش به گري همشهري حکم به گويد مي بکائي آقاي. شريعتمداري اهلل آيت جمله از. اند آمده تهران

 و روغد صد در صد» بوده شريعتمداري طرفدار بکائي که است نوشته خاطراتش در خلخالي آقاي که اين اما

 آقاي جمله از مراجع از برخي باره در خلخالي آقاي که حرفهايي باره در هم بعد. «تاس محض کذب

 حاتترش از بسا و باشد درست نيست معلوم آنها از خيلي که کند مي نظر اظهار زده ميالني و شريعتمداري

 (.183 ص) باشد او معده
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 مي بر ريزتب به تا دوست آن دوست ناي خانه در تهران در مدتي شده گريز و تعقيب گرفتار باز بکائي آقاي

 بازيسر از بار اين. دستگيري باز و شدن المنبر ممنوع و است مهرداد سرتيپ با سروکارش هم باز و گردد

 يافسر از. است ديده را او آنجا در و بودند برده سربازي به را او و بوده نمازي مدرسه طلبه که کند مي ياد

 .است داشته او با انساني رفتار که کند مي ياد هم

 اي عده و ودهب طباطبائي قاضي شهيد طرف يک که تبريز در انقالبيون غير و انقالبيون ميان اختالفات داستان

 در يطباطبائ قاضي اهلل آيت شهيد مبارزات و زندگي کتاب انتشار از پس. دارد ادامه همچنان ديگر جناح در

 نوشته ار کتاب آن ناشناس آدم نفر دو که اين به اشاره با بکائي آقاي هم اينجا در. آشفتند بر اي عده سوي آن

 شده پست ايشان براي قديم زمان همان در نامه دو. کند مي قاضي آقاي چهره کردن خراب به شروع اند،

 ايه نامه. است بوده نوشته شاه دفتر رئيس هيراد براي قاضي شهيد که بوده اي نامه آن مضمون که است

 يکي در. باشد درست آنها خواهد مي دلش اما کند مي ابراز ترديدي هم بکائي آقاي که آن اب و است شگفتي

 او دض بر مهرداد سرتيپ همراه به ديگر اي عده و بکايي که است نوشته قاضي شهيد گويي هاي نامه آن از

 ...کنند مي چه و هستند

 اند وردهآ دوستانش از اي عده و او باره در مبارزات و زندگي نويسندگان که مطالبي تا کوشد مي بکائي آقاي

 يم قيد بار دو و است واقعي دهد نشان تا است آورده را  نامه دو آن تصوير هم کتاب اين پايان در. کند نقد

 #. شود نمي را مفصل نامه يک اما کنند جعل کسي نام به سطري چند و امضائي که است ممکن اين: کند

 ستم او به که کساني از کعبه کنار در است، شده مشرف حج به 1191 سال در يوقت که کند مي اشاره هم بعد

 ستا گفته او به ايراني حجاج از نفر يک که بوده نشده دور آنجا از هنوز و ريخته اشک و کرده ياد اند کرده

 که است شده ناراحت ايشان البته( 115 ص. )اند کرده ترور را طباطبائي قاضي که است شنيده اکنون هم که

 دهز خدا با قاضي باره در که حرفهايي از و گردد مي بر کعبه کنار هم بعد!! ندارد وجود امنيت ايران در چرا

 يشانا قول به آدم نفر دو اين کتاب دوباره که بعد سالها!! کند مي حالل را او و گيرد مي پس را هم است بوده

 تالش همين براي. گيرم نمي پس زدم خدا با که را ها حرف آن که گويد مي باز بيند، مي را ساده و غافل

 روي را مطالب آن همان انحراف از تاريخ نگهداري انگيزه به و کند افشاگري خاطرات اين در تا است کرده

 و آورده مطالبي بوده وي باره در کتاب آن در که مواردي از برخي به ايشان پس زان(. 151 ص) بياورد کاغذ

 .است داده هايي پاسخ

 سيک سوي از شده جعل نامه دو اين اصل آمده قاضي شهيد مبارزات و زندگي کتاب در که مطالبي براساس

 يو. است کرده مي زندگي قاسم امامزاده در و بوده زنده هم پيش سال چند تا که بوده دوستدار نقي نام به
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 و زندگي. )برد مي را او يآبرو ندهد او به پول اگر که است گفته و آمده قاضي شهيد نزد کالشي براي

 ناشده چاپ خاطرات نيز و ساواک اسناد اساس بر کتاب اين نويسندگان( 888 ص قاضي، شهيد مبارزات

 همه کاش که قاضي مرحوم خود خاطرات از بخشي در. اند کرده دنبال دقت با را مطالب اين قاضي شهيد

 فانهمتأس. گذارد نمي باقي ترديد جاي که است آمده مطالبي باره اين در صراحت به ، رسيد مي چاپ به اش

 خط شبيه خط آن نه که گويد مي قاضي. است نداده هم پاسخي و نکرده توجهي مطالب اين به بکائي آقاي

 ونانقالبي ميان اختالف و شده منتشر هاي نامه چنين که اين از هم ساواک. من امضاي آنجا امضاي نه و بود من

 .است دهکر خوشحالي ابراز افتاده

 اين اب چيز هر از نظر صرف که گويد مي بکائي آقاي و شد دارالتبليغ تأسيس از صحبت 11 – 11 سال در

 اراخب در که صلوات ذکر اين باره در صفحه پانزده ده مناسبت به اينجا در( . 801 ص) است بوده موافق فکر

 زا باز. است داده نشان هم را اصالح راه و شود اصالح بايد طريقه اين که اين و کرده بحث شده رايج ايران

 أسيست به کمک براي و کرده جمع مردم از مبالغي ايشان که اين و است دارالتبليغ از بحث دنباله 819 ص

 بي اظهار آورده زمينه اين در وي باره در قاضي مبارزات و زندگي کتاب در آنچه از اما. است فرستاده آن

 .کند مي اطالعي

 داستان از فقط سالها اين فاصله در. گزيند مي اقامت آنجا در و آمده تهران به 1115 ماه خرداد رد بکائي آقاي

 .کند يم ياد است، داشته ساواک با که برخوردي و سخنرانيش و او براي فاتحه ماجراي و تختي پهلوي جهان

 هک گويد مي و کند مي رکا به شروع شده مي هم مدرسه شامل که انتفاعي غير مجموعه يک در تهران در وي

 از اينجا در وي( 818 ص. )است کرده حذف صبحگاهي برنامه از را شاهنشاهي سرود برنامه ابتدا همان از

 و ردهک ياد خورد اسالمي انقالب کار به که نسلي تربيت در اسالمي، مدارس ساير مانند به مدرسه اين نقش

 #(811 ص.)دشدن رجوي گروه شکار آنان از شماري که اين البته

 و شده آغاز نو از ها فعاليت که اين و رسيده 93 و 91 سال به تدريج به و آمده ادامه در وي زندگي ماجراي

 رديگ هاي قسمت مانند هم بخش اين در وي. است انجاميده طول به ماه چندين که شده دستگير هم يکبار

 .است کرده نقل را زندان روزهاي آن خاطرات از برخي

 :شريعتمداري آقاي مرحوم باره در مهم کتهن يک اما

 آقاي از بکائي آقاي شود، مي انجام تبريزي روحانيون از برخي ميان که مذاکراتي پي در و آزادي از بعد

 شاناي. بيايند خسروشاهي هادي سيد اهلل آيت آقاي مرحوم خانه به ساعتي خواهد مي بهشتي آقاي و مطهري
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 ناگسستني انايش با ما ارتباط و است تبريزي شريعتمداري اهلل آيت: گفتم طهريم آقاي به من آنجا در گويد مي

 شريعتمداري اهلل آيت از اسمي له معظم هاي اعالميه در که چنانيم اميدوار امام حضرت محضر از...  است

 در هک کردند برداشت چطور مطهري شهيد مرحوم يا و گفتم چگونه من که نيست روشن برايم. شود برده

 تظريمن آقاي هرگز من ولي دانم مي منتظري آقاي از باالتر هم فقه در حتي را خودم من فالني: فرمودند پاسخ

. شود نمي خميني آقاي مثل که شريعتمداري که است بوده آن مطهري آقاي مقصود( 830 ص) شوم نمي

 .اندبرس را ما پيام داد قول هم مطهري آقاي. آيد وجود به ائتالفي خواهيم مي ما: گفتم من گويد مي بکائي

 عرض هب را آقايان خواسته و گرفتيم تماس فرانسه با ما که دادند پيغام من به بهشتي آقاي بعد روز چند

 (شريعتمداري آقاي) آقا آن به بروند بگويي آقايان آن به فرمودند جواب در ايشان. رسانديم امام حضرت

. ببرم نام ايشان از خودم هاي اعالميه در بار ده من ببرند اسم شاه از خودشان اعالميه در يکبار ايشان: بگويند

 (.831 ص) نداشتيم گفتن براي سخني ما منطقي و متين گفتار اين مقابل در: افزايد مي بکائي

 تمخواس ايشان از و گفتم را ماجرا و رفتم شريعتمداري آقاي منزل به آمده قم به من گويد مي بکائي آقاي

 معمول قمطاب که حالي در شريعتمداري آقاي. بنويسد چيزي شاه باره در صريحا و گذاشته کنار را گويي مبهم

 و خميني آقاي) اينان! فالني آقاي: داشتند اظهار دادند مي قرار همديگر داخل در را دستهايشان خودشان

 عاقلي مآد يک آنها نميا در بگويند آيندگان بگذاريد. خورد خواهند شکست و کنند مي اشتباه( نزديکانشان

 اساسي قانون همان با ماه شش عرض در من. بکشند کنار انصارشان و اعوان و خميني آقاي. است بوده هم

 (838 ص. )کنم بيرون کشور از را شاه مشروطه،

 عدب من: گفتم ايشان به در دم همان بودم رفته اي دروازه آقاي مرحوم همراه به که من گويد مي بکائي آقاي

 ص) ندارد ايمان انقالب اصل به ايشان که شود مي معلوم چون دهم، نمي تکان در اين از اي حلقه ينا از

838.) 

 اريکب گويد مي شود مي دپو هاي پادگان از حراست مسوول پيروزي از بعد روزهاي در و ادامه در که بکائي

 و تيدهس پادگان در هم شبها ام يدهشن که اين و احوالپرسي و زد زنگ من به شريعتمداري اهلل آيت آقاي خود

 .است قبلي ديدار آن جبران براي زدم حدس من. باشيد خودتان مواظب

 هم امام و شد گرفته شريعتمداري اهلل آيت توسط قم در که مجلسي در مطهري استاد شهادت جريان در

 شريعتمداري آقاي(. 833 – 831 ص) است نوشته را وقع ما شرح و رفته منبر به بکائي آقاي داشت، حضور

 عتمداريشري آقاي از رهبر تعبير با که اين خاطر به بکائي از وي اطرافيان اما دهد مي بکائي به تومان هزار ده

 .نيست بردار شراکت رهبري که دهد مي پاسخ وي. شوند مي ناراحت نکرده ياد
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 يراز بود الزم هاي محدوديت نآ که است معتقد و بيند نمي را شريعتمداري آقاي ديگر بعدها بکائي آقاي

 #.شد مسدود آنان بر راه طريق اين از که داشتند استفاده سوء قصد که بودند هايي گروه

 سائلم و دپو پادگانهاي به رفتنش و انقالب روزهاي خاطرات از چندي برگشته عقب به باز ايشان اينجا در

 کميته رئيس عنوان به بعد مدتي وي. است مودهن بازگو خاطراتي و کرده ياد کساني از و کرده گفتگو ديگر

 بار دو هم ترور سال در وي. است دوره اين به مربوط اين از بعد خاطرات و شود مي کار به مشغول 3 منطقه

 (.181 – 189) است برده بدر سالم جان بار دو هر که گرفته قرار معرض در

 تدعو با و رفت کنار به هم او رفت، کنار کميته رياست از کني مهدوي اهلل آيت که 10 سال در بکائي آقاي

 به همچنان – خاطرات اين نوشتن وقت يعني – تاکنون که( ع) صادق امام دانشگاه به 11 سال در ايشان

 .است مشغول علمي هاي فعاليت

 1111 آن سال اشتباه به آغاز در اما است توجه جالب که اند نوشته مکه خونين جمعه از هم شرحي ايشان

 کتاب مطالب بخش پايان باشد مي اي صفحه چند که گزارش اين. باشد 1111 سال بايست مي که شده ذکر

 .است

 نهزمي در خصوص به سالها اين طي که آثاري و علمي هاي فعاليت از هم شرحي بکائي آقاي که بود آن حق

 .دادند مي دست به اند نوشته غيره و قرآن و حج کتابشناسي

 است کتاب مکمل که آمده تصوير و نامه و سند دينچن کتاب پايان در
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 (ايران انقالب از سيک گري خاطرات بر مروري) داد دست از را ايران چگونه امريکا

 جعفريان رسول: ويسندهن

 1111/  01/  11: سايت روي انتشار تاريخ

 

 ريزد مي فرو چيز همه

 سيک گري

  زاده بختياري علي ترجمه

 اسالمي انقالب اسناد مرکز

1111 

 

 که تاس کسي و کارتر دوران در امريکا ملي امنيت بخش در شاغل و سفيد کاخ فعال کارمندان از سيک گري

 دادن دست از سخت دوران که وي. است کرده مي فعاليت امريکا خارجي سياست در هم آن از پس و پيش

 انقالب با ارتباط در امريکا موضع باره در را خود خاطرات است، بوده سفيد کاخ در امريکا براي را ايران

 آن زا گزارش يک ارائه صدد در اکنون که است کتابي همين اثر اين. است نوشته آن گيري شکل و اسالمي

 .هستيم

 تحوالت جمله از را ايران در داده رخ تحول نادرند واقعي هاي انقالب که اين به اشاره با مقدمه در سيک گري

 ناي مورد در تاريخ که قضاوتي و تهران مقامات هاي تندروي از نظر صرف: نويسد مي و شمرد مي بنيادي

 گشتبر طور به و هميشه براي ايران که فتگ توان مي قاطعانه داشت، خواهد فرد به منحصر اجتماعي واقعه

 .است گرديده متحول ناپذيري

 مي شارها آن از پس آمده پديد بحران به  داشت، کارتر دولت تشکيل آغاز در ايران که ثباتي به اشاره با وي

 ناي: نويسد مي  کرده، تشريح تحوالت اين ناظر حال عين در و فعال عنصر يک عنوان به را خود نقش و کند

 ايه شخصيت جمله از ايران، باره در گذاري سياست مختلف ابعاد با تا داد مي امکان من به خاص، موقعيت
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 از خارجه وزارت مسووالن ميان نظرهاي اختالف و زمينه اين در سفيد کاخ هاي سياست امر، اين در دخيل

 .شوم آشنا نزديک

 آن را دليلش و داند مي ها امريکايي براي توجه بجال موضوع همچنان  را، آن با مقابله و ايران موضوع وي

 #.امريکاست ملت براي سرخوردگي و خشم با آميخته دوراني يادآور ايران انقالب که داند مي

 همين به. دبو امريکايي براي ابدي تحقير و شکست يک ايران اسالمي انقالب: گفت بايد تر روشن زبان به

 خشيب. دهد مي آزار را آنان تاکنون و شد ها امريکايي و امريکا براي انيرو عقده يک  به تبديل ماجر آن دليل

 .است شکست آن جبران براي امروز به تا امريکا تند هاي سياسيت از

 که ستا آثاري تمامي ميان در اسالمي انقالب تاريخ منابع ترين اصلي از يکي سيک گري کتاب شک بدون

 يک عنوان به امريکا دولت سهم از اول دست است روايتي ثرا اين. است شده نوشته کشور از خارج در

 ايران در را اول حرف 1193 سال تا 1118 مرداد 81 از کم دست که ايران بر حاکم قدرت عنوان به ابرقدرت،

 کرده تالش سيک گري. ندارد راه کتاب اين در خطا که نيست آن معناي به اين حال اين با. است زده مي

 ندچ صورت به را مسائل از بخشي شاه خاطرات نيز و خود همقطاران ديگر خاطرات از دهاستفا با تا است

 سيک ريگ عالوه به. اند نوشته سويه يک ديگران که است خاطراتي بر اثر اين امتياز همين و کند طرح بعدي

 تأکيد درستي به بار چندين نمونه براي و کند درک را ايران انقالب ماجراي تر عميق صورت به کند مي سعي

 علمي معمجا در اثر اين بايست مي مسلما. بود غربي تجدد عليه انقالبي اول درجه در ايران انقالب که کند مي

 در آنچه هب ما، به نسبت امريکا مواضع آينده شناخت براي و شود گوشزد آن ها کاستي. شود بررسي و نقد ما

 .شود مبذول بيشتري توجه گذشته انقالب دوران در امريکا و ايران ميان

 کتاب نآ دوم نيمه. شود مي مربوط انقالب دوران به که است کتاب نخست نيمه گذاشته تنها آمده پي در آنچه

 است خشب آن گزارش تنها حاضر نوشته. پرداخت آن به ديگر فرصتي در بايد که است گروگانگيري باره در

 .ندارد ارزيابي و نقد حالت و

 گزارش

 نعتص شدن ملي نهضت حوادث از را ايران داستان کند مي تالش  کتاب هاي بخش تيننخس در سيک گري

 رد وي. کند ارزيابي را کشور دو ميان مشترک همکاري اصول و ايران در امريکا نفوذ ومراحل بياغازد نفت

 ارکان يتمام گرفتن دست به صدد در شاه اندازه چه تا که دهد مي نشان خوبي به کتاب ديگر جاهاي و اينجا
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 و ردهک کشور اين به را خارجي کمک بيشتر بيروني، دولت ترين مهم عنوان به امريکا و بوده ايران در قدرت

 .است داده قرار آن اختيار در را سالح بيشتر

 خرداد پانزده رويدادهاي به مربوط عنوان اين. است آورده ميان به سخن «انقالب تمرين»  از ادامه در وي

 سال در بعدها تمرين اين. کردند انقالب تمرين دوران آن در روحانيون و مسلمان مبارزان که است 18 سال

 #.نشست ثمر به 93

 دوران نهما در کند ترسيم را آن خوبي به کتاب اين در کند مي تالش سيک گري که امريکا اطالعاتي ضعف

 خصوص در گزارشي هيچ نهمتأسفا: نويسد مي وي. است يافته ادامه سنت يک صورت به و داشته وجود

 يدگرد تکرار بار چندين انقالب سالهاي در که وقايعي نشد، مخابره واشنگتن به 1118 يا 1511 سال وقايع

 (.11 ص)

 يم سخن آن از بارها و بارها وي و است پهلوي دولت با مردم هاي مخالفت کليد امر يک سيک گري نظر به

 با راناي مردم اي ريشه و عميق مخالفت آن و بودند کرده فراموش را چيز يک ها امريکايي گفت، بايد: گويد

 اهلل، آيت ساله چهارده تبعيد و شدن زنداني دستگيري، که دانستند نمي ها آن... بود غربي ارزشهاي سلطه

 بوده اه امريکايي به ويژه امتيازات اعطاي ويژه به و ايران جامعه شدن غربي با وي مخالفت مستقيم نتيجه

 (.11 ص) است

 ديدج سياست کيسينجر و نيکسون پنجاه دهه اوائل در و گرداند باز ايران به را آرامش حوادث آن سرکوبي

 بگذارد يرانا اختيار در را ها سالح ترين پيشرفته تا کرد موافقت امريکا. کردند طراحي ايران قبال در را امريکا

 آن پاسبان و منطقه حافظ تا کند مجهز اي وسيله نوع هر به ديد مي منطقه آرام و امن جزيره که را ايران و

 ارشاختي در بايد مي خواست مي شاه که را سالحي نوع هر که بود اين پذيرفتند امريکا سران آنچه. باشد

 اين با را مخالفتي نوع هيچ جرأت امريکا خارجه وزارت نه و دفاع وزارت نه ترتيب بدين و گرفت مي قرار

 .شاه نظام از امريکا شرط و قيد بي و دربست حمايت يعني اين(. 15 ص) نداشتند شاه خواسته و سياست

 و دقمص دوران تحوالت که امريکا کار کهنه سياستمداران که بود اين سيک گري نظر از توجه جالب نکته

 در ريادا هاي دستگاه از همگي 1533 سال در کارتر آمدن کار روي آستانه در داشتند، ياد به را آن از بعد

 که بودند گرفته مقامات اين در کساني را آنان جاي و بودند رفته امريکا خارجه وزارت و ملي امنيت شوراي

 گوش يستن حاضر کسي نصيحت به که است اين عيبش تنها که دانستند مي فکر صاحب فردي را ايران شاه

 (.13) بدهد
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 در چندان اما ببيند قدرت اريکه بر امريکا در را خود کانديداي بود نتوانسته شاه که اين رغم به زمان اين

 ها اييامريک تصور. بود اختيارش در خواست مي هرچه تقريبا که داشت نفوذ آن اداري هاي دستگاه و امريکا

 ازرسب توسط انقالب از پيش ماه هيجده که گزارشي در. ندارد وجود شاه سقوط امکان اساسا که بود آن بر نيز

 «ندارد وجود شاه رهبري برابر در داخلي جدي چالش هيچ: »بود آمده بود شده تهيه مريکاا خارجه وزارت کل

 #(.15 ص)

 ينا از کدام هيچ ايران مورد در اما آمد کار روي تسليحات فروش کاهش و بشر حقوق بسط شعار با کارتر

 آمدن کار روي از شاه هاي نگراني تمام است داده شرح سيک گري که چنان واقع در. نشد طرح مسأله دو

 اجرا ار کيسنيجر و نيکسون توسط شده طرح سياست همان درست کارتر و بود مورد بي باره اين در کارتر

 ايران در ترور و شکنجه از استفاده 1530 دهه جريان در:  سيک گري نوشته به که است حالي در اين. کرد

 اسيسي دشمنان ارعاب و شناسايي به ستردهگ اختيارات داشتن با ساواک مخوف سازمان و بود شده معمول

 شدت از اندکي کارتر حکومت اول هاي ماه در که کند مي تأييد سيک گري(. 90) پرداخت مي شاه

 آن کسع مسأله دقيقا گفت بايد باره اين در اما. شد گرفته سر از دوباره سپس و شد کاسته شاه برخوردهاي

 نشود شااف مسأله که آن براي و بود انقالبيون محاکمات نگران اهش رژيم زيرا. کند مي فکر وي که است چيزي

 رد و کشانده دادگاه به را آنان نباشد الزم تا کرد ترور خيابانها در را مبارزان از نفر صدها 1199 سالهاي طي

 دست هب توان مي وقت هاي روزنامه به مراجعه با را مسأله اين. گيرد صورت آن عليه تبليغاتي محاکمه جريان

 .آورد

 اين ومتدا و حفظ براي بود حاضر:  امريکا دولت سيک گري نظر به که بود چندان امريکا براي ايران اهميت

 (.91 ص) بگيرد ناديده را بشر حقوق و تسليحات فروش زمينه در خود سياستهاي از برخي روابط

.  دبو امريکا دولت از واکسآ هواپيماهاي خريد درخواست به مربوط کارتر دوره در مربوط بحث نخستين

 ناي با امريکا دولت نهايت در پايين، سطوح در ها مخالفت از برخي رغم به که دهد مي نشان سيک گري

 ها درخواست اين شدن اجرايي هرچند. کرد موافقت سالح خريد در شاه ديگر هاي درخواست و درخواست

 شاه رايب را پيام اين کارتر طرف از ايران به سکآوا فروش تأييد سيک گري نظر به. کرد برخورد انقالب با

 گرچه(. 91 ص) بخشيد، خواهد استمرار ايران با را خود امنيتي روابط شک بدون متحده اياالت  که داشت

 .کند تفکر و تأمل باره اين در قدري است ممکن

 جديد هاي سالح فروش براي موافقت گرفتن از بعد اين و کرد سفر امريکا به 33 سال نوامبر در شاه

 انتظامي نيروهاي توسط آور اشک گاز از استفاده و آنان تظاهرات و دانشجويان مخالفت. بود درخواستي
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 را ودخ رسمي سخنراني خفگي احساس و سرفه از موجي ميان در:  شام سفره در شاه تا شد سبب امريکايي

 #(10 ص. )کند آغاز

 به يرانا از امريکا حمايت گرفت، صورت که گفتگوهايي طي ازب و آمد ايران به کارتر آن از بعد هفته شش

 اي شهگو در ثبات جزيره» را ايران  شاه، ميهماني در خود سخنراني در کارتر. يافت ادامه قبلي استحکام همان

 شاه نفس به اعتماد جلب جمالت، اين از کارتر هدف سيک، گري نظر به. کرد وصف «جهان از پرآشوب

 نييع ايران ها مخالفت از برخي رغم به که بود آن کارتر و امريکا مردان دولت تصور زمان ناي( 18 ص. )بود

 مخالفت شروع با که شد سبب دانستند مي ثبات با جزيره را ايران که تصور همين. ايران يعني هم شاه و شاه

 (.11 ص) باشد نداشته آن با برخورد براي را الزم آمادگي امريکا دولت 91 سال در اعتراضها و ها

 يانهم شاه، مخالفان ميان از کس هيچ براي و دانست مي شاه از عبارت را ايران امريکا که بود سال ده جا اين تا

 زا گزارشي هيچ و بود ها تحليل همه محور شاه. کند گفتگو وي با تا نبود قائل را آن ارزش افراطي، و رو

 در هآنچ تحليل و رويارويي از امريکا دولت همين براي و گرفت نمي قرار امريکا دولت اختيار در مخالفين

 .ماند عاجز گذشت انقالب نيم و سال يک

 اين چرا داشت اهميت متحده اياالت براي اندازه اين تا ايران اگر: هست پرسش اين جاي اينجا اينجا در

 ادهس بسيار سيک گري نظر از پرسش اين پاسخ گيرد؟ قرار خميني امام اختيار در حکومت داد اجازه دولت

 خميني امام اين، وجود با. بود متحده اياالت به وابسته که داشت قرار شاهي دستان در قدرت تمام: است

 و گذاشتيد نفر يک اختيار در را چيز همه شما وقتي واقع در(. 13 ص. )کند سرنگون را شاه اين بود توانسته

 .ماند نمي شما براي چيزي که بدانيد بايد کرد سقوط او

 لمچه» تعبير. کند مي آغاز را ايران در انقالبي تحوالت شروع بعد به 11 ص از يعني اينجا از تازه سيک گري

 به ارهاش سيک گري. است گرفته کني مهدوي اهلل آيت مصاحبه از سيک گري که است تعبيري «چهلم تا

: ستا آورده آن در و نوشته ژينسکيبر براي قم شهداي چهلم مراسم برگزاري با همزمان که کند مي گزارشي

. دباش مسلمان راستي دست فعاالن يعني شاه، رژيم واقعي دشمنان کار مذکور هاي ناآرامي رسد مي نظر به

 اين گزارش اين در وي(. 15 ص) دانند مي ستيز سنت و ليبرال بسيار را شاه مدرانيزاسيون برنامه افراد، اين

 فتند،گ مي ديگر برخي و شاه چيزي يعني باشد، ها کمونيست سوي از گرفته نشأت ها مخالفت که را نظر

 .پذيرد نمي
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 ريگ. داشت سرکوب وسائل ديگر و آور اشک گاز به نياز ايران در شورشها سرکوب براي شاه رژيم اکنون

 متحده اياالت از آور اشک گاز خريد براي شاه درخواست با کارتر دولت مارس 81 در: نويسد مي سيک

 (.30 ص. )نمود تموافق

 و امريکا اب خود روابط تقويت براي مسأله اين از شاه استفاده و افغانستان در کمونيستي کودتاي اتفاق با

 منحرف ايران در ها مخالفت اصلي عامل ماجراي از هم باز امريکا مردان دولت بيشتر، هاي سالح درخواست

 #.شدند

 گاه و بودند ايران اوضاع نگران اسرائيل و فرانسه هاي فارتس کارمندان که گويد مي سيک گري زمان اين در

 نهاآ مقابل در کسي اما رسيد مي هم واشنگتن به حتي و منتقل متبوعشان هاي دولت به ها نگراني اين

 يرانا شاه از تا بود شده مصمم ميالدي هفتاد دهه طي امريکا دولت که بود اين مهم. داد نمي نشان حساسيت

 هاي دشواري جستجوي در هيچ ايران در آن عوامل و دولت اين که شد آن نتيجه(. 31 ص) نکند انتقاد

 .کند مي تهديد را رژيم اين خطري چه که درنيافتند و نيامدند بر شاه برابر موجود

 وفانيت وضعيت جز است، سياست اساس که بازي شطرنج شرايط که دهد مي توضيح سيک گري اينجا در

 .ريزد مي بهم را رنجشط صفحه همه که است

 سيک گري ظرن به. کند گزارش را ايران اوضاع بايست مي که بود کسي نخستين ايران در امريکا سفير ساليوان

 هب. نبود او خاص مسأله اين. نداشت آنها از تفسيري و تحليل هيچ اما کرد مي گزارش خوب را اخبار وي

 هاي سياست تغيير براي را طرحي 1531 سال پاياني هاي ماه تا غربي هاي دولت از يک هيچ: سيک نظرگري

 (.35 ص) بودند نکرده تهيه انقالبيون سوي به گرايش و ايران قبال در خود

 مي ار شاه بودن نازنازي و بودند نشسته شاه نعمت خوان سر که کساني ديگر و ها اروپايي و ها امريکايي

 نمي رازي نداشتند را شاه مخالفان با گرفتن تماس جرأت که همچنان. نداشتند را او از انتقاد جرأت شناختند

 تسريع را شاه ونيسرنگ بسا اقداماتي چنين که بود اين بر تصور واقع در. بکنند را شاه ناراحتي تصور توانستند

 امکان زا سخن که باشد کسي نخستين خواست نمي امريکا طويل و عريض دستگاه در کسي هم شايد. کند

 (.11 ص) يدگو مي شاه سقوط

 رايب غريبي و عجيب هاي درخواست باز بود زده تکيه قدرت اريکه بر سخت و همچنان که شاه زمان اين در

 دتهام ها درخواست اين بررسي. داشت خود آينده به او که بود اعتمادي از گرفته نشأت اين. داد سالح خريد

 .دش موافقت آنها اعظم بخش با مدتها از سپ. نه يا بکنند موافقت اينجا در گرفت، را ها امريکايي وقت
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 گذراندن براي را 93 سال تابستان تمام کشور اين سفير ساليوان که بود مبهم امريکا براي چندان ايران اوضاع

 روشن و گرديد مي ارسال سفارت عادي افراد طريق از فقط ها گزارش و رفت امريکا به تابستان تعطيالت

 #. باشد داشته ندانيچ اهميت توانست نمي که بود

 نبود آميز مسالمت: نويسد مي وي. بود فريبنده شود مي ديده گهگاه که آرامشي وي نظر به دوره اين در

 با اما( 11 ص) بود شريعتمداري اهلل آيت هاي گري ميانجي محصول فقط ژوئن ماه در مردم هاي راهپيمايي

 ماجراي. شد شهر اين در نظامي حکومت اعالم به منجر و گرفت باال اصفهان در شورش رمضان ماه شروع

 التتعطي در ساليوان که بود حالي در وقايع اين تمامي. افزود اعتراضات وسعت بر هم آبادان رکس سينما

 (.15 ص) برد مي سر به تابستاني

 بود رگشتهب تازه که ساليوان. کند منصوب وزيري نخست به را امامي شريف تا بود گرفته تصميم شاه اکنون

 آنچه! دکن پياده کشورش در را راستين دمکراسي تا دارد آن بناي او که نوشت شاه قول از و کرد ديدار شاه با

 البط که نظاميان يکي گرايش دو ميان در و شده منزوي و گير گوشه عصبي، تدريجا شاه که اين بود مهم

 ازب را رفته دست از اعتماد ندتوا مي دمکراسي گسترش معتقدند که اي عده و هستند خشن برخوردهاي

 لحظات اين رد را شاه کننده دلگرم نامه يک نوشتن با کارتر تا بود آن ساليوان پيشنهاد. است کرده گير گرداند

 .داد انجام را کار اين کارتر. کند روحي حمايت و کمک بحراني

 تغييرات و او روحي حاالت و شاه حواس و هوش است توجه جالب ها امريکايي براي پس اين از آنچه

 يک عنوان به داشت دوست ايران شاه اصوال: نويسد مي سيک گري. دهد مي رخ وي در که است جسمي

 ايران به لني براي بلندش هاي انديشه که کسي. شود شناخته انديش دور و باهوش، فرد، به منحصر شخصيت

 نبود، بعيد شاه از اين(. 51 ص) دارد رقرا مردمش و مشاوران تمامي ديد فراسوي در مدرن و ثروتمند قوي،

 و ودندب کرده بنا شاه تصور همين اساس بر ايران با رابطه در را خود سياست هم ها امريکايي که بود آن بعيد

 .ردک مي نمايي خود امريکا خارجي سياست دستگاه در شاه از تصويري چنين کماکان: سيک گري نظر به

 لقيت که بود اين بر من تصور داد مي مخالفان به را امتيازات اين اهش که زماني در نويسد مي سيک گري

 ريج سبب اين و. است زده اقدام اين به دست است شده ضعيف چون شاه که است اين امتيازات از مخالفان

 جربهت ايران در دمکراسي آن از پيش که بود آن دليلش واقع، در. شد هم چنين که شد خواهد آنان بيشتر شدن

 (.51 ص) بود شاه شدن ضعيف معناي به مآبانه دمکرات امتيازات اين اعطاي و بود هنشد

 رگيرد سخت که کارتر شخص و امريکا دولت هم باز و افتاد اتفاق ژاله ميدان واقعه که بود وضعيت اين در

 از بودند چين با روابط و 8 سالت به مربوط مذاکرات نيز و اسرائيل و مصر ميان ديويد کمپ پيمان امضاي
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 رانو. داشت حمايت به نياز بود ديده روحي آسيب سخت ايران اوضاع از که شاه. ماندند غافل ايران مسأله

 بهترين که بود آن قضيه صوري بهانه. دهد دلگرمي را او کرده گفتگو وي با تلفني تا خواست کارتر از سادات

 کس هيچ که شاهي بود، شاه از حمايت اجرام اصل اما شود داده بسط ايران در دمکراسي که است اين راه

 #.هدد قرار ديگري اختيار در است قائل خود براي که اختياراتي از اندکي حتي بتواند او کرد نمي تصور

 تأسف اظهار نضم بيانيه اين در. کرد صادر شاه از دفاع در اي بيانيه سفيد کاخ هم باز تلفني گفتگوي از پس

 به اعاوض و يابد پايان ها خشونت زودتر هرچه که بود شده اميدواري ابراز گناه،بي افراد خون شدن ريخته از

 کاران را کارتر با تلفني صحبت خاطراتش در شاه بعدها که است آن شگفت(. 59 ص) برگردد عادي حالت

 که است بوده سنگين شاه جسم و روح بر چندان ژاله ميدان ضربه که کند مي دفاع چنين سيک گري. کرد

 ص. )است کرده فراموش را گفتگو اصل کلي طور به بعدا و بوده زده حيرت کارتر با صحبت حين در وي

53.) 

 و جسم در هک تحوالتي و تغيير از شاه با ديدارش اولين در نبود ايران در را تابستان تعطيالت که هم پارسونز

 .نکرد بيدار انگليس يا امريکا در را کسي هم گزارش اين اما. بود شده زده شگفت بود، داده رخ شاه روح

 گفته سخن کردند برقرار خميني امام گروه با ها امريکايي که هايي ارتباط نخستين از سيک گري اينجا در

 با وي. دارد ايران در ناسيوناليسم باره در هم کتابي که بود کاتم ريچارد نام با دانشگاه استاد يک واسطه. است

 مخالفت هب دهندگان سازمان از يکي عنوان به وي که نقشي و يزدي دکتر به شارها با و گرفته تماس سيک گري

 اهدستگ. نه يا دارد وجود گفتگو و آنان ميان تماس امکان آيا که بداند است خواسته او از دارد شاه عليه ها

: کرد هاراظ بلکه نداد نشان موافقت روي پيشنهاد اين با ديد مي استوار را شاه همچنان که امريکا بوروکراسي

 گري البته(. 100 ص) برساند امريکا دولت اطالع به نامه طريق از را آن تواند مي دارد سخني يزدي چه چنان

 اين در وا. شد برقرار يزدي با بسياري هاي تماس مستقيم، غير و مستقيم بعد، هاي ماه در: نويسد مي سيک

 يينتب و تعريف غرب جامعه براي قبول قابل اي گونه به را خميني امام مواضع کرد مي تالش همواره ديدارها

 زاده بقط صادق مثل غرب در کرده تحصيل انقالبيون از ديگر تن چند و يزدي: افزايد مي سيک گري. کند

 ات کردند مي تالش ها آن. کردند مي عمل خميني امام نظرات و آرا مفسران عنوان به صدر، بني ابوالحسن و

 وشگ به قبول قابل و جذاب شکلي به را آن و بردارند ميان از را خميني امام ي آموزه موارناه و تيز هاي لبه

 (.100 ص) برسانند غرب دنياي

 هک کاتم نظر رد با من گويد مي وي. نداشت باور زمان همان از را خميني امام بودن رو ميانه سيک گري خود

 رهبران: منوشت برژينسکي به دانستند مي رو ميانه زديي مانند افرادي تأثير تحت را او افکار و خميني امام
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 خود جايگاه و موقعيت شد، خواهد ايران جامعه گريبانگير که هايي بحران اثر در زودي به رو ميانه و سکوالر

 #.شدند گذاشته کنار انقالب از همفکرانش و يزدي بعدها که همين يعني( 101 ص) داد خواهند دست از را

 يداريد اکتبر دهم در که ساليوان. بود شده زده وحشت کامال اعتراض و مخالفت همه اين رابرب در شاه اکنون

 کمي ماا رسيد، مي نظر به عصبي و افسرده شدت به ديدار، اين ابتداي در شاه: نوشت داشت شاه با طوالني

 بود کرده تکيه کاامري به را عمري که شاه براي(. 108 ص. )کرد پيدا بهتري وضعيت من، با گفتگو از پس

 يا کند صحبت او با تلفني کارتر يا کند ديدار او با سوليوان يا که نبود اين از تر بخش آرامش چيزي هيچ

 بازگشت براي خميني امام از دعوت از شاه ديدار اين در. نمايد صادر او حمايت در اي بيانيه امريکا دولت

 أييدت وي. خواند ناعاقالنه را شرط و قيد بدون دعوت و دکر مخالفت آن با سوليوان اما گفت، سخن ايران به

 و حقوق افزايش به ها مخالفت نخستين ظهور و نظاميان سوي از خطر احساس موازات به شاه که کند مي

 .پرداخت آنان مزاياي

 او با کارتر يا بيايد، او ديدار به که بود ساليوان اختيار در گوشش و چشم شاه ديگر زمان هر مثل زمان اين

 سناتور ادندد خبر من به بار يک: گويد مي شاه. بگيرند تماس او با سناتورها از يکي يا. کند صحبت تلفني

 تم،برداش را گوشي که هنگامي اما کند؛ صحبت من با خواهد مي و است زده تلفن واشنگتن از کندي ادوارد

 کن گيري کناره سلطنت از محمد. کن گيري کناره سلطنت از محمد: گفت مي که شنيدم را اي آهسته صداي

 (198 ص)

 عراق دولت از شاه. شد مي انديشيده اي چاره او براي بايد و بود ايران بالمنازع رهبر خميني امام اکنون

 بود هکرد امضا دوستي پيمان ايران با تازگي به که عراق دولت و کند بيرون کشور اين از را او تا خواست

 در پاريس هب رفتن سپس و بغداد به بازگشت آن از پس و کويت مرز تا رفتن ستاندا. شد کار اين به حاضر

 که بود اين بر تصورات همه. شد منجر لوشاتو نوفل در اقامت و فرانسه به خميني امام عزيمت به نهايت

 نوشته و برود عراق به بتواند زائري هر عراق همانند که نيست چنين و شد خواهد قطع انقالبيون با او ارتباط

 دولت آميز فاجعه نهايت در و بزرگ اشتباهات از يکي استدالل اين:  سيک گري نظر به.  بياورد او از نوار و

 (.101 ص. )بود ايران مردان

 روممح روشن پيشنهادهاي داشتن از مکرر ديدارهاي رغم به که بود شده سوليواني گرفتار زده وحشت شاه

 روي با هابعد تجربه دو هر. ائتالفي دولت تشکيل يا نظامي دولت تشکيل :کرد مطرح را گزينه دو شاه. بود

 .شد عملي بختيار سپس و ازهاري آمدن کار



357 

 

 آن هب اوضاع که بودند باور اين بر پارسونز و سوليوان ديد مي کننده نااميد را چيز همه شاه که زمان اين در

 #.يستن بيند، مي کننده نااميد و تاريک را آن شاه که اندازه

 تا هدد تشکيل سرکوب براي قدرتمندي دولت بايد شاه که بود اين بود توجه مورد امريکا در که اي گزينه

. بودن سوليوان قبول مورد گزينه اين. بگيرد اختيار در شود عمل وارد ارتش که آن از پيش را اوضاع بتواند

 او و ردک دفاع شاه از قاطعيت با بايست يم که بود نکته اين حاوي بود شده طراحي امريکا در که اي گزينه

 همچنين( 101 ص) نمود حفظ ثبات با وضعيت يک به ايران انتقال در کليدي عنصر عنوان به همچنان را

 خميني هللا آيت: گفت وي. کرد مخالفت هم آن با ساليوان که بود شده طرح هم مخالفان با گرفتن تماس بحث

 (.103 ص. )کنيم کار شاه با که است اين ما سرنوشت. شتدا نگه قرنطينه در کامال بايد را

 پردازدب شاه از آشکار هاي حمايت به نبايد مرحله اين در امريکا که بود معتقد سوليوان سيک گري نظر به

 .گذاشت خواهد باقي مخالفان روي منفي تأثير که چرا

 ايران رد نظامي دولت نبايد بود معتقد که رنظ يک. بود امريکا دولتمردان ميان در متفاوت نظر دو زمان اين در

 مي تالش و بود آن دنبال به برژينسکي که  نظامي دولت يک تشکيل لزوم يعني مخالف نظري و داد تشکيل

 بسياري سيک گري نظر به. آورد فراهم ايران در نظامي دولت تشکيل جهت در خود براي همراهاني تا کرد

 و ناآرام وضعيت اين وجود با 1531 سال اکتبر ماه پايان تا و شد مي حمطر معمولي سطوح در مسائل اين از

 کيلتش ايران تحوالت خصوص در امريکا رتبه عالي سران توسط نشست يک حتي هنوز ايران در متالطم

 (.101 ص) بود نشده

 فيرس که يزاهد که دهد مي توجه نکته اين به بارها سيک گري امريکا، در داخلي هاي نظر اختالف جريان در

 اين رب تصورش زاهدي. بود گفتگو و مذاکره مشغول مرتب و داشت همراهي برژينسکي با بود امريکا در شاه

 تکرار ها امريکايي حمايت با هم بار اين و مرداد 81 رويدادهاي در را پدرش نقش نوعي به تواند مي که بود

 #.کند

 دفترش در را او کارتر اکتبر، 11 روز و ديد مي بانيخل آموزش امريکا در ساله هيجده پهلوي رضا زمان اين

: فتگ ديدار اين در کارتر. بود سلطنت دستگاه از امريکا دولت حمايت اقدام اين معناي. پذيرفت حضور به

 (.110 ص) ماست خارجي سياست مهم مباني از يکي ايران، با ما اتحاد و دوستي

 ايران اوضاع کردن آرام براي حلي راه چه که گرفت مي تصميم بايد شاه و بود امامي شريف دولت اواخر

 .دارد
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 که اين از شاه. کرد وصف «ناراحت و غمگين» را او و کرد ديدار شاه با هم ساليون اکتبر 11 روز همان در

 آورد ارک روي نظامي دولت بايست مي که اين اما. بود ناراحت بدهد خرج به ابتکاري نتوانسته امامي شريف

 بههج کردن جدا براي شاه اقدام سيک گري نظر به. بود مردد باره آن در شاه که بود چيزي ائتالفي دولت يا

 به دليل همين به. بود شده دير کار اين انجام براي زمان واقع در. نبود شدني مرحله اين در روحانيون از ملي

 با باره اين در تا رفت پاريس به سنجابي کريم. شد گذاشته کنار ملي جبهه آوردن کار روي از بحث سرعت

 هاي تهخواس تمام قاطعيت با خميني اهلل آيت: سيک گري نظر به که بود روشن اما کند، صحبت خميني امام

 اهلل تآي برخالف که ملي جبهه رهبران و بود شاه رفتن خواستار فقط او. کند مي رد را سکوالر گرايان ملي

 متعظي سر قاطع، موضع اين برابر در نبودند برخوردار ها توده ميان در چنداني جايگاه و قدرت از خميني

 (.118 ص) آوردند فرود

 ندک اداره را کشور نظامي دولت با و بماند شاه که اين ميان در. کرد مي چاره ساليوان بايد را شاه سردرگمي

 اماتمق از ساليوان. داد يم ترجيح را اول حل راه ساليوان گيرد، عهده بر را کار ارتش و کرده ترک را کشور يا

 زا راهنمايي خواستار او که بود بار نخستين اين سيک گري قول به و کرد راهنمايي خواست در امريکا

 ايران که بود اين عمده مشکل. نبرد پيش از کاري هم امريکا عاليرتبه مقامات جلسه حتي. بود شده واشنگتن

 اندک اطالعات اصوال چون. آمد نمي هم ها امريکايي هنذ به حلي راه هيچ و شده تبديل سردرگم گالف به

 .بود

 سيک يگر قول به گرچه و بود داده سر بشر حقوق نداي يکسره که بود اين کارتر معضل يک ديگر سوي از

 شعارها اين حال هر به اما «نداشت امريکا خارجي سياست در اي کننده تعيين نقش بشر حقوق مسأله»

 ژهوي امريکا گيري تصميم دستگاه شدن فلج يعني مشکل اين(. 111. )بود آورده دپدي هم را هايي دشواري

 #.«بودند شده روبرو سياسي فلج با هم اسرائيل و فرانسه و انگليس دولت» بلکه نبود امريکا

 اختالف الفيائت دولت تشکيل با سياسي يا گرايانه نظامي حل راه يک انتخاب ميان شد برگزار که اي جلسه در

 اقدامات انجام» که را زاهدي نظر برژينسکي و دادند مي ترجيح را دوم راه شماري و ساليوان. آمد يدپد

 را اريخت تا که بود آن زاهدي هدف سيک گري نوشته به. داد مي ترجيح «بود انقالبيون عليه آميز خشونت

 هم شاه را حل راه اين. شتدا مرداد 81 کودتاي در پدرش که گيرد عهده بر را نقشي همان يعني کند تکرار

 است ردهک تغيير نيز پيش هفته دو به نسبت وضعيت حتي و  نيست 1591 سال اکنون: بود گفته او. نپذيرفت

 (.181 ص)
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 شاه اب برژينسکي که تماسي در. بود او اراده تقويت براي شاه از قاطعانه حمايت بود توافق مورد هم باز آنچه

 خواهدن کم را مشکالت مخالفان به دادن امتياز صرف که شد گفته وي به و کرد حمايت وي از هم باز گرفت

 مايتح بخواهد شاه که ديگري دولت هر يا نظامي دولت تشکيل از که گفت برژينسکي مرحله اين در. کرد

 لتشکي امريکا ملي امنيت مشاور چرا که داشت اعتراض ساليوان به شاه که بود حالي در اين. کرد خواهد

 در که است جالب بنابرين. نيست پاسخگو حل راه اين که حالي در است کرده توصيه او به را نظامي دولت

 ينا بر و دانست نمي مؤثر را آن باره اين در شاه و بود نظامي دولت تشکيل حامي امريکا دولت مرحله اين

 (.181 ص) نيست مرداد 81 زمان زمان که بود باور

 اليح در اين. شد تشکيل نظامي دولت امامي، شريف دولت از پس و شده فتهپذير نهايت در امريکا حل راه

 رد. کردند حمله غرب فرهنگ نمادهاي به» و ريخته خيابانها به عصباني دانشجويان روزها همين در که بود

 آتش بسياري هاي هتل و ها غربي تجاري مؤسسات سينماها، فروشي، مشروب هاي مغازه ها، بانک نتيجه

 (.181 ص) «ندشد زده

: تگف که بود سخنراني همين در حال عين در و کرد اعالم را نظامي دولت تشکيل سخنراني يک ضمن شاه

 است، الهي اي هديه که سلطنت. هستم مشروطه سلطنت مدافع من. شنيدم را ايران ملت شما انقالبي پيام من

 ويدگ مي و نيست خشنود شاه سخنان اين از سيک گري. «است شده واگذار شاه به مردم سوي از که اي هديه

 .بگيرند پس را هديه اين دارند حق مردم که بود اين او اخير سخن معناي و داشت خواهان پوزش لحني وي

 امر اين. انداخت زندان به را نصيري و هويدا مانند خود دولت سابق سران از تعدادي شاه که بود اينجا در

 .بگريزند خارج هب ديگر شماري تدريج به تا شد سبب

. دکن مي فکر شاه از حمايت به هم هنوز امريکا انقالب، وسيع دامنه و مردمي اعتراضات همه رغم به اينجا تا

 شاه يآزردگ از اجتناب براي هميشه ما که گفت سيا رئيس ترنر. بود شده عمل زمان اين تا بود اي رويه اين

 #.ريمننگ سو آن از را ماجرا تا است شده سبب امر همين و. ماي کرده خودداري شاه مخالفان با گرفتن تماس از

 پيشنهاد ساليوان ندارد، هم را الزم قاطعيت شد مي گفته که ازهاري دولت تشکيل از پس روز چند تنها

 هنوز هنقط اين به رسيدن براي گرچه. بود شاه رفتن براي زمينه شدن آماده که داد ها امريکايي براي جديدي

 ياننظام وي نظر به. است شده اي تازه مرحله وارد اوضاع که بود روشن روي هر به اما بود مانده يزياد فاصله

 ميان افقتو. بيندازند راه خون حمام نيستند حاضر کشور نظامي سران. هستند کليدي عنصر دو روحانيون و و

 از اليوانس. شود وخيم شدت به اوضاع جوانتر افسران دست به کار افتادن با بسا و. نيست ممکن هم دو اين

 روي هر به هم ايران مياني نسل. هستند کمونيست ضد دشت به کليد دو هر که بود گفته سخن طرح اين
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 رو هميان طيف که است قوي احتمال اين بيايد ايران به هم خميني امام و برود شاه اگر حتي و غربگراست

 با تنهاي در و غربگرا هم و است کمونيست ضد هم که طيفي. برآوردند سر تحوالت اين مجموعه از بتوانند

 وانسالي که احتمالي تنها. داشت خواهد وجود امريکا براي قوا تجديد براي فرصتي باز شاه، دادن دست از

 (.111 ص) باشد نداشته اي رابطه اسرائيل با است ممکن آينده دولت که اين بود داده

 حصيلت ايرانيان شاه، رفتن و خميني امام بازگشت صورت در که ندداشت نظر مد هم را فرض اين ها امريکايي

 (.193 ص) داد نخواهند تن روحانيون حکومت به کرده،

 هک بود حلي راه اين. نه يا آمد درخواهد آب از درست بيني پيش اين آيا که بود اين مهم امريکا سران براي

 ماجرا يکس گري نظر به اما. بسازد دولتي چنين يک بازرگان دولت از تا کرد تالش و پذيرفت امريکا باالخره

 به شتبازگ از پس خميني امام آنها تصور برخالف که چرا نرفت پيش خواستند مي ها امريکايي که گونه آن

 اشتياق و شور در جوان افسران غربگرايانه تمايالت عالوه به و کرد عمل فعال بلکه نداشت انفعالي نقش ايران

 ردنک عملي به تمام سرسختي با بلکه کرد عمل فعال تنها نه خميني امام. شد محو آنان يانقالب – اسالمي

 (.111 ص) پرداخت ايران در فقيه واليت حکومت تشکيل خصوص در خود نظرات

. ودب ترديد محل شاه از آن بدنه خصوص به ارتش حمايت که اين آن و بود آمده پديد جديدي مشکل اکنون

: گفت يونانقالب به امام. بود ارتش جذب بر هم خميني امام سياست و گريختند پادگانها از سربازان از بسياري

 ايج سربازاان قلب در کنيد سعي بايد شما. دهيد قرار هدف را او قلب بلکه. نکنيد حمله ارتش سينه به

 #.هستند ما برادران آنها... بگشايند آتش شما روي به ها آن اگر حتي. بگيريد

 مي کسي گري داد مي ترجيح را نظامي حکومت تشکيل حل راه هنوز امريکا دولت ساليوان شنهادپي رغم به

 شاه که بود فرض اين بر مذکور سياست. بود شاه از جانبه همه حمايت متحده اياالت رسمي سياست: نويسد

 (.118 ص) بپردازد مخالفان سرکوب به تمام خشونت و قاطعيت با است قادر

 براي. رستادف ايران به اوضاع بررسي براي را اي ويژه نماينده برژينسکي ساليوان، توصيه اساس بر حال اين با

 کمترين و بيند مي گيج و کنگ کامال را اوضاع و ندارد مشخصي پيشنهاد هيچ شاه که بود اين مهم نماينده اين

 يم فکر و است مشکوک هم انگليس و امريکا به شاه که آن شگفت. ندارد خودش هاي تحليل به اعتمادي

 .هستند مخالفانش با تماس حال در آنان کند

 گري هک بود اطالعاتي ضعف مسأله بود مطرح امريکا در ايران با ارتباط در که بحثي ترين داغ وقت اين در

 هب همه و يافت ادامه مدتها براي بحث اين. است کرده آغاز سفيد کاخ در را بحث اين او: گويد مي سيک
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 روبرو انمخالف خصوص به و ايران باره در اطالعات فقر با امريکا بود شده سبب که گشتند مي مليعا دنبال

 کند مرور را اخير سال يک هاي گزارش تمامي تا شود مي موظف سيک گري زمان اين در(. 111 ص) شود

 که است آن فتيشگ. دهد ارائه را است شده گزارش چيزي چه دقيقا که اين و آنها کيفيت از ارزيابي يک و

 يک هب مربوط تنها که دوم مقاله در که بود کرده ارائه سال يک اين طول در تحليلي مقاله دو تنها سيا سازمان

 !تنيس هم انقالبي قبل حتي يا انقالبي وضعيت در ايران: بود آمده بود شهريور هفدهم حادثه از قبل ماه

 دادن نشان معکوس و پردازي دروغ در بود، داده نشان آرام را چيز همه که را سيا سازمان ديگر گزارش وي

 .داند مي ايران به مربوط هاي گزارش ميان اول مقام داراي واقعيات

. است صتفر منتظر که کرد گاليه شوروي از شاه. رفتند شاه ديدار به پارسونز و ساليوان هم باز مرحله اين در

 موضع اند خواسته من از همگي که ام کرده دريافت ها ييامريکا از را متعددي هاي پيام من: کرد تأکيد وي

 رأتج و دل او گويند مي امريکا در که کساني به اشاره با سپس. کنم اتخاذ مخالفان عليه را خشني و قاطع

 نمي من. دارم هم عقل و قلب آن کنار در اما دارم، جرأت و دل من که بگو افراد به: گفت سوليوان به ندارد

 چندين شاه که بود کاري اين(. 198 ص. )کنم عام قتل را ايران جوانان ايران بر خود سلطه حفظ براي خواهم

 تهگذش از بيش و ندارد وي حال به سودي آن انجام که دانست مي کس هر از بهتر اکنون و بود داده انجام دهه

 .کند مي بدنام را او

 استفا فکر به امريکايي مقامات وقت اين در
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 هجري 0110 سال در منوره مدينه به او سفر گزارش و چلبي اوليا نامه سياحت

 جعفريان رسول از و گزارش: نويسنده

 جعفريان رسول از و گزارش: مترجم

 1111/  01/  01: سايت روي انتشار تاريخ

 

 آن اهميت و نامه سياحت باره در

 رنق دوّمِ نيمه در عثمانى، دوره در که است اى سفرنامه ترين مفصل و ترين مهم چلبى، اوليا نامه سياحت

 زمان آن که است وسيعى هاى سرزمين از نويسنده سفر خاطرات دارنده بر در و شده نوشته هجرى يازدهم

 و انىعثم ترکىِ به بارها ارزشمند، اثر اين. است بوده دولت آن سلطه از خارج گاه و عثمانى دولت اختيار در

 مى نشر دست در ،(ياپوکرِدى بانک انتشارات) yky انتشارات سوى از هم، ما دوران در و گرديده چاپ التين

 .است شده خارج چاپ از آن مجلد هشت تاکنون که باشد

 مى 1090 سال به مربوط و است آن اطراف شهرهاى و تبريز به مربوط که سفرنامه، اين از کوتاهى بخش

.(. صص 11 ش، 1111 تبريز،) است شده منتشر فارسى به و ترجمه نخجوانى حسين حاج مرحوم توسط باشد،

 با را آن وانت مى نوعى به که شگفت، المعارف دايرة اين از بيشترى متن و اطالع دانيم، مى که آنجا تا ما و

 لفمخت شهرهاى به مربوط که بخش، همان مطالعه. اند نکرده ارائه فارسى در کرد، مقايسه «شاردن سفرنامه»

 .دارد اهميت اندازه چه تا اثر اين که دهد مى نشان است،... و تبريز مراغه، جمله از ;آذربايجان

 شردهف گزارشى آخر در و پردازيم مى او باره در پژوهش به سپس کرده، وى زندگى به اى اشاره ابتدا اينجا در

 .کرد خواهيم ارائه مکه و مدينه به وى سفر از

 زا سفرنامه، گزارش اما ايم، کرده استفاده ترکى هاى سايت از برخى بهويژه گوناگون، منابع از مقدمه، در

 حمدا الصفصافى ردکت استاد بهوسيله «الحجازيه الرحلة» عنوان با که است آن حجاز بخش عربى ترجمه

 (.1555 قاهره، العربيه، داراآلفاق چاپ) ;است آمده در عربى به ترکى از المرسى،

 .ندارد را الزم دقت آن متن رسد مى نظر به اما زده، کتاب بر سودمندى حواشى وى
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 همانجا. آمد دنيا به استانبول شهر در اونقپانى در هجرى 1080 سال محرم دهم در( 1051 ـ1080) چلبى اوليا

 رقص جواهرچى او پدر. گرفت فرا ظلّى، محمد درويش پدرش از را نقاشى و تذهيب ، خط و رفت مدرسه به

. درس مى مشهور صوفىِ يسوى، احمد به ايشان اعالى نياى. آمد مى شمار به محترم فردى جهت اين از و بود

 ال،ح اين با. است مانده باقى آنان در تصوّف عاليق همچنان که است آن نشان هم او پدر براى درويش عنوان

 هم چلبى اوليا سرنوشت روى وضعيت اين طبعاً و بودند عثمانى دولت در اى برجسته هاى چهره او، خاندان

 #.است بوده مؤثر

 .دادند به حافظ لقب جهت همين به و کرد حفظ را قرآن مدرسى، دروس بر عالوه افندى

 تشويق مورد که خواند قرآن عثمانى مراد سلطان حضور در وفيه،اياص مسجد در قدر، شب در ،1019 سال در

 .گرفت قرار دربار مجموعه در يعنى ;باشد مصاحبش تا خواست او از سلطان. گرفت قرار وى

 لطانس تشويق مورد که آن از پس و داشت نيز شعر و موسيقى در مطالعاتى رسمى، دروس بر افزون چلبى،

 گلستان زا بخشى. شد آشنا فارسى و عربى با آنجا در. رفت عثمانى کاخ روناند به تحصيل براى گرفت، قرار

 انىزم. کند مى استناد خود سياحتنامه در هم آنها عبارات به گاه که کرد حفظ را رومى مالّى مثنوى و سعدى

. اشتد حفظ در فراوانى قصايد و اشعار گرفته، فرا زيادى مطالب و داشت سال بيست بود، اندرون در وى که

 .کشيد طول سال چهار دوره اين

 رد. آورد دست به شغلى دربار درون در بود، مراد سلطان مقرّبان از که پاشا، احمد ملک اش، دايى حمايت با

 .کرد موافقت او با هم سلطان و بپيوندد سپاه به تا خواست وى خودِ واقع

 شپدر دوستان و پدر از که آن دليل به و داشت مى دوست را سياحت زمان همان از اوليا که رسد مى نظر به

 نرىه کارهاى به که وى پدر واقع، در. داشت سر در سياحت هوس بود، شنيده مختلف بالد باره در مطالبى

 ستاندو زندگى داستان اوليا، و بود کرده شرکت زيگتوار جنگ در خودش بود، مشغول برنجى صفحات در

 در ار سياحت هوس ها، داستان اين شنيدن. شنيد مى داشتند، آمد و رفت پدرش با که آنان، زبان از را پدرش

 بود، دهدي آنجا در که را هرآنچه و کرد آغاز استانبول از را سفرش که بود ساله بيست وى. کرد مى تقويت او

 .کرد ثبت

 تا ترف ببوسد، را حضرت آن دست خواست وقتى. ديد خواب در را( وآله عليه اهلل صلى) پيامبر شبى او

 رخىب براى را خوابش که آن از پس. اهلل رسول يا «سياحت: »گفت لرزش از اهلل، رسول يا «شفاعت» بگويد

 .شد خواهد سياحت اهل او که کردند تأکيد آنان گفت، معبران از
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 قدرى گرچه آورده، اش سياحتنامه در او خود که است اى نکته اين. کرد آغاز داستان بااين را کارش وى

 .است حکايت اين اب متفاوت

 آورده دست به گردش اين در آنچه نگارش و استانبول از ديدار و گردش از پس ،1090/1110 سال در اوليا

 به لت،دو از برجستگانى همراه سپس. رفت گراى بهادرخان نزد کريمه، در و رفت طرابوزان و بورسا به بود،

 او رسف. کرد مى االغ و بريد کار و بود پاشاهان انمي رسان نامه ها، جنگ جريان در. کرد سفر مختلفى نقاط

 آن مختلف شهرهاى و آذربايجان از را دقيقى هاى آگاهى آن، طى که بود چهارچوب همين در هم ايران به

 #.کرد ثبت

 الس در که چنان ;بود پاشا يوسف خدمت در شد، «يانيا» تصرف به منجر که جنگى جريان در ،1119 سال در

 .رفت گرجستان و آذربايجان به آنجا از. بود محمدپاشا دفتر حسابدار مارزرو در 1111

 سال از عدب. بازگشت سپس و ماند آنجا در سال سه و رفت شام به پاشا مصطفى با استانبول از 1111 سال در

 .ماند صوفيه در مدتها و کرد آغاز عثمانى سلطه تحت اروپايىِ بخش به را خود سفر 1191

 .ودب سالنيک و( بلغارستان از) گومولجينه کانديه، تسليا، آلبانى، اطريش، در 1131 ـ 1113 هاى سال ميان

 انى،آلب اروپايى، روم حبشه، شمال تا عرب صحراى سودان، قفقاز، خاورميانه، آناتولى، تمامى چلبى اوليا 

 را عرب مناطق مامىت و روسيه جنوب دالماچيا، هرزگوين، و بوسنى هلند، آلمان، وين، مجارستان، رومانى،

 آگاهى او دفن محلّ از کسى امروزه. درگذشت استانبول در 1118 سال در وى. نوشت ديد، را آنچه و گشت

 .ندارد

 هايى شبخ يا همه تاکنون که است ترکى اى سفرنامه مجموعه بزرگترين و اسفار اين حاصل وى، سياحتنامه

 .است شده برگردان زبان ده به آن از

 شماره به «روان» قسمت در سراى، توپقاپى موزه در جلد، چهار در او، از مانده برجاى خطىِ هنسخ ترين مهم

( است چلبى خودِ از که شده پذيرفته  و) دارد وجود مؤلف خط به هم نسخه يک. شود مى نگهدارى 1193

 در 1551 سال در اى نامه پايان. شود مى نگهدارى «بغداد» قسمت در ،101 شماره به سراى توپقاپى در آن و

 .است شده نوشته سفرنامه، از نسخه اين باره

 شده تهنوش ها اروپايى توسط ويژه به مختلف هاى زبان در چلبى اوليا سياحتنامه باره در بسيارى پژوهش

 انىنش که شد برگزار کتاب اين باره در شرقى، مديترانه دانشگاه در 8001 نوامبر هشتم در هم سمينارى. است

 عبارت سمينار اين در شده ارائه مقاالت عناوين   www.emu.ed.tr)) است چنين سمينار آن اينترنتى
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 و منابع جنگ، مورخ يک چلبى اوليا کريمه، در هفدهم قرن در سربازى ساختار آناتولى، بازارهاى: از است

 از ستانبولا هودىي کليساى يک نوشتارى، نه گفتارى زبان به سياحتنامه ;رودوس جزيره سياحتنامه، محتواى

 اىه بخش سياحتنامه، در آناتولى در اوباشان و جالليان سياحتنامه، در باکو در اماکن هاى نام چلبى، نگاه

 حمام اتولى،آن در سياحتنامه پنجم تا اول مجلدات در نان سياحتنامه، در بايقرا حسين سلطان سياحتنامه، منظوم

 ى،آناتول شهرهاى از سياحتنامه در سجلى دفاتر سياحتنامه، در ىگزار حج و حج هاى راه سياحتنامه، در نامه

 و سلوبا استاد يک چلبى سياحتنامه، در( اوليه ترکهاى) اوغوز واژه سياحتنامه، در اروپايى هاى قيافه وصف

 .سياحتنامه در آذربايجان دربند تصوير و سياحتنامه در ترکى معجم يک طرح،

 و مهم کتاب دراين چه آن از تصويرى تواند مى که المللى، بين سمينار اين زا بود اى برگزيده عناوين اينها 

 جامان سياحتنامه اين باره در نيز ديگرى پژوهشىِ کارهاى اين، بر عالوه. کند ارائه ما به دارد، وجود مفصل

 غير) جانبا اوضاع» عنوان با تحقيقى سلجوق، الهيات دانشکده در بايبال، سامى دکتر نمونه، براى. است شده

 #.است نوشته «چلبى سياحتنامه در آناتولى ساکن( مسلمانان

 ديگر، خنس به. خير يا است واقعيت اساس بر نوشته، وى که را آنچه آيا که است اين پرسش ترين مهم اکنون

 است؟ نوشته را ها واقعيت يا کرده پردازى خيال وى آيا

 يلىکوپر که زمانى ;است کرده مى زندگى فتوحات در انىعثم توقف دوره اواخر در وى که داشت توجه بايد

 شتربي که بود مراد سلطان دوران زمان، اين. نداشت گيرى تصميم توان چندان سلطان و بودند اعظم صدر ها

 ودوج ها جاللى عصيان آناتولى، بخش در. بود شده ساکت هم اروپايى جبهه و بود داخلى مسائل سرگرم

 اين. شد مى تهديد( ساراى) عثمانى دربار برجستگان يا چرى ينى سوى از گهگاه يزن استانبول خود و داشت

 ىبررس مورد اوضاع، اين به توجه با را او هاى نوشته بايست مى و کرده گردش چلبى که است روزگارى

 همين که داشت توجه بايد کرده، نمايى بزرگ يا و پردازى خيال مطالب، از برخى نقل در چلبى اگر. داد قرار

 .است گذاشته تأثير او روى توقف، دوره

 حتى و رفت مى کار آخر تا و بود اندازه بى دانش دنبال به چيز، هر باره در که بود چنان چلبى شخصى عالقه

 با و تداش کافى نفس به اعتماد فرهنگش باره در و بود خودى فرهنگ مطيع وى. افتاد مى هم بافى خيال به

 موضع ضمن در و کرد مى ثبت را آنان کارهاى و رفت مى ها خارجى و اجانب دنز که بود اعتماد همين

 راىب اش خانه در حتى. کرد مى رونويسى را مسيحيان متون و رفت مى کليساها به وى. داشت را خود مسلّط

 هنگو اين براى وى. بخشيد مى دوام آنان با را اش دوستى و کرد مى آماده مخدّرات و شراب افراد، دسته آن

 از ايشست شگفت، رؤياهاى غيبى، اخبار. کرد مى زيادى تحمّل بايد داشت، افراد از دسته آن با که برخوردها
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 کتاب اين در طنز. کند جلب خود به را خواننده تا است نوشته آن براى را غرايب و عجايب نقل يا خود

 .است اساس اين بر کتاب روح و دارد بااليى جايگاه

 ودش بحث فراوان منبع، يک عنوان به کتاب اين ارزش باره در که است شده سبب مسائل همين حال، هر به

 حالت لکهب نيست، نوشتارى ادبيات کتاب، آن ادبيات که است اين داشت توجه بدان بايد که ديگرى نکته و

 .دارد گفتارى

 باقى جهان در وى نام وزامر تا و کرد کشف را او مورخ، هامرِ که بود وى از بعد قرن ربع يک بار نخستين

 به وا احساس همين سر از داد، مى بيشتر توضيح که آنجا و بود حيات و زندگى از سرشار او قلم زيرا ;است

 را رکىت کلمات گهگاه و افتاده طنزگويى به گاه مطالب، البالى در. داد مى انجام خوب نيت با و بود زندگى

 .است کرده شيرين را ثرا آن زبان خود که کرده بيان ترکى لهجه با

 اين در .است نوشته عاميانه زبان همان به را مطالبش بلکه نکرده، استفاده دشوار زبان از شعرا مانند چلبى،

 آن تذهني بيان چيز، ترين مهم اما آورد، دست به توان مى جغرافيا و تاريخ در فراوانى معلومات سياحتنامه،

 وى. است کرده تصوير ما براى کامل طور به که است خارجى کشورهاى به نسبت خصوص به عثمانى، روز

 مى ما اکنون که گويد، مى سخن اى گونه به علما از. است پرداخته آنها وصف به و رفته مدارس درون به

 #. دريابيم را آنان مدارس و علماى سطح توانيم

 استناد هب بدليس شهر مردم مثالً ;شود مى استناد آن به و افتاده جا جد به ترکها، ميان در چلبى، اوليا کتاب

 اين چلبى، هگفت به بنا که کنند مى ادعا چنين ،«است بدليس از بوريان کتاب» گويد مى که چلبى اوليا سخن

 و وضعيت و وجود... و کردها ها، بوسنيايى علويان، مانند اقوامى طور همين. است بوده ما به متعلق کتاب

 از ار مدارس از بسيارى نام و کنند مى بيان کتاب اين به استناد با دوره، آن در را شان تاريخى هاى ويژگى

 .شناسند مى کتاب اين روى

 مؤسسه يلهوس به که است نگاشته سياحتنامه باره در مفصل اى مقاله ترک، شناس لغت دانشمند دوله، حياتى

 نامهسياحت ديد از غربى اوغوزى رکىت ،(هفدهم قرن) عثمانى ميانه ترکى» عنوان تحت 1559 سال در ترکى زبان

 .است شده چاپ «چلبى

 رکهاىت» ،«چلبى اوليا سياحتنامه در استانبول و زندگى» ;است شده سياحتنامه روى هم ترى جزئى کارهاى

 .است قاتتحقي آن جمله از «چلبى اوليا سياحتنامه و هرزگوين و بوسنى تاريخ» و «سياحتنامه در بلغارستان
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 عىمنب ارزش که اين ضمن امر، همين و نيست موجود ديگرى منبع هيچ در که هست ياحتنامهس در اطالعاتى

 دده باره در هايى آگاهى مثال ;هست نيز آن مطالب از برخى در ترديد براى عاملى دهد، مى کتاب اين به

 .دارند برخ او جودو از کتاب اين به استناد با تنها ترکيه، علويان که است آورده بکتاشيه رهبران از سلطان،

. است يافته راه زني تلويزيون در کارتنى هاى فيلم حتى و ها بچه براى داستانى کارهاى به چلبى اوليا سياحتنامه

 سطو در و پريد ديوار از گربه که اين در هوا سردى از او وصف مانند سياحتنامه، اين در موجود هاى شگفتى

 .است اثر اين در زنهپردا خيال فضاى وجود نشانگر زد، يخ هوا

 .است شده زيادى اعتماد آن بر و است فراوانى تاريخى آثار منبع اثر اين حال، هر به

 .کنند مى تشبيه چلبى اوليا به کند، مى سفر زياد که را کسى ترکى، در که، آن نکته آخرين و

 :سفرنامه کتاب کلّى فهرست اما

 وراند برجسته هاى چهره و دوم بايزيد اقدامات و توسعه و فتح و تاريخچه استانبول، باره در نخست، مجلد

 مجلد( هجرى 1101) چهارم محمد دوران تا سوم محمد و دوم سليم روزگار وقايع و قانونى سليمان سلطان

 دست به آنجا تاريخى اماکن از دقيقى وصف و کرده آغاز 1090 سال از که است بورسا به وى سفرِ شرح دوم،

 به آنگاه ايران، شهرهاى از برخى جمله از ;شرقى بالد به سفر و استانبول به گشتباز سپس. است داده

 #.است رفته شام به 1091 سال به که زمانى شام، تا استانبول ميان منازل نهايت در و تفليس و گرجستان

 و فلسطين شهرهاى وصف ;است راه طول مناطق تمامى دقيق وصف و صيدا به شام از سفر سوم، مجلد

 لد،ج در او. رود مى ترکيه شرق شهرهاى از ديگر برخى و دياربکر سپس و رها به آنجا از. شام به زگشتبا

 سفرش از آن، از پس. است گفته سخن تفصيل به چهارم محمد سلطان روزگار در عثمانى دولت وضعيت از او

 و( 1011 سال در) بولاستان به بازگشت سرانجام و نواحى آن شهرهاى وصف و( 1018 سال در) بالکان به

 .نويسد مى ترکيه شرق در ،(1019 سال در) وان به رفتنش

 هناحي اين مختلف شهرهاى آنگاه و است کردستان و ايران به آنجا از و وان به سفرش گزارش چهارم، مجلّد

 مى يزن استانبول به بازگشتش تا... و پوشاک خوراک، از. کند مى توصيف را مردم زندگى وضعيت نيز و

 .نويسد

 حدود به سفر سپس و 1011 سال در استانبول، به بازگشت تا بدليس، و وان به سفر ادامه در پنجم، مجلد

 سال در اسود، جبل يا بغدان به سفر آن، از پس. است داده رخ سفر اين در که است مسائلى بيان و روسيه

 هاى قلعه و هرزگوين و نىبوس وضعيت شرح نيز و عثمانى ضدّ بر افالق شورش چرايى شرح و 1030
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 اروپايى بالد ديگر و سوئد و آلمان و مجارستان به سفرش باره در ششم، مجلد. است نواحى آن در موجود

 اين در. است آورده اند بوده او با سفر اين در که را افرادى تفصيلى حال شرح وى. است( 1030 سال در)

 .ددار مجارستان مختلف نواحى از دقيقى وصف وى بخش،

 وپايىار منابع از که اطالعاتى حسب بر بالتين جزيره از شرحى که اوست، اروپايى سفر ادامه هفتم، مجلد

 رابه دخانهرو نزديکى در کفر سپاه با عثمانى سپاه ميان جنگ از شرحى آن، از پس. است داده دست به گرفته،

 نگاهآ کرده، ارائه مسير طول شهرهاى وضعيت از مفصلى گزارش نيز بخش اين در. است آورده نبردها ديگر و

 ستانبولا به او بازگشت مسير در که را شهرهايى و پرداخته ايران خراسان و بخارا و داغستان مورد در بحث به

 .است کرده وصف بوده،( 1033 سال در)

 رومانى زا بحث آنگاه و نويسد مى ادرنه به رفتنش از سپس ;است کريمه خان با سفرش شرح در هشتم، مجلد

 بازگشتِ از هم باز جا اين در او. است اروپايى بالد ديگر و آلبانى به( 1031 سال در) سفرش نهايت در و

 فرس از او که است بخش همين در. است شده آناتولى مناطق عازم آنجا از و گفته سخن استانبول به خود

 .است ردهآو نهم مجلّد در را مطلب تفصيل هرچند کرده، ياد 1011 سال در حجش

 .است سودان و مصر سپس و حجاز به وى سفر تفصيلى گزارش دهم، و نهم مجلد

 11 ـ 30صص ،1 ش ،83 سال الداره، مجله در که اي مقاله ضمن کتاب اين چاپى و خطى هاى نسخه براى 

 #.است شده داده دست به وافي و کافي توضيحات شده چاپ

 منوره مدينه به چلبى سفرنامه

 تا 1011 سال محرم از غالم هشت و دوست سه همراه به خود، جسارت نيز و پدرش اجازه اب چلبى اوليا

 رکتح چگونگى از شرحى چلبى. است بوده وى سالگى شصت در سفر اين و رفته حج سفر به 1018 سال

 و اعظم صدر و سلطان حضور با حرکت هنگام رخدادهاى نيز و آن خاص رسوم و آداب و استانبول محمل

 دهنکر حرکت همايون صرّه اصلى مسير از او خودِ حال اين با. است خواندنى که داده دست به السالما شيخ

 نتاب،ع مرعش، تا جا آن از ادنا، تا استانبول از او. است برگزيده بوده، طوالنى بسيار که را ديگرى مسير و

 ر قدس به سپس و بيروت حلب،
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 السالم عليه رضا امام ستايش در او خاکبوس قصيده و توللي فريدون

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  05/  19: سايت روي انتشار تاريخ

 

 را رضاِ  آستانِ  خاک ، کند سرمه ، ديده به

 را قضاِ  سمند ، کند همت مرکبِ که ، يدل

 عامشِ  رحمتِ  فيض که ؛ امامي بزرگوار

 را گدا و شاه ، گرفته هنايتِ  چترِ  زير به

 بگشايد دل ز گره ، وصالشِ  کويِ  مقيم

 را صبا نسيم ، خود به بيند که ، غنچهِ  برگ چو

 جو اوِ  رحمتِ  مومياي ، دلي شکسته اگر

 را شفا کليد ، ام هجست او ي خزانه در که

 عنايتِ  دست به ، نهد سريرت به ، بوريا ز

 را ريايِ  بوي ، سينهِ  داغ با چو ، تو از نبويد

 تبارشِ  نهاد در ، و ديد خداِ  جمال ، علي

 را خداِ  لطفِ  کمال ، ديدن معاينه ، توان

 سزابهِ  سزاي از ، رضاجوييِ  رضاي گر ، تو

 سزاراِ  زايس ، ام ديده رضاِ  دررضاي که

 زد فنا موج به دل که هر ، او ناخدايي به

 را بقاِ  آبِ  سبوي ، فشاند تيرهِ  خاک به

 ليليِ  طرهِ  وصف که ، نويم دراز ، سخن
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 را بال کمند ، نهد مجنونِ  گردنِ  گرد به

 بين خود ي تيرهِ  نهاد در ، کيمياگريش به

 ! را طالِ  بارگاه ، و زرين گنبدِ  برق نه

 بزدايد دل ز ، غمت هزاران ، کرشمه يک به

 را گشا عقدهِ  نگاه ، گمارد تو بر که ، دمي

 بخشد توِ  پرگناهِ  جان آنِ  پوزش به ، ترا

 را صفاِ  سرشک ، بنگرد گر ، توِ  هاي گونه به

 کن خودِ  ديدهِ  توتياي ، درشِ  خاک ، درآو

 دراراِ  خروش ، جان به نيوشي ، آنکه پيش به

 خزانيِ  باد تندِ  برسان ، و رديزِ  برگ تو

 را صالِ  صفير ، زند گوشت به ، مرگِ  نقيب

 شد رضاِ  آستانِ  خاک ، گهش قبله که ، دلي

 را نما قبلهِ  آستين ، نکند ،رها دگر

 پاکانِ  همت و جهان اين است عاريتِ  سراي

 را سرا دو هرِ  گنجِ  مفتاح ، تو پيش نهاده

 نپذيري دل و جان به ، ضمانش که ، بود خطا

 را ختا آهوان ، گشته جانِ  ضامن ، که کسي

 نخراشد کسِ  گلوي ، لثامت استخوان به

 را عطاِ  خوان ، سپرده يغما به که ، ما کريم

 مأمون ي حيله ، و بين انگور ي خوشهِ  زهر ، تو

 را وفاِ  رسم و راه ، برانداخت زمانه از که
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 مادمد ، باد خجسته روانش که ، ماِ  امام

 را جفا و جورِ  بناي ، برکن که ، خروش زند

 خواهي ، معرکه به ، منِ  کين گر که ، خروش زند

 را لوا دار گشاده ، ستمگر چه هرِ  کين به

 شهادت به ، خواندت تسليمِ  پي از نه ، رضا

 ! را پا مهلکه ز کشي ، شهيدانِ  عزاي در که

 مأمونِ  بندي ، رضاست هزاران ، زمانه درين

 را ثنا و مدحِ  زبان ، ظالم به گشاده بر وت

 نپسندد رسد مي دست گرست ، تيز تيغ به

 ! را دعا و عجزِ  دست ، تو از ، جل و عزِ  خداي

 نهادن سجده به سر ، خموشانه ، است خيانت

 رساسراِ  خروش رسان ترسا و مسلمِ  گوش به

 بگدازد ، سامريِ  مار از ، عالميِ  روان

 را عصا گوشه به نهد ، مرانعِ  موسي که اگر

 بستن مفسده و جورِ  اربابِ  خدمت به ، کمر

 را ربا نيزه پنجگان قوي ، است جنايتي

 ايمانِ  جوشن به ، کند ستمگرِ  قصد که ، دلي

 را قباِ  آستين ، شويد خون به ، دالورانه

 فريدون چامه به ، اگر نگيرد خامهِ  لگام

 را اداِ  حريم بشکند ، اوِ  فکرتِ  سمند
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 (0131 - 0811) اي کمره باقر محمد آثار و انديشه ، زندگي

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  10/  03: سايت روي انتشار تاريخ

 

 علماي از( خمين ورآباد درروستاي) ق 1181 سال متولد( )( محمد فرزند) ايکمره خميني باقر محمد: چکيده

 و ،ينيد سياست و دين عرصه در زدن قلم بر افزونکه است بعد به بيست دهه بنام نويسندگان از و مشهور

 فعال يزن اسالم ديدگاه از اسيسي و اجتماعي مباحث و مسائل درباره ،فارسي به حديثي کهن متون ترجمه نيز

 جهان هايدشواري براي راهگشا اجتماعي و سياسي دين يک اسالم از زمان با هماهنگ تا کوشيد مي و بود

 .پردازد مي او آثار و انديشه زندگي، بررسي به مقاله اين. دهد ارائه معاصر

 علماي از( خمين ورآباد وستايدرر) ق 1181 سال متولد( 8( )محمد فرزند) ايکمره خميني باقر محمد

 و ،ينيد سياست و دين عرصه در زدن قلم بر افزونکه است بعد به بيست دهه بنام نويسندگان از و مشهور

 فعال يزن اسالم ديدگاه از سياسي و اجتماعي مباحث و مسائل درباره ،فارسي به حديثي کهن متون ترجمه نيز

 جهان هايدشواري براي راهگشا اجتماعي و سياسي دين يک اسالم زا زمان با هماهنگ تا کوشيد مي و بود

 .دهد ارائه معاصر

 خميني امام هايايهمدوره و هاهمشهري از اصل در بود، حيات قيد در ش 1131 سال تا که ايکمره مرحوم

 1101 سال ليحوا اما کرد؛ تحصيل قم وسپس اراک در حائري اهلل آيت درس حوزه در ايشان پاي به پا که بود

 ،ياصفهان ابوالحسن سيد: آيات نزد آنجا در و شد نجفراهي کرده ترک عتبات در تحصيل قصد به را قم

 آثار عهمطال به همزمان وي. پرداخت اصول و فقه در تحصيل به اصفهاني حسين محمد و نائيني حسين ميرزا

 با را خود سرعت به که چندان بود، مندقهعال اسالمي هاي¬زمينه در خصوص به عربي بالد در منتشره عربي

 هک ايامي در درست گويا. رساند چاپ به و تأليف عتبات در قلم همان به آثاري و کرد نزديک آنها شرايط

 آيديم دست به وي زندگينامه از که چنان. شد ساکن تهران در و بازگشت کشورش به ،رفت ايران از رضاشاه

 و نگارشي و علمي هايفعاليت کار به دست سرعت به وي. بود ش 1180 سال در تهران در وي اقامت

 (1.)رساند چاپ به خود از اثر چندين 1181 سال تا و زد مطبوعاتي



373 

 

 ايشان براي ايکمره مرحوم آثار از يکي مقدمه در ش 1181 سال در چرندابي واعظ مرحوم که حالي شرح

 باره رد دقيقي گاهشماري تواندمي گرفته او خود از که دباش اطالعاتي اساس بر بايد قاعدتا و است نوشته

 :است چنين چرندابي عبارت. باشد تهران در او اقامت اوان تا وي زندگي دوران

 در و آمده دنيا به علمي خانواده يک ميان «کمره» واليت در( ش 1811) قمري هجري 1181 سال در] ايشان[

 و دانشمند پدري و ،يافته پرورش بوده لبريز اسالم عشق و وندخدا مهر از دلش که مادري محبّت آغوش

 به تابناکي کرف و سرشار قريحه پاک ايزد ،پرداخته او وتربيت تعليم به وافر باسعي محمد آشيخ نام به پاکدل

 اتمام از پس سالگي هيجده در و بوده توأم و همدوش هادانش تحصيل به عشق با که داشته ارزاني وي

 صيالتتح ادامه عنوان به بود، گرفته ياد دانشمندش پدر پيش که اصول و فقه سطوح کافي مقدار و تمقدما

 همهمّ علميه مراکز از که قم طيّبه بلده طرف به آنجا در اقامت ماه شش از پس و رهسپار اراک سوي به خود

 حضرت ويژه وقت اساتيد زا و گزيده سکنا صفحات آن در 1113 سال تا و نموده مهاجرت ،است شمار به

 بسزا استفاضه اصول و فقه زمينه در( ق1831 – 1199( )سره قدس) حائري عبدالکريم شيخ حاج اهلل َآيه

 اساتيد زا نيز را رياضيات و فلسفه رشته ،توقّف طي در و ،گرديده اجتهاد اجازت تحصيل به موفق تا کرده

 شاهي مسجد االسالم حجت خصوصي و درسي محضر هاندراصف هم سال يک قريب و نموده تعقيب مبرّز

 نآ متنوع دانشمندان و نخبه علماي از جمعي مصاحبت از و درک را ـ داروين فلسفه نقد کتاب نويسنده ـ

 قاالتم و کتب تنظيم به و اصول و فقه کتب ليفتا به که بوده هنگام اين در و ،برخوردارگشته سامان

 ايقاظ» نام به کتابي و ،اصول و فقه مسائل مشکالت ّحل در «ربيعيه فوائد» نام به کتابي ،پرداختهاجتماعي

 رشته به «لمصدرا اسم تحقيق في المشهر السيف» نام به کتابي و ارتقاء، و نشوء فلسفه و اجتماع علم در «البشر

 عازم خود يالتتحص تکميل محض( شمسي 1101 مطابق) قمري 1115 سال تا ،درآورده نگارش و تأليف

 ورحض رود،مي شمار به علميه مراکز بزرگترين که اشرف نجف علمي هايحوزه در و گرديده عاليات عتبات

 اخذ به خورشيدي 1118 سال تا نموده شايان استفاده دارالعلم اين مشاهيرمدرسين محاضر از و رسانيده همبه

 .است آمده نايل نيز پاک خطّه آن مقام واال ازمجتهدين اجتهاد اجازات

 دچن و جسته تشرّف معظّمه مکه به جَبَل راه از و آورده فراهم را حج وسايل و کرده ايران به سفري سپس

 زا بعد و پرداخته خويش اسالمياطالعات تکميل و پاک قرآن حفظ به و نموده توقف مدينه و مکه در ماه

 آغاز لدينا فروع کتاب و االجتماع طور في ينالدنفيس کتاب تأليف به و برگشته اشرف نجف به ماه هشت

 و ردهب بسر کوفه و سهله مسجد هايزاويه در را خود اکثراوقات و ورزيده اشتغال مختلفه علوم تدريس به و

 از جز به) هجري شمسي 1115 سال تا و رفته حساب به خلوت گوشه اينبرکات از ،نامبرده کتاب دو اين
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 دوره يک و است افکنده اقامت رحل عاليات عتبات در( نموده رخ خراسان هب مدت اينطي در که سفري

 (1.)است نموده تنظيم فقه اصول در کامل

 آن جمله از. هست خميني مسعودي آقاي خاطرات در اشاراتي ،قم و اراک در او تحصيل دوران وي درباره

 اراک در: فرمودند که است کرده نقل خميني ماما قول از ايشان همچنين. است بوده خمين ورآباد اهل وي که

 العهمط خودم و رفتمنمي درس به روزها بعضي منتها. کردم مي تلمّذ استادي خدمت را رسائل درس بودم که

 به مه ايکمره محمدباقر ميرزا آقاي. چيست کتاب منظور که شدممي متوجه استاد به نياز بدون و کردممي

 و دکرمي درک را کتاب مطالب شخصي مطالعه صورت به و درس در شرکت بدون که داشت استعداد قدري

 (9. )«فهميدمي بهتر هم استاد ازخود حتي

. است آورده عينا وقت مراجع از را خويش اجتهاد اجازات خود فارسي فقه کتاب مقدمه در ايکمره مرحوم

 ،کمپاني به معروف اصفهاني حسين محمد شيخ ،ينينائ حسين ميرزا ،اصفهاني ابوالحسن: آيات از اجازات اين

 شيخ حاج و حائري عبدالکريم شيخ حاج از يکي هم اجازه دو. است نجف علماي از عراقي ضياء آقا حاج و

 و شاهي مسجد محمدرضا آقا مرحوم از يکي ديگر اجازه دو. اندآورده قم وقت مراجع از قمي کبير ابوالقاسم

 و عربي متن هم ايشان. اندرسانده چاپ به آنجا در اصفهان وقت مراجع از اصفهاني قصاد محمد ميرزا آقا

 کاشاني اهللآيت پايان در. اندآورده فارسي فقه اول جلد مقدمه در چند صفحاتي طي را فارسي ترجمه آن برابر

 .اند کرده تأييد را اجازات آن متن هم

 نجف در وي تأليفي آثار

 کومةالح و فيالورود الخصومة فصل يکي جمله آن از. است داشته نوشتني هاياليتفع برخي نجف در وي

 ضميمه. «باقر محمد ميرزا الحاج االسالم حجة العالّمة: »است شده ياد چنين مؤلف از آن جلد روي که است

 در 1191 کتاب اين چاپ تاريخ«. المصدر اسم تحقيق في رسالة و اصولية فوائد» عنوان با ديگري رساله آن

 (1. )است اشرف نجف در الراعي مطبعة

 طور في الدين» کتاب ،شده چاپ الراعي مطبعة همان توسط ،نجف در وي از سالها اين در که مهمي اثر اما

 نع يبحث ،«االجتماع طور في الدين: »است آمده جلد روي. است شده منتشر جلد دو در که است «االجتماع

 کتاب چاپ سال. العراقي الخميني باقر محمد الميرزا تأليف. االسالم في الدين نظام و العام اعاالجتم فلسفة

 سندهنوي که شود مي معلوم چنين آن نثر از و شده نوشته عربي زبان به کتاب اين. است( ش1111) ق 1191

 مجلد از اوّل بخش. است هکرد تأليف روان و سليس بسيار را وکتابش داشته تسلط عراق وقت عربي به کامال
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 شناخت براي( 3. )است قطع همان در صفحه 131 اوّل مجلد از دوم بخش و وزيري صفحه 111 آن اوّل

 :داريم کتاب اين عناوين ترينمهم بر مروري هايويانديشه

 :عناوين اين با است خاتمه يک و مقاله 18 شامل کتاب اوّل مجلد

 .الجمعية في الوحدة حقيقة بيان و االجتماع اهيةم تشخيص في: االولي المقالة

 .االفراد عروق في يجري کيف انه و االجتماع روح في: الثانية

 .الديني النظام في االجتماع روح تشخيص في: الثالثة

 .البشر صالح تنظيم في قصوره و القومية و العصبيّة ناموس بيان في: الرابعة

 .بها المغرورين ابناءها خسران بيان و الوطنية ناموس في: الخامسة

 .جميعا اليکم اهلل رسول انّي: الناس ايها يا تفسير في: السادسة

 .العلمية بالشعوبية مرهون المدنية نظام في: السابعة

 .االجتماعي االمتياز و الشرافة موضوع تشخيص: الثامنة

 .بالمجتمع مضرّ العاطل العضو: التاسعة

 .االجتماعي النماء ناموس: العاشرة

 .االجتماعي االرتزاق ناموس: عشر الحادية

 .الکاذبة الدعوي و الصادق العشق: عشر الثانية

 .االصناف نظام:  الخاتمة

 هايشواريد به اشاره با وي. اصالح در انبياء سيره از است شرحي «النبوات سِفْرُ» عنوان با کتاب اين دوم مجلد

 کتابنا اوضعن قد و: نويسدمي واختالف پراکندگي ايجاد در آن منفي آثار و بيستم قرن در آمده پديد فکري

 لمجري ياناتب و المتفرّقة الملل قلوب في الساري العامالفکري االتجاه لهذا تبشيرا «االجتماع طور في الدين»

 االنبياء سيرة رحبش منها قسما صّناخ و ميدانها في التأثير شديدة شتي اليهابعوامل الکون يسير الّتي العامّة الحياة

 (.3 ص مقدمه) النبوات سفر سميناه و لعام االصالحا رجال و
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 روز ربيع به درنگارش بااليي توان مؤلف که دهد مي نشان و يافته ادامه آخر به تا شکل همين به کتاب نثر

 کرده چاپ( ش1111)  ق 1191 درسال را اول مجلد که دهدمي شرح دوم جلد مقدمه در وي. است داشته

 حرمين ملکوتي و روحاني فضاي استشمام به نجد صحراي از و شده مشرّف حج سفر به آن بعد سال و

 ارآث و حرمين ديدن از پس که گويد مي وي. استکرده تقديم را دوم مجلد ،بازگشت در اکنون و پرداخته

 رهسي در دوم مجلد از مفصّلي بخش. دارد زءج اين انتشار در بيشتري شوق اکنون آنجا در فراوان اسالمي

( ع) موسي حضرت زندگي از آن از پس و( ع) مسيح زندگي تاريخ از درادامه. است( ص) محمد حضرت

 که دارد النسوان حجاب به اختصاص هم( 109 - 51 صص) مجلد اين از بخش يک. استشده گفته سخن

 #.است بوده روز بحث

 نشان که بود نوشته نجف در آثاري وي زمان اين تا که آيد مي دست هب چنين ،گذشت آنچه از

 که نايرا در ديني افکاراحياي جريان در تا است بوده مندوعالقه گرفته قرار جديد فکري فضاي در داد¬مي

 به که ودب دليل همين به. گيرد برعهده فعال نقشي بود، آمده پديد آنجا در مناسبي وضعيت رضاشاه رفتن با

 مختلف هايتشکل و افراد با و کرد آغاز نوين اسالمي هايجريان با را خود همکاري ،تهران به ورود محض

 در کهبل بينيممي اسالم آيين مجله مرتب نويسندگان زمره در تنها رانه او نام زمان اين. پرداخت همکاري به

 نيز را کتاب چندين سالها اين در وي .کنيم مي مالحظه را وي از ارجمند ديگرسهمي نشريات از بسياري

 :نويسدمي چنين 1181 سال در را آنها شرح چرندابي آقي که نوشت

 .ناتمام ،ربيعيه فوائد ـ 1

 .البشر ايقاظ ـ 8

 (1.)کامل دوره ،الغرويه الفوائد اصول ـ 1

 (.سرّه قدس) انصاري شيخ مکاسب بر حاشيه ـ 1

 .کفايه بر حاشيه ـ 9

 .مطهّرات عربي استداللي فقه ،المباحث و وينالعنا ـ 1

 .االجتماع طور في الدين ـ 3

 (.نجف چاپ) المشهر السيف پيوست به الحکومه و الورود في الخصومه فصل -1
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 و داده قراربررسي مورد مختلف نظرهاي از را اسالم و است بخش چندين داراي که اسالم و روحانيت -5

 (5) .نمايدمي کفايت امروزي جهان نيازمنديهاي برآوردن براي اسالم پاک دين که کند¬مي ثابت نتيجه در

 عَاليلي عبداللّه(« ع) الحسين کتاب» ترجمه

 عروفم اديب و نويسنده ،العاليلي عبداهلل از( ع) الحسين تاريخ کتاب ترجمه ايکمره علمي کارهاي از يکي

 برديم بسر خاصي سياسي التهابات در عرب جهان که نوشت دوراني در را کتاب اين عاليلي. است مصري

 آمده ديدپ مصر در سنّي معتدل گرايش با آثاري و آشکارشده اسالم تاريخ حقايق از برخي نشر براي زمينه و

 .بود

 نام با شد ترجمه کاظمين در که آن نخست جلد. کرد ترجمه مجلّد دو در را عاليلي کتاب ايکمره مرحوم

 من شعّةا ،الذات سموّفي المعني سموّ کتاب ترجمه که بود( ع) علي بن حسين زندگاني از پرتوي د،بلن همّت

 نام هب مترجم از جلد روي و شد چاپ مرکزي چاپخانه و کتابفروشي توسط کتاب اين. بود الحسين حياة

 ق 1195 سال الثانيه اديجم 88 است آمدهمقدمه انتهاي در که تاريخي. بود شده ياد «خميني باقر محمد»

 .است کاظمين در( ش 1115)

 ايران نگفره چاپ سهامي شرکت توسط که بود السالم عليه علي بن حسين تاريخ نام با کتاب اين دوم جلد

 آن بر ايکمره مرحوم حال شرح در ايمقدمه تبريزي چرندابي واعظ مرحوم و شد چاپ 1181 سال در

 .نوشت

 از جز ارسيف به آن ترجمه و بود شده نوشته اديبانه و دشوار بسيار ادبي لحاظ به يليعال کتاب که دانيممي

 عربي رنث بسان فارسي توانستنمي که است روشن حال اين با. نبود ممکن داشت آن بر تسلط که کسي

 دورنماي نآ با هميشه تا که پريد هوا در پاک تن آن از جاني: است چنين نمونه يک. باشد اديبانه چندان

 از هاييناله. آرد پديد جفاکاران سر در هولناکي هايخواب يک و کند، شکنجه را ستمکاران خود آور هراس

. دباش اندوخته مستبدان گوش کردن کر براي تا گرفت بر در را آنها غيب عالم و برآمد بريده گلوي آن

 را اهانگمر دل و کند بلند زنجير آواز چون جنجالي يک تا کرد پاسباني را آنها شبکه شد بلند هاييشيون

 (10. )کند کن جا

 «اسالم و روحانيت» کتاب

 آثاري تيننخس ازيکي بايد را اثر اين. بود اسالم و روحانيت نام با کتابي نگارش ايکمره بديع کارهاي از يکي

 از پس دوره در دين احياگري حرکت آغاز از پس و جديد دوره در اسالم سياسي نظام باره در که دانست
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 منض مؤلف که است اسالم اقتصادي و سياسي فقه از شرحي همزمان شده ياد اثر. است شده نوشته رضاخان

 با و جلد دو در کتاب اين. سازد روشن ها بخش اين در را اسالمي حکومت هايپايه تا کندمي تالش آن

 (11. )شد منتشراسالمي تبليغات انجمن همّت

. دانست آن وارکان اسالمي حکومت باب در اسالم نظريه شرح را کتاب اين موضوع توان مي کلي طور به

 انجمن يبان توسط کتاب مقدمه. بيستم قرن جهان و اسالم: است اين شده داده نخستين بخش به که عنواني

 از ييک عنوان به ايکمره باقر محمد اهلل ازآيت آن ضمن و شده نوشته پور شهاب يعني اسالمي تبليغات

 چنان. است شده ياد «ايراني و اسالمي مفاخر و ديني و اجتماعيمصلحين و شرق بزرگ مفکّرين و مجتهدين»

 هم رخيب. حداقلّي امروز تعبير به يا «است کوتاهي دين اسالم» کنندمي تصور کساني کرده اشاره ايشان که

 مخصوص جمعيت يک به يا مخصوص دوره يک به اجتماعيش و سياست قوانين» که بردندمي گمان چنان

 هک استشده نوشته هدف اين با و باطل هايگمان اين به پاسخگويي براي کتاب اين. «است داشته نظر

 براي ماسال قوانين و تشريعات که کند روشن کامال و نمايد ثابت و مُبرْهَن را آن دستورات و اسالم عموميت»

 شريب جامعه معقول سؤاالت همه به پاسخ تواندمي که است ديني يکتا ،اسالم» و «بوده وقت همه و کس همه

 جوييچاره مشکالت اين همه در اسالم ،داشته نظر زير را امروز بشرزندگاني مشکالت همه اسالم. »«بدهد

 .است «داده نشان را راه بهترين و کرده

 :بياوريم را آن عناوين نتريمهم است بهتر کتاب اين محتواي دادن نشان براي

 ؛گيرد¬مي نتيجه چه خود روحاني احساسات از بشر بشر؛ روحاني احساسات ؛جهان کشوري تشکيالت

 تاريخ رد نشاط توليد راه ؛مشکالت اين حل در اسالم براي اصالحي اجتماعي برنامه ؛بشري مجتمع مشکالت

 بشر؛ عهجام در داري سرمايه تاثيرات ؛اسالم قانوني کليات وتابل ؛اسالم اخالقي و مدني نظام هايريشه ؛اسالم

 امعج برنامه ؛خانوادگي تشکيالت و زناشوئي اختصاص در ؛آن اصالح و داريسرمايه مسلک در اسالم نظريه

 درتعف فرزند؛ با اسالم مدني قانون ؛اسالم اجتماعي نظر در بانوان به راجع محاکمه مفاسد؛ اينرفع در اسالم

 آغاز ؛الماس در جنگي تشکيالت ؛اسالم در آن برنامه و فرهنگي تشکيالت ؛آن تشکيالت و اسالم ؛اسالم نظر

 .نظامي پرورش و آموزش قانون تشريع بدر؛ جنگ

 را( ع) رپيامب جنگهاي تاريخ اساس بر اسالم در گرينظامي نظام از را مؤلف تفصيلي بحث عناوين اين ادامه

 .کند¬مي پيدا ادامه صفحه 811 مجلد اين .دهدمي ارائه

 از و آمده جلداول پايان در آن مطالب فهرست که است اسالم قضايي و اقتصادي نظام باره در دوم مجلد

 رائها دوم جلد چاپ از پيش مطالب آن به نسبت را نظرشان تا است شده خواسته اوّل مجلّد کنندگان مطالعه
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 مجلدي که ندارم اطالعي من و شده چاپاول جلد از دوم بخش عنوان به دوم مجلد که است گفتني. دهند

 است قضائي و اقتصادي عمدتا که مجلد اين مهم عناوين.نه يا است شده منتشر آن از دوم مجلد عنوان به

 :است چنين

 عهد؛ت و باراعت ؛پول و سرمايه گردش ؛ثروت گردش و جريان بازار؛ ارز آزادي ؛جهان تاريخ در اقتصاد اهميت

 و انعمر تشکيالت ؛اسالمي درحکومت کارگزاري و فرمانداري تشکيالت ؛اسالم در اقتصادي تشکيالت

 .اسالم کيفردر و مجازات ؛اسالم در قضائيه قوه ؛اسالم در آبادي

 ،آن لمراح و درمدينه حکومت تأسيس در( ص)پيامبر سيره به اشاره با ،آبادي و عمران تشکيالت بخش در

 کيلتش و مدنيّت رمز اسالم در هجرت:نويسدمي آن ذيل و دانسته هجرت قانون تشريع را آبادي ارکان از يکي

 رانورديصح روي را خود زندگاني پايه که بيابانگري عربانخواست اسالم پيغمبر. است آبادي و عمران اساس

 وس هر به گيرباران هايچراگاه دنبال و دندبو آورده وجود به دوش به خانه چادرنشين هايدسته و داده قرار

 لچپاو و گريغارت و ريختند¬مي را همديگر خون بيابان گياه و مرتع و آب چشمه و برايچاه و دويدند مي

 و بسازند هرش و ده و شوند جمع يکديگر گرد دانستند،مي خود مردانگي فضيلت و زندگاني پشتيبان يکتا را

 و شود بدر نآنا سر از ايلي وتعصب رود بيرون آنان مغز از بيابانگردي خوي تا زندبيامي هم با مختلفه قبايل

 کارهاي به آنها زندگي و گيرجاي است دين پرورش نتيجه که مطلقي خيرخواهي عاطفه يک آن جاي به

 (18. )بپيوندد است تمدن مبادي که بازرگاني و وريپيشه و صنعتي و اجتماعي

 مستدل ارسيف فقه ترويج براي تالش

 هايهگرو فشار زيردين که کشور حساس شرايط در هم آن ،ايران به بازگشت از پس ايکمره کارهاي از يکي

 چاپ و سالميا تبليغات انجمن بنيانگزار پور شهاب. بود آن مدارک با فارسي فقه نگارش ،الئيک و کمونيست

 ثرا در که هستند مسلمانان از بسياري عده: است تهنوش کتاب اين اوّل مجلّد مقدّمه در ،کتاب اين کننده

 بزرگ مجتهدين مقلّد اصل اين روي و کنند اکتساب کافي ديني معلومات اندنتوانسته زندگي آمدهاي¬پيش

 موارد و وقت که آنجا از اما... بدانند نيز را مسائل ريشه و اصل ،اين بر عالوه دارند ميل ولي اند،گريده

 هب که مجتهديني طرف از خواهندمي دهند، انجام کافي ديني تحصيالت که دهدنمي اجازه هاآن زندگيخاص

 مدارک رذک با را اسالمي يافقه ديني مسائل که شود نوشته کتبي ،است حاصل کافي اطمينان آنان معلومات

 ارشنگ اسالم عالم در کمتر کتبي چنين عالوه به و نشده عملي منظور اين هارساله در چون و نمايد گوشزد

 .هستند آن مشتاق و تشنه همه ،است يافته
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 و ندي فروع ،مدارک با فارسي فقه: »بود چنين ،گذاشت جلدي سه کتاب اين بر ايکمره مرحوم که عنواني

 .«احکام نصوص

 نجف وقت ازمراجع مؤلف علمي اجازات آن ابتداي در که است مطهّرات و نجاسات باب در آن اول مجلد

 کتاب مباحث شامل کتاب اين دوم مجلد. است صفحه 111 شامل مجلد اين. است شده درج اصفهان و قم و

 صفر هفتم) ش 1188 بهمن 11 آن نگارش اتمام وتاريخ شده چاپ صفحه 158 در که است خمس تا صالت

 کتاب خستن صفحه روي که عنواني. است حج رهنماي عنوانش و حج ويژه آن سوم مجلد. باشدمي( 1111

 هضميم به مفصل مناسک و حج رهنماي: است چنين ،آن محتواي شرح بقيه حج رهنماي کلمه جز به و آمده

 ، وتبري تولي و جهاد و منکر از نهي و معروف به امر مسائل و طيبه ومدينه معظمه مکه وجغرافياي تاريخ

 اعلم تأليف احکام نصوص و دين عفرو مدارک با نصوص و دين فروع مدارک با فارسي فقه ،سوم جلد

 مدير انينوري آقاي شرکت با اسالميتبليغات انجمن العاده فوق نشريه ،کمرئي اهلل آية المجتهدين و الفقهاء

 .سروش چاپخانه. ريال10 مرغوب جلد با و ريال 19 بهاء. اسالم آئين روزنامه

 احياي دوره آغاز در هم آن خود، نوع در و است حج فقه و حرمين تاريخ در صفحه 838 در کتاب اين

 اين در مقدسه اماکن درباره هم چندي تصاوير و ها نقشه. است بوده بديع و بکر کاري ،ايران در دينداري

 ميان هماهنگي و همکاري نوعي کهاست آشکار و بود اسالم آيين نشريه مدير نورياني. است آمده کتاب

 .استداشته وجود دوره اين ديني انديشمندان و مذهبي عناصر

 ديني مطبوعات با ايکمره همکاري

 لندب ليست شود، گردآوري سي و بيست دهه ديني مطبوعات در ايشان مقاالت از فهرستي باشد قرار اگر

 نآ به اشاراتي همه اين از ژيش که است اسالم آيين در بيست دهه در مقاالت اين عمده. بود خواهد بااليي

. نوشتمي دبو رهنما مصطفي به متعلق که مسلمين حيات نشريه براي هم هايي¬سرمقاله و مقاالت وي. داشتيم

 مسلمين مجله در را وي نام دفعات به ما و بود انصاري سراج حاج مرحوم نزديک همکاران از همچنين وي

 با و شود موکول ديگري قتو به بايستمي ،ليست اين ارائه. کنيم مي مالحظه انصاري مرحوم مديريت با

 .آيد دست به ترجمه و تأليف از اعم وي مقاالت نام ديني درمطبوعات جستجو

 گردي اسالمي مؤسسات يا اسالمي تبليغات انجمن توسط که هم مذهبي مجالس در وي ،مطبوعات بر عالوه

 شهرستاني الدين هبة سيد حضور با که 1181سال در مبعث جشن در جمله از. کردمي شرکت شد،مي برگزار

 (11. )کردند سخنراني ايکمره باقر محمد سپس و خليلي محمدعلي شد، برگزار تهران در
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 آيين همجل در آن ازطرف هاييبيانيه و کرد درست منتظم روحاني هيئت عنوان به هم تشکّلي سالها اين در وي

 (11. )رساند چاپ به اسالم

 .شد منتشر وي از تبليغات و قرآن نعنوا تحت نشريه همان در هم مقاالتي

 «مدينه عروس يا نوروز عيد هديه» کتاب

 مع هک است دست در ايکمره آقاي از شده نوشته نمايشنامه صورت به که باال عنوان با داستاني کتاب يک

 :است آمده( همه اين) مطالب اين جلد روي. ندارد چاپ تاريخ االسف

 .يهود با اسالم مبارزه

 سعيد عيد تبريک

 نويد بهشت بادت

 است سخني شکن شکر

 «عيد هديه» درياب

 بخوانند بيشتر دوشيزگان و جوانان

 مدينه عروس يا نوروز عيد هديه

 .اسالم در شجاعت و فداکاري از نمونه يک

 ايکمره آقاي تواناي قلم به

 .ريال ده قيمت

 هايمتن ازنخستين يکي بايد را اثر اين. ستا شده تنظيم صفحه 13 در جمعا و نمايش پرده چند شرح کتاب

 چاپ تهراني عاصي حسين و خادم موسوي حسن سيد کوشش به کتاب. دانست جديد دوره در ديني نمايشي

 اين .اند نوشته صفحه دو در طلب اصالح و روشنفکر جوانان به تذکري عنوان با هم ايمقدمه دو اين و شده

 بايد کتاب اين. کنيممي مالحظه هم وي ديگر آثار روي را نامشان اندکهدهبو ايکمره مرحوم شاگردان از دو

 ازير باشد، شده منتشر ،شده چاپ ايکمره ترجمه با صدوق شيخ خصال سال آن درکه ق1131 سال از پيش

 .است شده داده نويد آن انتشار به حاضر کتاب پاياني صفحه در
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 صدوق شيخ آثار ترجمه و ايکمره

 باره اين در و بوده ايکمره مرحوم علمي کارهاي اصلي هايزمينه از يکي ،شيعه حديثي کهن متون رجمهت

 ش 1111 سال از پس بيشتر هاترجمه اين. است کرده ترجمه فارسي به را صدوق شيخ از مهم اثر چندين

 .است

( ع) عبدالعظيم حضرتمدرسه هنشري سومين عنوان به ايکمره آقاي فارسي شرح و ترجمه با خصال کتاب

 و شيوا ترجمه با هم صدوق امالي. استشده چاپ( اسالميه کتابفروشي توسط) ق 1131 - 1139 سال در

 در قاعدتا که است وي ارزشمند کارهاي ديگر از ـ آمدهآن جلد روي که عنواني ـ ايکمره اهلل آيت ساده

 شاهي مسجد اهلل آيت خدمت در که روزگاري از شرحي ،مقدمه در وي.است رسيده چاپ به سي دهه همين

 .است داده دست به( ش1103 سال)بوده اصفهان در

 سال هب اسالميه انتشارات توسط و ايکمره مرحوم ترجمه با هم صدوق شيخ النعمه تمام و الدين کمال کتاب

 اين ايصفحه هفتاد مقدمه. است دهرسي چاپبه مجلد دو در( ش. 8,1111 مقدمه انتهاي تاريخ 11) ق 1131

 ارهب در ،اسالم تاريخ به نگرشي ارائه بر افزون ،آن ضمن که است ايکمره ارزش با هاينوشته از يکي اثر

 از يکي. است کرده ارائه سودمندي مطالب صدوق شيخ زمانه و زندگي نيز و مهدويت يعني کتاب موضوع

 تمهدوي روايت در که است مطالبي اساس بر اسالمي حکومت ققتح نقش طرح کرده طرح وي که مباحثي

 هنقش ترکيب: است چنين داده بخش اين به وي که عنواني. است شده ارائه آل ايده حکومت يک باره در

 (19. )اسالمي حکومت تجديد در سنت و کتاب اصالح

 ترجمه جهان و آسمان عنوان با «العالم و السماء» مجلدات شامل را االنوار بحار از مجلد ده همچنين ايکمره

 .است کرده

 عباس شيخ حاج مرحوم از المصدور نفثة و المهموم نفس کتاب ترجمه ايکمره مرحوم هايترجمه ديگر از

( ش1115) ق 1135 سال در اسالميه کتابفروشي توسط هم اثر اين. است( ع) حسين امام مقتل که است قمي

 ذشتگ چه کربال در نام با اخيرا و گذاشته الشهاده رموز را ترجمه اين نام مترجم گويا .است رسيده چاپ به

 در که درآورد فارسي به هم را( 811 م) ثقفي ابواسحاق الغارات کتاب ايکمره مرحوم. است رسيده چاپ به

 ياکمره مرحوم فمعرو هايترجمه از ديگر يکي. رسيد چاپ به تهران در اسالم فرهنگ توسط ش 1191 سال

 .است فارسي ترجمه با عربي متن شامل مجلد چهار در که که است کافي اصول کتاب ترجمه
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 «قرآن عفت کانون» و «قرآن حکمت کانون» کتاب دو

 وير هم نامشان که خود شاگردان از برخي براي وي که است لقمان سوره تفسير قرآن حکمت کانون کتاب

 کردهمي ارائه عاصي حسين آقاي و خادم موسوي حسن و کريمي ابوالقاسم يعني ،آمده کتاب اوّل صفحه

 دمهمق در. عبدالعظيم شاه عالقمندان و ازمسلمين جمعي هزينه به: است آمده نخست صفحه همين روي. است

 اينشريه 1181 سال در ما که است شده گفته و آمده آن وضعيت واصالح روحانيت باره در هم مطالبي اثر، اين

 نشريه ينا خالصه: افزايد مي سپس. گفتيم آن در را مطالب اين و کرديم چاپ روحانيين اتحاد دستور عنوان با

 نظميم اداره يک روحانيت زمينه اين روي. بود منظم اساسنامه يک روي از مشاغل بر آن تزويع و تمرکزبودجه

 انونک) کنند قيام خود مربوطه وظايف انجام به تواننديم حقوقي کارمند عنوان به آن افراد تمام که شودمي

 (.يج ص ،قرآن حکمت

 جديد درعصر را دين احياگري از بحث تفصيل به است شده نوشته ش 1181 سال در که شده ياد مقدمه

. است کرده يدتأک نباشد، مشکلي گرفتار و بوده آشنا دين مباني با دقيقا که روحانيتي نقش روي ،کرده دنبال

 رخانهزو پهلوانان از کساني يا خوان قرآن گردهاي¬ دوره يعني ،ديني مبلغان اصطالح به از برخي باره در وي

 گرددوره و نشينکوچه گدايان از آنها: نويسد مي کرده ياد تندي با بندند¬مي خود بازوي روي را قرآن که ها

 و غلط يا درست لهجه با را خود آواز گاهي و فتهگر دست روي يا کرده حمايل ننگين وضع با را قرآن که

 سر و فاتحه ِمجلس ِخوانان قرائت دسته و شوند مي شروع کنند، مي بلند آن تالوت به منکر يا خوب نغمه

( دبندن¬مي بازوها روي را کوچک هايقرآن که) يزديها پهلوان و زورخانه هايداش ايدسته اينها دنبال و قبور

 هاچيمطبعه اينها دنبال خريده براش جانش مامان حراست و حفظ براي که مادر عزيز و نُنُر هايهبچ آنها دنبال

 زننديم سينه به را قرآن عَلَم همگي...  محارب و جنگجو دوَل راديوي هايبنگاه به برسد تا... و هاکتابفروش و

 #(11... )و کنند استفاده قرآن نور از که دارندايديده نه ولي چرخند،مي قرآن شمع در و

 رحش بيان به عصرشروع نابغه خودش قول به يا خوب مبلغ نمونه يک ارائه براي مفصل مقدمه اين در وي

 رآنق عظمت با تاريخ ازستارگان يکي»  وي نوشته به که کندمي اسدآبادي الدين جمال سيد زندگي حال

 دوران مسائل و جمال سيد زندگي از شرحي انجامدمي طول به صفحه سي حدود در که بحث اين. «است

 هاطرح آن از يکي. داندمي او هايطرح و هابرنامه دهنده ادامه را خود پايان در و کرده بيان وي که اوست

 .است لقمان سوره تفسير همين اشنمونه که است ازقرآن زنده و خوب تفسير يک ارائه
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 819 ضمن و تدوين سپس و تدريس جلسه 11 قالب در و است يوسف سوره تفسير که عفت کانون کتاب

: است شده نوشته آن جلد روي. باشدمي حکمت کانون کتاب بعدي مجلدي گويا ،رسيده چاپ به صفحه

 اپچ سال البته که شده چاپ تهران موسوي چاپخانه در و( ع) عبدالعظيم حضرت سيار مدرسه نشريه دهمين

 وسائل امّا بود، آماده متن اين هامدّت که است داده شرح مقدمه در نويسنده.است نيامده کتاب از جايي در آن

 محدثينال صدر محمدتقي سيد مرحوم فرزند کريمي ابوالقاسم سيد آقاي که آن تا نبود فراهمآن نشر و طبع

 .است رسانده چاپ به را آن کرده همّت

 ملي نهضت در ايکمره سياسي هايفعاليت

 هک زمان اين تا. باشدملي نهضت رخدادهاي جريان در فعال روحانيون از يکي وي بايد ايکمره ،القاعده علي

 اصالح قانون به وي خود که استاياشاره يکي. آگاهم هافعاليت اين موردِ چند از ،نويسم مي را مطلب اين

 ذيال نآ شرح که دارد آن قبال در بيانيه يک انتشار با خودش موضعگيري و مصدق دکتر توسط انتخابات

 (13. )انتخابات رساله عنوان با صفحه18 در است ايرساله ديگري. آمد خواهد

 گويا هک باشد هفدهممجلس انتخابات به مربوط تواندمي ،نيست آن انتهاي و ابتدا در تاريخي که رساله اين

 رد رغبتي و طمع هيچ بنده: »خوانيممي چنين آن عبارت نخستين در. است شده کانديدا مجلس براي وي

 يک از گتربزر بسيار مرا هستند، آشنا بنده ِمن هايونوشته افکار با که کساني آن زيرا ،ندارم و نداشته وکالت

 آن دنبال ودخ که آن نه بيايند، دنبالش مردم که است شدن وکيل شايسته کسي وي نظر به. «شناسند مي وکيل

 وکيل فريب و زر و زور وسيله به و نامشروع هايبست و بند با و افتند¬مي ود و تک به که کساني: » بدود

 .«؟کنم عرض چه که ،بيگانگان توسط به الل زبانم يا شوندمي

 :است گفته سخن عناوين اين از سپس وي

 زا اينجا در) ملي حکومت در تشکيالت. اجتماع در آزادي. است ملي حکومت تشکيل ،انتخابات از منظور

 1855 کودتاي. مشروطيت انقالب(. گويدمي سخن ملي حکومت يک در تشکيالت و هاسازمان وجود لزوم

 هنهک غالف از را ايران حکومت که بود اين اثرش حسن داشت که عيوبي همه با کودتا اين: نويسد مي وي)

 اين عمده مشکل وي. آورد ملت عمومي محيط در و کشيده بيرون وابسته خاکهاي و شاهزادگان صخيم و

 يگانگانب اخالل و انگليس نفت شرکت بود، آمده پديد مشروطه پي در که ،قانونيِ سازمان تحقق براي را دوره

 (.شود فراهم انتخابات با بايد بار اين که) سوم انقالب.( داندمي

 (.گويد مي سخن قاعدين از اينجا در) پهلو دو نفاق و گيري کناره
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 .کند¬مي بازي پهلو دو نفاق رل. شخصي نفع جلب. گيري کناره اصلي علت

 و شده انتقاد صندوقها سر بر مردم آوردن براي مالکين اقدام از اينجا در. )مالکين عمده و خوانين نفوذ

 و جان بر را خود گرگ ومثل کند زندگي گوسفندي محيط يک در انسان که دارد لذّتي چه راستي: نويسدمي

 .(است آورده مباحث ساير از ترمفصّل را بحث اين وي. داند فرمانروا نادان ردمم مشت يک عقيده

 نتخاباتا در کاشاني اهلل آيت کوشش: نويسد مي کاشاني اهلل آيت باره در بحث ضمن اينجا در. )فروشي رأي

 فرس اين در و داشتم را ايشان مصاحبت شرف بنده. گرديد همراهان و ايشان گرفتاري به منجر پانزدهم دوره

 ايشان با انزند در که مدتي تا و بردم پي کشور و ملتبراي وي دلسوزي و قدم ثبات و نيّت ِحُسن به بيشتر

 ارگرفت مرا فجيع وضع اين با که است بوده چه من تقصير فرمودندمي خروش و جوش روي از ،بودم همراه

 .وقت دولت مداخله(. اندکرده زنداني و

 :پارلماني اصالحات و ملي حکومت هاييهپا: دوم فصل

(. است داده دست بهپارلماني نظام در احزاب وجود اهميت از شرحي اينجا در) احزاب و اجتماعي واحدهاي

 (.است گفته سخن وکيل يک شرايط از اينجا در) انتخابات قراوالن پيش

 .سوم انقالب و خطر اعالم. انتخابات معقول مبارزات

 .است آمده انتخاباتي رساله اين در که است وينيعنا اينها

 به صرفا و خزيده خود الک در ديگر بسياري مانند ايکمره القاعده علي مرداد، 81 کودتاي از پس سالهاي در

 تعدادي و صدوق الدين وکمال خصال و امالي گذشت که گونه همان. است پرداخته ديني متون ترجمه کار

 شروع آغاز در که وي سياسي ـ علمي کار آخرين.اندشده نشر و ترجمه 1111 -1119 ايساله فاصله در ديگر

 و وشتهن انتخابات در بانوان شرکت باره در که است مقاالتي ،بوده سي دهه پاياني سال در اصالحات جريان

 .است آمده ادامه در آن شرح

 1111 سال در وين صلح کنفرانس در او تشرک ،ملي نهضت جريان در وي هايفعاليت باره در ديگر نکته

 امن با ديگر روحاني يک کنفرانس اين در. دادند نشان خوش روي آن به چپ جنبش به متمايالن که است

 توصيه اب شهر اين از او تبعيد و قم در وي موقعيت ريختن برهم سبب که کرد شرکت هم برقعي اکبر علي

 اين در که ايکمره. نشد که شود تشکيل نيز 1115 سال در بود ارقر کنفرانس اين. شد بروجردي اهلل آيت

 ار خود از تصويري و آورد فراهم ايجزوه در را آنها بود، نوشته تجدد نشريه در باب اين در مقاالتي ،سال

 هدرکميت من: »نويسدمي مقدمه در وي. کرد درج آن انتهاي و ابتدا در ،قبلي کنفرانس در سخنراني حال در
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 ظهارا. کردم شرکت جهاني صلح امر در نظر صاحب و مفرد يک عنوان به جهاني کنگره اين در شرکت تدارک

 در 1111 سال در من و بود کرده جلب خود به را تدارک هيئت اين اعضاي من پرمعناي و جويان¬صلح

 از کلمتش کنگره ينا در من عميق و درست افکار و صادقانه فعاليت ،کردم شرکت وين صلح جهاني کنگره

 ،درنتيجه و کرد بسزائي تأثير جهان ملت 19

 .کردند معرفي جهان شخصيت هفتمين و آسيا شخصيت چهارمين عنوان به مرا. 1

 .«ساختند مفتخر صلح جهاني شوراي عضويت به مرا. 8

 هب مقاالت ناي متن.است جهاني صلح تأمين در آن اهميت و صلح عالي کنفرانس باره در همگي مقاالت اين

 نتشارا تاريخ. است شده پرداخته صلح مسأله به سياسي ديد زاويه از صرفا و ندارد مذهبي جنبه روي هيچ

 .باشد¬مي 1110 تاتيرماه 15 ماه فروردين 89 از آمده کتابچه اين در که مقاالتي

 روحانيت نهضت برابر سفيد، انقالب کنار در ايکمره

 طرح براي را ايعرصهآرامي به هم مطبوعات و شد آغاز اميني دولت آمدن کار روي زمان از اصالحات زمزمه

 بلکه جواز باره در( 1115 ماه آذر) تجدّد جريده در مقاالتي سلسله ايکمره. کردند باز مباحث اين از برخي

 هک زماني بعد، اندکي. دارد سر در خاصي افکار باره دراين که دادمي نشان اين و نوشت بانوان دادن رأي لزوم

 .شد گذاشته کنار اميني دهد، انجام را اصالحات خوداين که داد تعهد هاامريکايي به شاه

 نهضت شروع جريان در قاعدتا و بود خميني امام همدرس و همشهري ،ايکمره که بود جالب نکته اين

 نهضت رکانا از يکي عنوان به داشت سياسي ـ فکري مسائل در که سوابقي به توجه با توانست مي ،روحانيت

 آن لمق و زبان با تا کرد تالش و پرداخت سفيد انقالب از دفاع به مرحله اين در ،عکس به اما درآيد، اسالمي

 (11. )کرد مي تأسف اظهار بابت اين از هم ،اماممسعودي آقاي نقل به بنا. کند ديني توجيه را

 ،پهلوي دستگاه با مرجعيت و روحانيت عميق اختالف وجود با و روحاني هم آن ميان از وي چگونه که اين

 .ردک آن در بيشتري تأمل بايد که شگفت است امري نهضت، برابر در و گرفت قرار دربار کنار در وي

 آن رد اما باشد، داشته ايکمره ديني ِروشنفکري در ايزمينه توانستمي که حال عين در شاه لوايح از دفاع

. بود گفتش ديگر تعبير به و رسيدنمي نظر به پذيرفتني ايکمره مانند ايسابقه با روحاني کي از ،شرايط

 امر اين .شد پخش راديو از که کرد سفيد انقالب درباره سخنراني يک که رفت پيش آنجا تا دفاع در ايکمره

 از مه بار يک است هشد ادعا که چنان حتي و شد طرد شدّت به انقالبيروحانيون سوي از وي تا شد سبب

 (15. )بخورد کتک انقالبيجوانان از برخي دست
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 ملت حق از دفاع: عنوان اين با نوشت بهمن ششم انقالب درباره ايکتابچه که بود آن سخنراني از تر مهم اما

 يرآنق آيت اين نخست صفحه در. ايباقرکمره محمد شيخ حاج آقاي اهلل آيت حضرت: تأليف ايران مسلمان

 :است شده افزوده سپس. است احسان و خداعدالت فرمان جوهر ؛«وَاالحْسَانِ بِالْعَدْل يَأْمُرُ اهللَ َّان: »است آمده

 يمانا با و داديم رأي پهلوي شاه محمدرضا اعليحضرت ايماده شش پيشنهاد به ايران ملت قاطع اکثريت ما

 .کنيم مي دفاع آن از سرشاري

 مجتهدي هر. است فقهي و علمي بحث يک اين تنها: است آمده اوّل صفحه همان يينپا هم عبارت اين

 تأييد عين و بدان تسليم با جواب يا اعتراض. بنويسد داري تأييد يا و بنويسد دارد معقول و منطقي اعتراض

 .ايکمره باقر محمد ،ري شهر: نشاني. اهلل شاء ان شودمي منعکس دوم چاپ در

 را گانه شش اصول درست تشريح ضرورت ،آن اهميت و عدالت لزوم درباره کوتاه مقدمه يک از پس وي

 ددي از توضيحاتي و مطرح را اصول آن ماده ماده صورت به که است نهاده آن بر را بحث بناي و کرده طرح

 شش آن آيا شود نروش که است آن نوشته ازاين مقصود ،آمده مقدمه در که طور همان ،واقع در. بدهد اسالم

 شده قيد کشور رسمي مذهب اساسي قانون در که جعفري مذهب و اسالم رسمي ديانت با پيشنهادي ماده

 ؟نه يا دارد موافقت ،است

 تعدال روشن مصداق باشند، زمين داراي کشاورزان که اين وي نظر از. است ارضي اصالحات ،ماده نخستين

 ربهت اوّالً وي نظر از دارند، کراهت معامله اين از و اندناراضي مالکان که اين اما ؛نيست حرفي اين در و است

 تا کندمي تالش دارند کراهت که اين پذيرفتن با ايبعدکمره مرحله در. باشند نداشته کراهت که است اين

. نيست انکشاورز به آن فروش و آنان هايزمين خريد يعني معامله اينصحّت مانع آنها کراهت نمايد ثابت

 نيقانو هر و دارند را ايران تابعيت مالکان اين که اين براي نيست معامله صحّت مانع کراهت چرا که اين اما

 حکومتکه انونيق بهر شديد ملتزم که است معني همين به تابعيت تعهد: بپذيرند بايد کند، وضع ايران دولت که

 را دولت قانون بايد ،مردمصورت اين در(. 10 ص... )شماست اختيار در که کاري براي کند، وضع ايران

 .بپذيرند

 به. است شخصي حقوق بر عمومي حقوق تقدّم ،معامله صحّت در مالکان کراهت تأثير عدم ِاثبات ديگرِ راه

 نداشته آشکار مزاحمت کشور وحق مردم عموم حقوق با عمده مالکان خصوصي حقوق امروز، به تا وي نظر

 نمي جاي بر کشوري و ملت نشود، رعايت مردم عمومي حقوق اگر که رسيده جايي به وضع روزام اما... 

 خواهش ازمالکان بارها بحث اين در وي(. 11 ص) ماند

 .نمايند کمک قانون اين اجراي به اشتياق و رضايت کمال با که کند¬مي
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 کشاورزان به آن واگذاري و مالکان زمين خريد براي پول تهيه آن هدف که است کارخانجات فروش ،دوم ماده

 .نيست ايرادي هم اين در. است

 ترمحبوب اين از کاريچه خدا نظر از» خوب. است کارخانجات خالص سود در کارگران شرکت سوم ماده

 (.81 ص) ؟«شود پرداخت هستند، مستحق نوعا که کارگراني به درآمدش يا کارخانه خود از سهمي که است

 .است روشن شيعه فقه در آن وضع که جنگلهاست شدن ليم چهارم ماده

 صدقم دکتر انتخاباتقانون اصالح اليحه به اشاره با را بحث وي. است انتخابات قانون اصالح پنجم ماده

: نويسد مي ايکمره. باشند داشته رأي سوادحق با افراد فقط که بود گفته اليحه آن در مصدق دکتر. کندمي آغاز

 ايدب ملي شوراي مجلس. بود اين اشخالصه که کردم منتشر آن از انتقاد در ايبيانيه من ،آن شارانت از پس

 مايندگانن وسيله به که است کشور مردم آراي بيشتر هرچه فشرده ،ملي حکومت.باشد ملي حکومت يک اساس

 اگررأي دارند،ن رأي حق هستند بانوان که مردمش از نيمي که کشوري. شود مي منعکس مجلس در خود

 دار¬سواد عده و سوادند¬بي کشور مردم پنج و هشتاد صدي که صورتي در باشد، باسوادها همان به منحصر

 زشت اب است اشرافي حکومت يک آيد وجود به آن نتيجه در که حکومتي اشرافند، و اعيان همان بيشتر هم

 قانون نآ خوشبختانه افزايد،مي ايکمره. ناميد انتخابات فساد قانون را قانون اين بايد حق به و ؛وجهي ترين

 .نشد تصويب

. است صحيح و درست امري وي نظر به که است زنان براي رأي حق دارد تازگي جديد لوايح در آنچه اما

 و يسياس تسلط يکي: هست دراذهان مجلس از تصور دو که است اين دارد ايکمره که استداللي باره اين در

 ،لسمج کار ،وي نظر به. است مردم خود به متعلق که مسائلي در تصرّف براي مردم طرف از وکالت ديگري

 تصرف براي را نمايندگان آنان و است آنان مِلک و مردم به متعلق که است اموري و اموال در وکالت همين

 اساس بر و است مالک هم زن است مالک مرد که طور همان ،صورت اين در.اندکرده وکيل اموال اين در

 وکالي ،نمايندگان بايد چرا بنابرين و شودمي مرد و زن شامل است «اموالهم علي مسلّطون الناس» قاعده

 تا دارد حقوقيجنبه بيشتر خود ماهيت در وکيل انتخاب: وي اعتقاد به نباشند؟ زنان وکالي اما باشند مردها

 آن در بايد فردي هر و خودمال و حال در است فردي هر طتسلّ و تدبير و اجراء آن حقيقت و سياسي جنبه

 عالوه به(. 10 ص) دارند اسالمي کلي وقوانين وجدان و فطرت به را حق اين هم زنان و باشد نظر صاحب

 از بعد وي. بودند هم غدير بيعت در زنان که چنان اند؛داشته حضورَ کُبري عَقَبه بيعت در زنان که داريم دليل

 دست به( ص)پيامبر جنگ هايجبهه پشت جمله از مختلف هايعرصه در زنان حضور باره در هم يشرح ،آن

 نوشته انتخابات در بانوان شرکت لزوم بلکه جواز درباره مقاالتي سلسله او که گويد¬مي هم بعد. است داده
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 بخواهد کس هرکه شتهنو بعد به 1115 سال آذر 13 از منتشره 183 تا 18 هايشماره تجدد نشريه در که

 .کند مراجعه آن به تواندمي

 .است روشن اسالم نظر از البته هم ماده اين وضعيت. است دانش سپاه تشکيل ششم ماده

 ماه دي 15 در که اين آن و رسيد هم غيبي تأييد يک گذشت آنچه تأييد در که گويدمي پايان در ايکمره

 به همرتب يک که بوده قرآنخواندن مشغول ايشان شد، تشکيل هرانت در دهقانان نمايندگان کنگره که 1111

 ابراهيم صحف در و است موسي درصحف بدانچه است نشده آگاه آيا: »است رسيده نجم سوره از آيات اين

 وششک آنچه مگر نيست انسان آن از که است اين راستش ندارد؛ بدوش ديگري گناه کس هيچ که وفاست با

 مي يونس سوره 93 آيه باز که کند مي استخاره بعد اندکي ايکمره آقاي. اِالّمَاسَعَي ِلِلْاِنسَان َيْسلَ ْوَأَن» کرده

 و هدايت و داريد سينه در آنچه براي درماني و شما پروردگار از پندي است آمده شما براي مردم آيا: »آيد

 .«مومنان براي از رحمت

 حرکت خود ازجاي دهقانان نمايندگان کنگره در مشارکت براي ياکمره آقاي شود مي سبب استخاره اين

 عصر. گردد مي بر ناچار و است اونمانده براي ورود کارت و بوده شلوغ بسيار که رسدمي آنجا به وقتي. کند

 مي ار آيات همين کوتاهي سخنراني ضمن ،گرفته وقت سوم روز براي و رودمي کنگره دبيرخانه به روز آن

 (80.)رساند مي «محترم حضار عرض به آن بانيان از تشکر و کنگره تأييد در ايکلمه چند» و خواند

 هک اين شرح با ،عنوان اين ذيل در وي. «رفت مي انتظار چه: »که است اين کتابچه اين در وي بعدي عنوان

 ستد در را خويش سرنوشت خود مردم و شود توجه عمومي آراي به که يابد مي بهبود وقتي مملکت اوضاع

. «دکردن ريزي پي را عمومي آراي به رجوع» کرده توجه نقيصه به همايوني اعليحضرت نويسد،مي گيرند،

 هب مردم جلب در اکراهي و تحميل گونه هيچ که ديدم و بودم ري شهر در بهمن ششم من افزايد،مي سپس

 در که دهدمي خود خمين سفر از هم گزارشي وي( 15 ص. )خورد¬نمي چشم به رأي هايصندوق پاي

 شش اين روي کشور مردم اتفاق به قريب و قاطع اکثريت گوييم مي ما که اينجاست از» و بود چنين نيز آنجا

 .«اند¬ داده رأي ماده

 و دادند پاشي سم عنوانبه اعتراضاتي شعار ،دسته يک که هاستمخالفت به اشاره «انتظار برخالف» عنوان اما

 ناداست نبوي سيره به هم باز اينجا در ايکمره. است کرده مراجعه عمومي آراي به شاه چرا که ردندک اعتراض

 زد بيعت تجديد به دست( ص) پيامبر آمد، پيش مسائل برخي باره در مشکالتي که هم حديبيه در که کندمي

 اعلم از برخي طرف از» و کرده پيدا مذهبي جنبه اعتراضات از ديگر ايگونه! کرد مراجعه عمومي آراي به و

 گويدمي انايش. «شود¬مي داده نسبت فقها برخي به و گرددمي منتشر اعالميه صورت به بسا و شودمي گفته
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 و شايسته اشخاص از فقهي و علمي نظر اظهار و بحث» البته و دادم شرح باره اين در ديني لحاظ از من که

 ،عقيده ؛داشته وجود متضاد و مختلف اجتهادي نظرهاي اسالم ريختا در هميشه و است آزاد فقيه و مطلع

 مغرضان و عوام ملعبه و کرد دارلکه را علمي عقيده نبايد ولي ؛است محترم و آزاد علمي عقيده خصوص

 (.98 ص) «برد کار به ملتي خواست و وقت حکومت ضد بر اسلحه صورت به و نمود

 پانزده دل است صحيح آيا: که شود مي تمام پرسش چند با ايصفحه 91 کتابچه اين
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 کاتوليک و پروتستان کشيشان با اول عباس شاه مذهبي مناظره

 عفريانج رسول: نويسنده

 1111/  10/  10: سايت روي انتشار تاريخ

 

 – 1 سال ماندگار هاي چهره از – ستوده منوچهر استاد کوشش به «کارملي پادريان اسناد» کتاب تازگي به

 يتفعال از مهمي مطالب حاوي که اسناد اين انتشار. است رسيده چاپ به مکتوب ميراث انتشارات توسط

 از هاييگوشه تواندمي ،است ايران در( 1018 ـ 1011)1181 ـ 1101 الهايس طي کارملي پابرهنه مبشران

 معاج که اسناد اين. سازد آشکار را ما کشور در موجود ديني مباحثات دامنه نيز و ايران در را اروپائيان اهداف

 و عباس شاه به اروپايي هايکاردينال و پاپ و امرا و سالطين هاينامه بر مشتمل برخي باشد،مي عدد 130

 طبعا. است صفوي دربار امراي ديگر و عباس شاه و کارملي هيئت رهبران ميان داخلي هاينامه هم شماري

 و نکات ،ديني مسائل با ارتباط در اما ،نيست مربوط مقدمه اين به اسناد، اين ديني غير هايجنبه به پرداختن

 واهيمخ هاآن بر کوتاه مرور که است گرفته قرار تفصيل يا اشاره مورد اسناد اين در توجهي قابل رخدادهاي

 براي شاه که ودب ترکها از تبريز گيريبازپس تبريک بهانه به اصفهان به آمدن افراد، اين حضور نخستين. داشت

 پس هااسپانيايي(  11 ص کرملي پادريان اسناد. )بود فرستاده اروپا ازجمله مختلف نقاط به هم اينامه فتح آن

 به و نندک استفاده ترکها عليه متحد يک عنوان به وي از توانندمي که کردند احساس ،عباس شاه فتوحات از

 .کردند تالش مختلف هايهيئت ارسال در ،دليل همين

 ،رياضت و لتحصي سالها از پس که بودند کاتوليک مسيحيان از گسترده ايفرقه ،پابرهنگان گروه يا هاکارملي

 هانديش در جز و نداشتند چيزي هيچ ظاهر، در آنان. رفتند مي جهان مختلف نقاط به مسيحيت رواج ايبر

 هب فراوان هاينامه نگارش و ،جماعت اين از اروپا امراي ديگر و اسپاينا پادشاه و پاپ حمايت. نبودند دين

 دهشمي استفاده سياسي مقاصد در دازهان چه تا اينان از که دهدمي نشان آنان از حمايت اندر و وصف در شاه

 از. ودب مقدس کتاب بيشتر و کتاب از عبارت گاه که شدمي فرستاده هدايايي معموال افراد، اين همراه. است

 وچون: است آمده فرستاده 1011 سال در شاه براي سنجرسه کاردينال را آن که هانامه اين از يکي در جمله

 خواهند بازيافت ازپادريان که فرستاديم خدمت به نشانه عربي کتاب جلد دو ،هست محبت نهايت را اينجانب

 به. ودش داده امکاناتي آنان وبه شده گذاشته پادريان به کافي احترام تا بود آن پاپ خواهش( 11 همان،) نمود

 نچهآ و دهستن مملکت در که عيسويان جماعت که اشرف نواب به نمايدمي التماس پاپا ريم حضرت» عالوه
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 متقابال که کرد تأکيد وي. «نکنند محمدي را ايشان زور به و بدارند عزّت آيد،مي دست به روم از که عيسوياني

 ضمن عباس شاه( 18همان،) کرد خواهند برخورد صورت همين به آيندمي اروپابه که هامحمدي با نيز آنان

 گرفته ار ما کنيز و غالم ،پادريان و هرمز حاکم» که کرد گاليه نکته اين از خود، درپاسخ ،مطلب اين بر تأکيد

 قسم اين محمدي جماعت با که نمايد منع را هرمز مردم که داريم التماس پاپا حضرت از. نمايندمي عيسوي

 (11 همان،) «نکند سلوک

 در يانگليس تانپروتس کشيشان از گروهي با کارملي پادريان جماعت ميان مذهبي نزاع رخدادها، اين از يکي

 کرده جنوب در هاانگليسي از حمايت به شروع تدريج به 1180 سال از عباس شاه. است عباس شاه حضور

 طريق از را آن و شده واقع هااسپانيايي شديد انتقاد مورد مسأله اين. کرد آزاد ايران بنادر به را آنان آمد و رفت

 مدت اسپانيه پادشاه: گفتمي مقابل در هم شاه( 111 همان) درساندن شاه اطالع به گارسيا دان خود سفير

 واسطه اين از و نشد ظاهر اثري حال تا تاريخ آن از و نمايد روم با محاربه که نموده اقرار که است مديد

 (113 همان،) کنم بيرون خود الکه از را انگليس که ندارد من بر منّت چندان

 ،داشتن اسپانيا ومدد حمايت به اميدي هيچ که حالي در و  آنها، با سياسي بازي ضمن ،ميان اين در ،عباس شاه

 با وابسته ييک کاتوليک، و پروتستانيعني ،مذهبي فرقه دو اين ميان رقابت از بود مندعالقه ،شخصي طور به

 مجلس ،هتج همين به. بيفزايد نيز خود مذهبي بردانش ،حال عين در و کرده استفاده اسپانيا ديگري و انگليس

 در را ودخ نگرشي هاتفاوت تا خواست آنان از و کرده روبرو بايکديگر را آنان ،داده تشکيل آنان از مشترکي

 .دهند شرح وي براي

 ظيمتن را آن کارملي هايپادري البته که دارد گفتگوها اين گزارش به اختصاص اسناد، اين 113 شماره سند

 نقش و هاستکارملي رهبر که جوان پادري. است 1010 سال رجب ماه به  بوطمر رخداد اين. اندکرده

 .انگليس جماعت ديگر سمت در و دارد قرار سمت يک در دارد اسناد اين در محوري

 پاپ و درگذشته پيشين پاپ که دهدمي توضيح او به سنت وي پادري که پرسدمي پاپ احوال از شاه ابتدا

 .است شده نصب او جاي به جديدي

 نمودمي ميل خود درقاب که طعامي نمود شفقت» آنان بر شاه و بود هم غذا مجلس ،حال عين در ،مجلس اين

 ترکها اب( لهستان) له پادشاه ميان جديد جنگ باره در سپس. «نمايند تناول طعام قاب آن از پادريان که فرمود

 عن هک داندمي هم را اين اما است آگاه جنگها اين ازگفت شاه. اندداشته فتح آنان: گفتند پادريان که پرسيد

 عدم و هااروپايي ميان اختالفات به همچنين شاه. رفت خواهندآنان سراغ به عظيم لشکري  با ترکها قريب

 هايزمينسر کرده پيشروي اروپا در ترکها تا است شده سبب اختالفات اين که اين و گفت سخن آنان اتحاد
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 حضرتدين از غيرت کم» يا و هستند «زورکم» يا «فرنگيه سالطين» که گفت ،عباس شاه. بگيرند ار ايتازه

 (.15 همان،) بگيرند ترکها از بزغاله يک اندنتوانسته حتي که طوري به «مسيح

 نآ منض و بوده آن از پيش که ايجلسه به اشاره با شد کشيده ديني مسائل به بحث کم کم ،مجلس اين در

 طرح فصلم ديگر بار بحث اين تا شد قرار  بودند، کرده پرستيبت به متهم را کاتوليکها ،انگليس جماعت

 ،قابلم در. است نکرده واجب را روزه خداوند که کردند تأکيد پرتستانها. گرفتن روزه مسأله در ابتدا. شود

 شاه پسس. پرداختند پروتستانها کردن محکوم به ،هاستآيين همه در روزه که اين به اشاره با کارملي پادريان

 يگرد. نه که داد جواب. نه يا کندمي نشان دعا با خود سر به خاج انگليس: پرسيد کاتوليک جوان پادري از

 سانگلي که داد جواب نيز پادري ؟نه يا کنندمي سجده و دارند پيغمبران و اوليا هايصورت اگر نمود سؤال

 .ندارند

 ادريانپ که آن دليلش و کرد ابراز انگليس جماعت به شدن نزديک از را خود عالقه شاه ،مذاکرات اين يانپا در

 با اربهمح باره در که بود قرارهايي وقول وي مقصود. اندگفته فراوان خالف او به اسپانيا دولت نمايندگان و

 راصرا آنان و يافت ادامه پادريان و شاه نميا بحث اين. بودند نکرده عمل آنها به گاه هيچ و گذاشته ترک

 اين در که ديگري مهم حکايت اما(. 811 – 811 همان،. )است نشده گفته خالفي ،باب اين در که داشتند

 دامنه بر و شده افشا که است کارملي پادريان توسط ايراني نفر چند شدن مسيحي ،شده پرداخته آن به اسناد

 نفر پنج اين. دارد ماجرا اين به اختصاص ،مجموعه اين از اسنادچندي. افزود هاکارملي و شاه ميان اختالف

. دندش گردانده باز اصفهان به و شده دستگير خان قلي امام نيروهاي توسط درجنوب بودند، شده مسيحي که

 انپادري يسرئ جوان پادري از باره اين در که است اصفهان حاکم به قلي امام نامه( 199 ش سند) سند نخستين

 خوان از نمک و ونان عزّت ازين مگر: که شد مطرح پادري از شاه پرسش ،عالوه به. شود پرسش کارملي

 کند؟ عيسوي ،اشرف رعيت و مسلمان مردم پادري ،عزّت اين عوض در که باشدمي معقول اشرف نواب

 و خواهندمي روندومي اشرف نواب پيش به ارمني و گرجيان از عيسويان هرگاه: که بود اين پادري پاسخ

 موجودات افضل دين در را عيسويانجماعت اشرف نواب آيند، در( ص) محمد حضرت بدين که طلبندمي

 همين پس گردانند؟مي شهر در تمام عزّت به و وعيش شادي با اسالم اهل و. نه يا آوردمي در( ص)محمد

 عيسوي را او که است يقين کند،مي ما صاحب عيسي دين وطلب آيدمي پادري نزد که محمدي بر قسم

 .کرد خواهد

 ترس يا دنيا مال طمع به. شوندمي محمدي و اند عيسوي که کساني آن که زد هم ايطعنه خود، پاسخ در وي

 .کنممي عيسوي «کلمه» با فقط من اما ،است شمشير از
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 کردمي تالش دربارصفوي و بود مطرح نيز جاسوسي بحث ،يافت ادامه آن دامنه البته که ديني مسائل جز به

 ،ارمليک پادريان از سفارش گرفتن و هرمز به اينان رفتن بحث. آورد عمل به تحقيقاتي هم زمينه اين در تا

 که دانستمي معمولي نامه سفارش يک آن جوان پادري. گيرد قرار تفحّص مورد بايستمي که بود ايمسأله

: بود آمده چنين افراد اين اسامي نامه سفارش آن در. است نوشته افراد اين باره در هرمز هاکارملي رئيس براي

 که بود احتمال اين افراد، اين اسامي به توجه با( 885 همان،. )وردي اهلل و ابراهيم ،يوسف اسکندر، ،الياس

 .اندگشته باز خود پيشين دين به دوباره و شده مسلمان سپس ،بوده مسيحي ازآن پيش افراد اين

 به را يعيس هزار چند ما: که کردمي تأييد را نکته اين البته کند، مقاومت باره اين در بود آگاه که عباس شاه

 ادامه(. 811 همان،) است درآورده خود بدين را نفر چند پادري اما ،درآورديم( ص) محمد حضرت دين

 و آنها انج نجات براي هاکارملي پيگيري و تعقيب و آنان افاعتر و افراد اين شدن مسيحي باره در تحقيقات

 يط ـ اصفهان نزديک روستايي ـ خوراسگان در اشرف نواب امر به آنان از نفر دو کردن سنگسار نهايت در

 امر نچو» اما کردند، افراد اين رهايي براي زيادي تالش فرنگي پادريان. است آمده تفصيل به بعدي اسناد

 سوار جارچي با ،حاکم مالزمان وقت همين.: »بود برگشت قابل غير و شده «کارمشکل ،شده فاشر نواب

 حضرت دين که مسلمان هر که است شاه امر که زد جار بلند آواز به جارچي و گردانيد شهر تمام به و شدند

 که رنف دو سوزانيدن و کردن باران سنگ واسطه به قتلگاه محل در برند و بردارند سنگ دارد دوست را محمد

 (.811 همان،) «شدند عيسي و رفتند در دين از

 کار نهدام ،شمرده مغتنم مسيحيان ضد بر شاه تحريک براي را فرصت اصفهان علماي از شماري ،وقت اين در

 پادري از علمان طالب جماعت: دانستندمي کردند،مي عنوان پادريان آنچه از بيشتر را مردم کردن مسيحي

 پادري و .نفر هفت گفت که بود شخصي و. است نموده عيسي نفر پنج از بيشتر که دارند شکايت مذکور

 به شکايت و بودند آزرده علوم اهل و. نگفتند راست که بودند آزرده مقدمه اين از ديگر پادريان و جوان

 ينا نوشتن از وسيله. دين دّر باب در بود نوشته رومانيه زاده بيک که رساله يک از نمودند پادشاه خدمت

 نمودندميمباحث تراش زهگير مير خانه در بيکزاده اتفاق به پرتگس پادريان از يکي چون که بود اين رساله

 شهر 11 تاريخ در مذکورفرستاد، مير خدمت به نموده فارسي بيکزاده ،گفت توانستندنمي درست فارسي و

 آزرده را اسالم اهل و علمان طالب جميع رساله اين و. 1010 سنه شوال شهر عربيه از و 1188 سنه سپتامبر

 همان،) ودندنم اشرف نواب به شکايت بسيار و. درستي به کردند بيکزاده جواب به کتاب ديگر همچنين. بود

 گفتند،مي شاه به قلي امام توسط نفر پنج آن کشف ماجراي از پيش اصفهان علماي که بود مسائلي اينها(. 811

. است جدي مسأله کرد احساسعباس شاه ماجرا، آن کشف از پس. «نمودمي تغافل شد،مي مذکور هرچه» اما

 را الماس هزار چند جُوَان پادري» که شد گفته وگرفت باال اصفهان در شايعات ،مسأله اين کشف با ،عالوه به
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 سيحيم را نفر هزار هفت يا پنج پادري هک اين يعني شکايت اين که دانستمي شاه. «درآورده عيسي دين به

 چه ما از جماعت اين: گفت و شد ناراحت علما، از برخي اصرار از عباس شاه. است باطل باشد، کرده

 نيدشم فرنگيه پادشاهان سالطين و ما ميانه در که است آن ايشان سبب. گويندمي تزوير چه و خواهندمي

 (819 همان،. )باشد

 ميدان و ،يهفرنگ سالطين با دوستي به نسبت شاه مواضع باره در علما که دهدمي نشان روشني به ،اعتراف اين

 .اندنبوده موافق آن با و داشته انتقاداتي ،اصفهان در مسيحيان به دادن

 اين رد و گرفته قرار فشار تحت اصفهان مردم سوي از پادريان آيد،مي دست به اسناد از که چنان ،آن از بعد

 به مزاحمت احدي که نمايند شفقت رقمي» خواستند شاه از باره اين در. بردند شکايت اشرف نواب به ارهب

 (.813 همان،. )باشند محترم همچنان بودند، آمده که اولي روزهاي مانند و «نرساند فقيران اين حال

 نندبتوا کشور هر از مردماني همه که درآورد مرکزي صورت به را اصفهان تا بود آن ،عباس شاه تالش جمع در

 اشتندد زيادي هايدرخواست اروپائيان ،زمان اين در. بيفزايند شهر اين اقتصاد و عظمت بر و کنند آمد و رفت

 اسناد ناي. شود گذارده آنان اختيار در الزم امکانات تا کرد صادر فراواني فرامين فکر، همان با نيز عباس شاه و

 مالي منافع از آني ،حال اين با.. است آمده بخشان روح و ريشار آقايان تالش با و کتاب همان پايان در

 ،انگليسي هايکشتي کمک با شد، نااميد هاپرتغالي و هااسپانيايي از وقتي ،عالوه به و کردنمي غفلت واقتصادي

 تجاري مرکز يک صورت به آن جايبه را بندرعباس و ريخت بيرون هرمز از را هاپرتغالي ساله 113 بساط

 .ِدرآورد

 

 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/710 

 

 

 

 

 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/710


396 

 

 (ساواک در وي پرونده بر مروري) پنجاه دهه اوائل در قم مبارزاتي - فرهنگي وضعيت و حقاني شهيد

 جعفريان رسول: سندهنوي

 1111/  10/  11: سايت روي انتشار تاريخ

 

 خميني امام درس سر جواني آغاز از که است مبارزي روحاني هايچهره از حقاني غالمحسين شهيد: چکيده

 قالب در و داد ادامه امام با را خود همراهي روحانيت نهضت آغاز از پس. بود ايشان دلباخته و شده حاضر

 بررسي به مقاله اين. بود سياسي ديني هايفعاليت مشغول سوي آن و سوي اين در ديني مبلغ و روحاني يک

 روحاني هايچهره از حقاني غالمحسين شهيد.است پرداخته ساواک اسناد روايت به حقاني شهيد کتاب

 نهضت ازآغ از پس. بود ايشان دلباخته و شده حاضر خميني امام درس سر جواني آغاز از که است مبارزي

 سوي آن و سوي اين در ديني مبلغ و روحاني يک قالب در و داد ادامه امام با را خود همراهي روحانيت

 حوزه در صادره هاياعالميه از برخي روي را وي نام که آن شاهد. بود سياسي ديني هايفعاليت مشغول

 .شودمي مشاهده 11 ـ 1 سالهاي در قم علميه

. پرداخت وي از مراقبت به نيز ساواک و شد بيشتري هايفعاليت وارد بعد، به 1119 سال از حقاني مرحوم

 وجود کتاب ناي در معتنابهي اسناد باره اين در که بود شيراز در گهگاه و بندرعباس در ايشان فعاليت ثقل مرکز

 .دارد

 مفصلي بازجويي و 1119 سال در وي دستگيري به مربوط يکي دارد ويژه اهميت که کتاب اين از بخش دو اما

. است شده درج قم در موجود فرهنگي هايفعاليت از جالبي نکات آن ضمن و آمده عمل به او از که است

 دکتر رنظ زير که شناسي اسالم جلسات ديگري و دين اصول مؤسسه يکي تشکل؛ دو از وي بازجويي اين در

 راه در منا بعدها که دين اصول مؤسسه اصلي هدف وي. است توجه جالب که داشته بيان مطالبي بوده مفتح

 نيانگذارانب از حقاني مرحوم. داندمي اسالم حقانيت اثبات و مسيحيت تبليغات با مبارزه شد، آن ضميمه هم حق

 .کردندمي اداره تهراني طالب را تشکيالت اين که دارد تأکيد خصوص به و کرده ياد آن

 اين .شمردمي بر را محفل آن در حاضران و کرده بيان البيمط هم مفتح دکتر شناسي اسالم جلسات درباره

. رسيد پچا به مفتح دکتر نظر زير برخي که نوشتند هم آثاري و بوده قلم اهل که بودند کساني معموال جمع

 مدمح نام به جلسه آن اعضاي از ديگر يکي همکاري با را هانهضت پيشرو اسالم کتاب هم حقاني آقاي خود

 .کرد چاپ را آن محمدي کتابفروشي که نوشت مصطفوي
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 شيراز در کسي براي حقاني شهيد که است اياساسنامه از سخن است توجه جالب آنچه بازجويي اين در

 آنها بارهدر وي از و شده خوانده حقاني آقاي براي اساسنامه اين بند بند. است افتاده ساواک دست به و نوشته

 کي ايجاد هدف به اساسنامه اين که شودمي معلوم چنين آمده اينجا در آنچه از. است شده خواسته توضيح

 .اشدب موجود افراد آن پرونده در اساسنامه کامل متن که رودمي احتمال. است شده تدوين مخفي تشکيالت

 امن بخش اين در و بوده کوفه مسجد خصوص به و بندرعباس حقاني آقاي فعاليت مرکز 90 سال حوالي در

 اين عناوين که است جالب. شودمي ديده هم غيره و زائري عباس آقاي مانند دوره آن بارزانم از شماري

 بارزهم قالب در جلسات اين يعني. بهايي ضد انجمن فعاليت: موضوع: از است عبارت عمده طور به هاگزارش

 در انزم امام به انمند عالقه انجمن جلسه در که است گفته هم جايي حقاني آقاي. است بوده بهائيان ضد بر

 رفتهمي يحلب آقاي توصيه به حلبي محمود شيخ آقاي جناب سرپرستي به است تهران در آن مرکز که شيراز

 گمراه ساواک براي توانستهمي گزارش اين(. 811 ص) است گفتهمي عقايد درس جوانان از برخي براي و

 ودخ به سياسي رنگ عمال شهرستانها در يبهاي ضد انجمن جلسات از برخي حال عين در. باشد هم کننده

 .گرفتمي

 بر دستگيري اين. است 91 سال اوائل در حقاني آقاي دستگيري زمان به مربوط اسناد اين ديگر مهم بخش

 اراخب درباره گزارشي تهيه به دست که است اين آنها ترين مهم و شده او روي که است اعترافاتي اساس

 ارجخ هايخبرنامه در آن درج و فرانسه به خلق مجاهدين عوامل توسط گزارش آن انتقال و قم فيضيه مدرسه

 ارهب در حقاني آقاي که است توجه جالب روي آن از و مفصل بسيار هابازجويي باره اين در. است کشور از

 .است کرده بيان را جالبي نکات سالها اين در قم وضعيت

 رخيب بازجوها، کردن گمراه براي بسياري داده، فراوان هاينجهشک زير قاعدتا ايشان که است اطالعاتي اينها

 غالب حال اين با. است آمدهمي حساب به سوخته اطالعات است مهم ظاهر به هم آنچه و خود تبرئه براي

 .است استفاده قابل قم وضعيت شناخت براي آنها

 شخص و دين اصول مؤسسه طتوس زمان آن که است گرمارودي موسوي آقاي درباره مطالب اين از بخشي

 اپچ بناي که هايينوشته حال عين در و بدهد هاطلبه به فارسي انشاي آموزش تا آمدمي قم به خرازي آقاي

 سروده هم شعري و بود مجاهدين هوادار مبارزات، اوج در وي. کردمي اديت بود حق راه در مؤسسه در آنها

 مسجد در غدير جشن در هم ديگر بار و خواند فارسي انزب آموزش جلسات اين از يکي در يکبار که بود

 زمان نآ که کندمي اشاره باره اين در حقاني آقاي. کرد قرائت را آن خزعلي اهللآيت منبر از بعد صفائيه قائم

 .بود زياد هاطلبه در خلق مجاهدين از دفاع حس
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 عيتوض شناسايي در تواندمي هم ها سخپا که است عباس بندر در وي هايفعاليت باره در اتهامات از بخشي

 .باشد سودمند است گرفتهمي صورت که هاييفعاليت و ناحيه آن فرهنگي

 که لوحيمير نام به شخصي حقاني مرحوم نوشته به بنا که است بوده اخبار تهيه به اقدام وي اتهام ترينمهم

 به را هفيضي شلوغي به مربوط گزارش وا و کرده تهيه فيضيه از گزارشي او توصيه با بوده خان مدرسه در

 .بفرستد خارج به تا است داده گرمارودي موسوي

 ادايج و مشروطه حکومت و رژيم برانداختن هدف به مجاهدين فعاليت که است نوشته جا يک حقاني آقاي

 و کرده پرسش او از اسالمي حکومت درباره بازجو. است بوده ايران در اسالمي واحد حکومت برقراري و

 همشروط حکومت براندازي از منظور: افزايدمي و داده حکومت نوع اين باره در اي صفحه نيم هم حقاني آقاي

 با ومتحک گرفتن دست به و مسلحانه مبارزه طريق از مجتهدين مستقيم دخالت اسالمي حکومت برقراري و

 (.893 ص. )است اسالمي و ديني مباني به توجه

 در که ندگيرمي تعهد ما از جاها قبيل اين که افزايدمي دارالتبليغ در خودش فعاليت هب اشاره با باز اينجا در

 فرهنگي هايفعاليت به سپس(. 818 ص) کنيم فعاليت آنجا در توانيم نمي واال نکنيم دخالت سياسي مسائل

 فعاليت دين لاصو مؤسسه در يکديگر با که را آنان از فهرستي و کرده اشاره تهراني طالب با همراه خود

 از فضال و رفقا از اي عده با بروجردي اهللآيت فوت از بعد» گويدمي هم بعد. است نموده بيان اند داشته

 وزهح نواقص اصالح راه در هاييگام که افتاديم فکر به مصباح تقي محمد آقاي و شيرازي مکارم آقاي جمله

 کرديم صحبت آقايان با و داديم تشکيل اي جلسه چند زمينه اين در که برداريم درسي کتابهاي اصالح مانند

 در گينويسند عنوان به بعد... الميزان تفسير صاحب طباطبائي حسين محمد سيد حاج عالمه به مخصوصا

 با نم آنجا ودر کردممي شرکت گاهگاهي هم من شد تشکيل جلساتي پنجشنبه، عصرهاي مفتح آقاي منزل

 که روپيش اسالم نام به نوشتيم را کتابي مصطفوي محمد آقاي نام به جلسه در کنندگان شرکت از يکي

 در تحقيق هبار در که داشتيم نصر سيدحسين دکتر با ايجلسه هم يکبار. «داد نشر را آن محمدي کتابفروشي

 اکاناد در تهران دانشگاه طرف از که هم حائري مهدي آقا حاج با همچنين. بود آن شروع نقطه و غرب فلسفه

 حضور به باز هم آن از بعد(. 811 - 811 ص. )قمي تقي محمد با طور همين. داشتيم اي جلسه دارند ستدري

 است آن هدف با هم آن اظهار که کندمي اشاره شريعتمداري اهللآيت و خوانساري اهللآيت محضر در خودش

 اهللآيت پسر – انساريخو جعفر آقا با ارتباطش روي خصوص به. کند جدا مبارز روحانيون از را خود که

 .شودمي تأکيد آن روي چيز چه براي بود معلوم که - خوانساري
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 اصل حال عين در اما است سياسي غير فعاليت که است آن دادن نشان و کردن گم رد براي اطالعات اين

 .شرايط آن در خودش از خارج با حوزه علمي هايتماس از نشان و است درست اطالعات

 ايآق عليه که اين و کندمي اشاره قم در انقالبي غير و انقالبي هايطلبه ميان برخوردهاي هب همچنين وي

 که تهاسواليتي حتي و هاانقالبي غير جرگه در خودش که نماياندمي چنان و گويندمي مطالبي گلپايگاني

 مبود گلپايگاني قايآ نزد روز يک گذشته سال که گويدمي نيز( 818. )آنهاست مشهورترين هم نجفي آقاي

 احتمنار بچه و نادان طالب مشت يک دست از که کردند اظهار باالخره و هستند متأثر خيلي ايشان ديدم که

 کنندمي مشغول آن و اين از انتقاد به بپردازند بحث و درس به که اين جاي به را خود گرانبهاي وقت چرا که

 آقاي اطرافيان توسط شهريه دادن به حقاني آقاي. کنندمي اختالف و سازندمي متشنج را حوزه اوضاع و

 فهانياص فضالي و طالب ميان و نگرفتند کساني که کندمي اشاره اصفهاني هايطلبه جذب براي منتظري

 هک هستند آبادي نجف هايطلبه نوع افکار همان داراي اينها که افزايدمي هم بعد. است آمده پيش اختالف

 که رطو آن و دهند پروبال توانندمي هرچه را منتظري آقاي مايلند که باشدمي منتظري قايآ داماد آنها از يکي

 (.831 ص) کنندمي تقسيم شهريه اصفهاني طالب ميان ايشان طرف از شنيدم

 خاطر به هم نهايت در و گشتمي مجاهدين سازمان با حقاني مرحوم ارتباط اثبات براي سرنخي دنبال ساواک

 وازدهد و شده سازمان با ارتباط داشتن به متهم داده گرمارودي به و گرفته ميرلوحي از وي که گزارشي همان

 يبرخ کندمي سعي و شده منکر مجاهدين با را ارتباطي نوع هر بعدي هايبازجويي در وي. شد محکوم سال

 خيلي معاديخواه آقاي که گويدمي وي. دهد نشان آنان از بيزار را خود و کرده مطرح را سوخته اطالعات از

 ادله اب اما دارد معطوف مرا نظر داشت ميل خيلي و کرد صحبت من با مرتبه چندين و کردمي تجليل آنها از

 (.819 ص) نيست صحيح اينها که کردممي ثابت

 گرنشان و است جالب که داده طويل و عريض شرحي خواندمي کتابهايي نوع چه که اين باره در حقاني آقاي

 کتاب و «الالربوي البنک» و «اقتصادنا» مانند صدر شهيد آثار. دوره آن در طلبه يک عمومي مطالعات نوع

 يخيل که گويدمي و نخوانده را شريعتي هايکتاب. است جمله آن از بازرگان آثار و «روحانيت و مرجعيت»

 از بعضي ونچ ببينم خودم نندکمي ديگران که اشکاالتي تا بخوانم را شريعتي دکتر هاي کتاب که بودم مايل

 را اشکاالتش و است خوانده را ايشان هاي کتاب کامل دقت با يزدي مصباح محمدتقي آقاي مثل ما دوستان

 خواندهمي که ديگري هاي کتاب. کنم مطالعه را او هاي کتاب ام نتوانسته حال به تا ولي است کرده نقل ما براي

 باچهدي دکارت، تأمالت شناسي، جامعه زمينه اروپا، در حکمت سير ت،دوران ويل تمدن تاريخ: از است عبارت
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... و طينفلس سرگذشت اسرائيل، و اعراب روزه شش هاي جنگ فرويديسم، و فرويد فلسفتنا، رهبري، بر اي

 (.851 - 851 ص)

 اطرخ به هم مخالفت اين ظاهرا و – بوده مخالف چون که گويدمي هم شريعتي به نسبت خود موضع درباره

 ما با تسخ قم در اي عده» شريعتي هاي کتاب با مخالفت خاطر به که نويسدمي – مصباح آقاي با رفاقتش

 غدير عيد شب در قبل سال چند. کنندمي باران فحش را ما آيدمي دستشان به که فرصتي هر در و مخالفت

 روز. بودم کرده دعوت را علما و بودم کرده منعقد منزل در اقوام از يکي براي گذاري عمامه جشن مجلس

 اهللآيت و گلپايگاني اهللآيت چرا که گرفت انتقاد باد به مرا سخت. کردم معاديخواه با برخورد مسير، در بعد

 آمد ما نزد ارشاد حسينيه از اصفهاني رضا آقا روز يک که بود شهرت همين واسطه به. کردم دعوت را نجفي

 که ييزد مصباح آقاي که شد تعيين روزي جهت همين به و است ماش با بحث به حاضر دکتر که گفت و

 دانديم خوب را آنها بر دقيق و عميق اشکاالت و کرده مطالعه را دکتر هاينوشته کامال و ماست رفقاي از يکي

 و دبو منتظر منزل آن در مصباح آقاي ظهر تا موعود روز آن در اتفاقا که کند مباحثه او با و برود تهران در

 هبرنام محلي در روز همان ظهر از بعد که حالي در نيست خوب من حال که کرد تلفن ظهر سر و نيامد دکتر

 (.819 ص. )کرد اجرا سخنراني

 را خود وابستگي: نويسدمي صراحت با شده روشن چيز همه که هابازجويي آخرين از يکي در حقاني آقاي

 که هستند مبارز جوانان طرفدار آنان که دارممي اعالم مينيخ اهلل روح حاج جمله از افراطي روحانيون به

 اب است اسالمي حکومت آمدن کار روي و مشروطه حکومت برانداختن منظور به مسلحانه مبارزه منظورشان

 (.108 ص) اسالمي و مذهبي هايانگيزه

 ودب خشنود مجاهدين کار از و راضي مسلحانه مبارزات از ديگر مبارز هايطلبه از بسياري مثل حقاني آقاي

 و ناوي در تدريج به اما داشت مناسباتي آنان با زندان دوره اوائل از هم اندکي حتي. رفت زندان به که آن تا

 برابر و يدکش دست گذشته موضع از انواري و شيرازي رباني اهللآيت مانند زنداني برجسته روحانيون کنار در

 .گرفت قرار مجاهدين

 هايفرهس و دادند فتوا غيره و انواري و منتظري و طالقاني آقايان قبيل از زندان در روحانيون زا جمعي که زماني

 ناي در. شدند ناراحت خيلي آنان کار اين از مجاهدين کردند تحريم را ها کمونيست و مسلمانان ميان جمعي

 حال در که الهوتي آقاي طريق از بود رجوي از بعد مجاهدين سازمان فرد دومين که خياباني موسي باره

 :رساند اوين روحانيون به خودش نه مجاهدين طرف از را زير پيام بود، اوين به قصر از انتقال

 .هستيد رو دنباله هميشه زيرا نداريد، را اجتماعي مسائل در دادن نظر صالحيت شماها. 1
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 .نگذاريد بيرون خود گليم از پا و بشناسيد را خودتان حد. 8

 نژاد حنيف محمد از پيروي و شاگردي افتخار و ناميديمي مجاهد را خود هميشه که شما! قانيطال آقاي. 1

 .نزدي زمين بر را ات عمامه دادند فتوا مجاهدين عليه که وقتي چرا بوده

 .است ديده خود به زياد تو امثال از اسالم تاريخ و هستي منافقي آدم شما! حقاني غالمحسين آقاي. 1

 نشانگر بوده 99 سال به مربوط و شده داده اوين روحانيون به خلق مجاهدين پيام عنوان به که سند اين

 شاگردان از را ايشان آنان. است طالقاني اهللآيت شخص و روحانيت به نسبت خلق مجاهدين هايديدگاه

 !دانستندمي نژاد حنيف محمد

 را خود هايفعاليت مجددا دهدمي نشان داسنا که آنچنان و شد آزاد 91 سال شهريور هشتم در حقاني آقاي

 .است کرده آغاز

 به بودند آن عامل منافقين که اسالمي جمهوري حزب دفتر انفجار در 1110 ماه تير هفتم در حقاني مرحوم

 .رسيد شهادت
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 (نخست بخش) هند تحفه

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  11/  89: سايت روي انتشار تاريخ

 (1111 بهمن 81 ـ 1) هند به سفر گزارش

 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 دهلي به ورود

 سوي به نبهم هشتم شنبه روز صبح نيم و پنج ساعت بود قرار. آمدم خميني امام فرودگاه به بامداد سه ساعت

 يلتحص عازم که هم قزوين تاکستان از جواني. کرد حرکت تأخير با قدري ماهان هواپيماي. کنم پرواز دهلي

 محرم آستانه در هم هندي طالب از شماري. بودم مأنوس ايشان با دهلي تا و کرد رفاقت ابراز بود، هند در

 وارد دهلي وقت به 18 ساعت. بروند منبر خواني روضه مجالس در ات بودند هند در خود شهرهاي عازم

 هايفرودگاه در موجود لعاب و رنگ از خبري که مهرآباد فرودگاه حد در فرودگاهي. شدم شهر اين فرودگاه

 شهر راهي بمانم، روز دو يکي کم دست که اين هدف به و تأمل اندکي از پس. شد نمي ديده آن در مدرن

 بسيار بازار .برسم بود اصلي بازار و قطار ايستگاه که شهر مرکز در اينقطه به تا پرداختم روپيه 189 مبلغ. شدم

 در هس درجه مسافرخانه يک مثل که لرد هتل در اتاقي. اصفهان قديم بازار به رحمت صد که ديدم را اي کهنه

 دالر 11 حدود چيزي که بود پيهرو 900 روزي شبانه شدمي پرداخت بايد که پولي مقدار. گرفتم بود مشهد

 ره براي که بود شده داده هشدار مثال براي. نداشت زيادي امکانات قيمت اين با هتل که بود پيدا. شدمي

 مقدار هک کردم روپيه به تبديل را دالر صد يک عصري همان. دارد گرم آب دقيقه ده فقط گرفتن حمام نوبت

 فرادا غالب اينجا. است شده کم روپيه هشتاد روزه چند اين که فتندگ. دادند روپيه نود و سيصد و چهارهزار

 ارکنانک و هامسافرکش و هابازاري ميان کم دست امر اين. دارند را هندي با مخلوط انگليسي به تکلم توانايي

 .شودمي ديده رسمي

 شد معرفي من به که جايي. شناختم نمي دهلي در را جايي که حالي در بروم توانممي کجا عصري کردم فکر

 يک. شدم عازم گرفته روپيه 10 مبلغ به گويندمي «اتوريکشا» که را هاچرخه سه از يکي. بود الدين نظام مقبره

 آن اطراف رد هم ديگر مقبره چندين که صوفيه مشايخ از اولياء الدين نظام از است اي تکيه شکل به قبرستان
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 آنجا اطراف در الدين نظام اوالد از بسياري عالوه به. معروف عرشا دهلوي خسرو امير مقبره جمله از. بود

. شندکمي يدک را نظامي خانوادگي نام آنان همه که است الدين نظام فرزندان دست مقبره اين. داشتند مقبره

 اندلهسلس اين پيران که بزرگترها و کرده معرفي وي اعقاب از را خود که بودند محوطه در جوان پنج کم دست

 ده که هاگل اين. داشتند فروشي گل همه که بود اي بازارچه ورودي، مدخل. دارند خود براي دستگاهي و دم

 تهانداخ خسرو امير يا الدين نظام قبر روي و شده خريداري مريدها توسط شده بسته هم به نخ با آنها عدد

 واليح آن در. بندندمي دستشان به يکسان هم را آنها نخ. شودمي پر پر گاه و درسته صورت به گاه. شودمي

 سنگي بوتتا يک شکل به يک هر که هست صفوي دوره ايراني قبرهاي سنگ سبک به قبر سنگ زيادي تعداد

 .است قبر در مدفون مشخصات و نام هم آنها روي. است الکرسي آية آنها کتيبه معموال و است

 اشخاص از چيزي کنندمي تالش نوعي به کدام هر که گداست صدها حضور حوالي، آن در توجه قابل پديده

 در. شده نرم دلت که کند احساس و بکني آنان به نگاهي نيم فقط است کافي. بگيرند هاخارجي خصوص به

 و رس که باشي منتظر بايد دادي چيزي آنان از يکي به وقتي عالوه به. کرد نخواهد رهايت ديگر صورت آن

 .ندهيد گدايان به چيزي که است آن اکيد توصية ينبنابر. شود پيدا هم ديگران کله

 هايچرخ سه و( ريکشا) پايي چرخهاي سه همان معموال ديديم،مي هند خيابانهاي از تصاويري که گذشته در

 ولط در دوم دسته و محدود هايراه براي بيشتر و شده کمتر اول دسته اکنون اما. بود( اتوريکشا) موتوري

 و انددهش سوز گاز آلودگي، دليل به دستگاه اين. اندداده اختصاص خود به را مسافران لانتقا و نقل کار روز

 شب هشت حوالي ساعت. است شده بهتر دهلي شهر آلوده هواي که است آن بر عمومي نظر جهت اين از

 عالمت با که تهس بيشماري تلفن دفاتر اينجا. خوردم غذايي و رفته پيتزايي يک به راه سر. برگشتم که بود

 ات گرفتم موقت کارت سيم يک و کرده مراجعه تلفن دفتر يک به. شناخت را آنها توانمي STD اختصاري

 .باشم راحت آن از استفاده در هستم اينجا در که را مدتي

 که مگفت و کرده مراجعه آنجا به. دادمي را مسافرتي تورهاي ترتيب که بود مغازه يک من اقامت محل نزديک

 شد قرار و دادم که کرد درخواست آگره به روزه يک مسافرت يک براي روپيه 890.دارم را آگره به رسف قصد

 .باشم آماده آنجا در نيم و شش ساعت يعني وقت اول صبح

 در نآ مبلغ و اي هفته يک معموال که هم ايراني تورهاي و است توريستي هايبرنامه ترين اصلي جزو آگره

 .دارند را آگره و دهلي از ديدار برنامه است، تومان هزار پنجاه و ششصد حدود حاضر حال

 گويا که کثيف بسيار جايي. بود قطار مرکزي ايستگاه نزديک و مرکزي بازار در لرد هتل در من سکونت جاي

 انفجار آن قاعدتا و هستند هم هاخارجي کمابيش اينجا در. بود داده رخ آن در انفجاري هم قبل ماه سه دو
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 هک است سگ و گاو و آدم از آمد و رفت پر و کثيف قدري به بازار اين اما. است بوده مناسبت همين هب هم

 .نيست وصف قابل

 آن تاريخي نقاط ديدن و آگره به روزه يک تور

 کنممي کرف. کردند اتوبوس سوار برده ديگر اي نقطه به را ما آنجا از. بودم مزبور دفتر کنار شش ساعت صبح

 ستهخ که نفهميدم را دليلش من و ايستاد طرف آن و طرف اين قدر آن. بوديم دهلي در هنوز صبح 5 ساعت تا

 هاهندي مخصوص تور اين که آمد نظرمي به. نيامد در کس هيچ اعتراض صداي که است جالب اما. شدم

 .بودم من فقط آن خارجي چون بود،

 غير و کثيف بسيار زندگي. فقيرانه بسيار زندگي. ردآو دست به را هاهندي زندگي نمونه توانمي راه طول در

 اتو زياد بسيار دود خيابانها، در شده رها حيوانات انواع. باال تحمل حال عين در و شلوغ زندگي و بهداشتي

 بسيار و بيشمار کپرهاي تا است شده سبب که مسکن امکانات نبودن و خيابانها، و معابر خرابي ريکشاها،

 آنچنان اما. دهدمي نشان فقير کشور يک صورت به ظاهر در را هند دهد، جاي خود در را يزياد مردم کثيفي

 .است نيرومند هند اقتصاد بدنه گويندمي که

 پرتاب آسمان به را انسان و افتادمي هاچوله چال در يکسره و کرد نمي را خيابانها خرابي مراعات راننده

 شروع دوباره نشده قطع هنوز و گذاشتمي بوق روي معمول طور به را دستش راننده عالوه، به. کردمي

 ينهم علتش شايد و هست ماشيني تصادف کمتر آمد و رفت و شلوغي همه اين با که است جالب. کردمي

 .است دايمي هشدار نوعي که باشد مکرر بوقهاي

 راهنما. ودب راه کيلومتر جاهپن و دويست تا دويست کنممي فکر. رسيديم اگرا يا آگره به که بود ظهر حوالي

 .زبان دو از ترکيبي يعني. کردمي صبحت هندي ـ انگليسي معموال

 کبرا پسر جهانگير از گويا آن بناي عمده که هند مغولي شاهان قصر اول. کرديم ديد باز نقطه چند از آگره در

 و تاريخي اطالعات من. دارد قرار هم خانه ديوان مجموعه همان در و آن کنار در که عظيم قصري. است شاه

 را حلم تاج توانمي مجموعه اين باالي از. است قرآن آيات همه هاکتيبه. نداشتم آنجا باره در شناسي باستان

 .کرد مشاهده چهارکيلومتري سه فاصله از هم

 سبتان و بود تعطيل روز. کرديم مالحظه است پيوسته هم به مجموعه چندين که را قصر اين مختلف هايبخش

 مسافر است سال وسط که آن دليل به است توريستي اينجا براي فصل اين که اين با پيداست، اما. شلوغ

 .نيست اينجا در چنداني
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 براي سپس. خوردم بود هم در سبزيجات و برنج که غذايي هم من که رفتيم رستوراني به ناهار براي سپس

. گيرندمي وروديه هاداخلي برابر ده هاخارجي از شاهي قصر مثل هم اينجا. کرديم حرکت محل تاج ديدن

 90 هاهندي از اينجا در. شودمي تومان هزار شش که گرفتند روپيه 100 من از و روپيه 80 ديگران از آنجا

 .دادند من به هم ليتري يک آب ظرف يک کردند من به که لطفي تنها. گرفتند روپيه 390 من از و روپيه

 فضايي انمي در. است هند نقاط از بسياري ترجيحا بلکه آگره توريستي اماکن سرسبد گل واقع در مکان اين

 نگس ساختمان يک شکل در ساخته محل ممتاز همسرش براي جهان شاه که محل تاج ساختمان بزرگ بسيار

 خلدا در و است ديگر يک شبيه طرف چهار از. شودمي ديده موزون بسيار همه از تر مهم و شده تزيين سفيد

 و انساختم داخل و رفتم آن باالي طبقه به. است شده آرايش زيبا سنگهاي با و مزين و متعادل بسيار هم

 در هم ديگر بناي چند است ميانه در که محل تاج منهاي. گرفتم عکس تعدادي. زدم چرخي را آن بيرون

 جماعت صفوف مثل آن فک و بود مسجد که کردم مالحظه را مورد يک. دارد قرار هاگوشه در آن اطراف

 ليع صادق نامش که گفت و بود حاضر آنجا جماعت امام. بود شده درست جانماز شکل به زيبايي سنگهاي

 نماز همانجا هم جدش. است بوده علي سابق بوده، امام آنجا سال ده از قبل که هم پدرش اسم و است

 شب و ظهر هم ديگر روزهاي و شودمي برگزار جمعه نماز جمعه روزهاي که گفت وي. است خواندهمي

 .هستم آنجا در جماعت نماز

 ؤيايير و زيباتر را آن است محل تاج نزديکي تا ابتدا از که آبي حوض دليل به ورود محل از محل تاج بناي

 دورتر را اتوبوسها عالوه به. دهند نمي را ماشين آمدن اجازه طرف آن پانصدمتر حوالي از. است کرده تر

 .آورندمي محل تاج نزديکي به ديگري هايماشين با را هاتوريست و گذاشته

 از که اهر نيم و ساعت يک حدود فاصله به. کرديم حرکت و شده اتوبوس سوار که بود غروب نزديک تقريبا

 تولد لمح گويند که کرديم مشاهده را بزرگ بسيار معبد يک کرده توقف کوچک شهري در آمديم بيرون آگره

 نآ در آن، در که بود مسجدي هم کنارش و داشت جديد بخش يک و قديمي بخش يک. است هبود کريشنا

 زده فتشگ که بودند انتظامي و نظامي نيروهاي قدري به اينجا در. بود معبد به پشتش واقع در و بود سوي

 بين هک مفهميد شکسته و پرسيديم پيرمردي از را دليلش. دادند نمي دوربين و موبايل بردن اجازه. شديم

 دهش باعث همين و شده انفجار براي هم تهديدهايي گويا. است درگيري محل اين سر بر هندوها و مسلمانها

 .کردندمي چک کامل طور به دوبار هم به نزديک نقطه دو در را هاتوريست که بود
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 و کريشنا از ريتصاوي هم آنها در و کنار و گوشه در کوچک هاياتاق. بود خواندن و زدن مراسم معبد در

 را زمين و خوابيدندمي دمرو کامل طور به و انداختندمي زمين روي را خود افراد از تعدادي. بود غيره

 .بوسيدندمي

 واقعا که ودب ناهنجار و بهداشتي غير و کثيف معبد اين تا اتوبوس محل از مسير قدري به. آمديم بيرون آنجا از

 و ترف محل که جايي هم آن. باشد کثيف تواندمي اندازهچه انسان. مشد زده شگفت تفاوتي بي همه اين از

 .هاستخارجي آمد

. بدهد توضيحي ما براي که نبود هم کسي و نداشت شکوهي چندان آن ظاهر که ديدم ديگري معبد راه، در

 اتاق به کوفته و خسته. رسيد آنجا به شب 18 ساعت حوالي که آمد دهلي سوي به يکسره ماشين آن از پس

 مين اصال که بود نوراهلل شهيد قاضي قبر نکردن زيارت سفر دراين من خسارت ترين مهم. افتادم و آمدم

 .نبود آنجا به رفتن امکان هم تور وجود با و کجاست دانستم

 بيرون هتل از بود، خرما و نان که مختصري صبحانه از بعد. برخاستم خواب از 5 ساعت دوشنبه روز صبح

 هاغالاش معموال. بودند گذشته شب کثافات کردن جارو مشغول همه و بود درآمده حرکت به بازار تازه. رفتم

 از تر آلوده صدبار نظرم به که دهلي هواي آلودگي بر و زنندمي آتش کرده آوري جمع کنار و گوشه در را

 جايي. است فراوان مه توريست که کثيف و شلوغ بسيار و است بازار وسط ما هتل. افزايندمي است تهران

 طبعا و است آن تازه بخش با متفاوت کامال قديمي بافت. است قديم و جديد دهلي بين مرز است من هتل که

 .است قديمي بازار از بخشي واقع در و جديد و قديم مرز است قديمي بازار که اينجا. تر کثيف

 غولمش خبري هايسايت ديدن و هايلم کردن چک به ساعتي نيم و کرده پيدا نت کافي يک نزديکي آن در

 قرار بودند بلوچ اي عده دست که ايراني سرباز گروگانهاي که خواندم تنها. نبود ايران از اي تازه خبر. شدم

 وشتمن يادداشت قدري. برگشتم اتاق به و زده قدم اطراف هايخيابان در ساعتي نيم سپس. شوند آزاد است

 .کردم استراحت باز و

 دهلي کتاب المللي بين مايشگاهن هفدهمين

. کردمي آماده را اردو زبان به التوحيد مجله سابقا ايشان. زدم زنگ عسکري االسالم حجت آقاي به گذشته شب

 .شود امريکا عازم امشب است قرار. است مدارس معروفترين از يکي که دارد دهلي در علميه مدرسه اکنون

 ايشگاهنم در تا آمده دهلي به قرائي آقاي که گفت وي. رودمي امريکا به تبليغ براي را رمضان و محرم ايشان

 آن از سپ عصري جهت همين به. است مناسبي بسيار فرصت کردم احساس. کند شرکت کتاب المللي بين
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 قرائي قايآ هم و ببينم را کتابها هم که آن اميد به شدم کتاب نمايشگاه عازم گرفتم روپيه و داده دالر قدري که

 ابن تابخانهک» کتاب که ماست ساله بيست دوستان از انگليسي به قرآن مترجم قرائي قلي علي سيد آقاي. ار

 لقرآنا تحريف اکذوبة» کوچک کتاب. کرديم ترجمه يکديگر با را «شيعه مکتوب ميراث» کتاب و «طاووس

 مدير سال 11 حدود ايشان. دکر چاپ انگليسي توحيد مجله در و کرده ترجمه انگليسي به را «السنة و الشيعة

 .بود آن مقاالت اکثر مترجم و مجله اين

 زا بعد دوساعتي يکي. ديدم را قرائي آقاي راهرو دو يکي از عبور از پس شدم که سالن اولين وارد قضا از

 آثار ناشر که هم را خلفان آقاي. کردم خريداري کتاب جلد چند و بوديم نمايشگاه در ايشان همراه به آن،

 دارد قرآن چاپ در انتشاراتي فعاليت که ديدم امريکا در 1553 سال در را ايشان. ديدم امريکاست در رآنيق

 لچه به قرآن يک. دهدمي انجام را کار اين ضرر با واقع در. کندمي توزيع ارزان بسيار را قرآن هم اينجا در و

 ترجمه يا و کرده چاپ را قديمي اثر چند هک ديديم تاريخي آثار ناشر يک. تومان صد هشت شودمي که روپيه

 تاريخ مه آن که التواريخ منتخب کتاب. بود شده چاپ انگليسي به جلد دو در االمراء مآثر کتاب. بود کرده

 در يقرائ آقاي با بود امکانش اگر شد قرار و برگشتيم شب. است شده چاپ مجلد سه در است مغولي دوران

 .برگشتم خودم هتل به که بود شب. باشيم هتل يک

 شب نيم و ده ساعت. کردم خريداري هابچه براي هديه قطعه چند و زده بازار به سري شب، 5 ساعت حوالي

 جوان اي عده سپس و جلو طبال اي دسته. بود دامادي مراسم. بيرون زدم. درآمد کوچه از دهل و طبل صداي

 بر سوار آنان ميان در داماد و داشتند دست در هاييچراغ که جمعيتي سپس و رقصيدندمي که سر پشت در

 معيتج حرکت. باشد پسر اول بچه که آن اميد به گويا. بودند نشسته او جلوي هم پسر بچه دو و بود اسب

 .برگشتم اتاق به هم بنده طبعا و بود سريع تقريبا

 اطراف به نگاهي

 دست با را هانان که نانوا که کردم ترديد دبع اندکي. آمدم و کردم خريداري پنيري و نان خيابان، سر از امشب

 آن جمعيت درصد بيست که را بازاري علما، دانم نمي. کافر يا است بوده مسلمان کرد،مي درست خودش

 ماست با را قبل از مانده باقي هاينان کرده، احتياط. نه يا آوردندمي حساب به مسلمانان سوق هستند مسلمان

 خوردن براي حسابي و درست چيز که جهت اين از هم. گيردمي ياد را قناعت نجااي در آدم. خوردم پنير و

 زگاررو فقيرانه بسيار زحمتکش و الغر و فقير مردم اين کندمي احساس که زاويه اين از وهم آورد نمي گير

 خورند مين گوشت که هندوها از کساني اينجا در. نيستند کسي طلبکار روز هر و اند قانع و برندمي بسر را

 از تعدادي حاضر حال در. شودمي سرطان باعث گوشت خوردن که معتقدند هستند «وِجِترين» واقع در و
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 خمت فقط هم برخي. هستند روشنفکرهايشان يا ترها جوان گويا اينها. خورندمي ماهي و مرغ گوشت هندوها

 را نآ هايفراورده و شير گرچه نندکنمي استفاده حيواني هايپروتئين اصال متعصب افراد. خورندمي مرغ

 .دانندمي سرطان ضد کنندمي مصرف زياد که هم را فلفل. کنندمي استفاده فراوان

 ديده جا همه در راحتي به گاوها. گاوهاست پايتخت دهلي بوديم، شنيده قديم از که طور همان واقع در

 عوض رد و هستند نمايان کمتر نو دهلي بهتر عبارت به يا شهر اصلي مراکز در حاضر حال در گرچه. شوندمي

 زندگي حلم شهر اين يعني اينجا. رهاست خيابانها در سگ آنها برابر چند بلکه برابر دو. بيشتر قديم دهلي در

 مزاحمتي آنان براي نبايد کسي و دارند حيات حق هاخيابان در نسبت به همه که سگهاست و گاوها آدمها،

 بار ردنب براي نر گاوهاي که شد ديده البته. نه يا دارد صاحب گاوها اين که ام فتهدرنيا تاکنون. کند درست

 در اوهاگ شبها که اين. کشندمي نر گاو عدد دو با را سنگين بسيار هايتيرآهن. گيرندمي قرار استفاده مورد

 .ندارد آنها براي ملکيت ادعاي کسي که دهدمي نشان خوابند،مي خيابانها

 نيم و هد ساعت از نمايشگاه. گذاشتم قرار کتاب نمايشگاه ورودي در کنار قرائي آقاي با شنبه هس روز صبح

 تا و فتهر نمايشگاه به. نيامد که ايستادم ربع و يازده ساعت تا. بود وقت اول ما قرار و است باز شب هشت تا

 يکي که داشت غرفه دو ايران آن، خارجي بخش در. کردم تماشا را هاغرفه از قدري ظهر از بعد يک ساعت

 هاامريکايي جمله از هم ديگر کشورهاي. بود دارالقلم عنوان به خطاطي و هنري آثار ديگري و فرهنگ خانه از

 شرع الحادي القرن في المکرمة مکة لمورخي التاريخي المنهج کتاب سعودي بخش در. داشتند هاسعودي و

 .کنم ترجمه را آن زا بخشي بيکاري ساعات در شايد تا گرفتم را

 براي .است بازار همين در اي مغازه که گرفتم اينترنت ساعتي نيم. آمدم هتل به که بود ظهر از بعد 8 ساعت

 را مطالب اين که اکنون. خوابيدم و خوردم خوراکي مختصر برگشته سپس. داد بايد روپيه 19 ساعت هر

 دبرس قرائي آقاي از خبري تا ام نشسته هتل در که است 3 ساعت حوالي مغرب نماز خواندن از بعد نويسممي

 .فتر خواهم دهلي مختلف نقاط زيارت به روزه يک تور يک با را فردا نيايد اگر. چيست برنامه ببينم و

 ديدني نقاط ديدن و دهلي در روزه يک تور

 ايج به نفر يک با مرا کرده، مراجعه نيم و نه ساعت و پرداختم روپيه صد يک مبلغ روزه يک تور براي

 تساع يک. بودند آن در نفري ده حدود و بود منتظر اتوبوس آنجا در. فرستادند نزديکي همان در ديگري

 اليايياستر که ديگر نفر يک و من تنها و بودند هندي همگي تقريبا. شدند جمع هم ديگر اي عده تا ماند آنجا

 و کوچه کنار در. نيست تحمل قابل که است کثيف اطراف اين قدري به. بوديم جمع آن خارجي دو بود،

 وارهادي اين عمر کنممي فکر من. است کرده پر را جا همه ادار گند بوي و کنندمي بول ايستاده افراد خيابان
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 لوممع رفت، ديگر نقاط به و کرد حرکت که ماشين اما! است مرطوب هايشپايه هميشه چون است نصف هم

 .دارد وجود نو دهلي بخش در هم تميز نقاط و است کثيف حد از زياده ما منطقه که شد

 يکهاس و مسلمانان و هندوها ميان گرچه کنندمي زندگي يکديگر با تعارض بدون مختلفي طوايف اينجا در

 است، تهديد در مهاجمان سوي از گاه که معابد دليل همين به. دارد وجود هاييرقابت و اختالفات باطن در

 نآ را اذان صداي بودم کجا هر اذان سر تقريبا من و است زياد هم دهلي مساجد تعداد .شودمي کنترل سخت

 ظاهر در. است مسجد آخرش و اول است آن در من هتل که اي بازارچه همين. شنيدممي جهت چند از هم

 فادهستا آن از کمتر آنان جوانان البته. دارند سر به عمامه که هستند سيکها فقط و است يکسان همه لباس

 .ستا افتاده شلوار روي و است کوتاه که دارند تن بر پيراهني و پا به شلواري اينجا جوانان عامه. کنندمي

 عالوه به .ندادند را آن درون در موبايل و دوربين بردن اجازه که بود بزرگ معبد يک رفتيم که جايي نخستين

 غير و مسلماني معابد همه قاعده اين. درآورد را هاکفش بايد ابتدا همان از و است در دم هم کفشداري

 کار هب زياد آن در هم طال که رنگارنگ و زيبا هايبت با است اي بتکده. رفتيم آن درون به. است مسلماني

 که گردي خداي يک. است کريشنا همان که نوازدمي ني يکي و معروفند چندتايي که خدايان انواع. است رفته

 سيقيمو. بدهد توضيح برايم نبود هم کسي. هستم خبر بي آنان از من که ذلک غير و است فيل سر سرش

 دهايستا دست به ومسلسل داشتند حضور مسلح نيروهاي هم معبد داخل در. شدمي پخش يکسره هم زنده

 يوقت. کنندمي متبرک غيره و گل و آب با را آنان جا چند در هستند هندو و شوندمي وارد که افرادي. بودند

 کوچک عکس ةکتابچ پنج. کردم پيدا ديگر نفر يک کمک با که افتادم دردسر به ماشين يافتن براي برگشتم

 .خريدم روپيه هشت به را کدام هر فروختند،مي هند مختلف ديدني نقاط از که هم

 مدهآ مادرش و برادر با وي. هندو و بود بنگلور اهل که بود من کنار ساله بيست حدودا جواني ماشين در

 و نکنم مگ را آن و نيفتم عقب ماشين از هم تا باشم آنها با کردم سعي و کرده باز او با را صحبت باب. بودند

 همه زا افزود و. ميليون پنج گفت دارد؟ جمعيت اندازهچه بنگلور که پرسيدم. بگيرم او از توضيحاتي هم

 و داودي و بهره از. آري: گفت هستند؟ هم هاشيعه: پرسيدم. هست جا آن سيک و هندو و مسلمان طوايف

 .بود برادر دو اين نام ايجا و رجا. هستند غيره

 در. روپيه 9 ديگران از و گرفتند روپيه 100 يک من از. بردند دهلي سالطين قصر کنار را ما بعد مرحله در

 هم کوچک زهمو يک. ديدم را قصر مختلف هايبخش. گرفتند روپيه 89 دوربين براي فقط جا يک هم داخل

 از هم شماري که بود هايينقاشي بخشي نيز و مختارنامه و تيمورنامه و شاهنامه خطي نسخ بخشي که داشت

 هموز اين در ذلک غير و پارچه و شمشير مانند هم ديگري وسائل. بود اکبرشاه از جمله از مغولي سالطين
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 را هند در انتظار مورد عظمت چندان ماا بود زيبايي قصر. بود وقت آن سالطين فرامين هم تعدادي. بود

 .بود ذلک غير و هندي و ايراني هنر از تلفيقي جا همه آرايش. نداشت

 اجيور براي جايي. بود گاندي خاندان برجسته هايچهره از برخي مقام که رفتيم بزرگي پارک به ازآن بعد

 آنجا در را کشورها سران معموال که گاندي مهاتما براي بزرگتر جاي و گاندي اينديرا براي جايي. گاندي

 للع جواهر به اختصاص هم جايي. اندکرده خاک را آنها خاکستر که است جايي اينها کنممي فکر. برندمي

 .ودب ناهموار راه هم گاهي. بردند پياده را ما طرف آن تا طرف اين از که بود بزرگي بسيار پارک. داشت نهرو

 ميانه در هليد که کندمي احساس کند نگاه آن به باال از که کسي. است مانند جنگل و سرسبز دهلي که بيفزايم

 را فشک بايستمي ديگر نقاط و مهاتما قبر سر. بود بزرگي و قشنگ پارک حال هر به. است شده واقع جنگل

 .آورديممي در

 کممبار دهان و خوردم يتند غذاي که بردند بود کوچکي رستوران که جايي به ناهار براي را ما بعد مرحله در

 .کاست سوزش از آن خوردن که آورد برنج قدري بعد اما بود چه نفهميدم. سوخت بسيار

 ندگفت و دادند نشان ما به دور از که بود هند پارلمان و جمهوري رياست ساختمان شد، زيارت که بعدي جاي

 قشنگ جاي هم بسيار که است رشدا مقامات هايخانه اطراف آن. نگيريد عکس هم دار لنز دوربين با که

 اعدتاق. است هند يادبود ساختمان که رفتيم گيت اينديا به آنجا از. است ديگر هرجاي با متفاوت و ومدرن

 .ذلک غير و سربازان رژه جاي و گمنام سرباز مقام. باشد هاانگليسي دوران از بايد

 حال اين با. خوردن براي اعتماد قابل غير و ساز دست و محلي نوعا اما هست، فراوان هايخوراکي جا همه

 .کنند نمي خوردن در تأملي هاهندي

 هگرفت دست کتاب کودکان که اين آن و ديدم هم اول روز که بود جالبي پديده کرديممي حرکت که راه در

 اهگهگ و ددهنمي نشان مردم به گرفته دست در کتاب پانزده ده کدام هر. فروختندمي مردم به راهها چهار سر

 .خريدندمي آنان از مردم

 اطراف در که ديگر سلطنتي بناهاي با است قشنگي و زيبا بسيار مناره که بود منار قطب ديديم که بعدي جاي

 يثحد و قرآن آيات از آنجا در فراواني آجري هايکتيبه. است پيش سال هفتصد حدود از بنا اين. است آن

 نشان ار بزرگي مسجد توانستمي اطراف بناهاي. داشت قرار آنجا در هم يمحراب که بود بنايي نيمه يک. بود

 آثار در شده ويران قصرهاي مثل هاقسمت از برخي تکه تکه حال هر به. است داشته هاييرواق که دهد
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 با و شده ساخته البيک الدين قطب توسط ميالدي 1151 سال در بنا اين. است مانده برجاي آن از باستاني

 .روپيه 80 ديگران از کنممي فکر و گرفتند روپيه 890 من از اينجا. است شده داده زينت قرآني آيات

 .جان علي حاج مسجد نامش و بود آاليش بي و ساده بسيار که ديديم ميداني وسط در هم را مسجدي راه در

 از ماا آري،: گفت است؟ تمپل اين پرسيدم رجا از ديدم، که دور از. بردند ديگر معبد يک به را ما نهايت در

 پارک يک وسط در شکفتن حال در اي غنچه و گل شکل به بنايي دور از. هاستبهايي از بلکه نيست هندوها

 و درآيد نيديد اثر يک صورت به شده ياد اثر تا است شده سبب بنا اين زيبايي. بود بزرگ بسيار بسيار

 جا همه آن تصوير توريستي مراکز در موجود لوگهايکاتو در. بروند آنجا به آن ديدن براي زيادي جمعيت

 ساساح آنجا در. برسيم مرکزي بناي آن به که کرديممي طي بايد برهنه پاي با را طوالني راه. شودمي ديده

 يمخواست وقتي. بودند گماشته نقطه هر در مردم راهنمايي براي را خوشگلي و جوان پسران و دختران کردم

 بود نيمکت يتعداد. نکنيم صحبت موبايل با و نگيريم عکس و باشيم ساکت کردند، يهتوص شويم سالن وارد

 اتقاض کسي اگر ظاهرا. شديم خارج ديگر در از شده رد آنها کنار از ما. بودند نشسته آن روي اندکي عدة که

 .گذارندمي اختيارش در هم تبليغي جزوات کند

 رود، راکب رود، شاه فيروز. اندگذاشته دهلي خيابانهاي روي ليمغو سالطين نام که ديدم گشتم باز که راه در

 .است فرنگي لغت در خيابان همان «رود» اين. ... و رود، جهان شاه

 از واقعا. دمش پياده اصلي بازار يعني بازار مِيْن سر تور، اتوبوس از کوفته و خسته که بود شب هفت ساعت

 .خوابيدم و خوردم مختصري شام داده صفا صورتي و سر آمده هتل به. بودم رفته حال

 ايران فرهنگ خانة

 به رفتن براي 1 ساعت عصر براي گفت ايشان. بود قرائي آقاي. زد زنگ تلفن که بود شنبه پنج روز صبح

 فرهنگ انهخ به سري يکديگر همراه و بروم ايشان هتل به من است بهتر. است گرفته بليط( حيدرآباد) جنوب

 در) بداهللع باب برابر و مسجد جامع نزديک که اورينت بمبئي هتل به من که بود نيم و ده عتسا. بزنيم ايران

 خترا وحيد آقاي مرحوم فرزند حسن. برديم اتاق به را اثاثيه. آمد ايشان بعد اندکي. رسيدم بود(  اول شماره

 تهران و کيهان در سال بيست که جواني. بود هم اردو زبان سراي مرثيه و بنام شاعر و عليگر دانشگاه استاد

 که ديمش فرهنگ خانه عازم زحمت با گرفته ريکشا اتو يک نفري سه. بود کرده کار ايران در انگليسي تايمز

 پيري واجهخ آقاي سراغ آنجا در. بود نزديک بسيار نمايشگاه تا آن فاصله. بود گرفته قرار زيبايي خيابان در

 ايشان هبار در سابقا. کردممي مالقات را ايشان که بود بار اولين. شديم وارد. کردند راهنمايي را ما. گرفتيم را
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 تحصيل هدفش گويا. است آمده هند به ايشان قبل، سال 83 به نزديک انقالب، از پيش اندکي. بودم شنيده زياد

 از. است هشد منطقه اين عازم مفتح مرحوم توصيه با بعد و بوده خوانده درس اندکي هم آن از پيش و بوده

 هايهنسخ با حسين ميرحامد نوادگان خانه در بار اولين وي. است داده ادامه را تحصيل و رفته لکهنو به آنجا

 و خطي هاينسخه خط در آن از پس. است شده آشنا وي نوادگان و حسين ميرحامد مرحوم دستنويس

 در طيخ نسخه مقدار همين و کرده تهيه ميکروفيلم نسخه هزار دوازده به نزديک تاکنون و افتاده ميکروفليم

 .است آمده هم آنان سايت در ايشان گفته به و شده چاپ آنها فهرست که آورده فراهم فرهنگ خانه

 پنج ايبر آمده محرم ماه مبلغ عنوان به که راستگو آقاي االسالم حجت جناب که رفتيم نمازخانه به نماز براي

 رفتيم نيسال به ناهار براي همگي و ديديم را فرهنگي رايزن شکيب آقاي صحبت از بعد. کردمي صحبت نفر

 روز روزام گويا که بود هم فارسي تحقيقات مرکز رئيس ابطحي آقاي. بودند هم فارسي زبان استاد چند که

 آنجا که بود ماه شش حوالي هم اکنون و بوده چهارساله دوره يک. گردد باز که بود بنا و بود او کاري آخر

 يرونب فرهنگ خانه از نيم و سه ساعت در سپس و بوديم شکيب آقاي اتاق در هم دقايقي ناهار از بعد. بود

 زدم هاسعودي غرفه به سري من. نبود که داشت قراري خلفان آقاي با قرائي آقاي. شديم نمايشگاه راهي آمده

 نيم و هارچ ساعت و برگشته تله به آنجا از. گرفتم را الحرمين علي شعبان االشرف السلطان اوقاف کتاب و

 تا است قرار و کرد حرکت حيدرآباد سمت به قطار شش ساعت حوالي. شديم آهن راه ايستگاه راهي که بود

 .برسيم آنجا به ديگر ساعت 81 حوالي

 حيدرآباد سمت به حرکت

 آن ستشوييد در که کنم عرض مخفيانه. )داشت خوبي امکانات و بود مجهز نسبتا بوديم آن در که قطاري

 با وديمب بيدار که ساعات تمام در تقريبا. کرديم استراحت تختي روي راحتي با را شب(. بود هم حمام دوش

 ذشتهگ سالهاي که خصوص به. بوديم غرب و شرق از مختلف فرهنگي گفتگوهاي مشغول قرائي آقاي جناب

 تنممغ بسيار که گذاشتمي من اختيار در هند از هم اطالعاتي ايشان. بود فراوان حرف و بوديم هم با کمتر

 ندگويمي ناشتا آن به که صبحانه و شام و ناهار براي. آوردندمي آب و کتلت و قهوه و چايي لحظه هر. بود

 سبزيجات با همراه برنج يا ويج پلو را شب. آوردمي شب يا ظهر سر و گرفتمي را هادرخواست آمدمي اول

 .است دهنرسي ظهر هنوز نويسممي را مطالب اين که تاکنون و املت صبح. ويندگمي برياني آن به که خورديم

 نيطوال جنگلهاي با سرسبز هندي. کرد مالحظه توانمي قطار پنجره از متوالي ساعات براي را هند اينجا در

 کشاورزي و زسب مسير اين همه حال اين با. است رفته بين از آن از زيادي مقدار اکنون قرائي آقاي گفته به که

 و لفمخت هايمليت و فرهنگ با گرفته قرار قاره شبه يک درون در که است کشور چندين کشور اين. است
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 نوع زا معنويت و دين کردن صادر به هميشه که سرزميني. مختلف اديان خصوص به و متفاوت هايپوشش

 بر همچنان انگليس عماراست از که رنجي و کش زحمت و فقير مردمي با. است داشته شهرت خود خاص

 .دارد چهره

 است؟ جائي چه حيدرآباد

 استقبال هب موسوي حسين علمدار آقاي فرزند. رسيديم حيدرآباد ايستگاه به که بود شب هشت حوالي ساعت

 تا را آنها و گرفتند مبلغي هم کارگرها. داديم روپيه 800 بار اضافه براي و کرديم ترخيص را بارها. بود آمده

 رکزم و جمعيت ميليون هفت شش با است شهري. شد صحبت حيدرآباد باره در قدري راه در. آوردند ماشين

 اين در. هستند باسواد آن درصد يک و شصت که جمعيت ميليون 31 با است ايالتي که پرادش اندرا ايالت

 حصوالتم تنباکو و برنج جز به و است کشاورزي منطقه. دارد وجود آهن خط کيلومتر هزار پنج از بيش ايالت

 در و 80 و 18 بين تابستان در دماي. است گسترده بسيار هم آن جنگلي بخش عالوه به و دارد هم ديگري

 که گويندمي هم دکن حيدرآباد آن به و است هند جنوبي بخش در ايالت اين. است 19 و 18 بين زمستان

 .است جنوب معناي به هندي دکشن از هم دکن

 که جايي است، بنگلور مرکزيت با کرناتک يا KARNATAKA ايالت آن، غربي جنوب از بخشي و غرب در

 ارقر پرادش اندرا ايالت جنوب در هم نادو تاميل ايالت. کنندمي زندگي هم ايراني دانشجوي هزار سه قريب

 خليج. دارد قرار MAHARASHTRA و CHHATTISGARH و ORISSA اياالت هم آن شمال در. دارد

 .است شده واقع ايالت اين شرق رد هم بنگال

 هجري يازدهم و دهم قرن) کردند حکمراني ناحيه اين بر قرن دو که هاشاهي قطب زمان در حيدرآباد شهر

 ککوچ درياچه يک با البته است، وصل هم به شهر بخش دو حاضر حال در و شده تأسيس( 1051 تا 581 از

 .آباد حيدر ديگري و است سکندرآباد يکي که

 رانامي از برخي نهم قرن اواخر در که کردمي حکومت هابخش اين بر بهمني سلسله شاهيان، قطب از پيش

 دولت 159 سال در بيجاپور در عادلخان. کردند استقالل اعالم تدريج به مناطق اين در آن طرف از منصوب

 درست را شاهيان نظام لهسلس 158 سال در نگر احمد در بحري الملک نظام احمد. داد تشکيل را عادلشاهيان

 حيدرآباد نزديکي در گلکنده مرکزيت با را شاهي قطب سلسله 511 سال در هم همداني الملک قطب و کرد

 سال تا نيبهم محمود سلطان که است گفتني. نمود تأسيس شد، تأسيس آن از بعد سال هشتاد مزبور شهر که

 بعدها و دداشتن ارتباط صفوي دولت با سلسله سه هر. يافت پايان بهمني سلسله او مرگ با و بود زنده 581
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 سقوط 1051 سال در شاهيان قطب. برافتادند( زيب ارونگ زمان در) گورکانيان يا مغولي دولت دست به

 .داشتند حکمراني ناحيه اين بر مغولي اميران آن از پس و کردند

 آباد،حيدر در هند استقالل آغاز تا که بودند آصفجاهيان کرد،مي حکومت اينجا در که اسالمي سلسله آخرين

 از. شودمي ناميده بود، هفتم نظام که آنان آخرين نام به زيادي اماکن هنوز و کردندمي حکومت آنان تن هفت

 اتقريب و فرهنگي افرادي هم آنان وزراي از برخي. ذلک غير و نظاميه باشگاه يا نظاميه علميه حوزه جمله

 االرس نام به بزرگي کتابخانه و موزه امروزه که است جنگ ساالر خانواده جمله نآ از که بودند شيعه همگي

 از است «آصفيه گلزار» آن اصلي نام که «آصفجاهيان تاريخ» نام با کتابي. دارد وجود حيدرآباد در سوم جنگ

 قاتتحقي مرکز توسط توسلي مهدي محمد کوشش به( 1810 ـ 1155) خان خانزمان خان حسين غالم خواجه

 .است شده چاپ 1133 سال در پاکستان و ايران فارسي

 آنان با دشمني به برخي. ماند باقي محلي هايسلسله از بسياري ناحيه، اين در هاانگليسي گرفتن قدرت با

 سلطان يپوت که حالي در داشتند آنان با خوبي روابط آصفجاهيان جنوب در. داشتند دوستي برخي و برخاستند

 با و کردندمي همکاري هاانگليسي با جاهي آصف سلسله. بودند شيعه هم هاآن دوي هر. ودب آنان مخالف

 هفتم امنظ. کردند تصرف را حيدرآباد هند نيروهاي و مانده تنها اينها رفتند هاانگليسي که آن از پس حال اين

 .بود زنده 1513 سال تا

 در مسلمان هم زيادي تعداد. يافت توانمي اديان همه از طرفداراني ديگر، شهرهاي مانند هم شهر اين در

 محالت و دارالشفاء محله در شد گفته که چنان شيعيان. هستند شيعه اقلشان و سني اکثرشان که اينجاست

 با نده شمال. است بيشتر آن شمال از حتي و کهن بسيار هند جنوب در اسالم سابقه. هستند آن به نزديک

. آمدندمي سمت اين به دريا طريق از که مهاجريني و تجار آمد و رفت با جنوب اام شد مسلمان نظامي فتوحات

 مانه از و شاهي قطب سلسله زمان در آن جدي توسعه اما گرفت پا اينجا در آرامي به هابهمني دوره از تشيع

 لحاظ به جامعه اين گروههاي ترين فرهيخته سال، شصت از پيش تا اينجا در شيعه جامعه. بود آن آغاز

 .بود فرهنگي

 شهر اين رد کنسولي يا فرهنگي کارهاي به زماني که کرمي مجتبي آقاي نام با ما دوستان از يکي پيش سالها

 دکن يدرآبادح باره در کتابي ـ بودم خدمتشان بنده ازبکستان به اي هفته يک سفري در زماني و ـ بوده مشغول

 ستفادها قابل و کرده چاپ خارجه وزارت مطالعات دفتر که ستا نوشته دکن حيدرآباد تاريخ به نگاهي نام با

 عظمت از کوچک نشاني اثر اين حال اين با. کردم استفاده آن از و داشتم همراه را کتاب اين هم من و است

 .است شهر اين مذهبي و فرهنگي
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 و اشتندد آمد و رفت ند،داشت شهرت «آفاقي» به که فرهيخته و شاعر ايرانيان هند، نقاط ساير مثل شهر اين در

 ااينج به کار براي ايراني تعدادي اواخر اين در البته. بودند منصب صاحب دربار در آنان از شماري همواره

 اين .است حسيني بارگاه نام به آنان سوگواري مرکز و هستند اينجا آنها سوم و دوم نسل اکنون که اندآمده

 زديي بيشترشان و دارند هتل و رستوران و چايخانه اينجا در و ندهست تاکنون قبل نسل چندين از هاايراني

 صفوي دوره از ايراني جماعت اينها، منهاي اما. بگوييم سخن بيشتر آنان بارة در بعدا که شود فرصتي شايد. اند

 صخصو به امر اين. اندآمده مناطق اين به قرن سه دو طي زيادي هايخاندان و داشته آمد و رفت اينجا در

 .اندداشته اي العاده فوق حرمت اينجا در جماعت اين زيرا است صادق بيشتر سادات باره در

 است سيدي جوانان از برد رستوران به را ما که موسوي حسين علمدار آقاي فرزند موسوي رضا علي آقاي

 اصلشان و کنندمي زندگي هند در که است نسلي چهارمين: گفت وي. هاستايراني به شبيه کامال اش قيافه که

 اين يجنگلدار رياست و است بازنشسته و اينجاست فعال شيعيان از پدرش. است بوده همدان يا اصفهان از

 .است داشته عهده بر را ايالت

 باشگاه به امش براي گذاشته را وسائل. است عرب مسافران اقامت محل بيشتر که کرديم اقامت سُفَير هتل در ما

 و کم ته،گذش وقت آن از ساعت دو که االن تا که دادند ما به نيست فلفلي گفتندمي که غذايي و رفتيم نظام

 .است مبرهن و واضح جنوب، و شمال در بنده، بدن نقاط اقصا در آن سوزش آثار بيش

 که ايران اخبار و رفتم نت کافي در را ساعتي نيم من. رفتند استراحت براي دوستان و برگشتيم هتل به مجددا

 مطالب اين که اکنون و دادم هم را هاايميل پاسخ. کردم مالحظه است اي هسته ماجراي به مربوط اش هعمد

 .است بهمن 11 شب جمعه دوازده نزديک ساعت نويسممي را

 هند شيعيان

 نآ تشيع سابقه که بود هند از نقطه اين در محرم اول دهه مراسم ديدن بود، مهم من براي سفر اين در آنچه

 صرمعا که است محمود سلطان بهمني، سالطين آخرين از يکي. گرددمي باز شاهيان قطب دوره به مک دست

 اسامي شاهي تاج اين روي چون اما. فرستاد شاهي تاج يک وي براي اسماعيل شاه و بوده اسماعيل شاه

 صرافان رخصت را او زودي به ننموده تحف و رسول بدان التفاتي پرتو محمود سلطان» است بوده امام دوازده

 (.118 ص برهان؛ مآثر) «داد

 به آن جلد يک که جلد دو در نوشت کتابي هم رضوي اطهر عباس سيد مرحوم هند در تشيع تاريخ باره در

. شد گردآوري فراوان اشتباهات دليل به بعد اندکي و چاپ قم اسالمي تبليغات دفتر از مفتضحي شکل
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 رد دانشگاهي استاد شخص اين حال، هر به. نوشتم من پژوهش آينه مجله در ترجمه اين باره در يادداشتي

 و درگذشت هتل در بود رفته مشهد به زيارتي سفر يک براي پيش سال بيست حدود که زماني. بود استراليا

 ابکت آن. شد مدفون رضوي مشهد هايصحن از يکي در وي، شناسائي و استراليا سفارت با تماس از پس

 که بود ائيقر آقاي اختيار در وقت آن در آن، انگليسي نسخه. است شده نوشته که است ثاريآ بهترين از يکي

 را کتاب نآ کپي ، تبليغات دفتر سيره و تاريخ بخش مجددا هم اخيرا. شد داده تبليغات دفتر به من توسط

 .ندارم آن ترجمه از خبري تاکنون اما کنند، ترجمه دوباره تا گرفتند

 انشگاهي،د نشر مرکز تهران،) فريدني مشايخ آزرميدخت ترجمه با و هاليسترنورمن اثر «نده در تشيع» کتاب

 فتمه فصل اما. است تشيع باره در ششم فصل تا آن مباحث. است موضوع اين در ديگري کتاب هم( 1131

 ايدش و است ياننظامشاه و عادلشاهيان و شاهيان قطب و هابهمني باره در که هند به اثناعشريه ورود باره در

 اثناعشريه ةبار در نهم فصل. است مغولي گورکانيان دولت در اثناعشريه باره در هشتم فصل. آن فصل بهترين

 زا بسياري به فصل اين در. است هند شيعيان ميان در محرم مراسم بارة در يازدهم فصل. است کشمير در

 معاصر هند در شيعه جمعيت بارة در دهم فصل .است شده پرداخته محرم ايام در هند شيعيان رسوم و آداب

 صليف نهايت در و شده بحث هند به ورودشان و آنان دولت و اسماعيليه بارة در فصلي چند آن از پس. است

 1535 سال در آن دوم ويراسته که است The Shi,a of India کتاب اين التين عنوان. دارد هاخوجه بارة در

 .است بوده 1591 سال در آن اول چاپ و شده چاپ م

 :است شده نوشته عنوان اين با انگليسي در هند تشيع باره در هم ديگر کتاب يک

Roots of North India Shi,ism in Iran and Iraq, J.R. Cole. Oxford university press, 

 

 هشت ساعت. شدم هجاري امور از برخي انجام مشغول و نخوابيدم نماز از بعد. است بهمن 19 شنبه امروز

 ميدان هب گرفته اتوريکشا يک بنده که شد مقرر. ببينم را ايشان 5 ساعت شد قرار و زد زنگ قرائي آقاي که بود

 ايشان خواهر منزل. رسيد هم ايشان. رساندم آنجا به را خود روپيه 19 با. است حوض لنگر در که بروم گاندي

 بعدها و ايالت اين مقر حيدرآباد تأسيس از پيش که شهري است، گلکنده قلعه نزديک دارد، اقامت آنجا در که

 .است بوده شاهيان قطب دولت پايتخت حيدرآباد، تأسيس از پيش تا

 گلکنده قلعه در( ع)عباس حضرت مقام

 در. زرگب بسيار است اي قلعه که است گلکنده قلعة معمول، طبق شد انتخاب ديدار براي که اي نقطه اولين

 و دهش واقع کوه روي که دارد قرار اصلي قلعه يک آن، وسط در که است مربعي کليومتر چند هقلع يک واقع
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 هب تا مردم از زيادي تعداد گويندمي فصيل آن به و دارد ديواري که بزرگ قلعه در. است بوده شاهي ارگ

 شويم وارد را يکي. مديدي ما را آن دروازه دو که دارد بزرگ در هشت گويا قلعه اين. کنندمي زندگي امروز

 اصلي ديوار پاي را ماشين بار اين و برگشته باز. شديم خارج قبله، طرف و است مکي دروازه که ديگري از و

 .شديم قلعه وارد بليط تهيه با کرده پارک داخل قلعه

 مالحظه تاس السالم عليه عباس حضرت به متعلق که را بنايي اصلي، قلعه کنار در شديم، وارد که آن از پيش

 کهن دباي آن اصل اما شده بازسازي تازگي به که است ساختماني. ناميد( ع)عباس مقام بايد را اينجا. کرديم

 و است قلعه درون در شيعي اثر تنها اين حاضر حال در که بيفزايم. است گرفته قرار قلعه درون در که باشد

 اطحي يک ابتدا عباس، مقام ساختمان درون رد. کنندمي زندگي اصلي قلعه محدوده در شيعه اندکي تعداد

 از قاب چند عالوه به. اندکرده نصب را علمها رواق، يک داخل در که دارد قرار عاشورخانه آن برابر. است

 دهش نصب است، آَصفجاهي سلسله از حيدرآباد حاکم آخرين يا سابع نظام همان که خان علي عثمان اشعار

 :است

 حسين است پناه دين حسين، است دين حسين تاس پادشاه حسين است شاه

 :اوست از هم اشعار اين

 بياورم؟ دليلي مقال اين بحث در است فائز درجات به حسين نگر عثمان

 نهايم دوره، اين از مانده برجاي اسناد لذا و بوده فارسي آصفجاهي، حتي و شاهي قطب سلسله درباري زبان

 بلکه يستن درباريان به منحصر ديار اين در که هم فارسي ادب و شعر. است فارسي زبان به پاياني سال پنجاه

 چاپ و نوشته شاهي قطب دوره در نثر و نظم عنوان با اکبر رضيه از هم کتابي و دارند سهم آن در بسياري

 جانشين و داماد و برادرزاده هم و دکن طاليي عصر سلطان شاه، قطب قلي محمد سلطان همين. است شده

 .است مانده برجاي هم بسياري که اندداشته فارسي اشعار شاه قطب محمد سلطان اش

 يختهآو آنجا ديوار به بزرگي قاب در و کرده تصوير را کربال گاه رزم است چاپي که هم قديمي نقاشي يک

 اسعب حضرت براي نذر گذاشتن محل که است کوچکي بناي راست، سمت بنا، اين به ورود وقت در. بود

 نقارخانه: »است شده نوشته آن باالي که است مختصري بناي عباس، مقام برابر يعني خيابان، رفط اين. است

 .«دروازه مکي گلکنده قلعه پايين خانه عاشور جهت

 ما که مطالب همان هااعالميه اين در. اندزده را محرم سوگواري مجالس هاياعالميه هم ورودي در حوالي در

 بوده خوان مرثيه عکس که يکي روي. زنندمي هم را مداحان عکس گاه اما. هست کمابيش داريم ايران در
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 مجالس از هم هايياعالميه. هست هم شاعر شخص اين گويا که. صاحب ساحل علمدار جناب: بود آمده

 ياد ريفش عرس مجلس عنوان به مجالس آن از و گيرندمي گذشته صوفيان بزرگداشت براي که بود صوفيه

 هم ار اشخاص اين وفات تاريخ گاهي. جيالني الدين نظام سيد حضرت شريف عرس: بود اين يکي. کنندمي

 قبيل ينا از مجلس چندين ماه هر تقريبا اينجا در. است درگذشته پيش سال سيصد دويست مثال که زنندمي

 .شودمي برگزار

 گُلکُنده قلعة از ديدار

 هم شيبخ و است نظامي آن از مهمي بخش حاضر حال در. زديم قلعه در گشتي اصلي، قلعة به رفتن از پيش

 بودن تنگ دليل به. شديم خارج مکي دروازه از. است شده مشخص آنها محدوده که نظامي افراد هايخانه

 .شوندمي داخل اي دقيقه چند و شده خارج هاماشين اي دقيقه چند. اندگذاشته قرمز چراغ خروج، و ورود راه

 هاديوان و دفاتر و امير اقامت محل که قلعه اصلي بناي و بوده شهر اين اميران پايتخت هگلکند قلعة واقع در

 مؤسس قلي سلطان که زماني و گرفته قرار بهمني سلسله اختيار در بعدها. رسدمي هجري ششم قرن به بوده

 1000 سال حوالي در. است شده مستقر اصلي قلعه در آمده اينجا هابهمني امير عنوان به شاهي قطب دولت

 اام است، شده منتقل منار چهار اطراف به هاديوان و شاهي قصرهاي از بسياري شده تأسيس حيدرآباد که

 با هم کشاورزي هايزمين و اندبوده آن درون در هم مردم و شدهمي نظامي هاياستفاده قلعه اين از همچنان

 هبود استفاده مورد محدود صورت به اواخر اين ات که ست معلوم قلعه سرووضع از. هست آن در فراوان آب

 .است

 جدمسا و ارگ يک با کامل شهر يک مثل درست و است شده شناخته که هست فراواني بناهاي قلعه اين در

 محل زيرا است نشده آباد ديگر و شده تخريب مرور به قصرها از بسياري. است بوده استفاده مورد متعدد

 آنها زا توريستها و است مشخص کامال کوه باالي از ويران قصرهاي اين. است بوده حيدرآباد زندگي اصلي

 .شودمي برگزار آنها از شماري در هاشب از برخي در هم سرور و جشن مراسم گويا و کرده ديدن

 است مشخص تقريبا که مسيري از. پردازندمي روپيه 9 هاهندي و روپيه 100 هاخارجي قلعه به ورود براي

 مشاهده هم کوچکي مساجد راه ميان در. کرديم مالحظه را آن متنوع و متعدد سنگي هايساختمان و فتادها راه

 ايج گاه که مسجدي. ديديم فراوان را آنها مشابه ديگر نقاط در بيرون حتي و قلعه درون در اصوال که شد

 ودوج پله سه با آن کنار در نگس يا گچ از اي پله منبر يک و محراب يک. دارد را کمتر حتي يا و 10 يا 10

 .بود فراوان هست اينجا هايعاشورخانه در که هاييعلم عالئم اما نشد، ديده اي کتيبه محراب در. دارد
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 از نبارخانها يک ساختن به مربوط که گرفتم عکس را يکي که بود سنگي هايکتيبه کنار، و گوشه در گهگاه

 .بود شاهي قطب هللعبدا زمان در خيراتخان نام به شخصي طرف

 به که بزرگ سنگ دو زير را جايي کرديم،مي مالحظه يک يک را بناها و رفتيممي کوه باالي به که مسيري در

 سال چند هک گفت قرائي آقاي. ديديم هندوها معبد عنوان به ، گرفته قرار هم کنار زيبايي بسيار طبيعي شکل

 اين و کنند باز پايي جاي حيدرآباد در کنندمي تالش دوهاهن اصوال. است شده درست تازه و نبود اين قبل

 دچن که اينجاست هم يکي. کنندمي بزرگتر آرام آرام و کرده سرپا اول را کوچکي هايدکه طرف آن و طرف

 ق از قلعه که است روشن که اين با اند،گذاشته بت
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 (دوم بخش) هند تحفه

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  11/  89: سايت روي انتشار تاريخ

 

 دارالشفاء بناي

 ستانبيمار هاشاهي قطب زمان اينجا. است شده عاشورخانه به تبديل که آمديم دارالشفاء ساختمان به آنجا از

 چندان و شده واقع آن کنار در که آن از بخشي ظاهرا. هاستشيعه عزاداري براي مرکزي اکنون اما است، بوده

 در .است قديمي هاييساختمان همان قبيل از و کهنه بسيار ساختمان. است شده مدرسه نيست مشخص هم

. است محل ناي شيعيان عمومي کتابخانه رگترينبز که هست جعفريه خانه کتب راست، سمت در حياط ابتداي

 است عاشورخانه هم روربرو. شودمي استفاده آنها از کالس عنوان به که است هايياتاق حياط راست سمت

 را هاگل اين هاينخ اينجا در. کنندمي آويزان گل و بوسندمي را هاعَلَم رفته آن طرف به دسته دسته مردم که

 هگذاشت معابدشان در که گلها قبيل اين با هم هندوها که است کاري اين و بندندمي تدس به مردان و زنان

 .ستا شده اختالف بومي و قمي هايطلبه بين آنها از استفاده و هانخ اين سر هم يکبار. دهندمي انجام شودمي

. اندبوده متولي هاآصفجاهي زمان که همانهاست نسل از که دارد قديمي متولي دارالشفاء حاضر حال در

 اصلي، رنف ده بين از و است مشترک اينجا در وسني شيعه اوقاف. گرفتيم او با هم عکسي که بود پيرمردي

 .دارند نماينده يک فقط هاشيعه

 آنان کالههاي. اندبوده شيعه باطنا آيدمي دست به آنان آثار از که چنان اما سني ظاهرا جاهي آصف دولت

 .اندداشته ارتباط هم آنان با و بوده عثماني دولت يامرا هايکاله شبيه

 زهرا عزاخانه

 ودهب شيعه يک دختر که است سابع نظام يا خان علي عثمان مادر نام زهرا. رفتيم زهرا عزاخانه به جا همان از

 ينهم در طفق عزاخانه اين. است ساخته پيش سال هفتاد حوالي در شکل زيباترين به را عزاخانه بزرگترين و

 قبل سال چند چون شد گفته که بودند نظامي مأمور شش پنج شديم وارد وقتي. شودمي استفاده صفر و محرم

 آنان به کاري مأموران و داشتند آمد و رفت اندکي افراد. گذارندمي اينجا در را اينها ايام اين در شده دزدي

. رفتندمي و بوسيدندمي را عاشورخانه وسائل رفت ساختمان پيشاني سمت به مستقيم شده وارد اينها. نداشتند
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 ست،ا مسجد صحن و خالي هم زيرش که آن اطراف دوم طبقه که بزرگ سالن يک. است زيبايي بسيار بناي

 اريآث هم ديوارها اطراف در. است شده داده زينت زيبا چوبي هايمشبک با و شده طراحي زنان نشستن براي

 يدگيپوس به رو شده قديمي بس از و ندارد توجه آنها به کسي که شده گذاشته نمايش به نقاشي و شعر از

 از ينقاش چندين. ديگر مسائل يا نظام دختر عروسي تهنيت در ديگران يا خان علي عثمان از اشعاري. است

 قرن اواخر از شايد هم کهنه تصوير يک حتي. است قديمي و عالي همگي که دارد وجود اينجا در کعبه

 نصب ديوار به را همه که است کتاب يک خودش اسناد اين آوري جمع. هست الحرام مسجد از نوزدهم

 .اندکرده

 اين لشاو بيت که کريسميس واقع در و( ع)عيسي حضرت والدت مناسبت به بود نظام از شعري آنها ميان در

 :بود

 است پريده هم قفس ز بوستان مرغ هر است شنيده نويدي بهار آمدن از

 غازشآ بود ديوار به نظام دختر بيگم مشهدي عروسي تهنيت براي عابدي حسين کاظم سيد از هم شعر يک

 :بيت اين

 عيد امروز شاب و شيخ بهر هست سعيد روز آمـده کـه الـحـمد هلل

 در. ورديمخ غذايي رفته رستوراني به بود رستورانها تعطيلي وقت يعني يازده نزديک ساعت که وقت اين در

 پرس هک باره اين در. هاستاخباري به متعلق اين گفت مجاهد آقاي که شديم رد مسجدي از ،بازگشت فاصله

 جريان شوندمي هدايت ايران از واقع در يعني بيرون، از که گروهي قبل دهه دو از شد معلوم. کردم جو و

 شيعه روهگ دو از اينجا در چون اما هستند شيخيه از اينها که گفتند ما دوستان. کنندمي هدايت را اينجا اخباري

 و جماعت اين ميان. نيايد پيش مشکلي تا کنندمي استفاده نام اين از شده ياد شيعه اخباري و اصولي نام به

 از نفر چند متقابال و هااخباري اين رهبري شدن کشته به کار بار يک حتي و بوده درگيري اينجا روحانيون

 کردند اديزي فعاليت او عليه مخالفانش که بوده اينها رئيس حيدر نالدي رياض سيد. است رسيده مقابل جناح

 سرپ االن. شدند کشته نفر سه او عوض در که شد کشته هم پسرش. مرد هم بعد سال دو و رفت اينجا از او و

 آنان از....  نام به ايران در کسي. شنيدم را او صداي شب يک هم من که رودمي منبر حيدرآباد در او ديگر

 استفاده سوء با شده ياد اصولي و اخباري نام به شيعه هايفرقه از اينجا چون و است شيخي که کندمي مايتح

 پنج حدود و دارند حساسيت واليت به نسبت و هستند تفويضي اينها. نامندمي اخباري را خود اسم اين از

 راناي مسير در را آنان هزينه شخص همان که بردند کربال به حيدرآباد از پياده هم را گروهي قبل سال شش

 .بشود بيشتري تحقيق بايد باره اين در. کرد تأمين
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 اين البته. گفتمي نفر هزار هشتاد را آنان تعداد مجاهد آقاي که هستند آقاخاني هم گروهي حيدرآباد در

 در يمذهب طوائف از ترکيبي شهرها غالب در که است صورتي به هند اما هستند، گجرات در بيشتر جماعت

 دارد حضور آنها

 کشنبهي صبح را مطالب اين. رفت و رساند هتل به را من قرائي آقاي که بود شب شنبه دوازده حوالي ساعت

 .نوشتم نيم و هشت ساعت حوالي تا نماز از بعد بهمن 11

 آقاي از يخبر ده ساعت تا که رفتم موزه حوالي من 5 ساعت. برويم جنگ ساالر موزه به را امروز بود قرار

 هم من .گذاشتيم را بعد ساعت يک قرار تازه که زدم تلفن. زدممي زنگ ايشان به بايد من ظاهرا. نشد قرائي

 شارها هم اين از پيش که رسيدم بزرگي ساختمان همان به مسير در. آمدم منار چهار تا فاصله اين در زنان قدم

 در هم ار قبرش که است افتاده پايين به آن باالي از ايراني يک پيش چندي. است منوره مدينه وقف که کردم

 .بود جوکار فاميلش و ديديم ميرمؤمن دايره

 فتگرير کار زنان که شد معلوم تحقيق اندکي با. بودند خيابانها کردن تميز مشغول هازن صبح، وقت اين در

 کار خميده بايد اجبار به که اليح در و کوچک جاروهاي با آنان. کنندمي آغاز زود بسيار صبح از را خيابانها

 .بودند خيابان حاشيه تمام کردن جارو مشغول کنند

 خانهعاشور يک خيابان، طرف اين در مدينه وقف ساختمان از بعد اندکي و منار چهار سمت به حرکت مسير در

 به قدم سي بيست از بعد. شدم سقف بدون راهروي وارد آن دروازه از. مبارک نعل عاشورخانه نام به ديدم

 آن االيب و شدمي باز عاشورخانه اصلي حياط به که ديگر دري و شدمي ديده قبر دو که رسيدم بازي فضاي

 در. شدم طحيا داخل. داشت صلواتيه بود ايستاده حالت به که هم قبرها از يکي روي سنگ. بود کبير صلوات

 نآ کنار. دادندمي نگهباني آنجا در هم پليس ورمأم دو. بود آنجا در عاشورخانه که بود رواقي آن از اي گوشه

 ظهلح هر کردم احساس. بود متنوعي اشياء که بود ايام همين براي مذهبي وسائل فروش براي بساطي هم

 هاييطال خاطر به شايد اينجا از نگهباني. گردندمي باز کرده تبرک و کنندمي آمد و رفت اينجا به هاخانواده

 .است رفته کارب هاعلم در که باشد

 پهن اشقم هر از خياباني هايبساط بيشتر ها،مغازه غيبت در و است تعطيل روز. رفتم منار چهار تا آن از بعد

 يک اينجا که انگار نه انگار و است پهن بساط گوشه هر در منار چهار اطراف تمام در که است جالب. است

 هم نآ فروشي، دست همه آن، وسط و آزادي ميدان افاطر که اين مثل کنيد تصور. است برجسته تاريخي اثر

 .باشد هم در تنيده
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 جنگ ساالر موزه از ديدار

 نشين شيعه محله پشت تقريبا و بوده هابچه بازي زمين جا اين. بازگشتم بود آن در موزه که خياباني به

 ينا صاحب از ودمقص که هست جنگ ساالر سه. است شده تبديل جنگ ساالر موزه به که است دارالشفاء

 آصفجاهي دولت وزير وي. است مرده حيدرآباد سقوط از پس سال يک 1515 سال که است سومي موزه،

 .است شيعه وزير اين طوالني زحمات حاصل موزه اين و داشته بسياري عالقه تاريخي اشياء به و بوده

 ترکيه فارسي زبان لحاظ به اصوال که کنممي عرض بود موزه اين در که هاييخط يا هانسخه برخي تناسب به

 تا که نجااي در البته و داشته چشمگير رونقي فارسي ادبيات نقطه دو هر در و هستند ايران براي بال دو هند و

 .است بوده آصفجاهي دربار رسمي زبان فارسي زبان نوزدهم قرن هفتاد دهه

 بخش يک. گيرندمي هاخارجي براي روپيه 190 و هاهندي براي روپيه 10. شديم موزه وارد بليط گرفتن با

 بسيار جمعيت و بود تعطيل روز. شديم موزه وارد. است 900 و 90 آنجا که است جواهرات به مربوط ديگر

 ديگر شهرهاي از که بودند هندي تورهاي و مدارس اطفال آنان عمده بخش که بودند آمده موزه به زيادي

 خشب بود، توجه جالب که او سوابق و تصاوير و جنگ ساالر اريخچهت شامل موزه، متنوع هايبخش. آيندمي

 و تفنگها بخش آنان، خدايان و هندوها هايمجسمه بخش اروپايي، و هندي از اعم هانقاشي و هامجسمه

 و زيبا همه و همه اي منطقه هر از عاج از شده ساخته دستي کارهاي و فلزي ظروف و مبلها و شمشيرها

 همين در هم آن اصل که بود جنگ ساالر کتابخانه خطي نسخ از بخشي ديدن به من کيف شايد اما. بود ديدني

 قطب محمد سلطان اهلل ظل ديوان هانسخه ميان در. بياييم آن ديدن براي ديگر يکبار بايد و است ساختمان

 :بود چنين آن بيت نخستين. است شده ثبت نظم قسمت ادبيات 101 شماره به که بود شاه

 ما لسان وصف ز تو برتري که رب يا

 ما دهان در زبان شرم ز شده پنهان

 :است آمده بيت اين هم( ص)پيامبر نعت قسمت در

 جدا هم از نيستند چون مرتضي و مصطفي

 ادا هم با کنممي را شه دو هر مدح و نعت

 .گشتيم آنجا در 8 تا 11 ساعت از که بود ديدني و قشنگ بسيار موزه حال هر به
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 شيعه عزاداري مراکز از يکي که آمديم حسيني خانه عبادت به عصر و ظهر نماز خواندن براي وقت ينا در

 جمع که حيدرآباد مقيم ايرانيان براي است مرکزي اينجا. رفتيم حسيني دربار ساختمان به نماز از بعد. است

 خانواده دو و شيرازي نوادهخا يک تنها و هستند يزدي هاخانواده تمام. است نفر پانصد و هزار يک آنان

 لهجه هم بقيه. است نيامده ايران حال به تا گفت ساله 93 و بود اصفهاني که آقايي. آنهاست بين در اصفهاني

. زدندمي حرف فارسي بودند کوچه در که هم آنها کوچک هايبچه اما. اردوست و يزدي بين شان فارسي

 .داشتند ايراني چادر برخي هم هازن

 عاشورا حصب براي حليم پختن براي آماده که بود حسينيه اين پشت آشپزخانه در ديگ هفتاد تشص حدود

 1111 سال در بنا اين. خورندمي حليم روز آن در نفر هزاران و دهندمي مردم به صبح هفت ساعت تا که بود

 رد که بود آمده آن سنگي وقفنامه روي و شده اداره دکن ايرانيان اتحاد انجمن توسط تاکنون و شده وقف

 انخودش ميان از جماعت اين. شود اداره بايد ايران دولت تبعه عشري اثني جامعه اختيار در آنجا انجمن نبود

 که بود حسيني دربار کنار هم مسکوني ساختمان چند. دهندمي خودشان به هم را دخترانشان و گيرندمي زن

 .است داري رستوران اينها کار عمده که نوشتم هم ديگر جاي. بودند آنجا مقيم هاايراني

 است يشلوغ بازار. رفتيم شودمي منتهي چوک مسجد به که بازاري سمت به رفته منار چهار طرف به سپس

 شودمي فروش و خريد ديگر چيزهاي و طوطي مخصوصا پرندگان و زنده خروس و مرغ مسجد، حوالي و

. بود بسته که يمبرو دارد قديمي چاپي آثار که کتابفروشي يک به بود قرار. است آلوده و کثيف بسيار بسيار و

 آن يمکرد خريداري او از تاريخي کتاب چند و داشت اردو و فارسي به آثاري که بود ديگر کثيف مغازه يک

 .نداشت ارزشي که کرديم مالحظه را فارسي شده پاره کتاب زيادي مقدار که آن از بعد هم

 و نفت با هنوز اينجا اما اندکرده گازي را آنها دهلي در که هستند اتوريکشاها نهمي حوالي اين آلودگي عمده

 تميز شظاهر اينجا اتوريکشاهاي حال اين با. است کننده آلوده و دودزا بسيار و چيزهاست قبيل اين و بنزين

 .است تر

 و اروپا در هابچه و هستند اينجا همسرش و خود تنها که زديم قرائي آقاي داماد منزل به هم سري عصري

 رد که را سياست روزنامه آنجا در. اينجاست در فرهيخته هايخانواده از بسياري سرنوشت اين. امريکايند

 اطنق در را عزا مجالس به مربوط اخبار ستون دو. کرديم مالحظه شودمي چاپ گسترده شکل به حيدرآباد

 لکنهو منبريهاي از صادق کلب آقاي که را ويزيونيتل عزاي برنامه يک خبر همچنين. داشت حيدرآباد مختلف

 سياست روزنامه در. کردم جدا روزنامه از را آن که داشت را اخبار اين شبيه روزنامه هم قبل روز. کندمي اجرا

 .کردم اشاره آن به اين از پيش که بود زده زهرا عزاخانه از هاعلم دزدي باره در هم خبري فوريه 1
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 اخبار اين زا برخي نمونه اما

 سنح سيد اور رضوي ذوالفقار سيد ـ هي مقرر بازار نورخان قبا، سبز حسن عاشورخانه بجي 9/3 صبح محرم

 .هي کرين پيش مراثي عابدي هاشمعباس

 ـ هوگي منعقد صاحب کروي کوچه نورين مقام به بجي 10 محرم 3 ساالنه عزا مجلس فبروري 1 حيدرآباد

 .گي کرين بيان روضوي صادق محمد سيد موالنا

 فيبروري 9 حسين امام شهادت جلسه ساالنه موجب به کي علي وجاهت مير داکتر: حسين امام شهادت جلسه

 ضرتح نگراني زير مين پوره بهادر کالوني پوليس محمدي انوار العلم باب مدرسه اطاه دن بجي 11 اتوار بروز

 .هي مقرر( مسجد مکه خطيب نظاميه هالجامع شيخ نائب) ازهري قريشي عبداهلل حمد حافظ موالنا

 .(دارند فراوان روضه مجالس ايام اين در هم آنان که هاستسني به مربوط قطعا اخير مورد)

 .هي مقرر بازار نورخان کامپلکس مدينه گلشن محمود بمقام دن بجي ايک محرم 1 عزاء مجلس

 سياست روزنامه در تلويزيوني برنامه يک تبليغ اما

 بلق صاحب صادق کلب موالنا آج مين کربال صدايي پروگرام:  فيبروري 8 حيدرآباد: کربال يصداي پروگرام

 عون انجمن. گي گرين پيش سالم فراز حسن جناب. گي کرين بيان محمد و عون شهزادي مصائب و فضائل

 .گي کري پيش نوحه محمد و

 هاروز اين مطبوعات در را عاشورخانه و منازل در خواني روضه مراسم باره در تبليغ دست اين از نمونه صدها

 .کرد مالحظه توانمي

 ذرن سبيل و شده زده چادرهايي هاخيابان کنار و گوشه در رويممي نشين شيعه محالت در وقتي روزها اين

 خود براي کوچه هر هايبچه که است قم در شعبان نيمه ايام مثل تقريبا. است شده گذاشته نوار و است آب

 .دارد محرم و عزا رنگ اينجا که اين جز کنندمي برپا هيدستگا و دم

. شديم اردو ما و بود باز در. السالم عليه علي امام بارگاه: بود شده نوشته آن باالي که گذشتيم اي خانه کنار از

. ستا شده تبديل عاشورخانه به ايام اين در که است منزلي اينجا که بود آن من تلقي. بود عاشورخانه يک

 اي امامزاده زيارت براي گويي هم ديگران. بود نشسته هم مردي و بود خانه از اي گوشه در علم داديتع

 يواقع گلها اين. کنندمي آويزان آورده گل يا بوسندمي را هاعلم يعني کنندمي تبرک و روندمي و آيندمي

 .است شده متصل يکديگر به نخ با معموال گل چند و هستند
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 حيدرآباد مقيم ايرانيان مرکز يا حسيني بارگاه

 فتيمر حسيني بارگاه به که امروز. گفتم سخن حيدرآباد مقيم يزدي ايرانيان باره در گزارش اين در بار چند

 هفت ساعت. است ايران سرکنسولگري طرف از هم مجلس و هست روضه 5 تا 9/3 ساعت از امشب: گفتند

 اسم به دبو رفته منبر تازه سيدي. رفتيم روضه به ديدم را يرانا اخبار نت کافي يک در که آن از بعد نيم و

 راجع ميدمفه آنچه. شد بيشتر و بيشتر حرارتش اما داشت حرارت کمتر اوائل. کردمي سخنراني اردو که لقمان

 خواني يهمرث. آمد پايين بعد و کرد صحبت ساعت يک از بيش. گفتمي سخن او غيبت و ادريس حضرت به

 .آمديم و مانديم قدري. شد شروع انياير سبک به

 ينا شيعه زنان مخصوص که ديديم حسيني يادگار عنوان به ساختماني نزديکي، همان در ديگري کوچه در

 هک مجاهد آقاي از. کندمي اداره را آن «عزا برکات نسوان انجمن» دارد ساله شصت پنجاه سابقه و است منطقه

 يک. ندکمي اداره را آنجا ايشان بزرگ خاله که شد معلوم پرسيديم، آن رهبا در بود پيوسته ما به وقت اين در

 بر لعنت نذر و مدد علي يا نذر و صلوات نذر جمله از. دهندمي انجام نذري کارهاي که است زنانه جلسه

 به وراعاش زيارت خواندن برنامه اينجا در. کنندمي تلفظ فتحه با را «م» و ضمه با را «حاء» اينجا که حرمله

 اقامه مرکز چند در رسيده آنچه طبق بر عاشورا روز اعمال اما. ندارد وجود هست روزانه که ايران سبک

 .شودمي اداره هانذري همين طريق از و دارد را خود به مخصوص ساختمان هم حسيني يادگار. شودمي

 معروف هايعاشورخانه

 امام سوگواري محوريت با آنان، تشيع و شاهيان بقط زمان از که است چنين هاعاشورخانه ماجراي اما

 داشته وجود مراکز اين زمان آن از و شده مطرح عاشورخانه اسم با حسينيه شدن درست طرح( ع)حسين

 گردي نقاط در که!( بارگاه امام) امامباره از نامي اينجا در. است بوده مؤمن مير گويا هم عاشورخانه باني. است

 ه،بار اين در کلمه ترين کهن اما. است شده آغاز تازگي به هم حسينيه کلمه کاربرد. ردندا وجود بوده، هند

 .است عاشورخانه همين

 طي و است قديمي بسيار برخي که هاييعلم محرم، ايام در که است کوچکي يا بزرگ ساختمان عاشورخانه

 ايران، تعالم شبيه عَلَمها اين. کنندمي ادهايست آنها در خودشان قول به بوده، استفاده مورد آنجا در دراز ساليان

 ايبر مردم و شودمي بندي آذين غيره و گل با آنها اطراف و شده گذاشته اي گوشه در ثابت صورت به اما

 .آيندمي عاشورخانه به آن زيارت
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 اربرگز زرگب هايعاشورخانه بيشتر در روضه مراسم روزه، هشت و ماه دو بلکه ماهه دو ايام اين در عالوه به

 لمهک جز به. است جديد هم برخي و قديمي هاعاشورخانه اين از بسياري. نيست اي برنامه هم گاهي. شودمي

 ميقدي نام يک اما. کنممي اشاره برخي به ذيال که شده رايج باره اين در هم ديگري کلمات اخيرا عاشورخانه

 رينمشهورت آن علم که است بي بي عالوه آنها فترينمعرو. درنيافتم را آن درست معناي که است االوه هم تر

 معروفترين از تعدادي اينجا در. دهندمي حرکت مسيري در کرده بلند را آن عاشورا روز که است علم

 :کنممي ياد ام کرده اشاره برخي به هم اين از پيش که را هاعاشورخانه

 تمانساخ و بوده حيدرآباد آصفجاهيان سلطان آخرين هفتم نظام يعني خان علي عثمان مادر از که زهرا عزاخانه

 .است بزرگي

 .داد خواهم اش باره در شرحي که عاشورخانه پادشاهي

 مبارک نعل عاشورخانه

 (باشد آتش هايشعله کردن الو از شايد االوه( )کندمي حرکت اينجا از علم عاشورا روز) بي بي االوه

 (.ستا رفتهمي کار به بيمارستان براي دارالشفاء نام البته که اءدارالشف بناي همان) مبارک طوق سر االوه

 قاسم حضرت عاشورخانه

 .است ايرانيان از که حسيني دربار

 .است حيدرآبادي شيعه زنان از که حسيني يادگار

 (هاستخوجه از که) قائم بيت

 (.است شده گذاشته هم محله روي نام، همين که) علم حسيني

 اين( است آن عضو هم مجاهد آقاي و آن مديره هيئت رئيس موسوي علمدار آقاي که) حسيني خانه عبادت

 که است آمده آن وقف در. ندارد حسينيه يا مسجد نام اما شده درست پيش سال صد يک حدود ساختمان

 نشده استفاده ديگري جاي در خانه عبادت کلمه. است شده درست نماز و ائمه والدت جشن و عزا براي

 و مسجد نام مخصوصا شد محدود حيدرآباد در شيعه که شاهيان قطب از بعد که گفت مجاهد ايآق. است

 نيانس اختيار در دوره آن طي شيعيان مساجد از بسياري. نشود تصرف ديگران توسط که گذاشت نمي غيره

 االح که است بزرگي زمين سوي آن در دارالشفاء ساختمان برابر درست که است مسجدي هم يکي که بود
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 رايب دور راه از برخي و هاستسني اختيار در اکنون مسجد اين. گويندمي الغدير ميدان را زمين آن شيعيان

 .باشند داشته پايي جاي نشين، شيعه محله اين در تا آيندمي آنجا به نماز اقامه

 همجموع اين والمعم که بوده جنگ ساالر زندگي ساختمان مجموعه در بنا اين( ع)ابوالفضل حضرت بارگاه

 ارگاهب آن شده، آباد گلکنده در عباس حضرت مقام که آن از بعد. گفتندمي ديوري نام به را امرا هايساختمان

 منتقل نجاآ به مقام که است آن تصور و شده بيشتر گلکنده بناي به مردم عالقه گويا و افتاده رونق از اندکي

 و دش تأسيس شده مرحوم پيش سال يک حوالي که عفريج الحسن نور سيد توسط بارگاه اين. است شده

 از قبل هم سال طول در. است برقرار آنجا در عزا مراسم ايام اين در صبح روز هر و است عاشورخانه يک

 اين. روندمي شودمي اقامه محل همان نزديکي در که اي جمعه نماز به آنجا از مردم که دارد اي برنامه ظهر

 .است نگر يونهما محله در بارگاه

 .است شده خانه عاشور به تبديل و بود خانه يک که علي بارگاه

 دممر. بود زمين يک و است مشهور خان نور بازار نام به حاضر حال در که االمرا نور بازار در حسيني بارگاه

 .نکرد اعتراضي هم دولت و کردند تبديل حسينيه به گرفته را آن

 .است خلوت قصر داخل عاشورخانه نوعي به که خلوت قصر مجموعه رد خان علي عثمان مير عاشورخانه

 .است عاشورخانه يک و است پوره دبيره محله در که يتيمان االوه

 جنگ عنايت عاشورخانه

 يزن. شودمي اقامه جماعت نماز برخي در که هست فراواني مساجد بگذريم که هااين از. ديگر فراوان تعداد و

 اقامه يعيانش توسط جمعه نماز هفت حدود فاصله رعايت با حيدرآباد در دوستان از کيي گفته به که بيفزايم

 .شودمي

 نشين شيعه محالت از فهرستي

 هم خيبر و هستند هم کنار در همگي تقريبا که حيدرآباد نشين شيعه محالت از هم فهرستي مناسبت، به

 :پردازممي دورتر

 .است آن اطراف و حوالي در ريباتق بقيه و است مرکزي محله که دارالشفاء

 بازار نورخان
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 (.قديمي يعني پوراني(. )الم کسره و هاءفتح) هولي پوراني

 (.سبزيجات بازار يعني مندي) عالم مير( ميم فتح با) مَندي

 جاه عالي( کاف ضمه با) کُتله

 (گاف فتح با) گَلي ايراني

 پوره ياقوت

 پوره دبيره

 (مزرعه معناي به) کهيت( است صيشخ اسم سين؛ فتح با) سَتي بال

 (.مادر يعني ماتا) ماتا دريچه

 (.استهمانج هم طهماسب مسجد اکنون و بوده آنجا سياهي قبر سنگ گويا و. سياه معناي به گالي) قبر گالي

 .همانجاست هم الغدير مسجد و است شيعي نگر هاشماسم به آن کوچک محله که حوض لنگر

 .کرد خواهم صحبت اشدرباره بعداً که( ع)علي مولي کوه محله

 نفر ارهز صد يک از بيش جمعيت ميليون هفت به نزديک با حيدرآباد در که است اين بر تصور مجموع در

 حيدرآباد .است شده کاسته شيعه نفوذ از فشار هايدوره طي و بوده تشيع مرکز قديم از اينجا. دارد وجود شيعه

 ار مطالب اين هم صفوي دوره آثار از و کردهمي برگزار را سوگواري مراسم تاکنون پيش سال صد چهار از

 مجله در رحله اين. هست( 1180 م) شيرازي معصوم ابن رحله در که اشاراتي جمله از. دريافت شودمي

 اسوة و الغريب سلوة» رحله اين اصلي نام. است شده چاپ بعد به 113 ص دوم شماره هشتم، مجلد المورد

 جودو اثبات گرچه که بوده عاشورخانه هزار ده از بيش ايالت اين کل در که شودمي گفته گاه .است «االديب

 .است فعال آنها از بسياري هم حاضر حال در و بوده فراوان عدد که است روشن اما است دشوار آنها

 خواندن با آنها بيشتر که شودمي اداره هندوها گاه و هاسني توسط هم حيدرآباد ديگر نقاط در عزا مجالس

 .برود منبر کسي که اين نه است مرثيه اشعار

 اختالف يک. دارند اختالف هم با سخت که هاوهابي و جماعت و سنت اهل: هستند گروه دو هاسني اينجا در

 مواتا براي خواندن فاتحه به اعتقادي آيا که است اين کرده درست آنها براي مشکل خيلي اينجا که فرعي

 خواني حهفات به که پرسندمي من از که بود گفته کندمي کار آنان هايخانه در که شيعه زن يک مثال. نه يا دارند
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 هستند جماعت و سنت اهل همين معموال. دهندمي من به کردن کار اجازه دارم، بگويم اگر نه؟ يا داري اعتقاد

 .کنندمي برگزار هم عزا مراسم که

 عبادت بربرا که ساختماني. آمدم هتل به من سپس و کرديم صحبت قرائي و مجاهد آقاي با ساعتي يک را شب

 سخنراني نسال و کتابخانه که آنهاست جديد نسل تربيت براي شيعه جوانان استفاده مورد هست حسيني خانه

 اييج ويران اتاق يک جز و هستند نشينان زاغه از که افرادي معموال و دارد تقويتي و کامپيوتر هايکالس و

 .شودمي گذاشته اختيارشان در امکاناتي و شده آورده آنجا به ندارند مطالعه رايب

 ماريش اينجا در که کردم اشاره هازن باره در فقط. نيست سنيان با شيعيان پوشش ميان آشکاري تفاوت

 ترکم هاخانه از شيعه زنان گذشته در. است بوده اسالمي انقالب از پس بيشتر هم آن نوع که دارند حجاب

 درون در بودند خانه در که وضعي همان با و داشته پرده آمده، ريکشاها اتو که هم زماني و شدندمي خارج

 يمعناي منزل بيرون در آنها براي حجاب معناي به پوشش. رفتندمي طرف آن و طرف اين گرفته جاي آنها

 اين. انددهکر آمد و رفت حجاب بدون بسياري شده بيشتر منزل بيرون آمد و رفت که آن از پس. است نداشته

 .هستند روزه و نماز اهل نيستند، حجاب اهل که هم هاييخانواده همين يعني عموما که است حالي در

 دصددرص به نزديک که پيراهن يک و شلوار يک معموال. است ساده گفتم که طور همان هم جوانان پوشش

 .اندانداخته شلوار روي را پيراهن آنان،

 ندرت به طبيعي غير چاق افراد و هستند الغر هايبدن با و ضعيف عموما افراد اينجا هم جسمي حاظل به

 .مردان نه و زنان بين در نه شودمي ديده

 يدهد هاايراني سبک به سفيد افراد گاه و دارد ضعف و شدت البته که است چردگي سياه هم صورت رنگ

 .شوندمي

 راناي به جا اين از سواري موتور در را جايي کمتر سفرها در من و است راوانف سوار موتور ايران مثل جا اين

 .ندارند گاه و دارند ايمني کاله گاه. هستند حرکت حال در خيابانها در قاعده بي و فراوان. يافتم شبيه

 انهم يا رساغ حسين بند وسط در. ديديم هم ديگري پديده حيدرآباد در پرستي بت فرهنگ گسترش باره در

 ئيسمهندو از غير بوديسم که است درست. اندگذاشته بودا از بزرگ اي مجسمه است اي درياچه که سد پشت

 هايمجسمه هم آن حاشيه خيابان در. است آشکار کامال پرستي بت رواج براي تالش حال هر به اما است

 .اندکرده نصب خيابان وسط در هندو ناشناخته چهرهاي از فراواني
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 هايساختمان آن طرف دو که مسيري از راه در. شديم السالم عليه علي مولي کوه عازم صبح اول هدوشنب روز

 دانشگاه ناي و است هفتم آصفجاه يا خان علي عثمان مير دانشگاه اين مؤسس. گذشتيم است عثمانيه دانشگاه

 .دارد سابقه سال نود از بيش اکنون

 رياست با المهدي مدرسه. هست مدرسه چهار. پرسيديم بادحيدرآ در شيعه علميه مدارس باره در راه در

 گردي اي مدرسه و جزائري، ابراهيم سيد از رضا امام مدرسه رضاآقا، آقاي از المرتضي مدرسه ظفرياب، حيدر

 اندکي يهاطلبه و کنندمي دريافت ايران از کمکهايي اينها. دانستند نمي را مدرسه نام که فرشته حيدر علي از

 .نيست جدي چندان اينجا در خواندن درس که است روشن اما ند،دار هم

 (ع)علي موال زيباي کوه

 زمان که دانگفته. برسد شاهيان قطب زمان به نام اين به آن اعتبار قدمت بايد که رسيديم علي مولي کوه به

 گفت و آمد وي نزد عرب مردي که ديد خواب ياقوت نام با وي درباري خواجه يک شاه، قطب قلي ابراهيم

 گويدب سخني که آن بدون آنجا و رسيد کوهي به تا رفت دنبالش به ياقوت. خواهدمي را تو( ع)المؤمنين امير

. دش معروف سرا ياقوت که ساخت رواقي آنجا در و آمد محل اين به ياقوت بعد روز صبح. ايستاد امام برابر

 .يافت رتشه سلطاني مسجد به که ساخت آن کنار مسجدي هم سلطان

 جگاهتفر تواندمي و است زيبايي کوه. دارد قرار آن باالي تا کوه پايين از متعددي هايساختمان حال، هر به

 بود کوچکي بناي کنارش و آمدمي بود صوت ضبط در نواري خواني روضه صداي پايين، همان. باشد جالبي

 .بودند کرده پا بر را هاعلم محرم راعتبا به عجالتا يعني. بودند کرده درست عاشورخانه آن در که

 در و کرده آسان را رفتن و رسدمي عدد 900 به آن شمار که شده طراحي خوبي هايپله باال تا کوه پايين از

 آمد، گفته که خوابي جز به. است شده ساخته عريض هاپله زيرا بروند باال توانندمي نفر چندين واحد آن

 .اندکرده اينجا در را امام ديدن ادعاي هوشياري در برخي حتي و شده مهضمي هم ديگري هايخواب بعدها

 سته( ص)رسول قدمگاه عنوان به هم جايي چپ سمت علي مولي کوه به رسيدن از پيش که کنم عرض بايد

 .دارد بنايي که ديديم دور از و است کوه باالي در هم آن که

 که شد علومم اما. داشت گنبد بنا اين. است کار آخر شدمي تصور ابتدا که بود بنا چند رفتيم که را راه از نيمي

 و برسيم وهک باالي باالي نقطة به تا بود بنايي چندي از هر. رفت باال هاييپله از دوباره بايد قدم سي از بعد

 .بيابيم را اصلي بناي
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 تيح. آيندمي اينجا به هگسترد طور به سنيان و شيعيان هست( ع)علي امام والدت روز که رجب سيزدهم در

 تيبهک و بود شده آن باني هندو زن يک که بود بنايي نقطه، ترين باال در که است جالب. آيندمي هم هندوها

 :بود چنين اش

 .1819 بائي راجکنور بنت چندابي شريف کوه مکان باني

 يک ناب اصلي قسمت اما. ستا شده سرپا محرم ايام اعتبار به قاعدتا که بود برپا عاشورخانه بناها اين در

 شده ايران هايحرم از برخي مانند ريز هايکاري آينه همه ديوارها اطراف که است ضريح بدون امامزاده

 يسنگ روي هم دستي جاي که گفت قرائي آقاي. بود شده نصب جا آن باالي در هم زيبايي علمهاي. است

 .است ديدن لقاب محرم از بعد و علمهاست اين پشت در فعال که هست

 تاريخ که بود ساختمان اين بيرون در شودمي استفاده شيريني براي بيشتر گفتند که هم مانندي آب سنگ يک

 باال زا را بنا اين تمام تقريبا. بود ديوار اطراف بر فارسي اشعار هم بنا داخل در. بود شده حک آن روي 1891

 که شتدا آن از نشان و بود تميز هم منطقه. بودند زده ،گذشت آن شرح قبال که رنگي همان به کوه، پايين تا

 .بودند زده محرم براي را مزبور رنگ. شودمي رسيدگي آن به

 داخل. است شيعيان هب متعلق قبرستان اين. بود باز که بود قبرستاني پايين در. آمديم پايين کوه از ساعتي از بعد

 :تاريخ و شعر اين با بود خان يموس به مربوط بود آن روي بنايي که مزاري. شديم

 زين و زيب عيش اوراست بهشت در شهيد خان موسي مير دولت

 حسين با شـهـيـدان از آمـد داخـــل او سال واليت با هاتفگفت

 .1115 سال

 .نامندمي هاراوار را خصوصي هايقبرستان اينجا در

 العثمانيه المعارف دايرة

 عثمان به وطمرب عثمانيه اين. رفتيممي العثمانيه المعارف دايرة سمت به بايستمي شدمي ظهر نزديک که اکنون

 .است هند مرکزي حکومت توسط آن تصرف از پيش منطقه اين حاکم آخرين هفتم جاه آصف خان علي

 الندوي عثماني محسن دکتر آقاي عربي بخش مسؤول. رفتيم خارجي هايزبان دانشکده عربي بخش به ابتدا

 لعثمانيها المعارف دايرة به را ما ابتدا. کرد همکاري ما با صميمانه وي. کردمي صبحت را عربي حتيرا به که بود

 و يحتصح کتاب صدها مرکز اين. بودند کار مشغول دستيار چند با اعظمي نام با پيرمرد يک آنجا در. برد
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 مثل آنان يقديم کتابهاي از يادي و کرديم گفتگو آنها با ساعتي نيم. بودم آشنا آن کارهاي با که کرده منتشر

 انستيتو به را ما ندوي آقاي آن از بعد. شدند خوشحال. کرديم غيره و الحفاظ تذکرة و المحبر و المنمق

 خاطرم. کردم مروري. بود نشده چاپ هنوز آن کاتولوگ. آنجاست خطي هاينسخه که برد شرقي مطالعات

 در. دبو کرده اشاره اينجا در نيشابوري تاريخ باره در اي هنسخ به هندش سفرنامه در مرعشي آقاي که بود

. نه يا ستا بوده همان دانم نمي. نيشابوري زکريا بنعلي از ديديم نيشابوري تاريخ نام با کتابي رجال بخش

 کرده صحبت رجال از شماري تعديل و جرح باره در رجال، کتابهاي مثل و نبود نيشابور تاريخ کتاب اين اما

 .است بوده ديگري کتاب ايشان مقصود شايد. بود نيشابوري زکريا بنعلي تاريخ دوم جزء و بود

 هآمد بيرون آنجا از. خورديم غذايي و رفتيم دانشگاه سرويس سلف به غذا خوردن براي و درآمديم آنجا از

 .بکنم کريف تا دمانمي عجالتا. نبود آن تغيير براي گيري تصميم امکان متأسفانه که افتادم بليط فکر در

 حيدرآباد شيعه جامعة پويايي عدم علل

 .شد يادآور را نکته چند بايد. شد صحبت شيعيان به دهي سامان باره در دوستان با ميان اين در

 امروزه ماا اندبوده فرهنگي و فرهيخته افرادي عموما شيعيان و بوده شيعه بزرگان زندگي محل زماني حيدرآباد

 قشن در بلکه پرورش و آموزش در تنها نه ضعف اين. هستند شيعيان هاگروه ترين ضعيف از يکي اينجا

 نقشي ندتوانمي شيعه نفر صدهزار يک که است روشن. ندارند سياسي تشکل هيچ زيرا هست، هم آنها سياسي

 هم اتانتخاب در شان بسياري حتي که است اي گونه به آنان وضعيت اما باشند داشته عهده بر تحوالت در

 هاجرتم حيدرآباد از فرهيختگان از بسياري گذشت، که طور همان که است آن ديگر نکته. کنند نمي شرکت

 ندهست کجا هر و برده خود همراه را تشيع آنان که است درست اين. اندرفته امريکا و اروپا به عمدتا و کرده

 اين براي مجموع در را مشکلي اين و هماند بهره بي آنان وجود از اينجا اما فعالند مذهبي حيث از عموما

 .است کرده فراهم جامعه

 فرقه کي به تبديل زيادي مقدار به را شيعه جامعه و مانده برجاي که است شگفتي رسوم و آداب ديگر مشکل

 بسيار مسلمانان با وحدت زمينه اينجا در که است حالي در اين. است ساخته منزوي را آنان و کرده محدود

 با اودهمر و گفتگو وارد تر جدي نقش ايفاي براي توانندمي راحتي به شيعيان ها،وهابي منهاي و است جدي

 هند در اسالم احياي براي جهت هر از تواندمي شود ضميمه اسالمي حس اين اگر. شوند مسلمان جامعه

 .باشد داشته اهميت
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 ساکت هند کندمي اعتراض دانمارک رد شده چاپ کاريکاتور خاطر به اسالم دنياي همه که حالي در امروز

 به .اينجاست از بهتر اوضاع افغانستان در حتي. شودمي ديده هاييمخالفت نقاط از برخي در فقط و است

 روهگ دو همياري و هستند تنگنا در مسلمانان و است جدي هندوئيسم فرهنگ گسترش خطر اينجا در عالوه

 يعهش تعداد اين به نيازي چندان سنيان که است روشن البته. هدد قرار بهتري وضعيت در را آنان تواندمي

 از برخي شگفت رفتارهاي حال، عين در. است غلط آنان سوي از هم برداشت همين اما کنند نمي احساس

 .کندمي محدود خود دايره در را آنان و بندندمي امر اين بر را راه شيعيان

 يعقل و علمي لحاظ به که عالمي. نيست اينجا در شيعي اول درجه عالم يک که است آن اساسي مسأله يک

 وجودم فقر ديگر طرف از و شده اشخاص استفاده سوء محل اينجا. کند رهبري را شيعه متفرق جامعه بتواند

 بزرگان از مردماني گذشته، در. است کرده فراهم مذهبي دانش و علم جدي رشد عدم براي را زمينه هم آن در

 و بفرستد آنان براي را شاگردانش از مجتهدي خواستندمي نجف در خود تقليد مرجع از و آمدندمي شهري

 .است رفته بين از هم احساس آن االسف مع اما. کردمي چنين هم او

 يدک نامي و آيندمي سالي چند فقط بسياري و کنندمي تحصيل قم در که هستند هندي هايطلبه ديگر مشکل

 شود انستهد و شده انديشيده تر جدي تدابير بايد باره اين در. کنندمي خواني روضه فاصر اينجا در و کشندمي

 اشندب داشته خود ميان برجسته عالمي نتوانستند اخير دهه چند طي هندي ب طال چرا و چيست مشکل که

 مراجع تحماي بدون شود پيدا هم شخصي چنين اگر که پيداست. بدهد ساماني و سر اوضاع اين به بتواند که

 .ببرد پيش از کاري تواند نمي

. نددبمي ريزي برنامه براي را راه که است ايالت و شهر هر در شيعيان از درست آمار نبودن ديگر مشکل يک

 توانستيم و داشت وجود بيشتر يا شيعه هزار صد اين نام ثبت حتي امکان بود درستي رهبري دستگاه اگر

 نانجوا از يا گيرد صورت بضاعت بي هايخانواده به الزم هايکمک حتي و کرده مشخص کامال را آنان مناطق

 .باشند منطقه اين در شيعه جامعه براي اي سرمايه آينده در بتوانند تا شود حمايت آنان خوان درس

 زد زنگ ايشان. شدم قرائي آقاي آمدن منتظر خوانده را عشا و مغرب نماز و کردم استراحت قدري عصري

 شينن شيعه محله سراغ به هم با و آمد ايشان که بود دقيقه چهل و هفت ساعت. آيدمي ديرتر عتيسا نيم که

 .شويم آشنا آن با نزديک از تا رفتيم عزا مجالس در شرکت براي
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 هاخوجه( ع)قائم بيت

 منظم عتماج اين. هاخوجه به متعلق است اي حسينيه که بود( ع)قائم بيت داشتيم نظر در که جايي نخستين

 ربع و ساعت يک از بيش و بود رفته باال منبري هشت ساعت از پيش اندکي کنممي فکر. هستند ديگران از تر

 با مقايسه در را مقامش( ع)علي امام از سائل که بود حديثي و( ع)علي امام فضائل در او بحث. کرد صحبت

 ااينج در هاسخنراني لحن. روايت آن در امام ترجيح دليل و پرسدمي عيسي و موسي و نوح چون انبيايي

. نيست رتصو قابل هم پرسروصدا خيلي خطباي براي ايران در اساسا که است خطابي قدري به. است يکسان

 االب را راست دست که مردم تحريک با و شده تر داغ و داغ سخنراني سرعت به اما است آرام اول دقايق تنها

 صلوات کالمش آخر آرامش براي دقيقه چند از هر و گيردمي اوج بيشتر و شتربي خطيب کنندمي واه واه و برده

 رداشتب را عمامه گفت سخن مفصل که آن از بعد شيخ. دانندمي را شان وظيفه مردم نکند اگر يا کندمي خبر

 دسته فقط ديگران. دهدمي انجام را ما خوان روضه مداحان کار منبري اينجا در. خواند هم مفصلي روضه و

 خواندب روضه مداح که اين اما است زني سينه هم خطيب از پس و خوانندمي مرثيه قدري منبر از پيش جمعي

. بزنيم نهسي تا مانديم جمعي و ما اما رفتند بيرون همه کرديم احساس سخنراني از پس ما. نيست رسم اينجا در

 قبع جماعت از تا رفتيم هم ما. هستند ئمالقا بيت حياط در شام خوردن قصد به همه که دريافتيم ناگهان

 لفليف رغم به که خورديم و ريختند مانند ترشي چيزي هم آن روي و ريختند ظرفي در برنج قدري. نمانيم

 .چسبيد بودن،

 جنگ عنايت عاشورخانه در منبر يک گزارش

 يا دسته تاکنون. بودند عزادارن هم عموما و است شلوغ واقعا خيابان کرديم احساس آمديم بيرون که آنجا از

 ايامر از جنگ عنايت مرحوم خانه که شديم ديگري حسينيه وارد راه سر. ام نديده ماتم خودشان اصطالح به

 به او رپس يکبار که گفت قرائي آقاي. هستند کشور از خارج در فرزندانش حاضر حال در و بوده قديم دولت

 مسو يک خرج اجازه تا شود گرفته شهرستاني آقاي يدارد جهت او براي وقت خواستم شما از من و آمد قم

 لدي. است کرده وقف عزاداري و خواني روضه براي پدر را خانه اين. بگيرد ساختمان همين براي را سهم

 مچش اشک کردن پاک براي که کردمي توزيع واردين ميان را قشنگي کوچک هايدستمال نفر، يک الورود

 .بود

 لداخ النبي مسجد حيات در آدم که اين مثل محرابي هايسقف و ستونها با رواقي و دارد حياطي ساختمان

 به تازه سيد پيرمرد روحاني يک. شديم وارد. هست هايياتاق هم طرف يک در. کندمي نظاره را جلو رواق

 معرفي گوشه آن و گوشه اين در را عزاداري جلسات که بود کاغذهايي خواندن مشغول و بود رفته منبر



436 

 

 نشده زتي و تند هنوز که اين با و کرد صحبت به شروع سپس وي. است آقا رضا آقاي که شد معلوم. کردمي

 گفتمي باز. علي يا گفتندمي همه حيدري، نعره: زدمي فرياد و خواستمي بر نفر يک دقيقه چند از هر بود

 برخ صلوات بار چهارمين. مردم اسخپ باز و صفدري نعره مجددا کردند،مي چنين مردم مجددا و خيبري نعره

 حيدري نعره يک دار کش اما بلند صداي با تازه بود نشسته منبر کنار پيرمرد يک کردمي تمام او وقتي. کردمي

 .دادندمي جواب مردم و گفتمي ديگر

 در يوقت. کرد صحبت ربع و ساعت يک از بيش خواند، آواز با که عربي طوالني خطبه يک از بعد خطيب

 تهنشس که طور همان هردم آمد طالب ابي بنعلي اسم که هم بعد. فرستادند صلوات همه آمد حيدر اسم خطبه

 دريجت به جمعيت. پرسيدممي گاه و فهميدممي را وي مطالب گاهي. آوردند پايين اندکي را گردن و سر بودند

 داستان از لفيقيت مطالب. بودند نفر هفتصد تا پانصد حوالي شايد و شد پر خانه اين تقريبا که اين تا شد زيادتر

 نمي شتربي نفر چند وقت آن در چون مسائل، نه بگويد فضائل از است بهتر که گفت اوائل در. بود مطلب و

 زن قوقح به مربوط مسائل او و. بگويد مسأله بودند خواسته او از که گفت لندن در خود رفتن منبر از. مانند

 که بود فتهگ و برخاسته کسي دقيقه پنجاه از بعد. بدهد دستور زن به ندارد حق سيک که اين و بود گفته را

 ليزپ با اما ندهيد دستور شما بله: گفتم من. کنندمي دعوا ما با و کردي خراب زنانمان با را ما روابط امشب

 هاخيلي هک گفتمي مطالبي سخنراني اواخر تا شايد. خنديدند جمعيت وقت اين در. کنيد آب درخواست

 زن دنباي که کرد اظهار و گفت حجاب به راجع قدري. بود زشت بسيار محرم هشتم شب براي و خنديدندمي

 حج و مکه در که حجاب همان. است حرکت حال در خيابان در خيمه يک کانه که بيايد پوشيده جوري

 .است کافي هست

: زد را مثال اين وقت آن کندمي کاري هر اندبد را آنها کس هر که اين و آمد قرآن مقطعه حروف سراغ بعد

 اتکائن سيد دهد،مي دستور طرف آن و طرف اين به که دارد دستگاه يک رودمي هرکجا امريکا جمهور رئيس

 زلزله آمدن داستان بعد. بدهد دستور چيز همه به تواندمي و داندمي را حروف اين که هست طور همين هم

 و لباس حضرت. آمدند طالب ابي بنعلي سراغ مردم. لرزيدمي ساختمانها ورط همين که گفت را مدينه در

 تابوت در را اش بچه تمسخر براي کسي هم يکبار! باشد آرام گفت زلزله به و بيرون آمد پوشيد ردا و عبا

 دش باز هک تابوت در اما. خنديدند همه شد تمام نماز وقتي. بخوان نماز او بر که آمد علي امام نزد و خواباند

 زنده را بچه حضرت دوباره کنم نمي انکار را شما من گفت و آمد مادرش بعد. است مرده بچه شد معلوم

. کردندمي واه واه برده باال را راست دست مردم گفتمي حرارت با و گفتمي را مطالب اين آقا رضا وقتي. کرد

 با و بودند گوش سراپا مردم حال عين در. نسخ ادامه باز و صلوات بعد و حيدري نعره دقيقه چند از هر و

 ليهع علي به آن انتقال و پيغمبر بودن خوشبو باره در هم قدري. دادندمي نشان واکنش خود از او فريادهاي
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 هروض يک بود قاسم حضرت به متعلق امشب چون و خواند طوالني روضه هم بعد. گفت سخن هم السالم

 هک گذاشت مظاهر بنحبيب جسد نزد را آن امام و شد قطعه قطعه قاسم جسد که گفت و شد خوانده مفصل

 .کردند شرکت هم جوان روحاني چند جلسه، اين در. است شده کشته هم دامادش بگويد او به

 طوالني قدر آن است، خواني روضه کلمه واقعي معناي به که سخنراني آخر بخش يعني خواني روضه اين

 نيز سينه کند پيدا ادامه برنامه هم اگر بعدش و کندمي اشباع خواندن هروض از را جمعيت تقريبا که است

 از ارهدوب است، ديگري باني مثال کنممي فکر و هست امکانش که بشود شروع دوباره مراسمي هم اگر. است

 سالم. ندهست اساسي رکن سه اينها. شودمي ختم زني سينه نوحه سپس و خطيب به شده شروع سرايي مرثيه

 .شودمي اجرا مرثيه از پيش است مخصوص اشعاري بر مشتمل هم آن که

 ظاهرا ماا بگيرد اينها از را مورد دو از بيش رفتن منبر امکان بايد زدن فرياد قدر اين و کردن صبحت طوالني

 رانيسخن که ديديم اي حسينيه در هم شب نيمه از بعد نيم و يک ساعت و کنندمي سخنراني هااين از بيش

 .است ر رابرق

 در که کرد فوص دقيقا توان نمي نوشتن با و نيست امکانپذير فيلم تصويرو بدون جلسات اين گزارش واقعا

 و شوديم گفته اينجا که مطالبي فضاي تا نوشت را سخنراني يک کامال متن بايد عالوه به. گذردمي چه آنها

 .آيد دست به سته هم ايران نقاط از برخي در هاييتفاوت با آن شبيه البته

 خوانان روضه

 جا اين. ددارن ترکيه علويان با زيادي تفاوت و هستند ايران شيعيان همان اينجا شيعيان که است آن حقيقت

 به ي،دين تبليغات همه بر آنها تحکم و خوانان روضه بيسوادي دليل به اما بوده حاکم عقل و فقه روزگاري

 وانانخ روضه و است عميق هم نفوذش و زياد اش سابقه البته فراطا اين. است شده تر افراطي اوضاع تدريج

 .کنند يننش خانه راحتي به بگويد، سخن تشيع مظهر يعني عَلَم عليه مثال که کسي هر هستند قادر اينجا در

 آب عاشورا شب که بود گفته چون نوشت، را «انسانيت شهيد» کتاب که نقوي نقي علي سيد انقالب از پيش

 اين اب حتي و کردند نشين خانه را او داريد، نگاه خوردن براي يا کنيد غسل آن با فرمودند حضرت که بوده

 و آمدمي حيدرآباد به وي که گفت ما دوست. نکرد افاقه باز کرد حذف بعدي هايچاپ در را مطالب اين که

 در اکنون معال اين پسر. دآمدنمي نفر پنج و بيست بيست حداکثر او منبر پاي ولي کردمي دعوت را او کسي

 ايران در پيش سال بيست که است گرايي ملي باره در جلد دو که دارد هم فارسي به کتابهايي و است لکنهو
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 فارسي و است نواحي اين از فردي که باشد منحصري موارد از شايد. شد چاپ کبير امير انتشارات توسط گويا

 .نويسدمي هاايراني خود مثل رواني و خوبي آن به را

 قايقيد شد قرار زديم، تلفن و نبود که شديم حسين مجاهد آقاي خانه عازم ماشين با. بود گذشته ده از ساعت

 وسط فراوان هيزم مورد دو. ديگر خياباني به سمت آن در و رفتيم آنجا نزديک ميدان به زنان قدم. بيايد بعد

 از کردن حرکت براي که زديم حدس. بودند هزد آتش را جا يک. بود خيابان وسط هم جايي و کوچه يک

 يْننحسنَ حسينية که مجاهد آقاي خانه برابر کوچه. برگشتيم خورده چايي اي خانه قهوه در. است آتش روي

 قصد و زنندمي طبل که اينها که گفت ايشان. بود ور شعله همچنان آتش بود، باال منبري و است کنارش هم

 .اند سني که شناسدمي قبل از را آنها عاشورخانه و ستنده سني دارند، را آتش از عبور

 بلندگو. کرديم صحبت حرارت با بسيار که بود جواني کرد،مي سخنراني حسنين حسينية منبر باالي که کسي

 در درس ماهي که اينجاست معروف روحانيون از يکي فرزند شودمي معلوم. بود بلند وحشتناکي طرز به هم

 ههمرا قرينه هم جمالت با و خطابي و تند لحن اين قدري به. است بازگشته و خوانده هدمش گويا و ايران

 علمها هب که گل هاينخ يعني) هستند نخ عليه که اينهايي گفتمي. نيست مقدور من براي آن وصف که بود

 رهآگ ا بعد و دهلي در ابتدا که چيزي بندند؛مي مچ دور را نخ تبرک براي و کنندمي آويزان هاعاشورخانه در

 وي جمالت. هستند شياطين اينها( اندگرفته ديگري از کداميک دانم نمي و ديديم فراواني به هندوها مورد در

 عشري ثناا شيعه که گفت او. کند دنبال را بحثي که نداشت لزومي هيچ وي براي گويا اما بود دار معنا تک تک

 عزا عليه يد؛نباش فاطمه عليه: گفتمي باز و. نيست شيعه اال و دبگوي علي يا علي يا علي يا مرتب که است آن

 ابراز جوانان که است هاييمخالفت از برخي به اش اشاره که بود پيدا و. نباشيد

 

 

iew/723http://historylib.com/index.php?action=article/v 

 

 

 

 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/723


439 

 

 ايران نفت صنعت شدن ملي و اصفهان علماي

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  18/  01: سايت روي انتشار تاريخ

 

 مقدمه

 ريرهب وي که است شده وانمود چنين و شده نوشته مصدق دکتر باره در کتاب عنوان دهها اخير، سالهاي در

 تا ستا شده تالش کتابها اين در عالوه به. اندبوده خطا بر يکسره او، مقابل جناح و بوده عيب و نقص بي

 هک شود معرفي افرادي دست آلت وي و شده گرفته ناديده کاشاني اهلل آيت آنان رأس در و روحانيت سهم

 .اندبوده متهم

 آن بناي .زمين زير براي يا خواهيم مي آسمان براي را کسي يا. است پرسابقه ما کشو در برخوردها قبيل اين

 .کنيم استفاده زمين روي براي را افراد تا نداريم

 تنها نه ادافر اين. ببينند سپيد يا و سياه يا را چيز همه دارند دوست جناحها همه تقريبا و هميشه عبارتي به

 هک را رنگ جانبه همه اما طرف با عبارتي به يا طرفبي افراد هايگفته و هانوشته بلکه کنندمي چنين خود

 حسني ،جانبه همه نگاه نوع اين روي از کسي اگر مثال. کنندمي تأويل و تفسير خود ظن از هم را آنان بينندمي

 باره رد را داستان اين ما. تابندنمي بر افراد اين کند، وارد او به هم نقد ها ده اگر حتي کرد، وصف کسي از را

 اسالمي غدارالتبلي ،حجتيه انجمن ،شريعتي دکتر آن نمونه .ايمداشته مختلف هايتشکل و اشخاص ،موضوعات

 .است ديگر اشخاص و ديگر مسائل از بسياري و

 سانيک ،مقابل در. بود شده بت گروهي براي شريعتي که طور همان ،است شده بت ايعده براي مصدق دکتر

 .ببينند عيب پا تا سر را مصدق دکتر تا دارند اصرار هم

 نيز و ،است هبرجست بسيار شخصيتي که کاشاني اهلل آيت ديني شخصيت از نظر صرف که ستا روشن اکنون

 ايرانيان ملي مبارزات مظهر علما و مردم حمايت با ،دوره يک در روي هر به که مصدق دکتر ملي شخصيت

 آنان به طاهاخ از ريبسيا. نيستند و نبوده دفاع قابل که بودند کساني دو، هر اطراف در بود، استعمار برابر در

 .بود آنان به رهبران نابجاي اطمينان به اشريشه البته و گرددمي بر
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 دائيانف برخالف ـ نبوده اسالمي حکومت تحقق پي در ديني عالم يک عنوان به کاشاني اهلل آيت که اين اما

 حکومت تحقق رفدارانط از را او تواندنمي کسي و است روشن کامال ـ خواستندمي چيزي چنين که اسالم

 .بداند شرايط آن در اسالمي

 از سياريب در کنند،مي تکيه عيار تمام ملي يک عنوان به مصدق دکتر شخصيت بر که هم کساني برابر، در

 و او خود به را ضربه ترينمهم که وي دمکراتيک غير هايروش و موجود هايدشواري حل به قادر موارد

 نظام يک در. بيشتربود اختيارات خواستار روز هر و برد بين از را مجلس وي. بود نخواهند زد، نهضت

 اهلل آيت مکرر هشدارهاي آورد؟ روي ترغيردمکراتيک هايروش به اندازه اين تا که است کسي چه ،دمکرات

 ،اعزن دراين که دهد نشان تواندمي خوبي به ،مجلس و مردم آراي به توجهيبي يعني زمينه اين در کاشاني

 .واهي هايبهانه با غيردمکراتيک هايروش مدافع دکتر و است دمکراسي مدافع کاشاني

 تابهايک انبوه ميان در اخير سالهاي در. برود پيش به پيشداوري بدون تحقيقات تا داد اجازه بايد روي هر به

 کتاب ارها،ک اين بهترين از کيي شايد. است شده نوشته فراوان بوده مدارک و اسناد بر مبتني که آثاري موجود

 و( 131 ،کارنامه ،تهران) است يافته انتشار «نفت آشفته خواب» عنوان تحت که باشد موحد محمدعلي آقاي

 .نوشت آن بر «هاناگفته و هاگفته» عنوان با که ايتعليقه

 روشني نتايج آن از دبع دوره رهبران خوشبختانه که داشت فراواني هايتجربه نفت صنعت شدن ملي نهضت

 .گرفتند

 فقر جز به هم آن دليل. بود منظم تفکر و انديشه يک فاقد نهضت اين که بود آن نتايج ترينمهم از يکي. 1

 اندکي و اقتصادي هدف يک تحقق براي که بود نهضت اين صورت ،مذهبي و ملي جناح در سياسي و فکري

 بايد که فتدريا روحانيت خصوص به و متدين جبهه که بود نآ شد گرفته که اينتيجه. کردمي تالش سياسي

 از بسياري سرخوردگي عالوه به. افتادند جلو هاملي از ديندارها ،زمينه اين در. باشد سازي انديشه فکر به

 .کرد هموار متدين جبهه براي را راه که خرداد نهضت تا و. کشاند هامذهبي جبهه به را آنان هاملي

 يرانا در سلطنت. کرد غفلت آن از تواننمي که است اينکته اين. نبود سلطنت مرگ زمان هنوز ،انزم اين. 8

 يک سلطنت تا بود الزم زمان ،زمينه اين در. عميق پيوندي عاميانه و عرفي عقايد با و داشت ديرينه سابقه

 هاملي. ببرند بين از را قبلي بايستيم که شوند قانع مردم هايتوده تا باشد داشته جدي آلترناتيو و جايگزين

 با و تگذش سالها. بود خالي دستش هنوز هم روحانيت. نبودند جايگزيني چنين ايجاد به قادر هاکمونيست و

 کس چهي ،ملي نهضت در. آمد پديد معقول جايگزين يک هم و شد آبروبي سلطنت هم ،تجربه آن از استفاده

 با هاملي که بود آن مهم اما. است داشته وجود طرف چند هر در اشتباهاتي که است آشکارا اين و نشد پيروز
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 عدب براي را فرصت و آمد پيش احتياط با روحانيت و خوردند شکست و کردند گذاريسرمايه وجود تمام

 .داشت نگاه

 و ادياقتص سائلم و نفت به مربوط که آنچه يکي. آمدمي پيش مسأله قسم دو ،نفت شدن ملي نهضت در. 1

 کمونيستها. رديدگ مطرح سياسي فضاي نسبي شدن باز دليل به که فرهنگي و فکري مسائل دوم. بود آن سياسي

 تيسخ شکست ماجرا اين در آمد پيش توده حزب براي که مشکالتي دليل به فراوان سروصداهاي رغم به

 ،عامه و مطلقه مرجعيت نه بود درگير محلي مراجع يعني بود، آمده پيش احتياط با که نيز روحانيت. خوردند

 مذهبي و سياسي مسائل با حوزه ماجرا اين طي. بزند محک عمل در را خود موقعيت و هاانديشه توانست

 يک براي را آنان و واداشت انديشه به سخت را جوان هايطلبه تحول اين و شد آشنا اسالم جهان در جاري

 نهضت در را اشنتيجه و هستيم شاهد آن از بعد سالهاي در که تحولي. کرد آماده سياسي و فکري پرش

 .کرديم مشاهده خرداد اسالمي

 اهميت اب نقطه يک اسالمي انقالب و مشروطه ميان در ،نفت شدن ملي تجربه سطور اين نويسنده نظر به. 1

 و بود شدن عرفي متس به ماجرا کلي سير اما داشتند، حضور روشنفکران و روحانيت مشروطه در. است

 ـ گرن کم گرچه ـ هاملي و روحانيت ،اسالمي انقالب در. رفت کنار يا شد گذاشته کنار اجبار به روحانيت

 يک تنف صنعت شدن ملي نهضت ،ميان اين در. بود شدن ديني مسير در حرکت ،مشروطه عکس به اما بودند

 و آمد پديد دهند نشان را خود مختلف هايگروه که آن براي فرصت. بود جالب تجربه يک و مياني مرحله

 و افراد از برخي گريافراطي ،ناپختگي هم آن دليل. بگيرند دراختيار را اوضاع نتوانستند هاملي ،ميان اين در

 امنيتي تمسيس ،مصدق دکتر. داشت هم امنيتي و سياسي داليل البته. بود مصدق دکتر شخص هاييکدندگي

 مياني قدم بايد را ملي نهضت بود، هرچه. درآمدند آب از کودتاچي که داد قرار کساني ختيارا در را خود

 ندگارما بسياري حافظه در جريان اين. بود هاملي اختيار در رهبري اما کرد شرکت فعاالنه روحانيت. دانست

 .نشد تکرار تجربه آن بعدها و شد

 نکته چند

 اول نکته

 ودب خوانساري تقي محمد سيد حاج اهلل آيت کرد همراهي نفت شدن ملي با هااولي هدرج از که مرجعي تنها

 اين که هم شاهرودي عباسعلي شيخ حاج اهلل آيت. بود ثالث مراجع از و داشت اقامت قم در زمان آن که

 جحا اهلل آيت همچنين. کرد صادر نفت صنعت شدن ملي لزوم در فتوايي بود، قم دوم درجه علماي از زمان

 (.قم هايروحاني خاندان از) روحاني محمود سيد
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 نفت صنعت شدن ملي جانبدار( مرجعيت رتبه لحاظ به) دوم درجه روحانيون از شماري شهرستانها، در اما

 .بودند

 امن ايکمره باقر محمد ميرزا و ايکمره خليل ميرزا از بايد بود، محور که کاشاني اهلل آيت جز به ،تهران در

 .برد

 .محالتي بهاءالدين اهلل آيت آقاي شيراز از

 .ديگر نفر چند و خادمي اهلل آيت ،چهارسوقي اهلل آيت اصفهان از

 .رسولي باقر سيد حاج اهلل آيت گيالن از

 .مازندراني مدرسي اهلل ولي شيخ حاج اهلل آيت مازندران از

 ارهب اين در هم... و قم طالب از جمعي يا مشهق شهرستان جمله از ديگر شهرستانهاي از برخي علميه هيئت

 .کردند ارائه هاييبيانيه

 در آن جاي که اندبرشمرده را مختلفي داليل او اقدام اين براي. نشد ماجرا اين وارد بروجردي اهلل آيت اما

 :بود اين نوشت مصدق دکتر پاسخ در که چيزي نهايت ايشان. نيست اينجا

 برخي .«نمايدمي مسألت تعالي خداوند از مسلمين عامه امور اصالح و اسالم تقويت رد را جنابعالي موفقيت»

 [1.]داشتند را عبارات قبيل همين ،ايشان از پيروي به هم علما از

. فتنگر قضايا اين در ورود مشروعيت نفي معناي به را بروجردي اهلل آيت شرکت عدم کسي ،روحانيون از

 اهللتآي دعوت واقع در آنها، بيشتر. شدند ماجرا وارد روحانيون بيشترشهرستانها و تهران در دليل همين به

 ،ادامه در اما کردند،مي همراهي را او مصدق دکتر پاياني ماههاي تا روحانيون اين. گفتند لبيک را کاشاني

 :شدند دسته دو ملي نهضت در فعال روحانيون

 خصوص هب و ـ طبعا و گرفتند را دکترمصدق جانب تدريج به ،يهاول مشارکت از پس که ايدسته نخست: الف

 اخوان جمله آن از که کرد ياد تهران علماي از برخي از بايد زمينه اين در. بودند اقليت در ـ شهرستانها در

 دکتر از مايتح به احتياط با گرچه هم مسلمين اتحاديه از کساني. هستند زنجاني( رضا سيد و ابوالفضل سيد)

 .دادند ادامه آخر روزهاي تا مصدق
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 دکتر با مخالفت در از دليل همين به و پرداختند کاشاني اهلل آيت از حمايت به که بودند کساني دوم دسته: ب

 و بروجردي اهلل آيت يعني نشدند، ماجرا اين در داخل اول از که کساني همراه جمع اين. درآمدند مصدق

 با کاشاني هللا آيت گسترده نيزاختالفات و کمونيستها، آمدن کار روي دليل به بيشتر ،ساکت روحانيون ديگر

 آنان کشيدن کنار. دارند جاي دسته اين در اصفهان روحانيون. پرداختند مصدق با مخالفت به ،مصدق دکتر

 ،تاشد اهميت جماعت اين براي آنچه چند هر بود، شاه بازگشت براي فرصتي و مصدق دکتر براي ايضربه

 ،زنجاني خوانا. بود مصدق دکتر جانبدار تهران علميه هيئت گفت بايد. سلطنت آمدن نه بود کمونيستها نيامدن

 .بودند شمار آن از فيروزآبادي ،قمي رضوي

 دوم نکته

 بود؟ ديني نهضت يک ملي نهضت آيا

 ودهب ديني غير و ئيکال حرکت يک ،اساس از ملي نهضت که است شده وانمود اينچنين اخير سالهاي طي

 اين مبناي[ 8.]«است داشته مذهبي غير ماهيتي اساسا ملي نهضت کل» که است شده ادعا باره اين در. است

 ؛اکتس نه و بود فعال نه برد،مي بسر تدافعي دوره يک در هنوز شرايط اين در روحانيت که است آن تحليل

 که جامعه متوسط طبقه ،مقطع اين در. آيدمي دست به سراراال کشف در امام مواضع از وضعيت اين که چنان

 هداشت شنوي حرف روحاني رهبران از که آن از بيش بودند، ايران ميليوني شانزده جمعيت فعال درصد ده

 آن طي و گشتمي باز رضاخان دوره به آنان تربيت سابقه چون کردند،مي پيروي روشنفکري جريان از باشند

 ازهمين درصدي ده جمعيت اين در هم توده حزب نفوذ. بود شده واقع حمله مورد سخت اييگردين ،دوره

. شود ظاهر ات بود فرصت منتظر و بوده استوار جامعه زيرين و بنيادي هايبخش در دين ،همه اين با. بود بابت

 روحانيت هم مشروطه در زيرا ،نيست آن بودن «ديني» معناي به نفت نهضت در روحانيت حضور مسلما

 رفيع جنبش يک باشد، ديني جنبش يک که آن از بيش ،جنبش آن که است واضح اکنون و داشت حضور

 يونروحان حضور و علما فتاوي توانستهمي مردم توده حضور انگيزه که زاويه اين از ،همه اين با. است بوده

 که يکس را مطلب اين. است بوده توجه بلقا بسيار ماجرا اين در روحانيت سهم که داد انصاف بايد باشد،

 .کند انکار تواندنمي باشد غرض از خالي فکرش

 سوم نکته

 همه رغم به که اين آن و کرد غفلت نکته يک از نبايد ،دين با ارتباط در نباشد، يا باشد ملي ،مصدق دولت

 يونروحان حضور به نياز ،دليل هر به مصدق دکتر. شد افزوده جامعه در روحانيت نفوذ بر ،کل در ها،دشواري

 .ودب شده آنان هايخواسته از برخي به او اعتناي سبب اين و انديشيدمي چنين اوائل در کم دست و داشت



444 

 

 فراهم امعهج در روحانيت بيشتر نفوذ براي را زمينه بود، آورده دست به که نفوذي با کاشاني اهلل آيت عالوه

 از رخيب در آوردند دست به سياسي لحاظ به که نفوذي با توانستند ،روحانيون ،شهرها از بسياري در. کرد

 ،نيتروحا نفوذ از مقصود البته. است دراصفهان چهارسوقي اهلل آيت همين نمونه يک. کنند مداخله شهر امور

 يباق هم مشکالتي گرچه شد تقويت حدودي تا دوره اين در روي هر به که چيزي ؛است دين نفوذ از وجهي

 ستشهادا به جمله از. کندمي استناد مورد چندين به مصدق دکتر تدين دادن نشان براي سحابي اهلل عزت. ماند

 :نويسدمي وي وزيري نخست دوران باره در اما. چهاردهم مجلس در( ع) حسين امام حرکت به مصدق دکتر

 به توانمي که داد انجام اقداماتي ،ديني هويت تعميق و مذهبي منويات اجراي زمينه در] مصدق دکتر[

 مبارک ماه در مذهبي مقررات رعايت باره در ايبخشنامه 1110 خرداد چهارده در. کرد اشاره آن از هايينمونه

 مکه به حجاج عزيمت امر در همچنين. است شده چاپ روز همان اطالعات روزنامه در که کرد صادر رمضان

 فهانياص چهارسوقي اهلل آيت جمله از. گرفت قرار ديني عالمان تشکر مورد که داد انجام اقداماتي دولت معظمه

 زايران امر به که توجهي واسطه به دولت از فرستاد، اطالعات روزنامه جمله از جرايد براي که اينامه طي

 امام وفات روز 1110 سال يعني ،سال همين از همچنين. کرد سپاسگزاري و تشکر ،آورده عمل به معظمه مکه

. ستا شده چاپ جرايد در و کردند تشکر و صادر هاييبيانيه علما. شد اعالم رسمي تعطيل( ع) صادق جعفر

 مشش اطالعات روزنامه در که کرد تشکر ارتباط اين در همداني صدوقي بهاءالدين شيخ آقا مرحوم جمله از

 گردي تاريخ اين از يعني. کرد االجراءالزم را فروشي پياله منع قانون مرداد 81 در. است شده چاپ 1110 مرداد

 که شرح ناي به کرد تصويب را قانوني خود، اختيارات از استفاده با مصدق دکتر. نبود فروشي پياله امکان

 هکلي مصرف و خريد و تهيه و ورود ماه شش فاصله به قانون اين تصويب تاريخ از است مکلف دولت»

 1111 سال از را خشخاش کشت نيز و آن مشتقات و ترياک لول خريد و تهيه همچنين و الکلي هاينوشابه

 شواهد هم بعد صفحات طي ايشان[ 1.]صنعتي و طبي مصارف استثناي به سازد ممنوع کشور سراسر در بعد به

 دکتر دوره: نويسدمي نهايت در و دارد دوره اين ديني وعالمان مصدق دکتر متقابل همراهي براي ديگري

 طعنه او اخير جمله[1.]است ابزاري غير شيوه به اجتماعي و سياسي امور در ديني عالمان حضور اوج مصدق

 سطح در ،دوره اين در داشت هاتوده در روحانيت که سنتي نفوذ به روي هر به اما. است ديگري چيز بر

 امر ينا شواهد ترينمهم از يکي هفدهم جلسم در روحانيت فراکسيون تشکيل. کردمي مداخالتي هم سياسي

 .است

 دچار مصدق زمان تا آن از پيش حتي و آراء رزم زمان در آن طرح زمان از مسکرات منع قانون که دانيممي

 اما اد،افت راه به آن تصويب براي هاييتشکل چه و کردند تالش علما اندازه چه و شد، هايينشيب و فراز چه

 لقاب که گرفته صورت ويژه توجه ،جامعه در تدين عنصر به ،دوره اين در که گفت توانيم ،هست چه هر
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 يتآ وجود خصوص به و علما فشار سايه در را اينها مصدق که اين. نيست آن از بعد و پيش دوره با قياس

 آن زا سحابي آقاي که مضانير ماه همان. بماند دور هاچشم از نبايد که است اينکته داد،مي انجام کاشاني اهلل

 [9.]دادند اطالعيه هم بهبهاني محمد سيد اهلل آيت و کاشاني اهلل آيت ،همزمان گويد،مي سخن

 مرداد 83 و 81 روزهاي طي رضاشاه مجسمه کشيدن پايين زمينه در مصدق دکتر دفاعيات در هم بعدها

 در او. کندمي تکيه سازي مجسمه باره در شرع به منسوب ديدگاه روي انگيزه هر به وي که هست مطالبي

 مورد دولتش روزهاي آخرين در هامجسمه تخريب خاطر به را وي کردمي تالش که دادگاه رئيس برابر

 ام شرع قانون در مجسمه و امنداشته مجسمه به عقيده وجه هيچ به بنده شخص: گفت دهد قرار بازخواست

 من و است مذهب خالف که نظر اين از فقط نه مجسمه با من که مکنمي عرض صريح و صاف... است حرام

 مجسمه هب الوجوه من وجه هيچ به خودم شخص بلکه بکنم خود مذهب از تبعيت بايد که هستم مسلماني فرد

 [1.]دانممي شرع موافق را آن نه و دارم عقيده نه مجسمه به من که گيرممي شهادت را خدا و.... نداشتم عقيده

 چهارم نکته

 انيکاش اهلل آيت شخص باره در که ايگسترده کارهاي بر عالوه ،روحانيت نقش يعني ،موضوع اين باره در

 :است شده منتشر مطلب چند خاص طور به ،است گرفته صورت

 ،مصدق کتاب در که است اخوي شاهرخ از 1515 ـ 1591 ايران سياسي صحنه در روحانيت نقش مقاله يکي

 هاموضعگيري و هاتحليل منهاي و رسيده چاپ به 150 ـ 111 صص( 1138 ،تهران) ايراني ناسيوناليسم ،نفت

 شانن مصدق دکتر برابر در نيز و نفت شدن ملي نهضت در را علما مواضع و ازمشارکت هايي گوشه ،مؤلف

 .است داده

 تحت 113 ـ 101 صص کودتا، و ملي دولت مصدق کتاب در که است سحابي اهلل عزت از ديگري گفتار

 .است شده چاپ دکترمصدق کردار و انديشه در ديني عالمان و دين عنوان

 ـ 519 صص( 1118 ،قلم ،تهران) ملت حاکميت و مصدق کتاب در که است نگار بسته محمد از ديگر متن

 دفاع در را مذهبي مجامع و روحانيون و علما از جمعي هايبيانيه و فتاوي و هااعالميه آن طي و آورده 591

 رد اصفهان بزرگ علماي فتاوي جمله آن از. است کرده درج عينا مصدق دکتر و نفت صنعت شدن ملي از

 نقد در ترکمان از) قدرت نبرد و مصدق بر نقدي کتاب از را هااطالعيه اين از برخي وي. است باره اين

 .است کرده نقل( کاتوزيان

 [3]اصفهان در علمي برجسته خاندان يک
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 ،هجري چهاردهم قرن اوائل و سيزدهم قرن دوم نيمه در اصفهان ديني ـ علمي مفاخر ترينبرجسته از يکي

 اثر فتألي مناسبت به که است ـ مقامه اهلل اعلي ـ چهارسوقي باقر محمد سيد ميرزا العظمي اهلل آيت مرحوم

 لقب با خاندانش و روضات صاحب عنوان با والسادات ءالعلما أحوال في الجنّات روضات ارجمند و سترگ

 هانج روحاني هايخاندان تريندرازدامن از يکي تقوا، و علم خاندان اين. يافتند شهرت روضاتيان و روضاتي

 از ايبرجسته هايچهره همواره ما، روزگار تا کبير ابوالقاسم مير مرحوم اعاليشان جد زمان از که است تشيع

 .اندهداشت اشتغال ديگر، سوي از دينِ دانش و علم حفظ و سو يک از مردم هدايت به روحانيت کسوت در ،آنان

 ـ 1050 سال اربعين يکشنبه روز تولد)  کبير مير به مشهور( جعفر) ابوالقاسم مير حاج خاندان اعالي نياي

 به نهايت در آنان نسب. است اهلل ّمحب سيد بن قاسم سيد بن حسين سيد فرزند( 1191 قعده ذي 81 وفات

 .رسدمي السالم عليهما جعفر بن موسي حضرت فرزند عبداهلل سيد جناب

 آثار وي از و بوده( 1188 م) خوانساري جمال آقا و( 1110 م) مجلسي عالمه شاگردان از ابوالقاسم مير حاج

 ،حج در رساله. است عقايد اصول رد المعارف مناهج کتاب آنها ترينمعروف که مانده جاي بر هاييکتاب و

 فتنه بحبوحه در وي[ 1.]است شده ياد ايشان تأليفات فهرست در ديگر کتاب و رساله چندين و زکات کتاب

 آنها اصل. افکند اقامت رحل آنجا در و کرد ترک خوانسار مقصد به را اصفهان 1119 ـ 1111 سال در افغان

[ 5]دجانقو در ميرابوالقاسم. است بوده شده متولد اصفهان در والقاسماب مير خود گرچه بوده گلپايگاني هم

 مزار صورت به قبرش آن از پس و درگذشت ،زيستمي آن در که جايي و خوانسار راه سر در ،گلپايگان

 به دوره يک در دليل همين به و کردندمي زندگي خوانسار در مدتي تا وي فرزندان ،پس زان. درآمد عمومي

 .يافتند شهرت وانساريخ

 1158 رجب ماه هشتم يکشنبه روز و بود فقها و علما شمار در ،ابوالقاسم مير فرزند حسين سيد حاج

 عليهما( 1811ـ  1198) قمي ميرزاي و( 1818ـ  1199) بحرالعلوم سيد اجازه مشايخ از بزرگوار آن. درگذشت

 .است الرحمه

 1810 سال رمضان ماه در و آمد دنيا به 1111 سال در حسين سيد حاج فرزند( جعفر) ابوالقاسم سيد مير

 [10.]درگذشت

 و آمد دنيا به 1150 قعده ذي درهشتم ابوالقاسم سيد مير فرزند جليل زاهد مجتهد العابدين زين ميرزا حاج

 شيخ زبده شرح جمله آن از که است مانده برجاي آثاري نيز وي از. درگذشت 1839 االخره جمادي نهم در

 [11.]است فقه اصول در بهايي
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 لجناتا روضات کتاب صاحب باقر محمد سيد ميرزا آقا مرحوم پدر که العابدين زين ميرزا زمان تا خاندان اين

 مرحوم ،زمان اين از. بودند برده بسر ديار اين در را مدتي که بودند خوانسار به اصفهان مهاجرين از ،است

 محله در و بازگشت اصفهان به ـ خوانساري جواد محمد ميرزا بجز ـ فرزندانش اههمر العابدين زين ميرزا

 چندين رد و يافتند شهرت چهارسوقي به ايشان اعقاب ،مناسبت همين به. گزيد سکونت هاشيرازي چهارسوي

 مردم يتهدا به پرداخته جماعت اقامه به ،است حوالي همان در و خاندان اين از افرادي نام به که مسجد

 .گشتند مشغول

 ـ 1881) چهارسوقي باقر محمد سيد ميرزا اهلل آيت مرحوم ،العابدين زين ميرزا حاج فرزند ترينبرجسته

 لجناتا روضات کتاب تأليف با وي. بود بزرگوار عالمي و برجسته فقيهي که است روضات صاحب( 1111

. فتنديا شهرت روضاتيان و روضاتي به اعقابش وي از پس و کرده جاودانه شيعه تاريخ در را خاندان اين نام

 سيد حاج استاد و[ 18]االثار مکارم ارجمند کتاب در آباديحبيب معلم مرحوم را ايشان مبسوط حال شرح

 الدينجالل استاد آن بر افزون. اندآورده( 51 ـ 18 صص) چهارسوقي اهلل آيت زندگاني در روضاتي محمدعلي

 ودخ اصفهان تاريخ کتاب در ،روضات صاحب يعني چهارسويي محمدباقر ميرزا آقا عهبق شرح در هم همايي

 [11.]اندگفته سخن مذکور بقعه مدفونين ديگر و ايشان قبر سنگ ،ايشان باره در تفصيل به

 الدين مصلح از ،اصفهان دانشمندان: 1115متوفي) اصفهاني جزي مجتهد مالعبدالکريم آخوند آقاي مرحوم

 10 ص القبور، تذکرة کتاب در ،است دريافته را بزرگوار آن عصر قرن نيم حدود که( 380 ش ،مهدوي

 در و مطلق العلماء سيّد بلکه ،اصفهان علماي رؤساء از بزرگوار اين و: » گويدمي ايشان حق در( اولچاپ)

 ...«. کل بر مقدم احترام

 من ؤتيهي اهلل فضل ذلک. جناب آن واعقاب اوالد و نياکان لاحوا و اوضاع است بوده گونه اين هم که بيفزاييم

 علماي از که است( 1111 ـ 1819) هاشم محمد ميرزا آقا مرحوم ،العابدين زين ميرزا حاج ديگر فرزند.يشاء

 االيمان اماحک ،االصول مباني ،الرسول آل اصول مانند مهمي اصولي و فقهي آثار و بوده تقليد مرجع و برجسته

 [11.]دارد ديگر واصولي فقهي رساله چندين و

 ارند،د شهرت بدان الجنات روضات کتاب شهرت دليل به و ايشان نام به روضاتي خاندان که روضات صاحب

 :از عبارتند که بودند روحاني و عالم فرزند چندين داراي

 (1181 ـ 1891 متولد) مهدي محمد ميرزا آقا. 1

 [19(]1189حجه ذي نهم عرفه شب ـ 1899 شوال 83) مسيح محمد ميرزا آقا. 8
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 لمعه شرح بر ايحاشيه و االسالمشرايع بر حاشيه مانند آثاري ايشان( 1111 ـ 1811) احمد ميرزا آقا. 1

 روضاتي مالذ حسين محمد ميرزا حاج و( 1110 ـ 1851) حسن محمد ميرزا آقا ايشان فرزند دو[ 11.]دارند

 .اندبوده علما زمره در( 1118ـ 1108)

 [13(]1119 ـ 1811) اهلل عطاء ميرزا آقا. 1

 [11(]1119 ـ 1831) اهلل هدايت ميرزا آقا. 9

 [15(]1198 ـ 1839) حسين محمد ميرزا آقا. 1

 [80(]1108 شعبان 81 متولد) مجتبي ميرزا آقا. 3

 از خود که است روضات صاحب فرزند دومين(  1189 ـ 1899) چهارسوقي مسيح ميرزا اهلل آيت مرحوم

 حاج اهلل آيت حضرت ايشان برومند و برجسته فرزند[ 81.]است آمدهمي شمار به اصفهان شهر بزرگ علماي

 ينا برجسته روحاني عنوان به قرن نيم حدود که است اصفهان بنام عالمان از چهارسوقي حسن سيد ميرزا

 جموعهم اين در شده ارائه اسناد از زيادي بخش و داشت اشتغال اصفهان مسلمان مردم امور فتق و رتق به شهر

 .شودمي مربوط ايشان به

 و[ 88]اصفهان علماي از هم( 1110ـ 1811) چهارسويي الدين جالل ميرزا ،مسيح ميرزا آقا ديگر فرزند

 الحرام محرم 19 متولد) چهارسوقي هاشم محمد سيد ميرزا مرحوم آنان از يکي که بود فرزند هفت صاحب

 مرحوم. است ـ برکاته دامت - روضاتي محمدعلي سيد حاج اهلل آيت ما ارجمند استاد پدر( ق 1115سال

 پيش سال چهار و جواني در( چهارسوقي حسن ميرزا آقا اهللآيت گراميش ّعم داماد) هاشم محمد سيد ميرزا

 وي مفصّل حال حشر. شد غرق کوفه شط در ق 1191 سال االولي جمادي 83 تاريخ به ،پدرش درگذشت از

 حضرت. اندنوشته( 111 ـ 109 صص) چهارسوقي اهلل آيت حضرت زندگاني کتاب در ،شانگرامي فرزند را

 يمادر جدّ حمايت کنف در بزرگوار، آن فرزند تنها ،روضاتي محمدعلي سيد حاج اهلل آيت االستاد سيّدنا

 وممرح فرزند تنها نيز، ايشان مادر. يافت پرورش چهارسوقي حسن سيد ميرزا حاج اهلل آيت مرحوم خويش

 .بودند چهارسوقي حسن سيد ميرزا آقا

 چهارسوقي حسن ميرزا سيد حاج اهلل آيت حال شرح

 نسب .انديافته شهرت چهارسوقي حسن سيد ميرزا به که است علي ابوالحسن ميرزا بزرگوار آن اصلي نام

 :است چنين اجمال به هم شريفش
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 حسين سيد نب ابوالقاسم سيد مير بن العابدين زين ميرزا بن باقر ميرمحمد بن ،مسيح ميرزا بن حسن سيد ميرزا

 .کبير ميرابوالقاسم بن

 را ايشان اصول درس تقريرات دوره يک و بوده ايدرچه اهلل آيت مرحوم شاگردان از چهارسوقي اهلل آيت

 رجد مطالبي ،فني و علم هر از ،آن در که نگاشته دررال جامع عنوان با هم کتابي عالوه به. است کرده تدوين

 .است کرده

 شهر در مرور به و چهارسو محدوده در ابتدا ،سوي اين به پدرش درگذشت زمان از چهارسوقي اهلل آيت

 ورام به رسيدگي به ،جماعت اقامه بر افزون ،قرن نيم مدت طي و درآمد عام و خاص ملجأ صورت به اصفهان

 واراد به تاريخي سنّت يک اساس بر که موقعيت اين. پرداختمي مراجعين هايدشواري فصل و حل و مردم

 کار و پرداختمي شرعيه امور اداره به که آن بر افزون شهر، مجتهد روحاني که بود چنان گردد،مي باز گذشته

 به مردم و حکومت ميان در هم فاصلي حدّ رساند،مي انجام به را غيره و دعاوي فصل و شرعي واسناد احکام

. رفتگمي شکل باره اين در آنان نقش حکومت با علما مناسبات اندازه و نوع به بسته طبعا. رفتمي شمار

 براي کينانمس کار، يافتن براي بيکاران کردند؛مي مراجعه ايشان به خويش نياز رفع براي نيازمندان از بسياري

 هخان به وساطت براي داشتند، دشواري خود اداري کارهاي فصل و حل در هک کساني و ،نان آوردن دست به

. کرد خواهيم مرور آمد، خواهد پي در که اسنادي در را مطالب قبيل اين از بخشي. کردندمي مراجعه ايشان

 يادار مفصّل دستگاه يک درخواستها، و هانامه به دادن پاسخ واقع در و امور قبيل اين اداره که است روشن

 از برخي باره اين در و داده انجام را کارها اين تمامي چهارسوقي آقاي مرحوم حال اين با. طلبيدمي را

 .داشتند همراهي و همکاري وي با هم شهر روحانيون

 .آورد خواهيم را آن شرح که بود اصفهان علميه هيئت رئيس و بنيانگزار چهارسوقي اهلل آيت

 ئتهي و ايشان نقش روشنگر ضمن در که چهارسوقي حسن سيد ميرزا اهلل آيت براي حال شرح ترينجامع

 اهلل آيت حضرت زندگاني ارجمند کتاب در باشد،مي سي و بيست دهه دو سياسي مسائل در اصفهان علميه

 روضاتي علي محمد سيد حاج اهلل آيت حضرت معظم استاد از( ص 811 ،ش 1118 ،اصفهان) چهارسوقي

 و ايران در ايشان معاصر بنام عالمان از زيادي شمار حال شرح حاوي آن بر عالوه ،کتاب اين. است آمده

 ستادا اضافات با اثر آن تا است الزم و داشت نخواهد ثمري اينجا در مطالب آن تکرار طبعا. باشدمي عتبات

 .گيرد قرار عالقمندان اختيار در شده سپرده چاپ دست به ديگر بار

 



451 

 

 ش 1111 آذرماه 11 با مطابق قمري 1133االولي جمادلي سيزدهم شنبه پنج شب نيمه در چهارسوقي اهلل آيت

 انتشار مرحوم آن براي که اييادنامه در. شد عزادار يکپارچه رباني عالم اين سوگ در اصفهان و درگذشت

 آيت ضرتح ،تشييع از پس و يافت انتقال قم به جنازه ،اصفهان در ايشان تشييع از پس که است آمده يافت

 رحومم بزرگوارش ّعم کنار در و انتقال عتبات به جنازه سپس ،گزارده نماز ايشان بر بروجردي العظمي اهلل

 .شد سپرده خاک به چهارسوقي هاشم ميرزا اهلل آيت

 ضلف و آبادي حبيب معلم نير، اهلل حبيب ميرزا ،همايي الدين جالل ميرزا جمله از اصفهان شعراي از شماري

 آنها زا برخي که سرودند اشعاري بزرگوار آن رحلت مناسبت به...  و روضاتي فخرالدين سيد ،اعتمادي اهلل

 .است رسيده چاپ به يادنامه همان در

 اصفهان علميه هيئت دومين هايفعاليت بر مرروي

 ،آمدمي پديد مختلف هايگروه طتوس «هيئت»و «انجمن» ايگوشه هر از که خواهي مشروطه جنبش جريان در

 آقا حاج اصفهان در. زدند دست علميه هيئت يا ملي مقدس انجمن تشکيل به نيز شهرها از برخي روحانيون

 تأسيس را علميه هيئت ـ اصفهان مشروطه رهبران از دو هر و نجفي آقاي برادر ـ( 1101 م) اصفهاني نوراهلل

 پاشيدگي هم از و رضاخان دوره مسائل و نوراهلل آقا حاج از پس اطبع[81.]داشت را آن رياست خود کرده

 .رفت ميان از هاهيئت اين ،روحانيت اوضاع

 آذر 11 -1891) چهارسوقي حسن سيد اهلل آيت تالش با اصفهان علميه هيئت ديگر بار ،اول پهلوي سقوط با

 .گرفت شکل اصفهان علماي از ديگر جمعي و( ش 1111

 هعلمي هيئت جلسات در جواني در خود که روضاتي علي محمد سيد حاج اهلل آيت حضرت ما مندارج استاد

 اصفهان لميهع هيئت تأسيس از گزارشي ،بوده ايشان اختيار در آن مهر و دفتر مدتها تا و داشته شرکت اصفهان

 .اندداده دست به ش 1180 سال در را

 :از عبارتند آنان از برخي که باشندمي نفر پنجاه از بيش هيئت اين اصلي اعضاي» ايشان نوشته طبق

 ،چهارسوقي حسن ميرزا حاج

 ،صادقي مدرس االسالم ثقة عبداهلل سيد حاج

 ،نجفي مهدي شيخ حاج

 ،روضاتي مالذ حسين محمد ميرزا حاج



451 

 

 ،تويسرکاني ابوالحسن ميرزا حاج

 ،خادمي الدين شمس سيد حاج

 ،خادمي حسين آقا حاج

 ،طيب عبدالحسين سيد حاج

 ،العراقين سيد مصطفي آقا حاج

 ،العراقين سيد مهدي آقا حاج

 ،واعظ اصفهاني علي ميرزا حاج

 ،اردکاني مرتضي شيخ حاج

 ،صالحي رضا محمد شيخ حاج

 .شيرازي الهدي علم حاج

 نفت عتصن شدن ملي تحوالت در فعاالنه هيئت هنوز که زماني يعني ،ش 1118 سال در روضاتي استاد

 خدمات آن مخالفين هايضديت وجود با ،حال تا تأسيس بدو از هيئت اين: نويسدمي ،است بوده درگير

 [81.]است قدرداني و افتخار موجب حيث هر از که نموده اصفهان اهالي به شاياني

 لذا. کند جبران اياندازه تا را گذشته هايسياست تا کوشيدمي جديد دولت ،بيست شهريور از پس شرايط در

 با بلهمقا براي گاه بلکه نکرد ممانعت علميه هايهيئت قبيل اين تشکيل و مذهبي هايفعاليت از تنها نه

 [89.]کردمي نيز حمايت آنها از هاکمونيست

 :کرد تقسيم توانمي دسته چند به را هيئت کارهاي

 :نفت صنعت شدن ملي در دخالت: الف

 هبيمذ هايجريان هدايت در فعالي نقش چهارسوقي اهلل آيت محوريت و وليتمسؤ با اصفهان علميه هيئت

 ،سياست در جماعت اين ورود عمده دليل. داشت نفت صنعت شدن ملي خصوص به و اصفهان سياسي ـ

 که دتيم تمام در و گرفته قرار هم مصدق دکتر با ارتباط در آنان بالفاصله اما بود؛ کاشاني اهلل آيت حضور

 آيت و مصدق دولت حامي عنوان به را خود نقش ،اصفهان علميه هيئت بود، جريان در سياسي مهم ائلمس

 .کرد ايفا کاشاني اهلل
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 اصفهان علماي سوي از نفت شدن ملي لزوم به فتواي صدور

 اهلل آيت که بود کاري اين. بود نفت شدن ملي فتاوي صدور شد، برداشته که هاييقدم ترينمهم از يکي

 ستورد منتظر و کرده مداخله کار اين در بود، سياسي هيئتي که اصفهان علميه هيئت اما نداد، انجام بروجردي

 واضعم از زمينه اين در اصفهان علميههيئت شد، اشاره که گونه همان. نشد بروجردي اهلل آيت گيري موضع و

 آنان از کاشاني آقاي که بود آن از پس دادند، اناصفه علماي که هم فتوايي و کرد،مي پيروي کاشاني اهلل آيت

 .بنويسند مطلبي باره اين در تا خواست

 تصنع شدن ملي باره در را خود نظر تا که بود شده خواسته آنها از که آمده سطري چند پرسش يک ابتدا

 .کنند بيان نفت

 چهارسوقي حسن سيد ميرزا آقاي حضرت اهلل آيت جواب:است آمده چهارسوقي اهلل آيت جواب ابتداي در

 :شودمي درج اند،فرموده مرقوم شريف دستخط به جواب در هم را آيه عين مجيد اهلل کالم به تفأل که

 چهارسوقي اهلل آيت از نفت شدن ملي فتواي متن

 هو

 :الرجيمالشيطان من العليم السميع باهلل أعوذ ،الکريم کتابه في الحکيم اهلل قال

ْ سَمَّاکُم هُوَ َاِبْرَاهِيم ْأَبِيکُم َمِلَّةٍ حَرَج ْمِن ِالدِّين فِي ْعَلَيْکُم َجَعَل مَا وَ ْاجْتَبَاکُم هُوَ ِجِهَادِه َّحَق اهللِ فِي وَجَاهِدُوا

 وَآتُوا َةالصَّالَ فَأَقِيمُوا ِالنَّاس عَلَي دَاءَشُهَ تَکُونُوا وَ ْعَلَيْکُم شَهِيداً ُالرَّسُول َلِيَکُون هَذَا فِي وَ ُقَبْل ْمِن َالْمُسْلِمين

 [81]النَّصِيرَ نِعْم وَ الْمَوْلَيَ فَنِعْمْ مَواْلَکُم هُوَ بِاهللِ وَاعْتَصِمُواَ الزَّکَاة

 مسلمات و بديهيات از آنها، نواميس و اعراض و نفوس و اموال و مسلمين بر کفار و اجانب تسليط حرمت

 [.83]سَبِيالًَ الْمُؤْمِنِين عَلَيَ لِلْکَافِرِين اهللَُ يَجْعَلْ لَن وَ: نيست ترديد و شبهه هيچ جاي و اوليه

 توانايي و قدرت حدود در است متحتم و الزم و واجب حقي ذي هر بر ،مطاع شرع و قاطع عقل حکم به

 واناعد اگر و. نمايد جلوگيري و عدفا قوا تمام به غير مزاحمت و تعرض از و بنمايد را خود مشروع حق حفظ

 ستا الزم حق صاحب بر باشد، نموده ديگري مشروع حق به نسبت غاصبانه تصرف و اندازي دست احدي

 به دنز ضرر مثل کشيدن ضرر. کند انتزاع غاصب يد از نموده را خود مغصوبه حق احقاق مقتضيه وسائل به

 .است غيرحرام
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 فرط با. است الزم برکاته دامت کاشاني اهلل آيت حضرت متبع فرمايش و عمطا حکم از پيروي موضوع اين در

 هيچ ددارن و هستند پريشاني و فاقه و فقر گرفتار طور اين که موقع اين در ايران ملت خود که استحقاقي

 رامح هبيگان به رواست خانه به که چراغي. ببرد ديگري را آنها زندگاني و حيات مايه که گويدنمي منصفي

 تربيش دولت بلکه. دارند شرکت ضرر و نفع در همه ملت و دولت بين جهت اين در نيست فرقي و. است

 حقوق و اموال ،نموده خود ملت مشروعه و مسلمه حقوق از بيگانگان و اجانب يد درقطع جديت است الزم

 .لهديا اتبع من علي السالم و. نمايد تسليم الحقوقذوي به و انتزاع غاصبين ايادي از را مسلمين مغصوبه

 .چهارسوقي حسن سيد ميرزا االحقر حرره

 [81.]الموسوي مسيح بن حسن محمد الغني باهلل الواثق: مهر

 مدرس مرتضي شيخ حاج ،نجفي مهدي شيخ حاج ،خادمي: اهلل آيات: است حضرات اين از ديگر هايپاسخ

 [85.]سيدالعراقين مصطفي سيد حاج ،اردکاني

 تير سي کشتار عاملين مجازات لزوم در اصفهان علميه هيئت طالعيها

 که آن ات يافت ادامه کاشاني اهلل آيت و مصدق دکتر دولت از حمايت در بيانيه و اطالعيه صدور در مشارکت

 وهعال باره اين در. ديدند آسيب کساني حتي و بود تظاهرات نيز اصفهان در. داد رخ 1111 تير امسي ماجراي

 نوياتم از پيروي به( »چهارباغ) سلطاني مدرسه و صدر مدرسه در ختم مجلس عنوان به که مفصلي جلسه رب

 :کرد صادر را اطالعيه اين اصفهان علميه هيئت شد، برگزار «کاشاني آقاي العظمي اهلل آيت حضرت

 :شودمي اعالن اصفهان اهالي ستمديدگان عموم به

 و مفقود و مقتول انتظامي مأمورين مشروعه غير تجاوزات اثر در روزه ندچ اين هائله حادثه در که کساني

 انطوف روزنامه دفتر به را آنها شناسنامه و هويت و مشخصات و رسم و اسم به فوريت به اند،شده مجروح

 .رسندب مجازات به مرتکبين و شود تعقيب علميه هيأت طرف از تا بدهيد صورت بهايي شيخ خيابان در

 چهارسوقي حسن ميرزا

 [10]خادمي الموسوي حسين

 نهضت سران با ارتباط
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 تنهض سران با ،داشت عهده بر اصفهان سياسي ـ مذهبي هدايت در که نقشي به بنا چهارسوقي اهلل آيت

 آيت با هاارتباط اين از بخشي طبعا. شدمي بدل و رد تلگرافات آنان ميان مرتب و داشته مستمري هايارتباط

 .بود مصدق محمد دکتر با ديگر بخشي و کاشاني اهلل

 .است رسيده چاپ به و مانده جاي بر شده بدل و رد تلگرافات و هانامه از فراواني تعداد

 ،پيشين رسم به بنا داشتند، اصفهان مردم براي مصدق دکتر يا کاشاني اهلل آيت که هاييپيام از بسياري ،عالوه به

 .شدمي ابالغ يچهارسوق اهلل آيت توسط

 :دهيممي دست به آنها موضوع با را تلگرافات و هانامه اين از فهرستي اينجا در

 کاشاني اهلل آيت با مکاتبات

 ـ ابوالقاسم سيد حاج اهلل آيت حضرت: کاشاني اهلل آيت: اندفرموده مرقوم( زمان همان در) روضاتي استاد

 را اسالمي ممالک و اسالم بلکه تشيع عالم خود مجدانه اقدامات اثر در که ـ الشريف وجوده برکات دامت

 آن کليه و فرمايدمي مکاتبه چهارسوقي اهلل آيت آقاي با بار سه دو هفته هر مرتبا ،فرموده مفتخر و سربلند

 از کيي در. است چهارسوقي اهلل آيت آقاي اقدامات و خدمات به نسبت تشکر و تقدير از مشحون تعليقات

 :اندنوشته هانامه ناي

 و اکپ احساسات از تلوًا. است سالمت قرين عالي مسعود وجود تعالي شاءاهلل ان: الرحيم الرحمن اهلل بسم

 را ودخ و نمودندمي حضرتعالي به تأسّي علم اهل همه که لَيْت يا. متشکرم خيلي عالي حضرت خداپسندانه

 اختيار سکوت روحانيين کفار، مقابل در چرا که متحيّرم. ودندنمنمي دور ملت جامعه و الهيه وظيفه و از

 [11.]اندنموده

 متبادله هانامه برخي فهرست اما

 دي 85. 1130 الثاني ربيع 88 مورخه نفت شدن ملي باره در چهارسوقي اهلل آيت به کاشاني اهلل آيت نامه. 1

 ،روضاتيان خاندان در آن تصويري متن ،113 ـ 111,9: کاشاني اهلل آيت... و مکتوبات از ايمجموعه 1185 ماه

 851 ص

 يخش هايفعاليت از حمايت خاطر به ايشان از تشکر در چهارسوقي اهلل آيت به کاشاني اهلل آيت نامه. 8

 858 ص ،روضاتيان خاندان ،111,9: کاشاني اهلل آيت... و مکتوبات از ايمجموعه اسالمي عباسعلي

 111,9...: از ايمجموعه چهارسوقي آقاي نامه به کاشاني اهلل آيت پاسخ. 1
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 110,9...از ايمجموعه روند،مي اصفهان به که امامي مهدي سيد از استقبال براي کاشاني اهلل آيت درخواست. 1

 توزار به اقدامات انجام براي که اين ابراز و چهارسوقي اهلل آيت درخواست به کاشاني اهلل آيت پاسخ. 9

 113,9... :از ايمجموعه( 1111اسفند،) ،است شده فرستاده رکشو

 سيد ميرزا حاج آقاي المسلمين و االسالمحجت حضرت وسيله اصفهان مردم به کاشاني اهلل آيت توصيه. 1

 191 ـ 191,8: کاشاني اهلل آيت... و مکتوبات از ايمجموعه( 1110 ماه اسفند) چهارسوقي روضاتي حسن

...: از ايمجموعه( 1110 اسفند) ،هفدهم مجلس انتخابات باره در اصفهان مردم به کاشاني اهلل آيت نامه. 3

 851 ص ،روضاتيان خاندان ،113 ـ 111,9

 111 ـ 110,9...:ازايمجموعه ،چهارسوقي اهلل آيت از کاشاني اهلل آيت تشکر تلگراف. 1

 (:11,1,11) چهارسوقي حسن دسي ميرزا حاج االسالم حجت به کاشاني اهلل آيت نامه. 5

 هب ،برکاته دامت چهارسوقي مجتهد حسن سيد ميرزا حاج آقاي المسلمين و االسالم حجت حضرت خدمت

 :رساندمي عرض

 ياعده که رسدمي شکاياتي اخيرا اصفهان از دهد،مي زحمت شريف مزاج سالمت از استعالم و سالم از پس

 عياشي و شهوتراني دچار دختران از ايعده روز هر و شده مردم ميسنوا مزاحم محل اوباش و کارگران از

 .گيرندمي قرار کارخانه صاحبان و کارگران تبهکار، اشخاص

 وردم اين در اعالم علماي آقايان ساير و حضرتعالي که دارد اقتضا و نوشتم استاندار آقاي جناب به شرحي

 ينتأم مردم آسايش و جلوگيري حوادث گونه اين از مقتضي وسائل به و فرمايند مبذول مخصوص توجه

 مراقبت کمال که شود خواسته جدا هاآن از و ساخته متوجه هم را محل مأمورين بايد که است بديهي و گردد

 ،111,9...: از ايمجموعه ،هستم دعا ملتمس و سالمت بشارت مترصد پيوسته دارند معمول را جديت و

 859 ص ،روضاتيان خاندان

...: از ايمجموعه تير، سي در مردم پيروزي مناسبت به چهارسوقي اهلل آيت به کاشاني اهلل آيت تلگراف .10

150,9 

 158,9...:از ايمجموعه پور،خليل سرهنگ باره در کاشاني آقاي پاسخ و چهارسوقي اهلل آيت نامه. 11

 پاسخ در گويا) 801,9...: از ايمجموعه ،(1111,3,10) چهارسوقي اهلل آيت از کاشاني اهلل آيت تشکر نامه. 18

 (.حج سفر از کاشاني اهلل آيت بازگشت براي چهارسوقي آقاي از اينامه
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 818,9...:از ايمجموعه ،اصفهان اسالم حجج ساير و چهارسوقي اهلل آيت به کاشاني اهلل آيت نامه. 11

 ،مستمندان به کمک براي انجمني تشکيل ملزو براي چهارسوقي اهلل آيت به کاشاني اهلل آيت نامه. 11

 885,9...: از ايمجموعه

 ـ 811,9...: از ايمجموعه ،صادقي جواد سروان باره در چهارسوقي اهلل آيت به کاشاني زاده اهلل آيت نامه. 19

815 

 خواهند ار مطالب و آيندمي شهشاني آقاي که اين بر داير چهارسوقي اهلل آيت به کاشاني اهلل آيت تلگراف. 11

 898,9...: از ايمجموعه ،گفت

 مصدق دکتر با چهارسوقي اهلل آيت مکاتبات

 131ص ،مصدق دکتر هاينامه ،چهارسوقي اهلل آيت به مصدق دکتر تشکر نامه. 13

 10,9,10 :حج مسأله باره در چهارسوقي اهلل آيت به مصدق دکتر نامه. 11

 :رساندمي عرض به

 ارههمو است اميد. گرديد تشکر و امتنان نهايت موجب عالي لطف اظهار و بخشيد وصول عز محترم مرقومه

 يوجوه باب در. باشد ملت و ملک کامل ترقيات و اصالحات ممد روحانيت عاليه افاضات و انفاس برکات

 کاراين تيبتر مقتضي نحو به و بوده مطالعه مشغول خارجه امور وزارت شودمي اخذ اهلل بيت حجاج از که

. است گرديده ممنوع حجاج عزيمت طاعون و وبا امراض بروز واسطه به که هم عجالتا و شد خواهد داده

 811 ص ،روضاتيان خاندان ،111 ص ،مصدق دکتر هاينامه

 111 ص ،مصدق دکتر هاينامه ،چهارسوقي اهلل آيت توسط اصفهان علماي به مصدق دکتر نامه. 15

 ،دقمص دکتر هاينامه ،چهارسوقي اهلل آيت توسط اصفهان اسالم حجج تلگراف به مصدق دکتر جواب. 80

 113 ص

 115 ص ،مصدق دکتر هاينامه ،چهارسوقي اهلل آيت نامه پاسخ در مصدق دکتر نامه. 81

 150 ص ،مصدق دکتر هاينامه ،چهارسوقي اهلل آيت جهت جنگ وزارت به مصدق دکتر نامه رونوشت. 88

 ص ،روضاتيان خاندان ،159ص ،مصدق دکتر هاينامه ،چهارسوقي اهلل آيت نامه به مصدق دکتر پاسخ. 81

811 
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 155ص ،مصدق دکتر هاينامه ،چهارسوقي اهلل آيت به مصدق دکتر تلگراف. 81

 818ص ،مصدق دکتر هاينامه ،چهارسوقي اهلل آيت به مصدق دکتر تلگراف. 89

 811ص ،مصدق دکتر هاينامه ،چهارسوقي اهلل آيت به مصدق دکتر تلگراف. 81

 1111,9,81 :حج باره در ،چهارسوقي اهلل آيت مکتوب به مصدق دکتر جواب. 83

 موجود ارز به نسبت که زيادي مشکالت با ،حج به مسافرت مورد در 11,9,5 مورخ نامه پاسخ: شودمي عرض

 811 ص ،مصدق دکتر هاينامه. شد خواهند مشرف سالام زيادي عده که شد داده ترتيبي بود،

 خاندان ،اتعتب به نجفي اهلل آيت جنازه حمله باره در چهارسوقي اهلل آيت به فاطمي حسين سيد دکتر نامه. 81

 831 ص ،روضاتيان

 :اصفهان علماي به مصدق دکتر نامه. 85

 .برکاتهم دامت ماسال حجج آقايان حضرات چهارسوقي آقاي اهلل آيت حضرت توسط

 و محترم روحانيون که را خدمتي انجام توفيق خداوند اميدوارم و شدم برخوردار آقايان تلگراف زيارت به

 اين انمبتو دارم که بنيه و مزاج ضعف با و فرمايد اند،عنايتفرموده محول اينجانب به کشور ديگر طبقات

 (835 ص ،انروضاتي خاندان. )برسانم پايان به را خطير خدمت

 :چهارسوقي اهلل آيت توسط به اصفهان مردم به مصدق دکتر نامه. 10

 ضراتح بيانيه ،بقائهم اهلل ادامه عظام اهلل آيات حضرات خدمت ،چهارسوقي آقاي اهلل آيت حضرت بوسيله

 از. ديدگر نانامت و تشکر کمال موجب و زيارت اند،فرموده صادر دولت از تأييد و تقويت به که عظام آقايان

 از ار متحصنين آقايان دارم تمنا و. طلبممي خدمت توفيق عزيز وطن به نسبت همگي براي متعال خداوند

 که اين هب نظر. فرماييد روانه اندفرموده ابراز که احساساتي از سپاسگزاري و تشکر اظهار ضمن تلگرافخانه

 ار دولت نظريات که نمودم قناعت فقط اينجانب ،نداشت اکثريت رأي اخذ براي ملي شوراي مجلس امروز

 باشندمي موافق دولت نظريه با مخالف جلسه از غايب نمايندگان چنانچه ،کنم درخواست و برسانم عرض به

 را خود رأي و شوند حاضر و نموده العاده فوق جلسه تشکيل درخواست ماه شهريور 15 شنبه سه روز تا

 (811 ص ،روضاتيان خاندان. )مصدق محمد ردکت احترام تقديم با. بدهند

 خاندان ،آن روي اقدام دستور و جنگ وزارت به مصدق دکتر توسط چهارسوقي اهلل آيت نامه ارسال. 11

 811 ص ،روضاتيان
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 819 ص ،روضاتيان خاندان ،اصفهان علماي نامه از تشکر در مصدق دکتر معاون نفيسي عباس دکتر نامه. 18

 علميه هيئت هايفعاليت ساير

 حجاب از دفاع: الف

 الس به مربوط آن از اسنادي که بود حجاب براي تالش ،اصفهان علميه هيأت هايتالش نخستين از يکي

 تا تاس شده سبب ،اصفهان استانداري با علميه هيأت گفتگوهاي اسناد، اين اساس بر. است موجود 1181

 اين .شود جلوگيري متبرکه اماکن و مساجد به حجاب بي هايزن ورود زا و شده منتشر استانداري ازاطالعيه

 د و رسيده شيراز به اطالعيه
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 تشيع هنک ديار بحرين، در روز سه

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  18/  81: سايت روي انتشار تاريخ

 

 نبحري عازم است، الخليج طيران نامش که بحرين هواپيمايي با 1111 اسفند 81 يکشنبه روز 9/ ساعت: چکيده

 از که شينپي تاريخي تصورات آن با فارس، خليج در تشيع اصلي مراکز از يکي بحرين، ديدن من براي. شدم

 از را حرينب تاريخ که بود سالها. باشد جالب و جذاب بسيار توانست مي شناختم، مي تاريخ و سيره کتابهاي

 نشده نآ ديدن به موفق تاکنون اما کردم، مي مطالعه کتابها در صفويه دوره مخصوصا و سو اين به اسالم آغاز

 ...بودم

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 مه صفوي دولت و گرفت قرار عمان خوارج تاز و تاخت مورد منطقه اين ،صفوي دولت پاياني سالهاي در

 الس در آن افراد همه گويا که فرستاد سپاهي نداشت، خوبي روز و حال خود اما داشت را آنجا مسؤوليت که

 تخليه به اضرح پول هنگفتي مبالغي گرفتن با خوارج عاقبت. دهند انجام کاري نتوانستند و شدند کشته 1185

 شرحي. ديگر حوادث و گشتند پراکنده ديار اين علماي از شماري بي شمار ماجرا اين در. شدند جزيره اين

 رايب که خوبي بسيار حال شرح ضمن و حدائق مقدمه در طباطبائي عبدالعزيز سيد مرحوم را وقايع اين از

 .ستا کرده نقل اوست مصايب باره در و آمده کشکولش در گويا که را او اشعار و آورده بحراني يوسف شيخ

 بحريني که هايي مصيبت از شرحي( 10 – 13 صص) التواريخ مجمع در صفوي مرعشي خليل ميرزامحمد

 نبحري باره در مطالعاتي کتاب در هم اقبال عباس طور همين. است داده دست به کشيدند عمان خوارج از ها

 .است آورده بحرين دوره اين باره در اطالعاتي( 100 – 53 صص) فارس خليج سواحل و جزاير و

 به اتيروض محمدعلي سيد حاج اهلل آيت حضرت ارجمندم استاد توسط عکسي صورت به متني پيش سالها

 اين و آورده وي احواالت از شرحي ايشان. بود بحراني يوسف بن محمد بن احمد آن مؤلف که رسيد چاپ

 و بود وارد خوانساري آقاحسين منزل در مدتها و دش اصفهان راهي بحرين فراوان هاي آشوب دنبال به او

 اصفهان در وي. درگذشت کاظمين در 1108 سال در طاعون سبب به وي. مشغول وي با علمي مذاکره به شبها

 را او تدس دارد، که موقعيتي به توجه با وي تا داشت آن اميد و سرود مجلسي عالمه ستايش در بلندي شعر
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 باز آنگاه و آمده شعر بيت 99 سپس. است صفحه شش که شده آغاز اديبانه نثري اب نامه ستايش اين. بگيرد

 ما دانشمند دوست توضيحي مقدمات با را ستايشنامه اين متن. )1051 حجه ذي کتابت تاريخ با ديگر نثري

 تباب اين از متن اين(. 918 – 991 صص پنجم، دفتر شيعه، حديثي ميراث: در بنگريد جهانبخش جويا آقاي

 مدند،آ مي شيراز يا شهر اين به مشکل وقت به آنان و بوده ايران بحرين شيعيان پناهگاه دهد مي نشان که

 .است توجه جالب

 پنج و چهل و ساعت يک از پس که گذشت مي ذهنم در بحرين سابقه باره در ديگري افکار و افکار اين

 موسوي يبحب سيد المسلمين و االسالم حجت ايآق. شديم پياده بحرين فرودگاه در و رسيديم مقصد به دقيقه

 فرس اين باني و داعي. بود سفر اين در بنده همسفر دارند، عهده بر را فارس اوقاف مديريت سالهاست که

 لفخراويا مکتبة نام به اش مکتبه و است بحرين در شيعه فعال ناشران از که بود فخراوي عبدالکريم آقاي

 ات کردند معطل را ما ساعت يک از بيش فرودگاه در. آنجاست در کتاب هفروشگا دو صاحب و دارد شهرت

 يکي و ستاري حسن آقاي و آخوندي آقاي ما، جز به و است نمايشگاه ايام. کنند تأييد و بررسي را ويزايمان

 حسينيه هب را ما بود، منتظر که فخراوي آقاي. شديم خارج فرودگاه از ويزا تأييد از بعد. بودند هم ديگر نفر دو

 .باشم داشته سخنراني آنجا در بود قرار که آورد اي

 «نخل ميليون يک» جزيره به و است مربع کيلومتر 301 داراي هزارساله، پنج تمدني سابقه با اي منطقه بحرين

 است مشهور هم قرامطه نام به منطقه آن. است مانده باقي آن از اندکي تعداد حاضر حال در که داشته شهرت

 .بودند بحرين طور همين و العرب جزيرة شرق در ساحلي مناطق در بيشتر آنان بتهال که

 کار اينجا در که هستند هايي خارجي آنان نفر هزار 190 حدود که دانند مي نفر هزار هفتصد را آن جمعيت

 و بيعر اصلي زبان. شد مي صرف دينار 9/13 به دالر صد يک هر که است دينار بحرين پول واحد. کنند مي

 .اردوست و فارسي و انگليسي فرعي هاي زبان

 در انآن اکثر که هستند ايراني يعني عجمي نفر هزار پنجاه از بيش مواطن، اصطالح به و اصلي جمعيت از

 ينجاا در آنان طوالني سکونت رغم به و هستند نقطه اين به بوشهر و فارس از ايران جنوب از مهاجراني اصل

 همين اما د،کنن مي صحبت عربي لهجه با را فارسي که است روشن البته. کنند مي صحبت فارسي به همچنان

 بانانز فارسي که هستند سني عجم، جماعت اين از برخي. است جالب کنند صبحت فارسي دارند اصرار که

 سالهاي رد که است حالي در اين. کنند تکلم عربي زبان به هستند مند عالقه آنان االسف مع و ايرانند از مهاجر

 .اشندب نداشته اکثريت ادعاي شيعيان تا شود افزوده سني عرب مواطنان تعداد بر تا است شده تالش اخير
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 در عيطبي طور به و هستند عرب آنان اکثر که هستند شيعه درصد هفتاد تا شصت حدود اينجا جمعيت از

 شيعه هم ونچ. است برابر دو مشکلشان شيعه هاي عجم باره اين در. دارند قرار طائفي تبعيضات گرفتار اينجا

 ينا در و بخشيده بهبود را اوضاع تا است کرده تالش دولت اخير سالهاي در حال اين با. عجم هم و هستند

 بيشتر تالش براي است فرصتي اين و شود مي وانمود چنين ظاهر در کم دست. يابد کاهش ها سختگيري باره

 .تر فعال مشارکت براي

 سني و است ديار اين حاکم تاکنون 1555 سال از که است خليفه آل عيسي بن حمد بحرين فعلي پادشاه

 .کرد آغاز 8001 سال از کشور اين در را سياسي اصالحات وي. است

 گيرد يم بکار را خود توان تمام و کند مي حکومت شيعه اکثريت بر سني اقليت يک کشور اين در واقع در

 و شده کاسته شدت اين از حدودي تا اصالحات جريان در گرچه. شود تضعيف ديار اين شيعي هويت تا

 .کنند برخورد مسائل با بيشتر گرايي واقع با ديار آن حاکمان که است اميد

 ايدب عامل جبل و قم و حلب و کوفه با که است اسالم جهان نشين شيعه مناطق ترين کهن از يکي بحرين

 علي يخش از) البدرين انوار نام با ديگري و البحرين لؤلؤة عنوان اب يکي مهم کتاب دو گذشته در. شود قياس

 درازي يوسف شيخ. است شده نوشته ديار اين شيعه علماي حال شرح در( 1110 متوفاي بحراني بالدي

 وشتهن اند بوده اش برادرزاده دو هر که برادر دو براي «اجازه» يک صورت به را البحرين لؤلؤة کتاب بحراني

 ثالم براي. است شناسانده را ديار آن علماي از فهرستي ترتيب بدين و کرده ياد خود مشايخ از نآ ضمن و

 هاي منا به قريه سه شامل ماحوز که کند مي اشاره همانجا. است ماحوزي محمد بن حسين شيخ نفر نخستين

 به ها غريفي(. 1 ص ،لؤلؤة) است غريفه و( است مدفون آن در بحراني ميثم ابن که اي محله) هلتا و دونج

 جزيره اين در آن انواع و تشيع باره در کتاب اين در هم ديگري مهم اطالعات. هستند منصوب جا همين

 که بود يکس نخستين وي: نويسد مي قدمي بحراني حسن بن سليمان بن علي شيخ حال شرح در مثال. هست

 ديار آن در آن از خبري آن از پيش و ددا گسترش بحرين بالد در را( گري اخباري: بخوانيد) حديث علم

 محسود که زماني و داشته اختيار در را بحرين حسبه امور زماني شخص همان پسر(. 11 ص لؤلؤة،. )نبود

 داده دستور شاه. اند کرده توطئه وي براي صفوي سليمان شاه نزد آنان گرفته قرار ديار آن علماي از شماري

 و تهياف آگاهي امر از شاه است رسيده کازرون به که زماني. بياورند ايران به بسته دست را او تا است داده

 شانن را بحرين تشيع حقيقت بتواند که اطالعات قبيل اين از(. 19 ص همان،) است داده را او آزادي دستور

 .است فراوان کتاب اين در دهد
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 عرب که ينبحر شيعه علماي عکس به. شناسيم نمي ديار اين از کهن سني عالم و نداشته تسنن سابقه بحرين

 در بحريني عرب هاي خاندان از بسياري. دادند رواج هند جنوب همچنين و ايران جنوب در را تشيع بودند

 صالح شيخ اب بحراني کمال بن جعفر شيخ که کند مي نقل پدرش از بحراني يوسف شيخ. گزيدند اقامت ايران

 از بعد. ودندب آنجا مدتي و رفتند شيراز به بحرين از معيشت تيسخ خاطر به بحراني کرزکاني عبدالکريم بن

 گريدي به شد راه روبه اوضاعشان کدام هر و بماند عجم ديار در ديگري و برود هند به يکي گذاشتند قرار آن

 ايعلم از دو هر و ماند شيراز در صالح شيخ و کرد اقامت حيدرآباد در و رفت هند به جعفر شيخ. کند کمک

 صالح بن احمد شيخ را او جاي. درگذشت حيدرآباد در 1011 سال در جعفر شيخ. شدند شهر دو اين بنام

 را خود مقدم و رئيس تا خواست اي دسته هر از و کرد تصرف را حيدرآباد زيب اورنگ که آن تا گرفت

 شيراز جهرم در آمده عجم بالد به وي. گرفت او به روپيه هزار و آمد علما مقدم عنوان به وي که بفرستند

 شيخ. داشت حساسيت منکر از نهي و معروف به امر روي و بود تقوا و زهد غايت در که حالي در شد مقيم

 وشيدپ ترس از که بعد و نپوشيد اول که آمد او براي سلطاني خلعت زماني. بود شيراز قاضي که هم صالح

 بحرين علماي که شد نقل بابت اين از ايتحک اين(. 31 – 15 ص البحرين، لؤلؤة. )انداخت مي عبا آن روي

 .کردند زيادي تالش تشيع نشر براي

 حاضر لحا در که صوحان بن صعصعة. باشد عبدالقيس قبيله از بايد عمده طور به ها بحريني تشيع اصل

 دوران در ار حالش شرح که بود بنام شيعيان از و طايفه اين سخنگويان از يکي است بحرين عسکر در قبرش

 .داريم تاريخي آثار در فراوان( ع) مؤمنان يرام

 عنيي منامه و است ستره و محرق و منامه اصلي جزيره سه بهتر عبارت به يا شهر سه از عبارت که بحرين

 بحرين رد. دارد قرار محرق رد بحرين المللي بين فرودگاه. آيد مي شمار به آن پايتخت جزاير اين بزرگترين

 روستاها اين نام از بسياري. دارند قرار يکديگر به نزديک هاي فاصله در ها آن مهه که دارد هم روستاهايي

 القابي جزو «ستري» يا «محرقي» لقب مثال براي. است آمده در بحريني شيعه علماي براي القابي صورت به

 بحراني علي نب عبداهلل شيخ بن سليمان شيخ نمونه براي. رود مي بکار منطقه اين علماي براي فراوان که است

 بالغ عدد سي به که دارد هم کوچکي جزاير. است آمده حالش شرح( 3 ص) البحرين لؤلؤة در که ستراوي

 .شود مي

 اي محله ردوا. اند کرده اعالم فقط ديشب از که گفتند. رفتيم( ع) عصر ولي حسينيه به يکسره فرودگاه از ما

 مي،عج هم شماري و است عربي برخي. هست حسينيه هدوازد ده به نزديک حوالي آن در شده گفته که شديم

 کامل نمردا همه. بودند حاضر نفر صد يک حدود رسيديم وقتي. است فارسي زبان به برنامه که جايي يعني
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 را حبتص سريع بود وقت دير چون و نشستيم دقايقي. شد مي ديده آنان ميان هم جواناني البته و سنگين؛ و

 لعادها فوق احترام اتمام، از بعد. کردم صحبت «حسيني سياست» موضوع در هدقيق چهل قريب کرده شروع

 مباحث لقبي اين به عالقمند افراد بود روشن که کردند مطرح پرسشهايي و نشستند مردم از شماري. کردند اي

 .هستند

 رد آن از که اي سابقه و بحرين به نسبت خودم احساس از قدري صحبت، ابتداي در من سخنراني اين در

 مي شادماني احساس بودم بحرين در که اين از و بودم شده احساساتي خودم واقعا. کردم صحبت دارم ذهن

 در که گفت ايشان. بود حاضر است ايران سفارت در دوم نفر که هم فر ملکوتي آقاي مراسم اين در. کردم

 شد قرار .است فارس خليج منطقه در شيعه ژئوپليتيک هم اش نامه پايان و است دکتري دوره کردن تمام حال

 .کنيم صحبت باره اين در بعدا

 ندآمد هم ايشان دوستان از نفر سه. آمديم است فخراوي آقاي جناب منزل که استراحت محل به حسينيه از

 که دبو شب نيمه از بعد يک ساعت حوالي. داشت ادامه گفتگوها آن از پس ساعتي تا و شام خوردن ضمن و

 .خوابيديم

 روز مروزا. شد صرف صبحانه. شديم بيدار هشت ساعت و خوابيديم باز خستگي شدت از نماز، از بعد صبح

 برگزار ريکبا سال دو هر البته و است دوازدهمين که بود منامه کتاب المللي بين نمايشگاه برگزاري نخست

 و شد موکول يازده عتسا به و نشد که شود افتتاح 5 ساعت بود قرار. شديم نمايشگاه عازم ما. شود مي

 و بود زرگب نسبتا سالن يک از عبارت نمايشگاه. داشت افتتاح فرهنگ وزير توسط سردي با تقريبا بعدهم

 يمن و سودان و اردن و مصر و لبنان و ايران از ناشراني. بودند خود کتابهاي چيدن حال در همچنان ناشران

 اينجا رد. کنند مي عرضه را شيعه کتابهاي فراواني وناشران است زياد بسيار شيعيان سهم. داشتند حضور

 .اينجاست روزنامه معروفترين االيام روزنامه. شود مي برگزار االيام مؤسسه توسط نمايشگاه

 يخريد اندک موارد در جز البته. زديم آن در کامل گشتي و بوديم درنمايشگاه نيم و يک ساعت حوالي تا

 دمسج اين محل در قبل سالها که دارد شهرت اينجا در. شديم عبدالعزيز مسجد عازم نماز براي ظهر. نکرديم

 را آن حتسطي قصد که تراکتوري راننده اما داشتند را اي جاده ساختن قصد بوده عبدالعزيز نام به قبري که

 ندک يم اصرار باره اين در کارفرما فردا. اند کرده منع کار اين از را او که است ديده خوابي شب است داشته

. ودش مي مسجد اينجا و شده عوض جاده مسير حال هر به. شود مي خرد تراکتور بيل گويا و تواند نمي ولي

 1101 سال در الناصري نام به هم روحاني شاعري و هست عبدالعزيز اين از قبري که اين هست که نشاني تنها

 الس در وي که دارد آن از نشان که ادهد قرار تاريخ ماده را آن آخر مصرع و سروده بيت بيست حوالي شعري
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 سر بعد و آمده مسجد اين به فراوان نماز براي مردم. نديديم باره اين در مدرکي اما. است شده شهيد 1813

 .خوانند مي فاتحه شده حاضر قبر

 اريخت در تحقيق کارش که ديديم را بوشهري اکبر علي آقاي آنجا در. آمديم فخراوي آقاي منزل به ناهار براي

 :کرد معرفي چنين را خودش وي. است بحرين

 شاه بن رضا بن محمد بن عبدالرحيم بن جعفر بن کاظم بن علي بن حسين بن) حبيب بن بوشهري اکبر علي

 کهن از انآن خانواده که است کساني از( منير بابا بن فرومه بن عبدعلي بن طالب بن ملک بن قيوم بن محمد

 ندهنويس ايشان. اند بوده اينجا در هيجدهم قرن از و هستند بحرين در عجمي شده شناخته هاي خانواده ترين

 چهل از يشب و رسانده چاپ به انگليسي و عربي در بحرين باره در کتاب پنج تاکنون خودش گفته به و است

 ظهر. کند مي صحبت بحريني عربي لهجه همان با را فارسي و است ميالدي 1591 متولد ايشان. دارد مقاله

 محققان به که گفت وي. بوديم فخراوي آقاي منزل در موسوي آقاي و ايشان با همراه را ناهار دوشنبه روز

 يباستان دوره روي وي کار بيشتر. دهد مي کمک کنند، مي تحقيق بحرين باره در اينجا در که هم خارجي

 راه همين از هم وي آمد در. هاست خانواده تاريخ خصوص به آن جديد تاريخ طور همين و بحرين تاريخ

. دنويس مي اي مقاله و کند مي کار اينجا در ها زردتشتي مقابر از برخي باره در اخيرا که گفت وي. است

 در ها عجمي حضور باره در گويا. دهد مي انجام کاري هم بحرين مقيم هاي ايراني لهجه باره در طور همين

 .است نگرفته صورت مستقلي تحقيق بحرين

. دمبو آورده همراه را عاني عبدالکريم عبدالرحمان از االسالم صدر في البحرين نام با کتابي خودم راههم من

 در عبدالقيس و تميم مانند قبايلي که اين از صحبت ضمن بحرين در موجود اقوام به مربوط بخش در وي

 زمان از ها عجمي حضور به ياشارات و دارد البحرين في االعجميه الجاليات باره در بحثي اند بوده اينجا

 بودند سانيک و گفتند مي جيالن را قوم اين که نويسد مي دريد ابن از نقل به وي. کند مي بحرين در ساسانيان

 يقوم. شدند آورده اينجا به فارس اصطخر نواحي از افراد اين. داد اسکان بحرين در را آنان ايران کسراي که

 از اينجا که باشد آن به اشاره جيالن کلمه شايد گويد مي نويسنده اين. شدند آنان داخل نيز عجل بني از

 رفط از بحرين در ايرانيان اسکان که نويسد مي طعنه به هم بعد. شدند آوره اينجا به مازندران درياي حوالي

 است بوده ايراني هويتي به بحرين عربي هويت تغيير هدف به که بوده استعماري اقدام نوعي ها ساساني

 (.11 ص همان،)

 مؤلف بحراني هاشم سيد مزار کنارش در که مسجدي به مغرب نماز براي کرده استراحت قدري ناهار از بعد

 شهرت النيتوب بحراني هاشم سيد به هم ايشان و گويند مي توبلي را منطقه آن. رفتيم است البرهان تفسير
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 نوشته آنها از فهرستي بايد و هست فراواني مزارات اينجا. است درگذشته 1103 يا 1105 سال در که دارد

 با را يا برگه. بود کرده بيان آن در را وي وفات تاريخ و بود گفته شعري «الناصري» هم او مزار سر بر. شود

 و يا خامنه آقاي امام، از تصاويري قبر باالي. بودند چسبانده او مزار بر و نوشته او شعر حاوي عربي خط

 .است رايج ها حسينيه و مساجد اغلب در که چيزي شد، مي ديده نصراهلل حسن

 اينجا روزنامه دومين که الوسط روزنامه با اي مصاحبه بود ر قرا. برگشتيم هفت ساعت در نماز خواندن از بعد

 و آمد خبرنگاري. باشيم داشته است، بحرين حاکم تغيير و 8008 سال از پس اصالحات و تغييرات زاييده و

. شد گفتگويي وحدت بحث طور همين و اسالم جهان هاي چالش ترين مهم جمله از مختلف مسائل باره در

 رفتهگ صورت تشيع عليه ها بعثي سوي از بحرين در حاضر حال در که بود هجومي باره در او مهم مسأله يک

 فتندگ من به مکرر عصر ولي حسينيه در هم مردم. شود مي ياد آن از ها صفوي مجدد هجوم عنوان تحت و

 صفوي ددمج حمله از اخير تحوالت از پس و شريعتي صفوي و علوي تشيع کتاب از استفاده با اينجا در که

 قيقتح گفتم....  و است صفوي تشيع، که است درست اين که پرسيد من از هم خبرنگار اين. شود مي ياد ها

 منيي عرب که ها اشعري توسط است مق که شيعه شهر اولين و اند آورده ايران به عربها را تشيع که است آن

 شيعت هم مدائن در آوردند اينجا به را شيعه و آمدند هم بحرين در که ها عبدالقيسي همين. شدند شيعه بودند

 (.خواند خواهيد گزارش همين ادامه در را مصاحبه اين. )دادند گسترش را

 5 اعتس. کرديم صحبت مختلف مسائل زا قدري و زديم قدم رفته، دريا ساحل کنار به را نه تا هشت ساعت

 شد قرار. ردمک دنبال بود، «حسيني سياست» همان که را ديشب بحث و رفته( ع) عصر ولي حسينيه به که بود

 پاسخ ممرد سؤاالت به و نشستم دقيقه چهل حدود سخنراني، از بعد. برويم ديگري حسينيه به را شب فردا

 .دادم

 جمله زا. بودند هم ايشان دوستان از ديگر نفر چند که برگشتيم فخراوي ايآق منزل به شام براي آن از بعد

 ترجمم وي. بود ممنوع ورودش سالها و اينجاست عجمي هاي طلبه از که کمالي يحيي شيخ نام با روحاني يک

. ستا فرهنگي کارهاي مشغول اينجا در اکنون و است شده چاپ عربي به که بود صحيحين در سيري کتاب

 خوانده درس افراد آنان ميان در معموال و هستند عرب آنها غالب که دارد روحاني نفر سيصد حدود اينجا

 .دارد وجود

 قلم يک و ندارد حصر و حد که است شده ترجمه عربي به فارسي از کتاب قدري به سالها اين که بيفزايم

 .است کرده منتشر و ترجمه عربي به فارسي از کتاب عنوان 890 از بيش الفخراوي مکتبة تنها
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 اجرام. است بوده خبرهايي همچنان روز چند اين. بودند زده آتش الستيک جاهايي گشتيم مي بر که امشب

 زادآ و کرده دستگير را او گاه فرود در که گردد مي بر قبل ماه دو حدود در سند محمد شيخ دستگيري به

 ودگاهفر در. بود کرده را رژيم تغيير درخواست که بوده آن از پيش مدتها وي سخنراني خاطر به اين. کردند

 اين در. دندش درگير سپس و کردند اعتراض به شروع وي دستگيري با که بودند آمده او استقبال براي کساني

 و شد آزاد وقت همان هم شيخ. است يافته ادامه ماجرا و شدند زنداني و محاکمه و دستگير نفري چند ماجرا

 .ديدم شهرستاني آقاي منزل روضه رد را او قبل شب چند

 تهداش قضايي مناصب برخي و اند بوده تر نزديک حکومت به عصفور آل خانواده اينجا روحانيون جمله از

 نها،اي منهاي. دارند اي سابقه و هستند هم خطي نسخه و کتاب اهل که هستند فرهنگي خانواده يک اينها. اند

 معتدل رخيب و هستند مجلس انتخابات در شيعيان مشارکت مخالف و بيانقال العاده فوق برخي اينجا شيعيان

 .کرد خواهم صحبت ها گرايش اين باره در شد فرصتي. هستند موافق و

 شيعه جدمس و حسينيه بيست بر بالغ کوچک محله يک در امشب. است زيادي واقعا اينجا هاي حسينيه تعداد

 را خود خاص مشتريان و است محلي و کوچک معموال ها حسينيه اين. است العاده فوق. کرديم مالحظه

 در يعيانش که است درستي سخن اين که کردم يقين ديدم نزديک فاصله در را حسينيه تعداد اين وقتي. دارد

 .دارند مسجد و حسينيه هزار يک از بيش اينجا

 .شد ديده بزرکي نسبتا کليسايي نزديکي همان در که آن شگفت

 الک رهبري فتواي از بعد از بعد اما افتادند مي راه به زن قمه جات دسته منطقه سراسر در عاشوراء روز در

 افتاده اهر به زني قمه دوباره ها شيرازي به وابسته دسته اصرار با اخير سال چهار سه در اينکه تا شد تعطيل

 قمه ميالدي 1518 داحدو سال باردر اولين براي فاسق، و الابالي فرد يک گفتند دوستان برخي حتي. است

 هدوبار امسال گويا. کند سرايت هم ديگر جاهاي به آينده در شايد و است کرده باب هم را اربعين روز زني

 آنان به اءاحس و قطيف از ديگر نقاط از هم کساني و بيايند بيرون زني قمه براي اربعين روز تا دارند آن قصد

 هنتيج وضع اين ادامه. زد خواهند کتک را آنان صورت اين در هک اند کرده تهديد هم ديگران. شوند مي ملحق

 .ندارد نابهنجار رسم اين شدن شايع جز اي

 اظهار اين مرتب و هستند اي هسته پرونده نگران همه و دارند ايران به نسبت عجيبي احساس بحريني شيعيان

 و وفخ و است ميان در ها بحث ينهم هستيم آنها با که جلساتي بيشتر در. کنند مي ابراز را خود نگراني

 در که بگويم هم را اين. بود توان حد در روشنگري و دادن اميد هم ما کار. است ظاهر آنان چهره از نگراني
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 موسوي عباس سيد مرحوم يا اهلل نصر عکس مواردي در و رهبري و امام عکس نوعي به ها حسينيه غالب

 .است همينطور هم شيعه هاي عرب حسينيه بلکه ندارد ها عجم هاي حسينيه به ربطي اين. شود مي ديده

 حدود. ودب کتاب بيشتر خريد ما هدف امروز. رفتيم نمايشگاه به خانه از صبحانه خوردن از بعد 5 ساعت صبح

 در که زماني. داشت کامل مساعدت من با واقعا موسوي آقاي و بوديم کتاب خريداري مشغول ساعتي سه

 شکارآ کامال شيعه آثار نشرِ فضاي به عراق آمدن که کردم احساس کرديم مي خريد رفالعا انتشاراتي غرفه

 ديگر ايه بخش در تحول اين طبعا. است آن معارف و شيعه تاريخنگاري مباني تقويت امر اين نتيجه. است

 غرفه ينا در. هستند جديد آثار تدوين مشغول شيعه از متنوع نويسندگان. باشد تواند مي هم شيعي هاي دانش

 تاريخي ايکتابه ليبايي ناشر يک نيز و اردني ناشر يک از طور همين. کرديم خريداري خوبي بسيار کتابهاي

 کامپيوتر که اين با وي. بود ما کمک همواره حميدي جاسم نام به جواني مدت اين در. شد خريداري خوبي

 .بود کرده مطالعه فراواني کتابهاي و بود اسالمي فلسفه آثار مشتاق سخت خوانده

 الخميس جدمس مورد نخستين. ببينم را تاريخي جاي چند بود بنا. آمديم بيرون نمايشگاه از نيم و دوازده ساعت

 لعزيزعبدا بن عمر دوران از که شود مي گفته و مانده برجاي آن شده بازسازي هاي ستون و آن بقاياي که بود

 قاعدتا و شده حک آنها روي الکرسي آية که هست صندوقي قبر سنگ بيست ده تعداد، آن به چسبيده. است

 سال پانصد ات چهارصد به مربوط بايد قاعدتا سنگها اين. نبود خواندن قابل آنها بيشتر. متوفاست تاريخ و نام

 .باشد پيش

 آن به. است شيعيان به مربوط و بوده جعفريه وقف به متعلق که بود کهني قبرستان خيابان، سوي آن در

 نگس معدود البالي در هم آنجا در. هست قبرستان حاشيه در هم مسجدي و شود مي گفته مصلي ستانقبر

( 511 ايمتوف) عبدالصمد بن حسين شيخ قبر مسجد ديوان کنار در. هست فراواني تازه قبرهاي قديمي، قبر

 شيخ کار - وينقز و هرات – ايران در سالها که زماني و حج از بازگشت از پس که است بهايي شيخ پدر

 که است چنان مشهور(. 180 – 8/115: العلماء رياض) درگذشت و ماند بحرين همين در بود کرده االسالمي

 مي را دنيا راگ که نوشت نامه بود، اصفهان در عباس شاه االسالم شيخ که بهايي شيخ پسرش به حسين شيخ

 در را آخرت نه و خواهد مي را دنيا نه اگر و بيايد بحرين به خواهد مي را آخرت اگر برود، هند به خواهد

 امير خاص اصحاب از همداني حارث نسل از و همدان قبيلة از و عاملي جبل حسين شيخ. بماند ايران همان

 که تباب اين از زدند مي طعنه بهايي شيخ به ما معاصران از برخي نويسد مي يوسف شيخ. بود( ع) مؤمنان

 عذاب در و نيست او بر گناهي برود خطا راه به اما بکشد را خود زحمت اگر مکلف که است بوده معتقد

 که گويند. آورد مي مطالبي او رد در بعد(. 15 ص لؤلؤة،) باشد حق اهل برخالف اگر حتي ماند نمي دايم



468 

 

. درگذشت که 511 سال تا کرد اقامت آنجا در شده بحرين راهي ديد، مکه در که خوابي دنبال به حسين شيخ

 .هست نيز طهماسب شاه درگذشت سال همان اين

 بزرگداشت رايب کاري که شد توصيه دوستان به. آمديم بيرون قبرستان آن از و کرده زيارت را حسين شيخ قبر

 اين از و شود ساخته اينجا در مزاري حسين شيخ قبر براي است شايسته که همچنان. دهند انجام حسين شيخ

 ودش نمي شناخته صفويه دولت به او خدمات و حسين شيخ علمي قدر معمول، صورت به. شود خارج حالت

 .نداشتند او باره در اطالعاتي هم بحريني افراد از برخي حتي اينجا در و

 قرن در شيعه برجسته علماي از( 135 م) بحراني مثيم بن علي بن ميثم الدين کمال مرقد سمت به آنجا از

 نآ کنار در هم مسجدي. دارد زيبا و بزرگ بسيار مزاري. فتيمر البالغه نهج معروف شرح صاحب و هفتم

 برق باالي آن ميانه در گنبدي که دارد قرار بزرگ نسبتا شکل مربع ساختمان يک در هم مزار خود و است

 بيدهچس هم ديگر اتاقي در. است شده ساخته شده کاري منب چوب از زيبايي شکل به هم ضريح. دارد وجود

 .هست شيعه علماي از نفر دو قبر بنا اين به

 نام اب کالمي اثر يک داري آن بر عالوه و رسيده چاپ به که اوست البالغه نهج شرح ميثم ابن اثر ترين مهم

 اين ظهور. است شده منتشر مرعشي اهلل آيت کتابخانه توسط پيش سالها که است الکالم علم في المرام قواعد

 چون يا برجسته عالمان تربيت توانايي دوران اين بحرين که است آن دهنده نشان قرن اين در شيعي دانشمند

 عوض که ردک برپا ميثم ابن براي بزرگداشتي مراسم بحرين دولت بار نخستين براي اخيرا. است داشته را او

 .کردند شرکت آن در خانواده با ارتباطات و فرهنگ سازمان مسؤوالن از کساني بيايند اينجا به محققاني که آن

 بصاح براي تا است الزم و دارد وجود آنها توسعه امکان که است آن نشانگر دولت طرف از نخست قدم اين

 رگزارب هايي بزرگداشت هم عبدالصمد بن حسين شيخ يا بحراني هاشم سيد جمله از ديگر برخي و حدائق

 .شود

 سمت به ناهار براي آنجا از و يمخواند همانجا نيز را عصر و ظهر نماز و کرده زيارت را ميثم ابن مرقد ما

. شتيمبرگ منزل به استراحت براي ناهار خوردن از پس ما و بود شده سه نزديک ساعت. رفتيم رستوران يک

 علماي هک غريفي خاندان که دانيم مي. شود مي ناميده غُريفه هستيم آن در که را اي منطقه که شده گفته راه در

 اين لمايع از الغريفي عبداهلل سيد هم فعال. است ديار همين به متعلق رخاستهب آن از اخير قرن دو در فراواني

 .است ديار
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 دهش تالش حال هر به اما نيست امارات حد در بحرين که است آشکار شهرسازي و سازي ساختمان لحاظ به

 رات،اما با قياس در آن مرکزيت عدم و جمعيت محدويت. شود ساخته مدرن شهري هم اينجا در تا است

 و ستني ثروتمندي کشور بحرين واقع در. است شده سبب محدود بسيار ساعات در جز را ترافيک نبودن

 پل نام به که کيلومتري 89 پل يک با کشور دو اين. شود مي تأمين سعودي توسط آن انرژي از بخشي حتي

 نطقهم اصلي بحرين هک داريم توجه. شود مي متصل يکديگر به شد، افتتاح 1511 سال و است معروف فهد

 شود مي گفته. است شده مي هم احساء و قطيف شامل و بوده امروزي بحرين تا بصره فاصل حد ساحلي اي

 .است شده جدا العرب جزيره از بحرين پيش سال ميليون يک حدود که

 يسيع بن محمد شيخ مسجد عازم نماز براي. کرديم صرف چاپي شده بيدار استراحت ساعتي از پس عصري

 و شرح آن با کافي مرحوم منبرهاي از زماني که را السالم عليه زمان امام ديدن و انار داستان. شديم ابورمانه

 رد زيبا مسجدي حاضر حال در و است دهم قرن از گويا ماجرا اصل. جاست همين به مربوط شنيديم بسط

 ديده هم افندي عبداهلل ميرزا فيروزيه تحفه در را داستان اين. دارد روحي با بسيار فضاي و شده ساخته آنجا

 عرصه رد صفويه: در بنگريد داده بحرين در تشيع سابقه باره در افندي که مطالبي با را آن از شرحي. بودم

 .111 – 111 ص سياست، و فرهنگ دين،

 ستبي ده. بودند توسل زيارت خواندن مشغول و بود چهارشنبه شب رسيديم ابورمانه مسجد به که زماني

 راهرويي از مسجد ساختمان کنار از آن از پس و خوانديم را عشا و مغرب نماز. بودند حاضر آنجا در نفري

 .خواندند مي فاتحه و آمدند مي مردم و دارد ضريحي. رفتيم ابورمانه محمد شيخ مزار سر کرده عبور

 سني تاس جايي «ستره» هحاشي در عسکر منطقه. رفتيم صوحان بن صعصعه مزار سراغ به شد قرار آن از بعد

 وردهآ بحرين به طايفي توازن زدن هم بر براي که هندي و سوري و اردني سنيِ نشينان مهاجر اخيرا و نشين

 هفتصد زا گويا و است بياباني نسبتا بحرين بخش آن. کنند مي زندگي اصلي ساکنان با آنجا در اند شده

 بورع آن ميان از که دارد را حالت اين آن کيلومتر رچها به نزديک چيزي کشور اين مساحت مربع کيلومتر

 اجرا آنجا در عمراني هاي برنامه هنوز و است صحراء بحرين مساحت نصف حدودا ديگر عبارت به. کرديم

 .است نشده

 گوشه در که است مسجد يک صورت به آن متري 90 فاصله در و دريا حاشية در صوحان بن صعصعة مزار

 و است جعفري اوقاف جزو مسجد اين اما است، نشين سني منطقه اين که اين با. دارد قرار صعصعه مزار آن

 رتزيا را آنجا ما و کرد باز را در ما آمدن با. بود بسته را در و بود استراحت حال در شيعه پاکستاني يک

 .خوانديم نمازي کرده،
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 محل امشب. شديم حسينيه به رفتن هآماد و آمديم منزل به خورده اي قهوه راه، ميان در بازگشت، راه در

 شد غازآ( آقا حسينيه) جعفر سيد حسينيه در نيم و نه ساعت در من صحبت. است ديگري جاي در سخنراني

 اريخيت بُعد تا کردم کوشش سخنراني اين در. کردم صحبت عاشورا تحريفات باره در ساعت يک قريب و

 از عاشورا واقعه بيان در خواني قصه رواج از هم رحيش آن ضمن و کنم جدا آن عاطفي بعد از را عاشورا

 شد ببس امر همين. نپيچيدم ها مداح پاي و پر به خيلي حال اين با. کردم بيان سو اين به ششم – پنجم قرن

 شنرو. کنم حمله ها مداح به جد به خيلي من که داشتند انتظار زيرا شوند، خاطر رنجيده دوستان از تعدادي

 اي اندازه تا آنان به هنري و ادبي حوزه در و کرد اصالح را آنها کار بايد حدودي تا قدممعت من که است

 دبو حالي در اين. بود نگران من از بابت اين از متدين و پرتحرک جوان فخراوي، علي آقاي. داد عمل آزادي

 !بود آهنگران از شعري همراهش تلفن زنگ که

 براي آمده بيرون حسينيه از نهايت در و بود پاسخ و پرسش قدري بحث همان محور در سخنراني از بعد

 ساحل کنار و گشته شهر در قدري سپس. رفتيم بيرون بود خوشمزه ساندويج يک از عبارت که شام خوردن

 ايآق جناب منزل به که بود شب نيمه از بعد يک ساعت حوالي و زديم قدم ساعتي شب سکوت در رفته

 .برگشتيم فخراوي

 الکويت شارع در که زديم ايران اسالمي جمهوري سفارت به سري و خورديم صبحانه هشت ساعت صبح

 آنجا در ار سفارت تا اند گرفته بحرين دولت از زميني اخيرا که گفتند. دارد استيجاري ساختماني و است

 نامه پايان ارهب رد صحبت اين. است رفته ايران به سفير. کرديم صحبت فر ملکوتي آقاي با ساعتي نيم. بسازند

 قايآ بود قرار. رفتيم کتاب نمايشگاه به کرده خداحافظي آن از پس. بود ديگر مسائل از برخي و ايشان

 غرفه ندچ از خوبي کتابهاي و شديم کتاب خريد مشغول. بيايد بحرين به ما سعودي دوستان از عبدالباري

 نچهارکارت بوديم خريده ديروز آنچه با که خريديم کتاب زيادي مقدار يک ساعت تا جمعا. کرديم خريداري

 .بفرستد ما براي فخراوي آقاي اينجا همه شد قرار که آمد زياد هم مقداري. شد بزرگ

 در. بود بسته در و بود شده 8 ساعت رسيديم وقتي. برويم صالح نبيه مسجد به تا کرديم اراده ظهر نماز براي

 حسن ديگرش دوست و عبدالباري آقاي با همراه ناهار رايب سپس. خوانديم نماز مسجدي در نزديکي، همان

 از بعد چهار ساعت. رفتيم شيک بسيار رستوران يک به فخراوي و موسوي آقايان خدمت در و حماده آل

 قلعة يا اه پرتغالي يا البحرين قلعة ديدن براي کرده حرکت آنجا از عبدالباري آقاي با خداحافظي از پس ظهر

 ازسازيب زيبايي طور به که کهن است اي قلعه. انجاميد طول به ساعت يک از بيش ديدار اين. رفتيم نادري

 .است درآمده تفريحي منطقه يک صورت به منطقه آن حاضر حال در و درياست ساحل در آن محل. اند کرده
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 هروز سه عمل در سفر اين. شديم ايران سمت به حرکت آماده تدريج به نادري قلعه از بازگشت از پس ما

 .بود چهارشنبه وقت آخر تا دوشنبه از آنجا در ما کاري روزهاي و بود

 :بحرين علماي وضع باره در اما

 :از عبارتند بحرين شيعه علماي حاضر حال در

 رد وي. است بحرين در که است سال ده حدود و کرده تحصيل قم و نجف در که قاسم احمد عيسي شيخ. 1

 در و خواند مي جمعه نماز( ع) صادق امام مسجد در دراز منطقه در شاناي. دارد سال پنج و شصت حدود

 .اينجاست شيعه عالم متنفذترين واقع

 زماني. تاس بوده دبي در تبعيدش محل و بود نجف در وي. است تبعيدي علماي از که غريفي عبداهلل سيد. 8

 .است برگشته بحرين به که است سالي پنج چهار اکنون و بود سوريه در

 .است بحرين در مقيم فعال و است ايران کردگان تحصيل از صنقور محمد شيخ. 1

 صنقور يآقا و معاون عبداهلل سيد ، رئيس عيسي شيخ که است جدي تشکل يک اينجا شيعي علمايي مجلس

 در ها چهره از برخي. دارند حضور شيعه علماي از نفر هفتاد حدود مجلس اين در. است آن سخنگوي هم

 ...و سلمان علي شيخ الحوّاج، باقر شيخ الشعله، عادل شيخ از تندعبار آن

 که ستا مبارک حميد شيخ آنها ترين برجسته که کنند مي کار هم حکومت با اينجا در شيعه علماي از برخي

 عموي که عصفور احمد شيخ همچنين. است قاضي وي. دارد عمومي مقبوليت هم و است علمي وزنه هم

 هم عصفور آل محسن شيخ. است قاضي و است حکومت به شيعه عالم ترين زديکن عصفور محسن شيخ

 وهم نسل از را خود جماعت اين و دارد حدائق صاحب حال شرح در کتابي وي. نيست اکنون که بود قاضي

 .است شده چاپ مجلد دو در وي کتاب. دانند مي

 يم فراوان احترام او به بحرين شيعه عربهاي که است بحرين عجمي شيعه علماي از نجاتي حسين شيخ

 .دارد هم را عراق و ايران مراجع نمايندگي و خواند مي جمعه نماز هم ايشان. گذارند

 و اي خامنه اهلل آيت نمايندگي که نجاتي آقاي طور همين. است رهبري معظم مقام نماينده قاسم عيسي شيخ

 .دارد را سيستاني العظمي اهلل آيت طور همين

 بداالميرع شيخ و مدني سليمان شيخ و قاسم، عيسي شيخ که بود عراق الدعوه حزب از اي شاخه يهالتوع جمعية

 ينا حاضر حال در. نيست ساخته کاري او از عمال و است بيمار فعال الجمري. بودند آن بنيانگزاران الجمري
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 معيتج اين. است الحواج باقر شيخ آن فعلي مدير اما شود مي اداره بحرين برجسته علماي نظارت با جمعيت

 .دارد فرهنگي جنبه

 علما از نت صد يک آن بنيانگزاران. است االسالمي الوطني الوفاق حزب شيعه سياسي حزب ترين برجسته

 و تاس لندن هم حاضر حال در و است بحرين دولت معارضان از که است شهابي سعيد دکتر يکي که بودند

 ئيسر ابتدا از و اکنون و اينجاست حاضر حال در که است آنان جزو هم سلمان علي شيخ. آيد نمي بحرين به

 رياض دانشجوي وي. دارد زيادي نفوذ و است ساله 19 حاضر حال در سلمان علي شيخ. است بوده حزب

 مؤسس دو. است داشته شرکت هم ايران عليه عراق جنگ جبهه در زماني گويا و رفته قم به بعدها و بوده

 اما تندنيس روحاني کدام هيچ که است المشيمع حسن استاد ديگر و حسين عبدالوهاب داستا حزب اين ديگر

 .کنند مي جماعت اقامه

 به فتنر با مخالف عبدالوهاب و المشيمع. کردند اختالف نرفتن يا پارلمان به رفتن باره در حزب اين اعضاي

 ررسيب در آنجا در. بودند موافق ديگر اي عده با سلمان علي شيخ اما. شهابي دکتر طور همين. بودند پارلمان

 نخبه روهگ يک. بودند پارلمان به رفتن با مخالف درصد پنج و شصت که شد معلوم شد شيعيان باره در که

 سه ودحد که حزب اين در گذشته ماه شش در. شد نرفتن نهايي قرار و نبودند موافق غالبا هم نفري دويست

 با وافقم بيشتر. شد بحث پارلمان به رفتن باره در دارد را نفر هزار هفتاد نمايندگي و دارد دائمي عضو هزار

 ينا بنابرين. شدند جدا حزب از عبدالوهاب و مشيمع و شهابي مثل بودند مخالف که اي عده و بودند رفتن

 .کنند مشارکت بعدي انتخابات در است قرار

. هاست شيرازي و ها مدرسي از که ستا االسالمي العمل حزب يکي. هست بحرين در هم ديگري احزاب

. است ضعيف بسيار بحرين در شيرازي جريان. آنهاست فرهنگي شاخه که است الرساله حزب هم يکي

 است شيرازي البحراني المهتدي عبدالعظيم شيخ مؤسس که است البيت اهل جمعية اينها از ديگري جمعيت

 که هست هم حکومتي علمايي مجلس يک اينجا در. ندا درآمده اختالف در از ها شيرازي جريان با گويا که

 .است اسالمي شؤون وزير خليفه آل عبداهلل شيخ آن رئيس و شده تشکيل سني و شيعه علماي از

 هست اينجا در سياسي حزب 19 قريب شايد. هست هم حکومتي و بعثي و چپ و ليبرال احزاب بحرين در

 .است نفر صد چند راکث حد و اندک بسيار افرادشان آنها غالب که

 با 1119 فروردين چهارم با مصادف 8001 مارس 81 جمعه روز که بنده با الوسط روزنامه مصاحبه متن اما

 .شد چاپ زير عنوان
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 :جعفريان رسول اإليراني الباحث مع حوار في

 اإلسالم دخول قبل نشأت اإليرانية البحرينية العالقات

8001- 1 - 81 

 جيبن علي محمد، سعيد الوسط

 في تدور التي األمنيات من الکثير يحقق أن الحوار، هذا في جعفريان رسول اإليراني والباحث المفکر يتمني

 لبحرينا مملکة في القطاعات مختلف بين والتعاونية واالجتماعية الثقافية العالقة تتعزز أن أوالها. .. خلده

 لفهم الطوائف مختلف من المسلمين علماء بين قاتالعال تتوطد أن وثانيها إيران، في اإلسالمية والجمهورية

 دوراً اإلسالميو العربي العالم في والعلمية البحثية المؤسسات تلعب أن وثالثها ومواجهتها، المعاصرة التحديات

 تضم المقدسة، مق مدينة في التاريخية للدراسات مکتبة تأسيس استطاع ضيفنا،. وجودها وتقوية األمة لرفد أکبر

 يف الدکتوراه درجة يحمل أکاديمي وأستاذ مفکر وهو التاريخ، في عنوان ألف 90 تمثل ومرجع کتاب ألف 30

 المج في ملحوظ نشاط وله اللغات، من عدداً ويتقن الجامعات وفي الدينية الحوزات في ويحاضر التاريخ

 مجال يف أخري ومباحث صر،المعا إيران وتاريخ الصفوية الدولة تاريخ في مؤلفات قدم إذ والترجمة، التأليف

 .الحقل هذا في مشارکاته وله المذاهب بين التقريب

 عام مدير استضافنا قدف البحرين، أهل بيوت من کريم بيت في بالضيف فيها التقينا التي تلک طيبة أمسية کانت

 دار عام مدير ربحضو بضيفنا والتقينا السيف بضاحية العامر مجلسه في فخراوي عبدالکريم فخراوي مکتبة

 ارالحو ودار متقن، دقيق بأسلوب الحوار ترجمة في الدور له کان الذي الموسوي علي محمد للترجمة «المار»

 :هنا ننقلها کثيرة محطات في

 ممنظورک عن نتحدث أن بدء ذي بادئ ونود البحرين، الثاني بلدکم في بکم نرحب أن السرور دواعي من

 ين؟الشقيق البلدين بين العالقات لمجمل

 ولي لشقيقة،ا البحرين مملکة في أحبتنا الي للتحدث الفرصة هذه إلتاحتها «الوسط» صحيفة أشکر أيضاً وأنا ¬

 أمتن مستوياتال جميع علي تکون أن أتمني والتي وإيران البحرين بين الثقافية العالقة مسألة بخصوص عتب

 خصوصاًو البلدين تجمع تاريخية عالقة لمسلمينا الجارين البلدين بين العالقة إن. اآلن عليه هي مما بکثير

 بعد حتيو للمنطقة، اإلسالم دخول تسبق عالقة وهي إيران، في الشرقية الساحلية والمنطقة الجنوبية المنطقة

 أن عم العالقة، هذه عن مفصالً علمياً بحثاً أجد لم اآلن حتي إنني إذ العالقة، هذه علي ترکيز يوجد وال دخوله،

 أقول ينماح سراً أفشي وال إيران، علي تأثير لهم کان العرب الشيعة علماء وخصوصاً البحرين من رينکثي علماء
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 العراق، يف والحلة عامل جبل في التشيع مع الحال هو کما إيران في التشيع قوي الذي هو البحرين في التشيع

 .منطقةال في التشيع حرکة علي أثر الذي هو اإليراني التشيع إن يقال ما بعکس

 االستقرار، عللجمي يتيح بشکل ليتعايشوا الطوائف کل من المسلمين تجمع أن نتمني التي هي الروحية هذه ¬

 الطائفية ونبذ والتفاهم للتقارب والشيعة السنة علماء من کثيرة دعوات يالقي اليوم اإلسالمي المجتمع لکن

 ليإ آت والمد العراق في الوضع هو ذلک مثالو واإلجرام، للقتل تدعوا حرکات الصلب من وتخرج والفرقة،

 شديد مع (األصيل اإلسالمي) الفکر تدعي التي الجماعات هؤالء بأفعال تغلي المنطقة بدأت إذ الخليج، منطقة

 .األسف

 الذي التيار بهذا يؤمنون السنة أهل کل ليس أنه نؤکد أن ويجب للمسلمين، ترجع األولي مسألتان، هنالک ¬

 قبل أتبد حرکتهم وهؤالء السنة، أهل من أقلية يمثل التيار هذا إن إذ الدماء، ويسفک ويقتل مالجرائ يرتکب

 والخطر ه،عن مسئولون هم اآلن يحصل والذي المسلمين، بين والتفرقة االختالف باب وفتحوا سنة 100 حوالي

 جذبي قد وغيرها باکستانو الهند وفي األزهر في السنة أهل وحوزات ومراکز السنة أهل علماء تصدي عدم في

 ذاه من جميعا بأنهم السنة أهل علي االتهام ويثبت وغيرهم، وطالب شباب من السنة أهل من الکثير إليهم

 .االتجاه

 بل سب،وح اإلسالمي العالم مشکالت من ليس التطرف فسبب الغرب، دور ننسي أال يجب نفسه الوقت في

 اهنر الذي هذا من مهم وجزء والتطرف، العنف يولد ذاته حد في وهذا للبلدان، االحتالل هو التطرف سبب إن

 بروز يف العسکري واالحتالل اإلسالمي للعالم بغزوه تسبب إذ الغرب، من اإلسالمي العالم غزو إلي يعود اليوم

 .وتقويتها ونشوئها المتطرفة، الحرکات هذه

 الصفوية الدولة سيطرة

 مفاهيم لغرس نزعة هناک بأن التاريخية بالحقبة المرتبطة البالونات اآلن لدينا برزت الکالم، هذا مع تواصال

 کورقة ومالي تستخدم ولذلک خطيرة، الهجمة وهذه فارس، بإقليم وارتباطها العراق من جديد من الصفوية الدولة

 ،جديد نم الصفوية الدولة تأسيس إعادة هدف إطار في ينفخون والکتاب والباحثين المنتديات من کثير في

 األمر؟ هذا الي تنظرون فکيف ذلک، من ويحذرون

 معادون موماًع وهم الفارسية، القومية أو الوطنية، الميول بذوي يعرفون من تضم حرکات إيران في اليوم تبرز ¬

 إلسالميونا نحن يتهموننا أنفسهم هؤالء بالدها، واحتلوا ثقافتها علي وقضوا إيران غزوا بأنهم ويتهمونهم للعرب

 الصفوية الدولة زمن في التشيع وأن والخزاعيين، األشعريين العرب بواسطة إيران دخل التشيع بأن رانإي في
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 لونيقو الذين هؤالء علي نرد أن علينا ونحن حلب، ومن والشام لبنان جنوب في عامل جبل من إيران إلي دخل

 .باطل الفئتين فکالم إيران، رجخا الصفوية الدولة مسألة يثير من علي نرد وأن إيران، داخل الکالم هذا

 آخره، الي ياًنوو وملفاً وتسليحاً صفوية دولة هناک بأن الرعب من نوع بنشر المتعلقة النظرة بهذه يتعلق فيما

 الساخنة؟ المساحة هذه في ما تصور لديکم ومفکرين، کباحثين إيران في أنتم هل

 دوره ييؤد أن استطاع إذا اإلسالمي العالم في التشيع نأ هو المهم ذاتها، حد في مهمة ليست النووية المسألة ¬

 في عميق يعقالن تراث له التشيع بأن المسلمون قبل وإذا اإلسالمي، العالم في العقالنية انتشار تشجيع في

 طرخ من وتحذيرهم الناس إلثارة الغرب يطرحه تضليلي مبحث هو النووي المبحث أن أعتقد فأنا اإلسالم،

 واالعتدال العقالنيةب معروفون الشيعة وقادة العربية، البلدان من کثير في منتشر التشيع أن والحقيقة ،إيران من قادم

 الناس ابتعد إذا اإلسالمي، العالم في العقالنية نشر في بارز دور له يکون أن للتشيع فيمکن للتطرف، ومخالفتهم

 .األساسية المسألة ليست ألنها الغرب يثيره الذي التضليلي المبحث عن

 المذاهب بين التقريب

 هل قاء،االلت حرکة من الماضيين العقدين مدي علي المذاهب بين التقريب ملتقيات اتجاهات تقيمون کيف

 واللقاءات؟ الحرکات هذه مع التفاعل من نوعاً هناک بأن تشعرون

 إيران، في يةوالحنف لشافعيةا بين حرب هنالک کانت الهجري، والسابع السادس القرنين بين إيران في ما زمن في

 لم أنه اعتقد وأنا مشکالتهم، حل من تمکنوا الزمن مرور ومع ولکن، بعضاً، بعضهم مساجد ويحرقون يقتتلون

 يعةالش من المعتدلون قام فلو المسلمين، بين التقريب إلي بحاجة اليوم نعيشه الذي هذا مثل زمن يأت

 المسائل نم الکثير وتنحل األمر، هذا يتحقق أن في کبير أمل ذونييح فإنه الجهد، ببذل السنة من والمعتدلون

 .اهلل شاء إن المقبلة القريبة العقود مدي علي

 اجدمس وجود عدم والجماعة السنة أهل من إخواننا بعض قبل من مستمر بشکل تطرح التي األشياء ضمن من

 ألمر؟ا حقيقة هي وما المسألة هي فما والجماعة، السنة ألهل طهران في

 يوجد ال السعودية العربية المملکة في الرياض، العاصمة إن تجاوزاً سنقول الکالم، من النوع بهذا قبلنا اذا ¬

 الکيفية، بهذه المقارنة تريد کنت إن للشيعة واحد مسجد فيها

 ةجماعال وخطباء السنة علماء وکل المساجد، مئات يملکون إيران في مناطقهم کل في السنة أهل من إخواننا

 لديهم أن نجد إيران في عددهم مع بالتناسب أنه إلي إضافة اإلسالمية، الجمهورية حکومة من رواتب يستلمون

 ألهل حي أنهب تسميته يمکن واحد حي فيها يوجد فال لطهران بالنسبة أما اإليراني، الشوري مجلس في ممثلين
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 لديهم نأ نجد هناک، السنة من کبيرة أعداد وجود بوبسب شيراز، في أما متناثرون، أعداد فهم طهران، في السنة

 مليون، 18 إلي 10 بين يتراوح طهران في السکان عدد فإن وللتوضيح يمنعهم، أحد وال فيه يصلون کبيرا جامعا

 ينب ما أي البحرين، سکان عدد يفوق ما إلي منها کل في السکان عدد يصل إذ بلدية، منطقة 88 إلي وتنقسم

 عن ليسو بلد عن تتکلم بذلک فأنت شخص، مليون إلي المناطق بعض في ويصل نسمة، فأل 100 إلي 900

 سبب اکهن يکون قد واحد مکان في اجتمعوا ولو ومتناثرة، قليلة أعداد توجد الشاسعة المنطقة هذه وفي مدينة،

 السنة هلأ ساجدم في نحن نصلي کما الشيعة، مساجد في الصالة إقامة يستطيعون أنهم کما لهم، مساجد لبناء

 الموجودة الشائعات من بالمائة 1 نسبته ما توجد ال أنه وهو جازم باعتقاد الکالم هذا وأقول األحيان، بعض في

 .إيران داخل السنة أهل بين متداولة السنة أهل عن إيران خارج

 اإلسالمي الفکر تجديد

 اإلسالمية افةالثق بتجديد يتعلق فيما ميواإلسال العربي العالم في البحثية الجهود عن الحديث الي لننتقل

 وتجذيرها؟

 أعتق ¬
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 (هجري دهم قرن در هبيمذ منازعات موضوعات) شوشتري نوراهلل قاضي النواصب مصائب بر مروري

 جعفريان رسول: نويسنده

 1119/  01/  01: سايت روي انتشار تاريخ

 

 مقدمه

 استوار هاي استوانه از يکي( 1015 – 519) شوشتري حسيني مرعشي الدين شرف بن نوراهلل سيد شهيد قاضي

 امروز، به تا و شهادت از پس که است خويش روزگار در علمي نابغه يک و هجري دهم قرن هند در تشيع

 در عمده طور به وي، علمي زندگي بارز وجه. است مندان عالقه و شيعيان زيارتگاه آگره، شهر در مزارش

 لفانمخا و معترضان برابر در آن مباني از جانانه دفاع و آن بسط شيعه، هويت از دفاع در اشعلمي هاي تالش

 .است شيعه عقايد

 آن يعهش تاريخ نخستين المؤمنين مجالس وي مشهور اثر. بود تشيع از دفاع در نوشت، آنچه هر باره اين در

 .است مانند بي واقعا خود نوع در و جديد و نو کامال سبکي به هم

 يزندگ مراحل تمامي در تمام خروش با هم آن مخالفان شبهات به گويي پاسخ قالب در تشيع، از وي دفاع

 :دارد کتاب سه ليهع رديه سه زمينه اين در. است آشکار اش علمي

 فضل و نوشت الباطل نهج ابطال عنوان با خنجي روزبهان بن فضل کتاب بر رد در که الحق احقاق کتاب. 1

 همچنان اما کرد چاپ مرعشي اهلل آيت را احقاق. بود پرداخته حلي عالمه الحق نهج بر رد در را کتاب آن

 .شد تهپرداخ احقاق محلقات کار به بيشتر و مانده برجاي بخشي

 «صوارم» اين. شد نوشته( 531م) هيتمي حجر ابن المحرقه صواعق کتاب به پاسخ در که المهرقه الصوارم. 8

 .کرد چاپ ق 1113 سال در ارموي محدث مرحوم را

 عربي. شد نوشته( 559 يا 511 م) شريفي ميرمخدوم الروافض نواقض کتاب برابر در که النواصب مصائب. 1

 .است شده چاپ چهاردهي مدرس توسط آن فارسي اما بود نشده چاپ تاکنون آن

 عتقادا و ، جدلي هاي روش بردن بکار شبهات، به پاسخگويي در وي دقت تشيع، از دفاع در قاضي تسلط

 اعدف در هم را جانش عاقبت که است شهيد قاضي هاي ويژگي ترين مهم از عقيدتي و علمي اعتدال به وي
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 تاس کرده نقل آن از هم کتاب همين در و بود رازي عبدالجليل از متأثر زمينه، اين در وي. گذاشت مرامش از

 (.است نيافته «نقض» کتاب چاپي متن در را عبارت اين که است نوشته مصحح. 8/115)

 مي ناسش شيعه شيخ را او کساني برابر در و نامند مي تراش شيعه شيخ را شهيد قاضي طعنه، اهل از برخي

 به يعتش نسبت باره در که است ممکن اين. است ظريف و دقيق بسيار وي که است آن واقعيت. شناسند

 هاي راه از تا کند مي تالش و دارد افراد عقايد سنجش در ايالعاده فوق دقت اما باشد، رفته خطا به کساني

 .برسد واقعيت دل به ظريفي

 ماا کرد، منتشر را النواصب ئبمصا کتاب فارسي ترجمه چهاردهي رشتي مدرس محمدعلي پيش، دهه چند

 خصوص هب است، شگفتي بسيار امر اين و. بود نرسيده چاپ به تاکنون آن عربي نسخه دانيم مي که آنجا تا

 ديار آن در سنگي صورت به طرف، اين به پيش سال 190 از هند، شيعيان هم آن شيعه، کتابهاي از بسياري که

 رسيدهن چاپ به هم ايران و نجف در تاکنون شده ياد اثر و گرفته رقرا غفلت مورد کتاب اين اما شد، مي چاپ

 .بود

 هک آن ضمن العطار، قيس آقاي محترم مصحح و شده منتشر مجلد دو در «النواصب مصائب» کتاب اکنون

 شرح در اي مقدمه آورده، را مؤلف حواشي و بدلها نسخه و کرده تصحيح نسخه چندين اساس بر را کتاب

 االسف مع. است کرده عرضه مندان عالقه به دوم مجلد پايان در کتاب از جامعي فهارس با اههمر قاضي حال

 سيد حاج آقاي جناب ارجمند استاد به بنده که زماني و بوده نقص دچار غالبا ايشان استفاده مورد هاي نسخه

 زا عالي خهنس چهار کم دست ايشان که فرمودند است شده چاپ کتاب که کردم عرض روضاتي محمدعلي

 .دارند اختيار در را اثر اين

 در فتگ بايد اما. است ستوده ها،نسخه از خودشان انتخاب اساس بر صحيح متني ارائه براي مصحح تالش

 هک باشد اين اشکال ترين مهم شايد. دارد وجود جدي نواقص ديگر منابع به ارجاع در اثر، اين تصحيح

 مميرمخدو از حالي شرح که اين تر بد آن از. است نداشته اختيار در الروافض نواقض از اي نسخه مصحح،

 عالوه به. است شده بسنده آورده وي اجداد باره در کتاب مقدمه در مؤلف آنچه به گويا و نيامده مقدمه در

 اشاره اين شايد. خوردنمي چشم به مقدمه در اي نکته شده، تأليف آن در اثر اين که زماني ظرف باره در

 ختصرم تحرير بر مروري «سياست و فرهنگ دين، عرصه در صفويه» کتاب اوّل مجلد در ما که باشد دسودمن

 الماع فهرست اساس بر که ايم داده دست به وي زندگي از اي پراکنده اطالعات کتاب، آن در و کرده نواقض

 .آورد دست به را موارد آن توان مي



479 

 

 تاريخي ريفظ نکات از سرشار بلکه نيست شيعي – کالمي اثر يک تنها شهيد، ديگر آثار مانند مصائب کتاب

 دولت اول قرن در سني و شيعه ميان علمي منازعه ادبيات و تشيع، تاريخ مباحث چهارچوب در که است

 بطهماس و اسماعيل دوره مسائل از نيز و دوره اين ايران فضاي با شهيد. باشد گشا راه تواند مي صفوي،

 .است داشته وقوف

 .است تاريخي مواد از سرشار اثري است، ميرمخدوم از که هم الروافض نواقض کتاب متن هالبت

 و کرده حفظ را خود تسنن صفوي دولت سايه در زيسته مي قزوين در که( 511 متولد گويا) ميرمخدوم

 تالش و آمد کار روي 519-1 سال در دوم اسماعيل شاه که آن تا است گذرانده مي را روزگار تقيه به کمابيش

 بامقاومت وي. درآورد کنترل تحت را ايران مذهبي اوضاع شيعه، علماي و قزلباشان کردن محدود با تا کرد

 رد که ميرمخدوم وقت، اين در. گرديد سرنگون نهايت در و شده روبرو علما و قزلباشان يعني گروه دو اين

 رقرا نوازش مورد آنجا در و گريخت مانيعث کشور به ايران از اجبار به داشت، کروفري دوم اسماعيل دوره

 .بمرد تا بود همانجا گويا و شد سپرده بدو مکه قضاوت منصب که بود وي وي از تقدير در. گرفت

 هشد سبب بود، طهماسب دوره در صفوي دولت پايتخت که قزوين در هم آن ايران در وي طوالني زندگي

 در دليل نهمي به. باشد آشنا بود، داده رخ تشيع با ارتباط در دوره اين در که تحوالتي با نزديک از وي تا بود

 که چنان. کند مي ياد ديگر هاي چهره برخي و شاعران يا شيعه علماي از خود معاصران از کتابش جاي جاي

 يدد از را تشيع تنها نه تا است آن بر که دهد مي نشان و آورد مي ميان به سخن مردم فراوان رسوم و رسم از

 و شيعت توسعه روند تا کوشدمي بوده جريان در دوره اين در آنچه به وقوف با بلکه کند نقد تاريخي ـ کالمي

 .بگيرد خود انتقادهاي باد زير هم را آن رسوم و آداب

 اما دريافت ار نکته اين تواننمي قاضي نقد در البته که است کرکي محقق با نوشته اين در وي اصلي دشمني

 .است مشهود کامال امر اين نواقض مفصل نمت به مراجعه با

 اين که دريافت توان مي ايران، به نسبت او آگاهي و تاريخي مسائل بر قاضي تسلط به توجه با و ترتيب بدين

 هب هم آن تاريخي، دوره اين مذهبي ـ فکري منازعات از برخي کردن بازگو در مهمي نقش توانند مي اثر دو

 .بگذراند ما ياراخت در تاريخي و عيني صورت

 رفط از اينجا در آنچه رسد مي نظر به. دارد مختصر و مفصل تحرير دو کم دست نواقض که است گفتني

 النواصب، مصائب از دوم مجلد 889 ص در که، آن شاهد. است آن مختصر تحرير است شده نقد قاضي

 خواهد مي را کامل تنم کس هر که است آمده آخرش و شده نقل ناقص که شده نقل فخررازي از سخني
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 از بلق زيرا نمايد مي بعيد که باشد کرده ملخص قاضي را عبارت اين که آن مگر. «النواقض بأصل فعليه»

 .است قاضي «اقول» عبارت

 اين و رسيد انجام به 559 سال در که است مصائب همين نخستين. شد نوشته رديه چندين نواقض برابر در

 در اسکندربيک مانند) برخي گرچه. بود مکه در 511 سال به يرمخدومم درگذشت از پس سال هفت گويا

 (.11 ص ،15 ش پژوهش، آينه مجله: بنگريد. )انددانسته 559 سال همين در را او درگذشت( آراء عالم

 19/810: ذريعه در آن ياد که است( 1819 م) حائري ابوعلي از الناصب الجاهد علي الواصب العذب ديگر رديه

 .تاس آمده

 که چنان. است نجفي مرعشي اهلل آيت جد( 1819 م) مرعشي حسيني محمد سيد از الباطل محق ديگر رديه

 يتآ مقدمه به بنگريد باره اين در. )است نوشته آن بر نقدي هم مرعشي حسيني هادي محمد بن محمد مير

 که هم نوروزيه عنوان با کتابي از همانجا مرعشي آقاي(. 19ص فارسي، النواصب مصائب در مرعشي اهلل

 .است کرده ياد شده، نوشته نواقض بر رد در کجوري اسماعيل مالباقر توسط

 آورده عمل به نواقض از( 1181 م) برزنجي رسول بن محمد سيد که اي خالصه بر رد الناصبة الثاقبة الشهب

 (.11/891: ذريعه) است شده نوشته

 کتاب بر مرور

 و ردهک مرور آن بر ترتيب به که است جُند چند و مقدمه چند شامل نواقض، خود تناسب به مصائب کتاب

 ردهک تحرير بعدا که اي حاشيه در و نوشته کوتاهي مقدمه قضاي. کرد خواهيم عرضه را آنها تاريخي اطالعات

 سلطان به را کتابم هم من است، کرده تقديم عثماني سلطان به را کتابش ميرمخدوم چون که گويد مي است

 اصل به تأليف از پس زماني مدت تواند مي حاشيه اين طبعا(. 1/18) کنم مي تقديم عباس شاه يعني صفوي

 به عباس شاه از فراواني ستايش شگفت، بسيار تعابير بردن بکار با عبارت اين در. باشد شده افزوده کتاب

 .است دهآم مصحح استفاده مورد نسخه چند از يکي در تنها شده ياد عبارت. است آمده عمل

 زندانفر از وي نويسد، مي باره اين در و کرده آغاز ميرمخدوم نسب با را بحث خود، مقدمه نخستين در قاضي

 مي و دکوش مي شريف سيد مير تشيع اثبات در قاضي. است مشهور اديب جرجاني شريف سيد مير دختر

 اوراءالنهرم بالء به را سفرش «مفتاح»بر شرحش خطبه در و است جرجاني خودش تصريح به بنا وي که گويد

 رطو به ما، زمان تا فتح زمان از ماوراءالنهر بالد مردمان نويسد، مي قاضي. کند مي وصف «ابتالء و بالء»
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 اماميه مذهب بر آنها در اسالم شيوع زمان از استرآباد و جرجان اهل که چنان جماعتند؛ و سنت اهل خاصل

 (.1/11 ص) اند بوده

 آن هب تحصيل براي ها جرجاني از بسياري ماوراءالنهر، در علم چراغ برآمدن با و نهم قرن در که است گفتني

 .داشت ادامه صفوي عصر آغاز تا رويه اين و رفتند مي ديار

 تشيعيش زا حکايت و آورده «العلوم مفتاح شرح» کتابش مقدمه در شريف ميرسيد که ظريفي نکات به قاضي

 شيعه ادبيات جزو که اشعار آن از يکي و آوردمي فارسي اشعار گاه بحث يالبال در و کند مي اشاره دارد

 :گويد مي که است تايبادي ابوبکر از رباعي يک است، خراسان در صفوي از پيش زبان فارسي

 تو گل گردد سـرشته اگـر کـوثر وز تو منزل شود افـالک منظـر گـر

 تو حاصل بي هاي رنج و تو مسکن تو دل اندر نباشد علي مهر چون

 سني» برابر «استرآبادي شيعي سيد» يک مقدمه العلومش، مفتاح کتاب بر را شريف ميرسيد مقدمه وي

 .اوست شناسانه شيعه نگاه همان اين(. 1/13) داند مي «خارجي نهرواني ماوراءالنهري

 خنس شاهدش. بودند شيعه واقع در زيستند، مي سني ديار در که عالماني از بسياري که دارد اشاره ادامه در

 تبمک جزئيات بر و باشد مخلص که احدي کنمنمي تصور: گويد مي که است الکرامه منهاج در حلي عالمه

 و مدارس وجود با ظاهر، در زيرا باشد، خفا اگردر حتي کند، اختيار ما مذهب جز مذهبي شود، واقف ما

 امامي باطن در هک بينيم مي را بسياري: افزايد مي مهعال. باشد دنيائيش زندگي دنبال به بايد هاموقوفه و رباطها

 مي که ديدم را حنابله ائمه از يکي من. دارد مي باز آن اظهار از را آنان طلبي، رياست و دنيا حب اما مذهبند،

 وقتي مه ماه زمان شافعي مدرسان بزرگترين از يکي همچنين. المشاهرات و البغالت مذهبکم في ليس: گفت

 هادتش من و کنند دفن کاظم امام مشهد در را او و کنند تکفين و تغسيل را او شيعيان که کرد وصيت مرد،

 (.13 ص الکرامه، منهاج) داشت امامي مذهب او که دهممي

 يابدِ يم تشيع به شخصي مذهبي هايگرايش در که اي اشاره اندک با که است همان مباني قاضي تحليل اين

 .شمرد مي شيعه را او

( تابي؟ک چه بر) نوشت که شرحي در و کرد آشکار را خود تشيع شريف، ميرسيد پسر که دهد مي ادامه قاضي

 است «الحالل علي الحرام کتقديم» اين و داشت مقدم آل بر را اصحاب چرا که کرد اعتراض نويسنده به

(1/15.) 
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 شاه همراه خراسان به حمله در که همان. بود اول اسماعيل شاه صدر که است دوم شريف ميرمخدوم، جد اما

 و خورد تأسف کار اين از رسيد، کرکي محقق وقتي. دارد هرات االسالم شيخ کشتن به فتواي و بود اسماعيل

 (1/30. )ساختم مي قانع را او و کرديم مي مناظره وي با که بود بهتر بوديد داشته نگاه را او اگر گفت

. است آمده159 - 151 خاقان جهانگشاي در ماجرا اين شرح و بود تفتازاني احمد الدين سيف شخص اين

 به الدرانچ جنگ در بعدها که آگاهيم ديگر منابع از اما است نگفته مطلبي شريف اين سرانجام باره در قاضي

 (.31 – 30 ص استرآباد، و جرجان در تشيع تاريخ: بنگريد باره اين در) رسيد شهادت

 طهماسب از وصفي چنان قاضي اينجا در. بود طهماسب شاه دولت امراي از و همو، نسل از هم سوم شريف

 در تشيع فرهنگ گسترش باعث و باني که صفوي شاه اين براي وي که است اعتباري نهايت نشانگر که دارد

 .است قائل است، ايران

 و موميرمخد حمايت و تسنن به دوم اسماعيل شاه گرايش از شرحي و رسد مي ميرمخدوم به اينجا در قاضي

 مخدوممير دوم، اسماعيل شدن کشته با. دارد او از صديقي ميرزاخان و کاشي العابدين زين مانند ديگر برخي

 مکه ايقض منصب و چسباند عثماني دولت به را خود و شد حنفي آنجا و گريخت عثماني به بود شافعي که

 .آورد دست به را

 ،پرسيدند شافعي فقه از مسأله است، شافعي کرد اظهار دوم اسماعيل شاه نزد ميرمخدوم که گويد قاضي

 :فتگ مرتجال را شعر اين بود، حاضر کسي. ندانست پرسيدند، حنفي فقه از. است حنفي: گفت. ندانست

 (.1/31) مکن رسوا را زنار اي نه صادق هم کفر در

 (.1/39) است اسالم و ايمان تعريف باره در دوم مقدمه

 (1/53) است ناجيه هفرق تعريف باره در سوم مقدمه

 (1/189) است مذهب دو ديدگاه از صحابي تعريف باره در چهارم مقدمه

 (.1/191. )است سنت اهل احاديث اجمالي نقد در پنجم مقدمه

 رفط اين از هم مطالبي مناسبت به و شده نقد سپس و نقل ميرمخدوم هاي ديدگاه از برخي مباحث اين در

 کربال شهداي خون که است آن به اشاره که است فارسي اشعار از برخي جمله از. شود مي نقل طرف آن و

 .گذاشتند کج را نخست سنگ ابتدا از که است کساني عهده بر

 (1/195)اوست گردن در تمام شهدا خون اوست کردن بد ز هم شمر کردن بد
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 جانجر و خراسان نشيعيا ميان در صفوي از پيش ايران در که است مذهبي منظوم ادبيات جمله از شعر اين

 براي) است ادبيات همان جمله از هم آنها که است( ع) علي امام مدح در هم اشعاري گهگاه. داشت شيوع

 :شعر اين يا وي( 1/181: مثال

 کهن بسيار ايران، در ادبيات اين(. 1/191) پيشاني کنند اشتر سينه چه اگر درست نيست نماز را علي مخالفان

 حکايت آن از آورده( 8/115) مصائب بر خود حواشي از يکي در «نقض» کتاب نقل به قضاي که زير شعر. بود

 :نيست هم نقض فعلي چاي متن در مصحح ادعاي به که شعري. دارد

 سپندان نيم علي بغض از دلت واندر داري تو جمـله ثقلين حميد فعل گر

 امـانهـ هـاويـه بهره باش تو همراه عالم هـمه حسـاب بـرازند کـه فردا

 و( ع)علي امام باره در سنت اهل روايات به شيعه استدالل روش باره در است، کوتاه بسيار که ششم مقدمه

 .است آورده پدرش از نقل به صفحه دو در فارسي به را متني مقدمه، اين در قاضي. است ايشان اوالد

 تاريخي مشکالت بر مروري وي اينجا در. است بيت اهل مذهب همان اماميه مذهب که است آن هفتم مقدمه

 که يدگو مي وي. است مانده برجاي استوار حال، اين با و بوده خفا پرده در هميشه شيعه که اين و دارد شيعه

 وجود با و بردند مي بسر تقيه در اوقات بيشتر ما علماي و رسيدند شهادت به زهر يا شمشير به ما ائمه اکثر

 زا جالبي هاي نمونه به وي. است مانده استوار و ثابت( ع) بيت لاه حق مذهب مخالفان، داشتن اکثريت

 مي زمخشري که قبيل اين از مواردي. کند مي اشاره شيعه هاي ديدگاه برابر در سنت اهل علماي تعصب

 چون اما اد،فرست صلوات مسلمانان همه بر توانمي «مالئکته و عليکم يصلي الذي هو» آيه مقتضاي به: نويسد

 (.113 – 1/111) ديگر موارد و کنيم، مي منع آن از ما اند، کرده شعار خود ائمه باره در را ناي روافض

 اتهامات و سب و لعن ميان تفکيک در اينجا در وي بحث. است آن موارد و لعن حکم باره در هشتم مقدمه

 زيسته مي ورهد آن تند فضاي که قاضي وضعيت البته. است جالب شود، مي داده نسبت شيعه به که دليلي بي

 .است روشن هند، در هم آن

 .دهد مي ادامه... و دوم و اول جُند تعبير با را کتابش مباحث قاضي گانه، هشت مقدمه اين از پس

 ردهک ارائه عموم طور به صحابه فضل دليل عنون به را آنها ميرمخدوم که است آياتي باره باره در اول جند

 .است

 .استکرده استناد آنها به زمينه همين در ميرمخدوم که است احاديثي باره در دوم جند
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 داخ احکام بر شدن مستولي در گانه سه خلفاي حقانيت باره در ميرمخدوم که است اي ادله رد در سوم جند

 .است کرده استناد آنها به( ص)رسول رحلت از پس

 زمان ات امامي سلطان هيچ گويدمي و کند مي نفي را بويه آل امامي تشيع نواقض، صاحب جايي سوم، جند در

 مي هارائ خدابنده مانند مذهب امامي سالطين ديگر و بويه آل باره در مطالبي برابر در قاضي. است نبوده ما

 (.133 – 1/131) کند

 ينا قاضي. است بوده شرابخوار او که اين و دارد اسماعيل شاه به حمالتي نواقض، صاحب بحث، ضمن در

 وي. شود مي شناخته متقي و عادل که سلطنت تا کار آغاز در خصوص به. داند مي بهتان و کذب را اتهام

 ذيرفتنيپ کاري گنه هر از توبه و کرده، گناه نهايت که شد متهم مسائل اين به عمر اواخر در که کند مي تأييد

 هم اگر که دکن مي تأييد قاضي. کند مي تکذيب وي به هم را لواط و زنا هاي نسبت همچنين وي. است

 و ودهب خونريز اسماعيل، شاه است گفته که ميرمخدوم سخن اين از قاضي. است بوده فاسق کرده، مي چنين

 طلحه بار نخستين اين اما باشد، بوده چنين که فرضا که دهد مي پاسخ چنين است، سنيان کشتن به اش اشاره

 ادعاي ناي نقد به پدرش از اينجا در. کردند ريزيخون و کردند( ع) علي امام بر بغي که بودند عايشه و زبير و

 (.110 – 1/105) داند مي اجتهادشان از ناشي را آنان خونريزي که پذيردمي سنت اهل

 يهامام خاص عقايد از برخي متوجه وي که است اتهاماتي و ها نسبت در موجود تناقضات باره در چهارم جند

 وقت آن که کساني از ـ کس هر از بيش وي که دارد مي اظهار مبحث، اين مقدمه در ميرمخدوم. است کرده

 رانديگ براي که کند مي بيان را مطالبي و دارد آگاهي رافضه آداب و عادات و متون به ـ اندبوده عثماني در

 به ذشتهگ در سنيان کالمي کتب در آنچه از برخي که دارد مي اظهار ضمني طور به وي. نيست دسترسي قابل

 همين هب. نيست صادق هستند رفض مصداق امروزه که اثناعشريه به مربوط واقع در دادند مي بتنس روافض

 حسن که کند مي ياد هايي انتقاد از نمونه براي حتي وي. نگرند مي تمسخر ديده به اتهامات آن به اينان، دليل،

 وجود در خدا لولح به اينان که است گفته و کرده بيان «قزلباش تکفير في الدينيه االحکام» کتاب در شيرواني

 ستا دروغ و ندارد حقيقت اينها که حالي در دارند اعتقاد...  و خمر استحالل و تناسخ به نيز و اسماعيل شاه

 تا است آن بر کتاب، اين در که دارد مي اظهار ميرمخدوم. اند زده خجلت آنها بابت از ما عصر علماي و

 در هک است مطالبي انتقادها، اين از برخي که کند مي تأکيد وي. يدبگو شيعه نقد در را تري جدي مطالب

 اول قسم. شود نمي يافت آنان کتب از کتابي در گرچه است، شايع ميانشان هم بخشي اما آمده شيعه کتابهاي

 (8/11. )نامد مي خبيثه عادات را دوم قسم و مخبثه هفوات را
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 يهصفو کتاب در را آن ما که است همان دانسته شيرواني حسن از الدينيه االحکام عنوان با وي که ايرساله

 تصوري چه عثماني کشور سنيان دهيم نشان تا کرديم چاپ( 103 ـ 1/13) سياست و فرهنگ دين، عرصه در

 .اند داشته امامي شيعيان عقايد از

 ينجا،ا در اما دهدا جواب وي به اجمال به قاضي که است تقيه بحث کرده بيان ميرمخدوم که موردي نخستين

 شبخ اين در قاضي. کرد مي تقيه قزوين در سالها قزلباشها ترس از ميرمخدوم خود که است نکرده اشاره

 ديگر برخي و حنبل بن احمد مانند ـ اندزده تقيه به دست فشار وقت در معروف سنيان که فراواني هاي نمونه

 تفسير از قنل به را لطيفي نکته( 81 ص) حاشيه در(. 8/85) است کرده بيان - محنه ماجراي و مأمون دوره در

. ستا جالب که کرده نقل قدما از باره اين در آرائي نيز و امور از برخي در تقيه جواز باره در فخررازي کبير

 که است شده نقل بصري حسن از اما. بود اسالم قوت از پيش به مربوط تقيه جواز که است گفته مجاهد

 (1/11: الکبير التفسير. )القيامه يوم الي للمؤمنين جائزة التقية ان: گويد

(. 98 – 8/11) است شده مطرح آن اطراف در که است مسائلي و عمر با کلثوم ام ازدواج از بحث ديگر مورد

 که است نواقض صاحب سخن اين باره در بعدي بحث(. 11 – 8/98) است رجعت باره در ديگر بحث

 و( 101 – 8/18) شيعيان نزد عصمت مفهوم باره در بحث( 18 – 8/11) دانند مي ءانبيا از افضل ائمه شيعيان

 – 8/101) است آمده ادامه در آمده، ارتداد شدن فراگير باب در که رواياتي و صحابه از اول صدر تکفير نيز

 احاديث نکرد رد و( 115) شيعه ديد از قيامت روز در سنيان تکليف و( 111) قرآن با عثمان برخورد(. 111

 .است موارد ديگر از( 188) سني صحاح کتب

 يم قاضي است، کرده حذف آن از را قرآن آيات از بخشي عثمان که معتقدند شيعيان که اتهام اين باره در

 قليلة ةشرذم» نيستند اعتنا قابل که اندکي عدة و نيست اماميه جمهور عقيده قرآن، تحريف به عقيده: گويد

 سيد زا نقل به خود تفسير در طبرسي شيخ که اين کما اند، کرده مطرح را حرفي چنين «بهم الاعتداد منهم

 دمع به اشاره با و کرده مطرح تر مفصل را بحث بخش اين بر خود حاشيه در قاضي. است آورده مرتضي

 کساني فرادا اين. نيستند اعتنا قابل هستند، نظر اين با مخالف که حشويه از کساني اما: گويد مي قرآن تحريف

 (.111ـ 8/119) اند کرده توجه ضعاف اخبار از برخي به که هستند محدثان از

. ندکن مي تعطيل را الهي احکام از برخي اينان که اين آن و کند مي مطرح را ديگري اتهام اينجا در ميرمخدوم

 و ؛است عام يا خاص يبنا او، نايب يا معصوم امام آن از حکومت که باورند اين بر اينان که است آن دليلش

 اماحک از برخي نيست، امام وقتي. است امور تمام در امام مقام قائم که است مجتهد عام، نايب از مقصودشان

 .است تعطيل الهي
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 ممعصو امام مقام قائم امور همه در مجتهد که هستند قائل شيعيان که گويد مي خودش وي: گويد مي قاضي

 امام نايب بايست مي که مجتهدي شرايط از ادامه در. شود تعطيل الهي کاماح بايد چه براي بنابرين. است

 (.113 – 8/111) است جالبي مبحث شيعه، سياسي عقايد لحاظ به که شده بحث باشد

 حکاما در و دارند سهلگيرانه حالت خود فقهي احکام از بسياري در شيعيان که است آن ميرمخدوم ديگر اتهام

 براي و پرداخته شيعه ديد از شرعي احکام از برخي بيان به سپس وي. هستند تسامح اهل و گير ساده الهي

 .شود نمي نجس اينها که زند مي مثال را چشم و دماغ و دهن باطن دانستن پاک جمله از را هايي نمونه مثال

 شت،پ از وانندت مي زنانشان با که قائلند که است آن هم يکي. شمرند مي روا را عصر و ظهر نماز بين جمع يا

 هم فراوان که موارد اين يکايک به قاضي(. 110 – 8/113) ديگر هاي نمونه و باشند داشته جنسي رابطه

 يانب هستند، شيعه نظرات با موافق هم سنت اهل علماي که را مواردي تا کند مي تالش و داده پاسخ هست،

 دانستن پاک در شعيان با هم حنفيان که اين يا ،مشترکند شيعيان با هم ها حنفي قي، دانستن پاک در مثال. کند

 از ابهيمش هاينمونه آنگاه. قبيل همين از و مشترکند، شيعه با است حالل گوشتش که حيواني غايط و بول

 .شمرد مي بر فقهي موارد از برخي در سني اربعه فقهاي تساهل

 يستن تساهل روي از اين: گويد مي قاضي. وضوست در پا نشستن بود، زده مثال ميرمخدوم که ديگري مورد

 مسح يسن ديگر فقهاي مالک، جز به عالوه به. است قرآن نص خالف بر آن شستن و قرآن نص پا مسح بلکه

 جالب تطبيقي فقه يک براي قسمت اين. است قرآن نص مخالف اين که اين با دانند مي جايز هم را کفش بر

 انيکس. نيست ما فقهاي عليه متّفق موارد از اين که کند مي اشاره وي پشت، از دخول بحث اما. است توجه

 و است موافق انس بن مالک جواز، اصل در اما. هستند شديد کراهت به قائل دانند مي جايز را آن که هم

 همسأل اين حکم کسي که کند مي نقل سيوطي. داند مي «لکم حرث نساءکم» آيه مصداق را آن و دارد اصرار

 به را اين بهارستان در هم جامي. دادم انجام را عمل اين غسل االن همين من: گفت مالک. دپرسي مالک از را

 :درآورده شعر

 فـسـاد راه گـرفتـه کــزقـفـايش خويش مالک به اي مملوکه گفت

 نهــاد شــرع پـروروان ديـن نزد نيست جايز که کن فعل اين ترک

 داد مــا ـترخصـ عيــش بچنين مالک دين شيخ که خامُش گفـت

 لف» که حنفيان تازه. است نرسيده آن حليت و حرمت در چيزي( ص) رسول از که گفت مي هم شافعي

 اهالتتس قبيل اين که گويد مي قاضي. کنند مي را اشکال اين چرا قائلند، «امهات» در آن دخول به و «الحرير
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 شعر اين و کنند مي استناد ذهبم هر از است تر راحت که کدام هر به کساني و هست اربعه مذاهب در

 :است آن حاصل

 مدام است مباح شطرنج کـه گـفـت شـافعي

 امام فرموده که است چنين است گفته راست

 نازکتر اين از گـفـت سـخـنـي مالک خواجه

 غـالم اسـت مبـاح خـردمـنـد نزديک به که

 شراب بـاب در گـويـد ايـن از بـه بوحنيفـه

 حـرام هيـچ نبـود انکـ بخـور جوشيده ز که

 درمـانـي غـم بـه کـه آن اگـر گـفـت حنبلي

 مدام باش خوش و کن تـنـاول بـنـگ پسـتـه

 قمار ميباز و کن مي کون و خورمي مي و بنگ

 (8/195) تمام است امام چار ازاين مسلماني که

 کسي هر و هستند باطن تصفيه و تصوف مخالف ايران، رافضيان که است آن ميرمخدوم اتهامات از ديگر يکي

 قساوت هک است همين براي. کنند مي متهم «نقشبندي» به را او است، مشغول باطن تصفيه به برند گمان را

 از و مقيم نجف در سال بيست که که کند مي ياد استرآبادي اهلل فضل از سپس. است فراوان ميانشان در قلب

 او که بود اين هم يکي دليلش: گويد مي وي. نياورد شمار به اولياء از را او کسي اما بود، رافضيان زاهدترين

 .داشت سب به اندکي ميل

 هب هم را غزالي کند مي تالش کتاب اين از مورد دو در کم دست و دارد صوفيانه تمايالت خود که قاضي

 احثمب در هامامي اصحاب که آن شاهد. شمردمي افتراء را نسبت اين بداند، شيعه العالمين سرّ تأليف خاطر

 را خود حقيقت و اشارات ارباب و صوفيه تمامي که است آن( ع)علي امام فضائل از اند نوشته خود کالمي

 در. ندزمي مثل غيره و فصوص شرح و «االنوار منبع و االسرار جامع» کتاب به سپس. کنندمي منسوب بدو

 چرا رد،دا سب استحقاق که باشد کسي بس به او اندک ميل همان دليلش شايد: گويد مي هم اهلل فضل باره

 که هم نقشبنديه از وي(. 111 – 8/111. )شود نمي جمع جلي صفاي با که است خفي شرک خود اين که
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 روي از يهازبک سالطين را اوضاع اين که اين و کند مي تنفر اظهار اند افزوده معرفت سلسله سر به را ابوبکر

 (.119. )اند کرده تدرس علويه عليه حضرت به نسبت بغضشان

 به و بوده، صفويه پايتخت که قزوين در هجري دهم قرن ميانه در ميرمخدوم تصور که اين هست آنچه

 .است بوده تصوف ضد فضاي آن، فضاي که است چنين بوده، عامل جبل علماي سيطره تحت خصوص

 بدع براي سجده جواز ارهب در «عبدالعالي ابن» وي قول به يا کرکي محقق سخن نواقض صاحب ديگر ايراد

 .است کرده درست اسماعيل شاه برابر مردم سجده جواز توجيه براي که است

 قرآن در آن خبر و کردند سجده برادرشان برابر يوسف، برادران که اين کما شمرد، نمي بعيد را آن اصل قاضي

 سجده نه است تعظيم سجده است، حرام آنچه. کند سجده آدم برابر بود مقرر که شيطان يا. است آمده هم

 مي شپدر برابر فرزند سجده. دانند نمي جايز را تعظيمي سجده کدام، هيچ ما اصحاب گويد مي قاضي. شکر

 زلباشق خوانين از برخي برابر بود، ايران در وقتي ميرمخدوم همين گويد مي قاضي. باشد شکر سجده تواند

 (.111 – 8/111) کرد مي سجده

 مي وي. زناست رواج او زعم به که چيزي است ايران رافضيان به ميرمخدوم ديگر اشکال متعه، جواز به قول

 دببين حال اين در را مردي و زن کسي اگر. گيردمي صورت زنا هزار صد از بيش ايران در شب هر که گويد

 سبب که چيزي نخستين که گويد مي ميرمخدوم. است سني اين آهاي که زنند مي فرياد آنان کند، اعتراض و

 ونچ که است آن متعه جواز براي وي توجيه. است بوده متعه با وي مخالفت شده، او با قزلباشها دشمني

 اند کرده اللح را متعه بگيرند، توانند نمي کنيز ترتيب بدين و کنند نمي جايز را غيبت زمان در جهاد روافض

 کنند يغهص را زني توانند مي نفر چندين بش يک در شيعه، فتواي اساس بر که گويد مي وي. باشند راحت تا

 داده خپاس هم او است؟ اين پدرت فتواي آيا که پرسيده کرکي محقق پسر عبدالعال از را اين که گويد مي و

 خيانت شرايط از برخي نقل در وي که دهد مي پاسخ قاضي. است اماميه فقهاي عليه مجمع اين که است

 (. 8/118) است يائسه به مربوط اين و کرده

 وصخص به سني دوم و اول قرن علماي فتاوي از شرحي و نشيند مي پاسخ به متعه، قصه اصل در قاضي اما

 فل اذا» باره در را ابوحنيفه شگفت فتاوي از مشتي هم بعد. دهد مي دست به متعه جواز در را مکه علماي

 يقاض هاي پاسخ بخش اين در. ندک مي نقل ذلک غير و «يحد أن يجب فال االم فوطيء عورته علي الحرير

 قرآني اليلد متعه براي ما البته که گويد مي و است ديگران و ابوحنيفه فتوايي موارد از نقضي هايجواب نوعا

 .نيست اينجا در آنها ارائه به نيازي که داريم روايي و
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 نمي منعقد رحم در زنا نطفه هک اند گفته که اين اما: گويد مي شيعيان قدح در ميرمخدوم. هم برابر طنز دو اما

 او و گفتند ظريفي سني به را سخن اين که است مشهور لطايف از که چنان است، دليل بدون سخني شود

 (8/130) التبرائيون؟ هؤالء حصل اين فمن: گفت

 کردند يم مباحثه سني و شيعي يک: است چنين اصلش که است طنزي تحريف داستان اين گويد مي قاضي

 آن و کند عقد است مکه در که را زني است ماوراءالنهر در که مردي اگر» که را ابوحنيفه فتواي ناي شيعي و

 ينا که دهي مي احتمال نکند: نگفت سني آن. کرد انکار را «شود مي ملحق پدر آن به بچه شود، دار بچه زن

 منف: گفت شيعي. شود مين منعقد رحم در زنا نطفه دانيم مي مسلم ما که حالي در باشد، زنا محصول بچه

 (.8/110... ) الماوراءالنهريون هؤالء حصل أين

 ثواب معادل را( ع)حسين امام زيارت که است طوسي شيخ توسط روايت اين نقل ميرمخدوم ديگر اشکال

 اين با: گويد مي ميرمخدوم. باب همين در ديگر رواياتي و است عمره چندين و پيغمبر هزار صد زيارت

 جواب قاضي(. 8/113) باشد خدعه و ريا براي بايد که کشندمي را حج سفر زحمت باز افضرو اين حال،

 .بيند نمي ترهات اين به پاسخگويي به نيازي و دهد مي کلي

 :آوردمي( ع)حسين امام زيارت باره در را جامي اشعار اين اين، از بعد جايي وي

 حسين مشهد سوي بـه پـا ديــده ز کــردم

 عين فرض عشاق مذهب به سفر اين هست

 طــواف کـنـدمـي او روضـه گـرد به کعبه

 اَين اَين تَروحون ايـن الـحـجـيـج رکــب

 کـرامـتـش از اسـت پـر قاف به تا قاف از

 شين و شيد ترک کند جوي حيله که به آن

(8/815) 

 :که شعر اين و است شيعه توسط جمعه نماز ترک ديگر اشکال

 تمام که ملت هب و درست که مذهب به

 حرام جمعه نماز و حالل متعـه جـمـاع
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 .است کرده آنان ميان در جماعت نماز کاهش و عدالت در شيعيان سختگيري به اشاره بعدهم

 در جمعه اقامه که رأي اين جمله از مختلف آراء داده جمعه نماز باب در شيعه علماي اقوال از شرحي قاضي

 فتواي بر جمعه اقامه شرايط ميان اي مقايسه و داده کدام هر باره رد شرحي آورده، است واجب غيبت عصر

 که داده دست به باره اين در خود هاي سروده از اشعاري هم بعد. است داده انجام سنت اهل علماي و شيعه

 :است اين آخر بيت و است جالب

 تمام که ملت به و درست که مذهب به

 حرام متعه و حالل خواهر و مادر نکاح

(8/153 – 151) 

 که دارد مواردي به اشاره نقضي پاسخ در سپس و دهد مي عدالت باره در شرحي هم جماعت نماز درباره

 ادامه روش همين به سالها و کرده خودداري جماعت و جمعه در حضور از مالک حتي يا صحابه از کساني

 (.801 – 8/800) دادند

 فبرخال معروف مساجد از برخي قبله تغيير در وي داماق باره در کرکي محقق به ميرمخدوم ديگر اشکال

 اهل از مطالبي و داده هايي پاسخ قاضي هم اينجا در. است بوده اسالم آغاز از و قبل از که است جهتي چيزي

 .است کرده نقل رياضي و هيئت و نجوم

 ار امام اين. انندد مي معصوم امام را حقيقي سلطان شيعيان، که است اين از بحث ميرمخدوم ديگر اشکال

 عهده بر جهاد جز به را معصوم امام وظايف همه که است مجتهد او جاي و است غايب است سال هفتصد

 است آن ميرمخدوم ديگر اشکال شود؟ مي چه نبود، مجتهد اگر که است آن نواقض صاحب اشکال يک. دارد

 هم عدالتش در برخي حتي. خير ؟ است مجتهد. خير است؟ معصوم امام کيست؟ طهماسب اين پس، که

 کنند؟ نمي لعن را او شيعيان چرا پس. است غاصب امام يک يعني. دارند ترديد

 دهند مي انجام را کارهاي اين مؤمنين عدول مجتهد غياب در که است آن اول پرسش پاسخ گويد مي قاضي

 امام جاي که نداشت عااد طهماسب، شاه اما. آيد نمي پيش مشکلي هم مجتهد و امام غيبت در بنابرين و

 باب از هم آن است، مسلمين ثغور حفظ کارش که دانست مي امام رعيت را خود او. است نشسته معصوم

 دومميرمخ که اين اما. دهد انجام را اش وظيفه بايد است، منکر از نهي و معروف به امر به قادر کسي هر که اين

 (.811 – 8/819) هست جا همه در او نصوح وبهت خبر و نارواست او باره در دانسته، فاسق را او
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 .داندمي شيعيان زشت عادات را آنها ميرمخدوم که است هايينسبت باره در پنجم جند

 مي( ص) رسول زوجات و صحابه بر لعن واجب، نمازهاي جاي به جماعت اين که است آن مورد نخستين

 وسواسي من که اين اش بهانه و. خواند نمي ازنم عاشورا روز جز طهماسب شاه که دهد مي ادامه وي. کنند

 اينان که اتهام اين دهد، مي پاسخ قاضي. است سلطنت کارهاي مزاحم و سخت برايم خواندن نماز و هستم

 نتسلط مقام داشتن با که طهماسب شاه به هم ها نسبت اين. است محض کذب کنند، مي لعن نماز، جاي به

 و خواني شعر از تدين، شدت خاطر به طهماسب، که گويد مي وي. است کذب نداشت، رياکاري به نيازي

 شيهحا در قاضي. کند ترک است اعمال برترين که را يوميه نمازهاي که اين به رسد چه داشت، پرهيز هم غنا

 وقت که شد مي گاه داشت وسواس نماز و وضو نيت در بس از طهماسب بله، که دارد نکته اين به اشاره

 (.8/818. )کند نيت بود نتوانسته وسواس خاطر به او و گذشتمي نماز

 نند،ک لعن را فالن بار هفتاد اگر که معتقدند فقر، و بيماري و بال رفع براي جماعت اين که آن ديگر اتهام

 هدد مي پاسخ قاضي. کند مي نقل صدقي مالجان باره در هم داستاني. شود مي درست نابسامانشان اوضاع

 هم مالجان داستان گويد مي سپس. است عوام از هست چه هر و ندارد علما از فتوايي ايمبن مسأله اين که

 دولت، اين در که هست اي اشاره ميرمخدوم متن در. کند مي نقل را آن و کرده حذف وي که دارد اي تتمه

 به است اي اشاره اين( 8/811. )هستند «ضعفاء فقراء» شيعه و «اغنياء اکابر» سنت اهل صفوي، دولت يعني

 مه مناسبي مالي و اجتماعي موقعيت و داشته حضور دولت اين در سنيان همچنان طهماسب دوره در که اين

 .اند داشته

 اکپ مخالفين بغض و علي حب با گناهانشان و معاصي همه که معتقدند جماعت اين که است آن ديگر اتهام

 يعل حب اهميت تأييد ضمن قاضي. کنند مي احترام را شاعر حيرتي که است جهت همين براي و شود مي

 اهش هم زماني. نبود عدالت بر ظاهرش که بود شاعري اين دانند مي همه که کند مي اشاره حيرتي باره در( ع)

 آن براي گذاشتند مي او به کساني که هم احترامي. گريخت طبرستان به که داشت را کشتنش قصد طهماسب

 که داريم توجه(. 8/811) است نواقض صاحب از بهتر او سگ حال، اين اب. باشند آسوده زبانش از که بود

 الصهخ) است گفته شعر هم سنيان ضد بر فراوان که است دوره اين شعر پر شاعران از يکي شاعر حيرتي

 (.1/139: التواريخ

. ددانن مي عيد را آن و شمرند مي بزرگ است جاهلي عيد يک که را نوروز شيعيان، که است آن ديگر نکته

 انفهدش ابن «مهذب» کتاب از هم حرف اين. شمرند مي تر مهم قربان و فطر عيد از را نوروز و غدير عيد بلکه

 .است دانسته مستحب هم را نوروز غسل که شده شروع
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 نقلهايي رخاط به بلکه نيست آن بودن جاهلي عيد باب از نوروز به اعتبار که است اين نهايت در قاضي پاسخ

 عثمان که است روزي يا آمده دنيا به روز آن در( ع)علي امام که آن جهت به روز اين اعتبار باره در که است

 جاهلي روزنو که است گفته نوشته اينجا در قاضي که ايحاشيه در. باشدمي اينها امثال و شده کشته روز آن در

 (.8/811. )است فروردين اول وزر و شده بـاب ملکشاه زمـان از که اسـت فعـلي نـوروز از غـير زمانش

 جمله آن زا که کردند تخريب را صوفيه از بسياري قبور شيعيان، اين که گويد مي بعدي اشکال در ميرمخدوم

 عصر القطابا قطب که است کازروني ابواسحاق طور همين و التأويل اسرار تفسير صاحب بيضاوي قاضي قبر

 هک دارد ابوحنيفه قبر به هم اي اشاره وي. است ديگر اي عده و همداني القضات عين قبر طور همين و خود

 .است بوده بغداد در

 هاي کاري افراط اين اما. است بوده دوم شريف يعني آقا، همين جد اشاره به کارها اين گويد مي قاضي

 در را دفنش اجازه بعدهم و کشتند را او که است عثمان با پيغمبر صحابه برخورد اش نمونه که بوده هميشه

 (.8/810) ندادند بقيع قبرستان

 دينال شجاع بابا عيد برگزاري کند، مي ياد شيعيان بد عادت عنوان به آن از ميرمخدوم که عاداتي ديگر از

 به و ردهک فرار مدينه از دوم، خليفه قاتل ابولؤلؤه که تصورند اين بر کاشان مردم که است اين آن شرح. است

 رد است اصفهان و قم بين عجم عراق در جايي که ها کاشاني. است مدفون کاشان بيرون در وي. آمد کاشان

 و جشن و ريخته خرما شيره شکمش داخل کرده درست عجين از را آدمي کرده اجتماع حجه ذي 81 روز

: ويدگ مي ميرمخدوم. ريزدمي بيرون خرما شيره تا زنند مي او شکم در کاردي بعدهم و کنند مي برگزار شادي

 :گويد مي حيرتي که چنان است سبزوار در صديق مثل کاشان در رعم

 کاشان واليت در عمر چون قزوين واليت اندر خوارم

 :روم مالي شعر اين و

 زار و خوار وي در بوبکريم چو ما مدار کج جهان اين است سـبزوار

 :مَثَل اين مِثل و

 (.8/818) قاشان في عمر مثل عمان في علي و

 تاس کارهايي اينها. است نداده گذرد،مي کاشان در آنچه به فتواي اماميه علماي از يک يچه: گويد مي قاضي

 مي انجام بغداد در هم ها سني را ها بازي قبيل اين. آورندمي در خودشان از کرده سبک و جلف افراد که
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 مي هدرآورد زبير و لحهط عنوان به را کساني و عايشه عنوان به را زني آنجا در که نويسد مي کثير ابن. داند

 از چهآن: افزايدمي قاضي. شدند کشته زيادي عده شده درگيري بعدهم. بجنگيم علي با خواهيم مي: گويند

 ميرمخدوم که شهري گذرد،مي درجرجان آنچه از است ايقطره گويد،مي سبزوار و قم و کاشان اهل تعصبات

 جرجان همان از آورده خود با را اشمعارضه ستاندا که صدقي مالجان مخصوصا. است منسوب آنجا به هم

 (.8/811) است

 آن رد خلفا قدح در زيادي اشعار و بوده جدي تشيع در العاده فوق و بوده شيعه شهري جرجان که نکته اين

 جرجان رد تشيع تاريخ کتاب در را مطالب آن از بخشي. شود مي استفاده هم ديگر منابع از شده، توليد شهر

 .ايم آورده باداسترآ و

 با اينها که گويد مي ميرمخدوم. است محرم اول عشر در شيعيان سوگواري سبک باره در بعدي اشکال

 ماس و چرخند مي محالت و بازار در خود امردان با همراه و آيند مي بيرون تفاخر و شده تزيين شمشيرهاي

 باطنشان و حسيني ظاهرشان. کشند مي صيحه و کرده سرايي مرثيه وقت اين در. گذراند مي حسين تعزيه را آن

 .مشغولند زنا و لواط به هم شب و است روزشان کارهاي اينها. است يزيدي

 ينا. است مسخره نثرشان و نظم که حالي در خوانند، مي مرثيه و آيند مي بيرون شاگردانشان همراه هم علما

. نندک مي ترک و دانند مي مکروه دارد، که ضيلتيف آن با ، را عاشورا روز گرفتن روزه کارها، اين با جماعت،

 اهديش عاشورا صوم انکار شايد. کنند مي افطار حسين، تربت با ظهر از بعد و خورند نمي چيزي عاشورا روز

 .باشد آنان کفر بر

 دولت، اين که اين آن و دهدمي بشارتي کرده ياد خود تنفر و خشم از که آن از پس ميرمخدوم وقت اين در

. است زوال حال در دولت اين که دارد شاهد دو که گويد مي وي. آورد نخواهد دوام صفوي دولت نييع

 تبک و کشيده مي رياضت اربعينات در که هنگام آن است، شده الهام او به پيش سال 19 که است شرعي يکي

 بر حج از 538 سال در سالگي 89 در وقتي گويد مي وي. است بوده خود نفس مراقب و خوانده مي صوفيه

 وي به او و کـرده گـاليه روافض غلبه از و ديده اموي مسجد در را مغربي زاهدي شام در است گشته مي

 گيرد مي نتيجه و پرداخته مقدماتي شرح به باره اين در وي. روند مي بين از زودي به که است داده بشارت

 اند، آمده 509 سال از اينها چون و است آن رحداکث ماه هزار و است اموي دولت از کمتر دولت اين عمر که

... هست هم نجومي شاهد يک. بود خواهد سال سوم يک و سال سه و هشتاد دولتشان عمر ماه هزار اساس بر

(8/811 – 890.) 
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 رضايت مورد شود، مي برگزار عوام سوي از محرم ماه در که اعمالي قبيل اين: گويد مي صراحت به قاضي

 ودهب هم النهر ماوراء و روم عوام ميان در بلکه ندارد هم شيعه بالد به اختصاص. نيست حاصل و کرام علماي

 مي حاضر که علمايي نيت هم، مجالس قبيل آن در عالوه، به. نيست چنين هم عاشورا مجالس همه اما. است

 .اوست خود عهده بر کند مي معصيت مجالس اين در کسي اگر. معصيت نه است طاعت شوند

 اين مداري شاهد که نداريم عاشورا روزه استحباب بر دليلي تنها نه: گويد مي عاشورا روز روزه باره در قاضي

 هالسعاد سفر کتاب در است سني خود که قاموس صاحب که چنان. است حسين قاتالن هاي بدعت از کار

 کردند درست ينحس قاتالن که است بدعتي عاشورا روز زدن سرمه که اند گفته حديث ائمه: گويد مي

 (.118:سفرالسعاده)

 وساوس ينوع کرده، ياد شرعي نشانه عنوان به او که را آنچه و پرداخته او پيشگويي تمسخر به سپس قاضي

 ها نقشبندي همين از بسا گويد مي مغربي زاهد آن باره در(. 8/891) نامد مي شيطاني تخيل و توهم و ذهني

 :شعر اين شاهدش و است بوده ذهنش در وار گوساله و خرکي افکار که بوده

 کج پاي در بود کج کفش همچو کج دلهاي در ديـو فـسـون اين

 قاعدتا. است داشته مي سال 81 بايد زمان آن کند، مي اشتباه بوده ساله 89 گفته او که اين گويد مي قاضي

 .دهد مي نشان هم سال و «تاريخ» در را خود دقت ترتيب بدين. اوست تولد سال اساس بر اين

 دولت آغاز که چرا. است اشتباه دانسته 509 سال را قزلباش دولت تاريخ ميرمخدوم که اين گويد مي قاضي

 اب خداوند کشتند را او وقتي. است بوده آنجا تصرّف و شيروان حاکم بر حيدر سلطان خروج زمان از اينان

 (.8/899) گرفت را او انتقام اسماعيل

 اين .اند داده فتوا آنها به سني فقهاي از شماري که دارد کفريات مطالب از برخي به اختصاص ششم جند

 بيانش ولق شيعه، آثار از مخدوم مير مستندات از برخي برابر در قبلي مباحث از برخي در قاضي که بود چيزي

 ها هيدگاد از برخي نقد در عراقي و حجازي ميان اي مناظره بلکه نيست نواقض بر رد بخش اين. بود داده را

 .است طرف دو فتاوي و
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 کمبريج اسالم تاريخ( ص) «محمد» فصل در تاملي

 جعفريان رسول: نويسنده

 1119 / 01/  85: سايت روي انتشار تاريخ

 

 مؤسسه به وابسته الملل بين نشر و چاپ شرکت توسط 111 سال در مجلد دو در کمبريج اسالم تاريخ

 .دش منتشر و ترجمه قادري تيمور توسط( اسالمي تبليغات سازمان به وابسته) کبير امير انتشارات

 يرانگليسيغ و انگليسي نمحققا از استفاده با کمبريج دانشگاه که است کتابي مجلد دهها رديف در کتاب اين

 در مياسال انقالب تا آغاز از که است کمبريج ايران تاريخ آنها جمله از. است نوشته مختلف کشورهاي براي

 .است شده ترجمه هم فارسي به و آمده آن

 آن. شد منتشر و ترجمه آرام احمد مرحوم ترجمه با و ناشر همين توسط پيش سالها کمبريج اسالم تاريخ

 شده چاپ مجلد دو در ناشر همان توسط و ديگري ترجمه با کتاب، همان اکنون و بود مجلد يک در کتاب

 نهمي که داشته نواقصي چه نخست ترجمه که اين به اي اشاره هيچ ، مقدمه در است که حالي در اين. است

 ودهب تلخيص دريق با ترجمه آن که رود مي احتمال. خورد نمي چشم به شده، آن دوباره نشر به مجبور ناشر

 .است کاملتر بسا ترجمه اين و

 هنسالک مستشرق توسط که است کتاب اين دوم فصل بر مروري ماست، نظر مورد کوتاه نوشته اين در آنچه

 مجلد دو که است کسي همان اين. است شده نوشته( ادينبورو دانشگاه استاد) وات مونتگمري معروف و

 ياد مستشرق. است شده ترجمه عربي به که دارد هم «مدينه در حمدم» و «مکه در محمد» عناوين با کتاب

 هشد ترجمه فارسي به هم برخي و است عمومي و بازاري آنها بيشتر که دارد هم ديگري متعدد آثار شده

 .است

 اهلل رسول عصر در اسالم تاريخ زندگي ويژه و يافته ادامه 55 صفحه تا و شده آغاز 19 صفحه از فصل اين

 .تاس( ص)

 ارائه در ارجاعي نوع هيچ مؤلف که است اين کند مي توجه جلب( ديگر فصول و) فصل اين در که آنچه

. ستا شده گذاشته اختيار در مدرکي و منبع گونه هيچ بدون وي هاي تحليل با تاريخي مواد و نداده مباحث

 ايي،ه سبک چنين در. کند مي دشوار را ارزيابي کار البته و دارد وجود که است سبکي هم اين القاعده علي
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 بخش رد که است حالي در اين. گيرد قرار تحليل مبناي مسلمات و تاريخي اصول که باشد مقرر چنين شايد

 ست،ا ترديد محل سخت که را هايي نمونه که چنان است؛ دشواري کار مسلماتي چنين بودن اختيار در سيره،

 .است گرفته قرار نادرست هاي تحليل مبناي که کنيم مي مالحظه فصل همين در

 اين از تأسف اظهار آن مورد سه کم دست که دارد بلند کوتاه پاورقي هشت مترجم فصل، اين مجموع در

 نبرد رد را سلمان اسم يا نکرده، اشاره غدير به که آن يا نبرده، نامي نبرد فالن سرداران از مثال مؤلف که است

 .است نکرده ياد خندق

. است تهگف خود هاي ديدگاه اساس بر را مطالب اين مؤلف البته که اين به است کلي اشارتي هم اخير پاورقي

 آمده پاورقي در و ترجمه الميزان تفسير از سطوري غرانيق، مبحث در مورد يک در تنها ها پاورقي اين ميان از

 وحي بانيم تخريب در مؤلف برانگيز ترديد و شگفت هاي گيري نتيجه به ربطي مطالب آن که حالي در. است

 .ندارد

 سلمانم يک مثل که ندارد انتظار او از کسي و است نامسلمان مستشرق يک وات مونتگمري که است آشکار

 مهم مقطع اين باره در مطلب، صفحه 11 که است ممکن چگونه که است آن آشکارتر و تر مهم اما. بينديشد

 مونهن که) نشود داده توجهي آن آشکار و واضح اريخيت اغالط به تنها نه و شود ترجمه فارسي به تاريخي

 داده پاسخي برد، مي سؤال زير را وحي و اسالم اصول و اساس که مواردي به بلکه( ديد خواهيد را هايي

 دارند بوين سيره با مختصري آشنايي که کساني حتي که است روشن و واضح قدري به اشکاالت اين. نشود

 .شوند آگاه و واقف مباحث نآ از بسياري به توانند مي

 ايه تحليل و نادرست هاي نگره يا تاريخي اغالط از موارد آن همه به پرداختن هم سطور اين نويسنده بناي

 ناشر کي که اين از تأسف اظهار با است، آشکار و مشهود موارد از برخي به اشارتي فقط بلکه نيست عوضي

 ترديد حلم را وحي که بپردازد چيزي نشر به دهد مي اجازه خود به چگونه ديني تبليغات مرکز يک به وابسته

 ايهپ که هايي تحليل ورزند، مي عشق( ص) خدا رسول به که مردمي چشمان پيش در اينچنين و دهد مي قرار

 ستني بخشش قابل باشد هم مورد يک اگر حتي زمينه اين در. سازند منتشر سازد، مي ويران را نبوت هاي

 .باشد محدود چنين حجمي در مورد چندين هک آن به رسد چه

 ساب و خورد نمي چشم به آن در دقتي آشکارا و آيد مي نظر به ساختگي و نابسامان هم ترجمه که بگذريم

 تاريخ و زبان متخصصان عهده به را کار اين البته که باشد متن شدن ترجمه بد از ناشي اغالط، آن از برخي

 آنها زا بسياري بلکه عبارت، از برخي در موجود هاي ابهام. دهند تطبيق ديگريک با را متن دو تا گذاريم مي

 جمالت اندازه چه بفهميد تا بخوانيد را کتاب 33 صفحه تنها. دهد مي نشان وضوح به را ترجمه در ناتواني
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 تا رماييدف مراجعه شده افک واقعه از 51 صفحه در که بياني به نمونه براي يا و. هست کتاب اين در نامفهوم

 .دريابيد خواننده به آن انتقال و واقعه آن باره در را کتاب محتواي انعکاس قدرت

 :است قرار اين از دارد جدي مشکل رسد مي نظر به که مواردي اما

 شيطاني آيات دانستن درست. 1

 رد تاريخي دوره دو ميان مرزي را آن که است قائل ارزش چندان غرانيق واقعه يا شيطاني آيات براي مؤلف

 شسرساز مکه بزرگ تجار با( ص) پيامبر که اي دوره. داند مي اسالمي عقايد شرح در مردم با وحي برخورد

 از بعد: »شود مي تيره آنان ميان روابط که اي دوره دوم، و کند جلب را آنان موافقت تا کند مي تالش و دارد

 (.31 ص) «شد تبديل آشکار ختالفيا به بزرگ تجار و( ص) محمد ميان خصومت الغرانيق حادثه

 رانيقغ واقعه در سرايان داستان هاي انگيزه در تغيير اندکي سرايان داستان دهد مي احتمال که اين ضمن مؤلف

 :نويسد مي و دانسته درست را آن اصل باشند، داده

 است ممکن که داشت اذعان بايد اما. دانست محض کذب را آن توان نمي که است عجيب قدر آن حادثه اين»

 .«باشد يافته تغيير سرايان داستان وسيله به ماجرا اين به شده داده نسبت هاي انگيزه

 :نويسد مي سپس

 هب احتماال اين و کند مي اشاره بود شده نازل محمد بر که اي وحي در شيطان دخالت به يکبار حداقل قرآن»

 اميدوار( ص) محمد که حالي در که است قرار اين از داستان. دارد اشاره رفت خواهد آن شرح که ماجرا همين

 آن رد منات و عزي، الت، بانوهاي الهه نام و شود مي نازل وحي يابد دست توافقي به بزرگ تجار با تا بود

 ميک. گيرد مي قرار تأييد مورد بانوها الهه اين وساطت نيز ديگر آيه سه يا دو ادامه در سپس. شود مي ذکر

 در ار بانوها الهه اسامي همچنان اما کند مي نسخ را قبلي هاي آيه که کند مي دريافت يگريد پيام محمد بعد،

 صاحب انهاانس که آن حال باشد، دختراني داراي خداوند است منصفانه غير که نکته اين گفتن با منتها. دارد بر

 (.31 ص.« )باشند پسر

 به و گرفته قرار تأييد مورد( ص) خدا رسول بر وحي در شيطان نفوذ کتاب، اين در است، واضح که چنان

 .است شده بازي الهي وحي با صراحت

 و انديشيده مي يکتاپرستي با آلود شرک افکار تلفيق در مدتها تا پيامبر که است آن مؤلف تحليل ادامه، در

 ها تهفرش يا ها بت وساطت پذيرش که است دريافته مرور به اما است؛ بوده زمينه همان در هم غرانيق داستان
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 از پيش که است دوره دو همان شرح واقع، در اين.  است ناسازگار توحيد باره در او اصلي هاي ديدگاه با

 :است چنين او عبارت. کرديم اشاره اين

 براي ايشني پذيرفتن بخوانيد] الغرانيق حادثه اساس بر معابد اين در نيايش پذيرش در( ص) محمد احتماال»

 غير. ستا انديشيده مي خداوند منقاد و گونه فرشته موجودي نيايش عنوان به آن، به[ شرکينم معابد در بتها

 او نزما مرور به صورت هر به باشد؛ انگاشته اي مصالحه عنوان به معابد اين در را نيايش او که است ممکن

 مخاطره به را تعاليمش ممه هاي جنبه نيايشي، چنين مقابل در شکيبايي و داري خويشتن که باشد برده پي بايد

 (.39 ص. )«سازد مي تميز قابل غير کيشي کافر از را او جديد دين و اندازد مي

 اوايل گويي که آنگونه داند مي قرآني آيات در تغيير از ناشي را( ص) خدا رسول بينش در تغيير اين مؤلف

 شده سخن آيات آن بعدا و بوده دهش پذيرفته مشرکين معابد در نيايش او قول به براي مماشات روش آيات در

 :است چنين او عبارت. است گرفته را آن جاي ديگري آيات و

 بزرگ تجار و( ص) محمد ميان اختالف و شکاف کرد، مي نسخ را قبلي هاي آيه که آياتي نزول از بعد»

 قرار قخالي ستايش مورد الوهيت بدون اما الطبيعي مابعد حقيقتي تا دهد مي اجازه[ قرآن] گاهي... شد آشکار

 دارد يم اظهار ديگر مواقعي در که حالي در سازند؛ مي منحرف را ستايشگران اينان که کند مي تأکيد اما گيرد،

 يگانگي بر يدتأک بعد به زمان اين از. ندارند همخواني واقعيتي هيچ با که نيستند بيش اسامي سري يک اينان که

 (.39 ص. )«است ماسال فرد به منحصر مشخصه که است خداوند

 ستا کرده رد ديگر جاي در و پذيرفته يکجا در را شرک( ص) رسول که نمايد مي چنان نوشته اين در مؤلف

 .کند پافشاري توحيد روي صرفا تا رسيده نتيجه به که است مرحله يک در درست و

 آيات تفسير – ترجمه تاس آن کرده، مطالب آن نقد در ناشر يا مترجم که کاري تنها بخش اين در متأسفانه

 و ريشه چگونه مؤلف که باشد داشته توجه آن بدون است آورده اينجا پاورقي در سطر چند در را غرانيق

 حليلت قريش تجار با ايشان رابطه چهارچوب در را تغيير آن و زده را( ص) خدا پيامبر توحيدي دعوت اساس

 .ماند مي باقي وحي در خلوص براي جايي چه تحليل اين در. است کرده

 مدينه در( ص) پيامبر حکومت انکار. 8

 هب اشاره ضمن وي. کند انکار مدينه در( ص) پيامبر براي را حکومتي نوع هر وجود تا کند مي تالش مؤلف

 :نويسد مي شد امضا هجرت از بعد ابتداي در گانه نه هاي گروه و قبايل ميان که قراردادي
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 هن طوايف اين از يکي بزرگ عنوان به ساده طوري به( ص) محمد ني،دي دعوي شناختن رسميت به از جداي

 به مدينه در را آرامش و صلح که منازعاتي که آن جز به. نداشت خاصي قدرت هيچ و کرد مي عمل گانه

 اصلهف مدينه در شده برپا جديد حکومت رهبريت از پيامبر بنابرين. شد مي ارجاع او به افکند مي مخاطره

 (.10 ص) .داشت زيادي

 اين در حکومتي کار نوع هيچ بوده، ساده قاضي يک که آن جز( ص) پيامبر که است آن سخن اين معناي

 .ندارد دوره

 جاهلي هاي غارت همان( ص) رسول جهاد. 1

 صويرت واقعي صلح و توحيد گسترش براي اي وسيله را آن خداوند که را اسالمي جهاد تمام، زيرکي با مؤلف

 :نويسد مي وي. داند مي يکي و داده پيوند جاهلي هاي غارت و قتل سنت با کند، مي

. شد مي محسوب ورزش نوعي واقع در و چادرنشين، عرب مرد پيشه ترين عادتي مغازي، آن جمع و غزوه»

 معارض هاي گروه شتر و گوسفند ربودن گريزها، و جنگ اين هدف ترين معمول اسالم از قبل گذشته در

 (11 ص.« )بود

 :نويسد مي اسالم صدر جنگهاي از شماري به اشاره با پسس وي

 اين به غنايم آوري جمع به ميل همچون ديني، غير يا سياسي داليل به شهرنشينان و صحراگردان از بسياري»

 (.51 ص. )«پيوستند دولت

 :دهد مي ادامه و

 عرابا توان که آنجا از اما ند،کن زندگي صفا و صلح در هم با پيروانش که بود آن خواهان طبيعتا( محمد) او»

 تا شد مي يداپ بايد جايگزيني نتيجه در شد، مي صرف انداختند مي راه به قبايل ديگر ضد جنگهاي در بيشتر

 ااساس که امري بود، نهفته مقدس جنگ يا جهاد مفهوم در پيش از جايگزين اين. گردد آن صرف انرژي اين

 (.51 ص.« )شد مي زني غنايم کسب شامل و بود غزوه يک شامل

 :نويسد مي( ص) محمد دستاورد عنوان به ديگر جاي در و

 را هادج تفکر پيامبر آنها، افروزانه جنگ قدرت سبب به هم آن جامعه شدن متالشي از جلوگيري منظور به»

 (.51 ص. )«کرد مطرح
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 صويرت يکديگر ضد بر قبايل جاهلي هاي غارت و قتل ادامه يکسره را اسالمي غزوات مؤلف، ترتيب بدين

 .است آمده آن روي مقدس جهاد از نامي تنها که کند مي

 ديگر موارد. 1

 :دهيم مي ارائه است دار مسأله يا تاريخي واضح اغالط که را موارد از برخي اينجا در

 هک کاروانهايي بر راه بستن منظور به( ص) محمد مدينه، در اقامت سال شش از بعد: است آورده نويسنده. 1

 (.11 ص) کرد گسيل مدينه خارج به را سواراني آنها توقيف هدف به و بودند حرکت در مکه و سوريه ميان

 .باشد مترجم خطاي بسا. سال شش نه است بوده ماه شش مقصود القاعده علي

 در اوائل در حضرت آن که کند مي تحليل چنين مدينه، در يهود با( ص) پيامبر رفتار تحليل در نويسنده. 8

 و طرح به شروع وي کردند، مقابله وي با آنان وقتي اما. شود شناخته رسميت به يهوديان توسط تا بود آن يپ

 (11 ص. )برخاست مقابله به يهوديان با و کرد ابراهيم دين تفکر بسط

 آن همم. ندارد تحليل اين به ربطي و شده مطرح مکه در ابراهيمي حنيف دين مباني که است حالي در اين در

 يچيز. گذارد مي نمايش به حضرت آن ديني هاي روش در را سياسي بازيگري نوعي تحليل اين که است

 .است نابخشودني نقد بدون ما ديني فرهنگ در آن انعکاس اما ندارد، اهميتي مستشرق يک ديد از که

 هفتاد ودحد و ندرسيد هالکت به مکيان از تن پنجاه از بيش» بدر جنگ جريان در که است نوشته نويسنده. 1

 دهبو نفر هفتاد از بيش قريش هاي کشته تعداد که است مسلم(. 19 ص. )«درآمدند اسارت به نيز آنان از تن

 «نفر پنجاه از بيش» به تعبير گرچه( 311/ 1: سيره) دارد تصريح آن به هشام ابن که است مطلبي اين. است

 !دارد توجيه جاي

 ظرمنت مردم هاي توده که حالي در: نويسد مي ابوبکر انتخاب به ميمتص و( ص) خدا رسول دفن باره در. 1

 ص) بودند( ص) محمد نزديک بستگان از برگزيدند خالفت به را ابوبکر که مرداني بودند، کار نتيجه شنيدن

108.) 

( ص) مدمح نزديکان شود گفته که است شگفت حال هر در. باشد اصلي متن از بدفهمي از هم نکته اين بسا

 !باشد شده بستگان به ترجمه به صحابه کلمه شايد. کردند انتخاب را بوبکرا

 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/735 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/735
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 «علينا البدر طلع» خبر نادرستي اندر

 مداح بن انيس دکتر: نويسنده

 جعفريان رسول: مترجم

 1119/  01/  81: سايت روي انتشار تاريخ

 

 قباست محلة به ورود آستانة در( ص) محمد حضرت از استقبال هجرت، در بحث مورد موضوعات از يکي

 واندهخ کنيزکان و دختران توسط آنجا در شودمي گفته که است سرودي استقبال، اين مشهور روايات از و

 صورت آن درستي بارة در دقيق علمي بحث يک تاکنون اما دارد فراوان شهرتي مردم يانم سرود اين. شد

 .است نگرفته

 علينا، درالب طَلَع حديث في دراسة» عنوان تحت که است اندونزيايي طاهر بن احمد بن انيس دکتر از زير مقاله

 – محرم ،18 مسلسل ش) منورةال المدينة دراسات و بحوث مرکز مجلة در «النشيد و للخبر حديثية دراسة

 را استداللها لُبّ و کرده تلخيص را مطالب ترجمه، در. است کرده منتشر( 11 - 31صص ،1181 االول ربيع

 .ام آورده

 «جعفريان»

* * * 

 :گويد که است «طلحه بنت عائشه ابن» به معروف محمد بن عبيداهلل خبر، اين اصلي راوي

 :خواندندمي را شعر اين کودکان و زنان شد، مدينه وارد( ص)خدا رسول وقتي

 الوداع ثَنيّات من علـيـنـا البـدر طَلَع

 داع هلل دعـا مـا علينا الشُکر وَجَـبَ

 سندي بررسي

: است نينچ بيهقي سند و است بيهقي النبوه دالئل کتاب آمده، آن در روايت اين که ايسيره کتاب نخستين

: يقول ائشة،ع ابن سمعت: يقول أباخليفة، سمعت قال، االسماعيلي، ابوبکر أخبرنا قال، االديب، ابوعمرو اخبرنا

 .گذشت که نقلي همان آخر تا.... قدم لما
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 قدم لما: عائشة ابن سمعت: يقول أباخليفة سمعت مطر، بن ابوعمرو أخبرنا: است چنين هم بيهقي ديگر سند

 نقل آخرين تا.... اهلل رسول

 مکه از هجرت هنگام در مدينه به حضرت آن ورود وقت به مربوط را خبر ناي ما علماي: افزايدمي بيهقي

 (.903 – 8/901: النبوة دالئل) است آگاه خدا و. الوداع ثنية در تبوک از حضرت آن آمدن وقت نه دانندمي

 .اندکرده روايت عائشة ابن همين طريق از همه ديگران، و( المصطفي شرف در) خرگوشي را روايت اين

 آن هب وي از زيرا است، منقطع او سند که است «عائشه ابن» همين به مربوط روايت اين سندي اصلي مشکل

 بن صحف بن محمد بن عبيداهلل: است چنين عائشه ابن اصلي نام. است افتاده نفر چند نام کم دست طرف،

 است، طلحه دختر ئشهعا نسل از که آن دليل به وي. 881 متوفاي تيمي معمر بن عبيداهلل بن موسي بن عمر

 عصر تا وي از آيد،مي بر اجدادش نام و درگذشت سال از که طور همان. است مشهور عائشه ابن به

 .است خالي سند در نفر چندين جاي( ص)رسول

 دربارة که اخباري: بگويد - شناس سيره و مورخ – العمري ضياء اکرم تا است شده سبب سندي، مشکل اين

 .ندارد ايصحيحه روايت رسيده، علينا درالب طلع سرود خواندن

 ابن ،(1/111: الثقات) حبان ابن مانند مورخان و محدثان و عالمان از زيادي عدّة سند، ضعف وجود با اما

 سمهودي و( 8/815: النبويه السيرة) کثير ابن ،(1/991: المعاد زاد)قيم ابن ،(11/18: التمهيد) عبدالبر

 .اندکرده روايت را آن نديگرا و( 1/818:وفاءالوفاء)

 بن مالک به را شده ياد خبر آن ضمن و آورده مراغي که هست روايت اين براي هم ديگر غريب سند يک

 را اشعار آن سپس و... االجاجير علي الخدور ذوات صعدت: که شگفت عبارت اين با کرده منسوب انس

 البدر لعط» خبر: گفت بايد بنابرين و نيست اعتنا قابل هم سند اين. هاستبام روي مقصود که است آورده

 .دارد جدي مشکل سند، لحاظ به «علينا

 :است شده وارد سرود اين متن به هم اشکاالتي سند، منهاي اما

 احتمال به و نداشته وجود زمان آن اشعار در که هست بودن رقيق و نرمي نوعي سرود، اين در که اين يکي

 .است سوم قرن اشعار از

 ود،شمي سروده مرتجال که اشعاري بر غالب وزن که حالي در است، «رمل» بحر وزن بر سرود اين که آن ديگر

 .است «رَجَز»
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 :شودمي گفته شعر اين در نشده «مدينه» يثرب نام هنوز که اين با چطور عالوه، به

 داع خـيــر يـا مـرحبـا المـدينة شــرفـت جـئـت

 و است مسند که روايتي جمله از. است شده نقل هم ديگري باراتع به خبر همين که است آن ديگر نکته

 ناي در. گشتمي باز جنگها از يکي از( ص)خدا رسول: است چنين رسد،مي حصيب بن بريدة به آن سند

 دف شما سر باالي برگشتيد، سالم شما اگر ام، کرده نذر من خدا، رسول اي: گفت و آمد سياه کنيزي وقت

( ص)خدا رسول گاه آن. ام کرده نذر: گفت کنيز. خير اال و بزن ايکرده نذر اگر: دفرمودن حضرت. بزنم

 :گفت زده دف کنيز آن و نشست

 علينا البدر اشرق

 الوداع ثنيات من

 علينا الشکر وجب

 داع هلل دعا ما

 برخ که است چنين نظر آن بر عالوه و نياورده خود «صحيح» در را حديث اين حبان ابن که است اين اشکال

 .است شده افزوده آن به ديگري خط به نسخه روي و نبوده هم «الضمآن مورد» کتاب اصل در شده ياد

 :است شده افزوده آن به هم ديگر بيت يک «رزين» از نقل به( 1/111) الرشاد و الهدي سبل در

 الـمـطـاع بـاالمـر جئــت فيـنـا المـبعـوث أيهـا

 کجاست؟ الوداع ثنية

 وداع. اندهدانست «الجبل في الطريق» کوه در مسير را آن برخي. است مرتفع جاي معناي به و ثنيّه جمع ثَنيات،

 .است توديع از که هم

 ثنيات: ستا شده گفته: گويدمي است آن محل تفسير در که اختالفي به اشاره ضمن باره، اين در فيروزآبادي

 .است مکه به مدينه از مسافران وداع جاي الوداع

 اواخر در که کسي با محل، آن در رسول که اندناميده نام اين به روي آن از را جا آن: است شده گفته نيز

 .کرد وداع گذاشت، مدينه در خود جاي در را او حياتش

 .کردمي اعزام که است سرايايي از برخي با او وداع محل آنجا: است شده گفته نيز
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 .است همدين در وادي يک نام: است شده گفته نيز و

 سيره اهل که است چيزي اين. است مسافران توديع محل و است جاهلي نام يک اين که است آن درست و

 .اندگفته تاريخ و

 :است آمده چه الوداع ثنية باره در روايات در

 :هست روايت چند باره اين در

 زنان وقت ناي در. بود شام يرمس سمت در که رسيديم ايعَقَبه به بوديم، تبوک عازم وقتي ما که گويدمي جابر

 خداوند رب شده خشمگين حضرت. گفتيم را مطلب آمد( ص)پيامبر وقتي. گشتندمي ما اطراف و آمدند ما متعه

 ندس. گويند الوداع ثنية را آنجا همين براي. کرديم وداع آنان با آنجا در ما. کرد نهي «متعه» از و فرستاد درود

 .است ضعيف حديث اين

 تعهم عنوان به را زناني آنجا از کساني گشت،مي بر خيبر از( ص)خدا رسول وقتي است آمده گريدي خبر در

 و کرد چنين آنان. کنيد رها را خود متعه زنان: فرمود اصحاب به رسيد، مدينه به حضرت وقتي. بودند گرفته

: طاوس معجم در برانيط را مشابهي روايت. است ضعيف نيز حديث اين سند. شد ناميده الوداع ثنية اينجا

 در مبودي تبوک عازم وقتي: گويد که ابوهريره از ديگر روايتي و. است ضعيف هم آن که است آورده 1/910

 اين و.... کردندمي گريه که زناني و ديد را چراغهايي( ص)خدا رسول وقت اين در. آمديم فرود الوداع ثنية

 .داد را متعه تحريم دستور( ص)خدا رسول که

 اين نبنابري و کرده، حرام خيبر در را متعه( ص)خدا رسول که است معتقد بودن، سني دليل به مقاله، مؤلف

 ريمتح روايات اصل که دهدمي نشان متشتت نقلهاي اين خود که حالي در. پذيردنمي را آن مشابه و روايات

 .است دوم خليفة زمان به مربوط مطلب اين و نيست قبول قابل( ص)رسول زمان متعه

 وارد کسي هر گويدمي که را جاهلي نقل يک طور همين. ندارد قبول را نقلها اين مقاله، مؤلف حال، هر در

 خاصيت وام،ع. کشيدمي شيهه االغ ومثل گذاشتمي بناگوش به را دست ايستاد،مي ثنيه اين روي شد،مي يثرب

 .ماندمي سالم و شودنمي گرفتار شهر اين وباي به کند، چنين کسي اگر که دانستندمي اين را آن

 الوداع ثنية دقيق محل

 از – ديگر برخي. دانندمي مکه سوي به مدينه خروجي مسير در را آن عياض، قاضي و داودي مانند برخي

 .دانندمي شام مسير در را آن محل – هامدني جمله
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 .کرديم مالحظه را خبر آن هايدشواري که است علينا البدر طَلَع سرود همان اول، دسته دليل

 از سفيان از است بخاري روايت دانند،مي شام به مدينه خروجي مسير در را آن محل که دوم، دسته دليل

 را( ص)خدا رسول تا رفتيم الوداع ثنية به هابچه همراه که آورممي ياد به: گفت که يزيد بن سائب از زهري

 مکه به دينهم خروجي مسير در الوداع ثنية گويندمي که را نيکسا هم قيم ابن. ببينيم گشتمي بر تبوک از که

 همک از که کسي و است شام راه سمت در الوداع ثنيات که است روشن: گويدمي و کرده وهم به متهم است،

 .آيدمي شام مسير از که کسي مگر کندنمي عبور آن از و بيندنمي را آن آيدمي مدينه به

 هم انصاري عبدالقدوس. گويندمي الوداع ثنية را جا دو هر که گويدمي کرده جمع را نظر دو ميان فيروزآبادي

 .است شمرده روا مورد دو هر بر را آن صدق است، مسافران با وداع که آن معناي مالحظه با

 روي د،رسي قبا به مدينه به مکه از هجرت در حضرت وقتي شود،مي گفته که است اين هم شگفت نظر يک

 و دهبو شامي الوداع ثنية همين نزديک شان جاي که گذشت ساعده بني به و شد مدينه وارد تهنشس شتر

 هآمد مسجد( بعدي) محل به آنجا از و رسيده شامي الوداع ثنية به باز هم هجرت جريان در حتي بنابرين،

 .است گفته را حرف اين عکس حجر ابن. است سمهودي رأي اين. است

 کجاست؟ هامروز الوداع ثنية جاي

 قبلي نام که) ابوبکر خيابان ابتداي در فعلي مدينه وسط طبعا باشد، – شام مسير – شمال در الوداع ثنية اگر

. شويديم خارج مناخه تونل از که محلي در درست خيابان، اين راست دست. است گرفته قرار( بود سلطانه اش

 هالراي جبل به که «العيون طريق» بتدايا شما راست دست و است سلع کوه حاضر حال در شما چپ سمت

 .رسدمي

 اديو بر مشرف که است جايي در آن محل شده گفته بدانيم، – قبا سمت – جنوب در را الوداع ثنية اگر اما

 .اندگرفته هاحره را آن اطراف و است مدينه غرب جنوب عروه، بئر سمت به آنجا از و عقيق

 تقاطع از کرده، طي را( خطاب بن عمر) مکه قديم طريق که است کسي چپ سمت اکنون، هم عروه بئر جاي

 آن پشت که هست عروه مسجد نام با ايشده احداث تازه مسجد آنجا در. گذردمي دوم شهر دور خيابان

 .است عروه بئر آن جلوي و عروه قصر آن کنار در و دارد وجود قديمي مسجد يک بقاياي

 «لوداعا ثنية» و است مکه در وادي يک «وداع: »نويسد مي «ودع» ماده يلذ منظور، ابن که است آن شگفت نکته

 :گفتند کرده استقبال وي از مکه کنيزان شد، مکه وارد( ص)خدا رسول که زماني. آن به منسوب
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 علـيـنـا البدر طلع

 الوداع ثنيات من

 علينا الشکر وجب

 داع هلل دعـا مـا

 .شناسيمنمي ار آن مستند که است منکري و غريب سخن اين

 :هست هم ديگري روايات استقبال باره در

 و مردان .آييم فرود کسي چه نزد که داشتند نزاع مردمان بود، شب و شديم مدينه وارد وقتي: گويدمي ابوبکر

 يا محمد يا اهلل، رسول يا محمد يا: دادندمي ندا ايستاده راه در هم خدمه و هابچه و بودند ديوارها روي زنان

 .اهلل ولرس

 .اندکرده روايت مسلم و بخاري را روايت اين

 .شديم راه وارد ما و آمدند بيرون همه مردم که گويد است، کرده نقل ابوبکر هم را آن که ديگري روايت در

 .محمد جاء اکبر، اهلل اهلل، رسول محمد جاء محمد، جاء: زدندمي فرياد خدمه و غالمان و مردم

 .است کرده نقل نيز حاکم را روايت اين

 آمدن اندازهبه را مدينه مردم چيزي هيچ اما بود، عمير بن معصب مهاجر اولين: گويدمي هم عازب بن براء

 ابن و بخاري هم را روايت اين. محمد قَدِم: زدندمي فرياد کنيزان وقت آن در. نکرد خشنود( ص)خدا رسول

 .اندکرده روايت سعد

 جاء ،اهلل نبي جاء: گفتندمي کساني رسيد، حضرت وقتي: گويدمي ضرتح ورود شرح در هم مالک بن انس

 جاء» :گفتندمي که بودم هاييبچه وسط من که گويدمي انس. است کرده روايت بخاري هم را اين. اهلل نبي

 .بودند استقبال اين در انصار از نفر پانصد و آمد که آن تا «محمد

 انصار مردان و زنان شد، مدينه وارد( ص)خدا رسول وقتي: گفت که است شده روايت مالک بن انس از باز

 دهز دف النجار بني از کنيزکاني وقت، اين در. برود آنان نزد که خواستندمي حضرت آن از کدام هر و آمدند

 :گفتندمي و

 النجار بني من جوار نحن
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 جار بن محمّد حبذا يا

 مه من: فرمود حضرت. سوگند خدا به آري: گفتند ؟داريد دوست مرا آيا: پرسيد و رفت آنان نزد حضرت

 .اندشده متهم خبر اين راويان از برخي. دارم دوست را شما واهلل

 مشکل رب عالوه و نشده روايت صحيحي طريق از «علينا البدر طلع» سرود خبر که است آن بررسي اين نتيجه

 .دارد هم متن در دشواري سندي،
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 هجري 519 سال در مکه در هولناک حادثه يک شرح

 جعفريان رسول: نويسنده

 1119/  01/  08: سايت روي انتشار تاريخ

 

 حجاج رسيد، خود اوج به( 580 سال) چالدران جنگ در که يصفو و عثماني دولت رويارويي با همزمان

 و مکه در هم و راه طول در هم عام، طور به شيعيان و خاص، طور به شدند،مي حج عازم ايران از که عجم

 «اَروام» يعرب منابع اصطالح به يا روميان از هاييگروه تدريج به زمان، اين. شدند روبرو هاييدشواري با مدينه،

 هايعجم از هم شماري شهر،که دو اين در موجود متعصب هايگروه همراه و شدند ساکن مدينه و کهم در

 .کردندمي برخورد ايراني شيعيان خصوص به شيعيان با بودند، سني طبعا و ماوراءالنهري

 تباطار نيز مکه با که است خشن برخوردهاي آن از معروف نمونه يک 519 سال در ثاني شهيد شهادت داستان

 مدآ و رفت هم استانبول به حتي و نيامد ايران به هرگز که اين و اعتدالي موضع داشتن رغم به وي. دارد

 سنّي افراطي هايگروه سوي از داشت، مختلف مذهبي هايگروه با متعادل رفتاري هم بعلبک در و داشت

 .شد سوزانده جسدش و رسيد شهادت به و گرفت قرار اتهام مورد

 در ت،اس الحرام اهلل بيت تأسيس في االنام مفرحة رسالة نويسنده که هم کاشاني العابدين زينمال همچنين

 .شد کشته الحرام مسجد در 1011 سال

 يک بود، خواندن خطبه مشغول جمعه خطيب که حالي در رمضان، ماه پانزدهم جمعه، روز ،1011 سال در

 و گرفتند را او جلوي اطرافيان. المهدي انا: زدمي دفريا که حالي در شد ور حمله وي به شمشيري با عجمي

 برکة نزديک در و برده معالت طرف به کشان کشان را او آمده سراغش به نماز از پس. کردند حبس را وي

 يهان مالمسل کون االفکار، فيه تُحار عظيم امر هذا و: نويسدمي حادثه اين ذکر با عصامي. زدند آتش المصري،

 .مکراهلل من باهلل نعوذ بالنار، يحرق ثم موجب، بغير يقتل و االهانة، هذه

 و گشتند سنگسار يا شده کشته شيعه حجاج از تعدادي که داد رخ مکه در وقايعي هم باز 1011 سال در

 وهمت يا توطئه يک از ناشي و اساسبي بوده، مکه در حاضر و معاصر خود که عصامي گفته به هم آن اساس

 .بود
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 و کهن منبع يک که داريم 519 سال به مکه در استرآبادي شيعه روحاني يک کشتن از موردي اکنون، اما

 بود( 581 م) سليم سلطان فرزند سليمان سلطان عثماني، سلطان زمان اين. است کرده ضبط را آن خبر معاصر،

 سال از طنتشسل و کردمي سلطنت ايران در طهماسب شاه زمان، همين. کرد سلطنت 531 تا 581 سال از که

 .کشيد درازا به 511 تا 510

 بن النجم نب العز بن اهلل جار از الوري اتحاف لتکملة القري بلوغ بذيل المني نيل کتاب ما نظر مورد خبر منبع

 رويدادهاي که است تاريخي اثر يک( 1180 الهيلة، الحبيب محمد تحقيق الفرقان، مؤسسه لندن،) المکي فهد

 .است کرده ثبت 511 الثانيه جمادي تا 581 سال حجه ذي از از را مکه شهر

 القري ام باخبار الوري اتحاف بذيل القري بلوغ کتاب ذيل اثر اين است، آشکار کتاب نام از که گونه همان

 ام بأخبار الوري اتحاف معروف کتاب بر ايتکمله خود کتاب آن که است( 588 م - فهد بن العز تأليفِ)

 .است( 119 م - هاشمي مکي فهد بن محمد بن عمر الديننجم از) القري

 ،550: م نهروالي الدينقطب از) الحرام اهلل بيت بأعالم االعالم جمله از مکه دوره اين تواريخ ديگر در متأسفانه

 ذيل نيز( 1115 مکه، چاپ ؛1/811: بنگريد) الکرم منائح در چنان. است نيامده آن خبر( 8001 قاهره، چاپ

 .است نشده گزارش خبر اين شده، ادي سال وقايع

 سال در برکات. بود برکات فرزند ابونمي محمد مکه، امير زمان، اين و داد رخ 519 سال در نظر، مورد واقعة

 اربسي هم امارتش زمان که مکه امراي مشهورترين از يکي دوم، ابونمي به شهر اين حکومت و درگذشت 518

 اين امارت دار عهده حسن فرزندش زمان آن و درگذشت 558 سال ممحر در وي. رسيد بود، طوالني بسيار

 .است داده روي دوم ابونمي دورة در شده ياد واقعة اين بنابر. شد شهر

 :است شده نقل المني نيل در شرح اين به استرآبادي حسين شدن کشته خبر

 يکي – الصفا باب کنار رد که کلبرجيه مدرسه در هاعجم از گروهي[ 519] شوال 11 يکشنبه شب مغرب در

 نحسي او به که شخصي با سمرقندي ابوالمعين شيخ و مالعارف قبيل از بود، – الحرام مسجد ابواب از

 قال،: شايد. فقالوا :تعبير] گفتند. کردندمي گفتگو( الخائنين اليحب اهلل ان) آيه باره در شدمي گفته استرآبادي

[ بوبکرا يعني] صدّيق به نسبت را بُغضش و است، شده نازل خطاب بن عمر شأن در آيه اين:[ گفت او يعني

( ص)خدا رسول که اين و هستند گمراه درفروع، اختالف خاطر به اربعه مذاهب ائمه که اين و کرده آشکار

 هشيع همانا ناجيه، گروه آن و است، يافته نجات تنها يکي و شده تقسيم فرقه 31 به امت که است فرموده

 .است
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 الدينمصلح افندي رومي قاضي منزل به برداشته را وي کرده، انکار را او سخن هاعجم از بسياري وقت اين در

 هک گفتم من: گفت و کرد انکار را اوّلش سخن او. کردند مطرح آنجا در را او مطالب و بردند حنفي مصطفي

 روزه، امر در نزنا با يعني «اشروهنب فاالن عنکم عفا و عليکم فتاب انفسکم تختانون کنتم انکم اهلل علم» آية

. کرد اعتراف هم او و گفت را اوّل سخن که دادند شهادت آنان از نفر ده. است شده نازل عمر باره در اين

 قاضي. است شيعه مذهب و من مذهب اين. نه: گفت پاسخ وي هستي؟ ديوانه تو آيا: پرسيد او از قاضي

 به ار وي تا خواست حسني مرشد حاکم نايب عقبه، بن محمد فرمانده از آنگاه. کنند زنداني را او داد دستور

 قاضي به خطاب شده، بلند مکه اهل از برخي و هارومي و حاضر هايعجم صداي وقت، اين در. ببرد زندان

 اضيق باب در فرياد، و داد وقت اين در. سازي رها اوّل، رافضي مانند گرفته، رشوه او از خواهيمي تو: گفتند

 باال مغرب نماز وقت در مسجد، به چسبيده بود، مشهور مجاهديه مدرسة به قديم در که عينيه مدرسه رد

 يدتهد سنگباران به را او مردم که ببرد قاضي[ خانه] باب از را او خواست عقبه بن محمد فرمانده. گرفت

 روميان از يکي وقت اين در. ادد نجات را خود الحرام مسجد به رفتن با و کرده رها را او ترس از وي. کردند

 اين در. افتاد زمين روي مرد آن و زد او به کاردي ديگري. زد عجمي مرد آن گردن به خنجري با آمده جلو

 ار خود تا بست را اش خانه در هم قاضي. کردند سنگسار بود، قاضي باب نزديک که را او حاضرين وقت،

 علهش گذشته شب از پاسي تا آتش. سوزاندند را او زده آتش را مقتول مردم، سپس. دهد نجات آنان دست از

 -معزول – مفصول يعقوب بن تاجي مالکيه قاضي که است شده گفته شد، آرام و رفتند مردم وقتي. بود ور

 کرده، خاموش ار آتش هم او. کند دفن شَبيکه قبرستان در کرده کفن برداشته را مقتول تا داد دستور فرمانده به

 يقاض خانه کنار در که اين در را عامه اقدام کرده، ستايش را وي کار عاقالن. کرد دفن و برد شبيکه به را او

 اين از. کند خير به عاقبت و گرداند اصالح را احوال متعال خداوند. کردند انکار کردند، تجري چنين اين

 روز که بودند شيعه از جماعتي او همراه که شدمي گفته. ماند باقي( بچه آن مادر) کنيز يک و بچه يک مقتول،

 8/311: المني نيل) خواندند معالت در را عيد نماز و آمدند بعد روز بلکه نشدند حاضر سنت اهل همراه عيد

– 311.) 

 :دهيم توضيح را نکاتي است الزم متن اين شرح در

 حسين هبار در اطالعاتي ات است نيامده حال شرح کتب يا تواريخ از اعم شيعه منابع در خبر اين متأسفانه 1

 زيمرک و ايران کهن شهرهاي از که دانيممي - فعلي گرگان – استرآباد باره در. آوريم دست به استرآبادي

 علماي از ياريبس و بوده امامي شيعة يکسره سوي اين به هفتم قرن از تقريبا شهر اين. است بوده شيعيان براي

 تشيع اريخت کتاب در مفصل شرحي باره اين در. بودند استرآبادي ،صفويه زمان تا قرن اين از شيعه برجسته

 .ايم آورده( 1111 اسالمي، پژوهشهاي بنياد مشهد،) استرآباد و جرجان در
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 هصفوي آمدن کار روي به زيادي کمک شهر، اين شيعيان که آيدمي دست به چنين صفوي دوره تواريخ از

 از نقل هب المني، نيل کتاب همان حاشيه در. بودند تند و صريح بسيار خويش، تشيع در خصوص به و کرده

 «يرافض مالحسين» «استرآبادي حسين» جاي به المني نيل حاشية در وي که است آمده نهروالي الدينقطب

 تريتي قسمت، اين براي نهروالي، گويا. کندنمي روشن مقتول باره در را چيزي هم نام اين اما. است نوشته

 اين هک اين هست آنچه. است داشته استرآبادي از خاصي اطالع که آن نه نوشته، صفحه کنار و کرده انتخاب

 به ات ديرزمان از که موارد از بسياري مانند و بوده جدل و بحث اهل که باشد دين عالم نفر يک بايد شخص

 .است پرداخته مخالفان با مذهبي گفتگوي و بحث به ايم، بوده شاهدش امروز

 و رفت فشارها، اين رغم به و کردندمي زندگي حرمين در هاايراني از شيعياني همواره سالها، اين تمام در. 8

 هااسترآبادي خصوص به. داشت ادامه علمي، هايبهره هم و حج فريضه انجام براي هم شهرها، اين به آمد

 از مهمي بخش سترآباديا امين محمد ميرزا مانند برخي و نبود اندک حرمين در شمارشان صفوي، دوره در

 در هم انشيعي اقامت و بود بيشتر مدينه در شيعيان شمار البته. کرد سپري نواحي آن در را اش علمي حيات

 نيل تابک همين در. بودند اثناعشري شيعه رسما مدينه، سادات از شماري که خصوص به. بود بيشتر ديار آن

 افضهر و مدينه فقهاي ميان رسيد، تقسيم براي هند از ليپو وقتي که است شده آن به اشاره( 1/811) المني

 شيعيان که اريفش با نهايت در. کند تقسيم سنيان ميان تنها را پول تا بود آن بر وکيل زيرا آمد؛ پيش درگيري

 .شود داده ايشان به آن دينار هزار تا شد مقرّر آوردند،

 به اسابق که العينيه مدرسه دوم و کلبرجيه مدرسه نخست. است شده ياد مکه در مدرسه دو از متن اين در. 1

 با - استثناءا – مدرسه اين از( 8/931: المني نيل) ديگري جاي در. است شدهمي گفته المجاهديه مدرسة آن

 غاية در مدرسه اين نام که است گفته( 8/319: المني نيل) جايي در مصحح. است شده ياد «کَلَبَرقيه» عنوان

 ييعن عثماني، صُرّه امين آمدن فرود محل مدرسه، اين روي، هر به. است شده ضبط الکبرقيه (1/113) المرام

 ،911) منبع همان در مورد چند در کم دست و بوده مکه در عثماني دولت طالي هايسکه توزيع مسؤول

 که تاس تنيگف. است بوده الصفا باب کنار در شده ياد مدرسه. است شده ياد مطلب اين از( 135 ،915 ،931

 اب و مردم مختلف طبقات ميان آنجا در هاسکه و بوده روميه صُرّة امين اقامت محل زماني هم العينيه مدرسة

 مدرسة که است آمده هم ديگري جاي در(. 993 ،1/131: المني نيل) است شدهمي توزيع مکه، قضات نظارت

 شد،مي نصب عثماني سلطان طرف از که هم هجد نايب(. 1/113: همان) است بوده يماني رواق در مجاهديه،

 (.1/130:همان) گزيدمي سکونت العينيه مدرسه همين در آمد،مي مکه به که زماني
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 ياسترآباد حسين با کلبرجيه مدرسه در - اعاجم: ج - «عجم» از گروهي که است آمده عبارت نخستين در. 1

 - رودمي اشارت آن به کتاب اين در فراوان که – عجم موارد، اين در که داشت توجه بايد. کردندمي بحث

 مکه در باز دير از که است ديگري مناطق و سمرقند از ماوراءالنهري سني طالب يا و ساکنان به اشاره

 مکه به حج براي کرده کوچ خود مناطق از مختلف ادوار در جماعت، اين. خواندندمي درس و زيستندمي

 ادامه کرد غلبه نواحي آن در روسيه دولت که اواخر اين تا مهاجرت اين. دماندنمي جا همين و آمدندمي

 هک طوري به اندآمده در مکه اصلي ساکنان صورت به گروه، اين از عظيم نسلي تاکنون، قديم از و داشت

 اهششبخ از سهمي که اعاجم، از هميشه عثماني، اسناد در. دارد امر اين از حکايت فراوان نيز آنان هايقيافه

 ايماجر در. هستند غيره و سمرقندي و ازبکي و بخارايي سنيان همان مقصود، و شده ياد شد،مي داده آنان به

 زا جماعتي عالوه به. بودند هم عثماني ترکهاي عبارتي به يا هارومي يعني اروام ها، عجم اين منهاي مزبور،

 .است شده گزارش صراحت به برخ اصل در که است مطالبي اينها. داشتند دست نيز مکه اهل

 عنيي شده نازل عمر شأن در که است گفته استرآبادي حسين شد ادّعا قاضي حضور در که نظر مورد آيه. 9

 اين. است قينقاع بني به مربوط که است آياتي ضمن و آمده 91 آيه انفال سورة در «الخائنين اليحب اهلل ان»

 رانده بيرون مدينه از هجرت از دوم سال در و گرفته قرار( ص)رسول و خدا خشم مورد شکن پيمان طايفة

 دوست را خائنان خداوند که است آمده و شده خيانت به متهم آنان، عهد نقض به اشاره با آيه، اين در. شدند

 گرفته رقرا تصريح مورد است، حادثه آن به مربوط که اين و آمده مطلب اين از شرحي شيعه تفاسير در. ندارد

 بن علي قح در معاويه خيانت بارة در آيه اين که است آمده قمي تفسير از نقل به صافي تفسير در تنها. است

 اين هک رسدمي نظر به بنابرين. نشد ديده باشد، عمر شأن در آيه که اين بر داير خبري اما. است طالب ابي

 هم خودش هک چنان. باشد نگفته ،نيامده شيعه تفسيري کتاب هيچ در که را مطلبي چنين استرآبادي، روحاني

 اين و است؛ عمر بارة در «باشروهن... انفسکم تختانون انکم اهلل علم» آية گفتم من که گفت وي. کرد انکار

 آن زياد، احتمال به. است آمده ديگر منابع و( 8/889) البيان جامع به معروف طبري تفسير در که است مطلبي

 انشهادتش بودند، غوغائيان و بلوائيان همين از که هم دهندگان شهادت و باشد شده تحريف تواندمي خبر،

 شيعه روحاني اين کشتن بر اصرار که بودند متعصب مدعياني آنان روشني به زيرا باشد؛ درست تواندنمي

 .بود نتواند حجّت سخنشان و داشتند

 مان،ز اين که داشت توجه ايدب اوال. است رومي ادريس بن مصطفي الدينمصلح نظر، مورد حنفي قاضي. 1

 القضات قاضي آن از پيش تا. بودند مکه در قاضياني هم ديگر مذاهب از البته و بود حنفي مکه، اصلي قاضي

 القضات يقاض که حنفي قاضي نخستين اما. بود مماليک دوران از سنتي ادامه که شدمي انتخاب شافعيان از مکه

 قاضي ورود با که است نوشته( 1030 م) طبري عبدالقادر بن علي. بود مصطفي الدينمصلح همين شد،
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 آنجا از و آمدمي روم سوي از اعظم، افندي که بود 511 سال در!( الدين مصدر: اشتباه به منبع در) الدينمصلح

 مکه وارد شامي حجاج با همراه 511 سال قعده ذي در مصطفي الدينمصلح اين روي، هر به. گرفتمي حکم

 مدرسة در وي که است نوشته( 8/135) المني نيل صاحب. بود حلب قاضي آن از پيش که ليحا در شد

 همه و کرد سکونت رومي الغباري بن ابوالقاسم موالنا دامادش منزل در الحزوره باب نزديکي در جماليه

 اب،کت همين در. آمدند وي نزد سالم و تبريک براي بودند، شده منفصل خدمت از که کساني جز به قضات

 در وي نام پي در که صفحاتي ذيل توانمي که است شده درج مختلف صفحات در وي از فراواني اخبار

 در قضاوت کار به شروع از پس وي. کرد مالحظه را مزبور موارد( 8/131: المني نيل) آمده اعالم فهرست

 .کرد سکونت داشت، شهرت المجاهديه مدرسة به سابقا که العينيه مدرسة

 مه متهم اين از از دارد بنا او که است آمده قاضي ضدّ بر مردم عامه اتهام باره در باال خبر در که ايتهنک. 3

 ماديج ششم چهارشنبه روز که است ديگري خبر به مربوط سازد، رها را او اوّل رافضي مانند و گرفته رشوه

 شامي فرد يک باره در مصطفي ينالدمصلح قاضي حضور در روز، اين در. داد رخ م519/1911 سال االولي

 دايا در اما آمدند قاضي نزد شهود. کرد انکار او اما. است کرده سبّ را شيخين که شد ادعا بندره حسن نام به

 بر حيو نزول در جبرئيل که است کرده ادعا او که گفتند برخي. کردند اختالف يکديگر با شهادت کلمات

 هک گفتند آنان... شودمي غرابيه مذهب همان که است بوده( ع)علي به مربوط وحي و کرده اشتباه( ص)محمد

 برخالف قاضي، .باشد شده را او دادن توبه يا توبه امکان به تصريح که اندنديده و است کفر سبب شيخين سب

 علماي اما. است شده روايت[ قول] اين و. شودمي داده توبه و شده تعزيز شخصي چنين که گفت آنان

 هشتم جمعه، روز ظهر در. گرفت باال او کار در مردم سخن باره اين در و نکردند موافقت وي با وا هممذهب

 پاداش اين: »کردند اعالم داده گردش مسعي در را او و کرده برهنه را او سر تا داد دستور قاضي مزبور، ماه

 را او آورده هجوم وهمر سمت به قاضي منزل از هم او حاميان. «است کرده سب را شيخين که است کسي

 .تعالي اهلل الي االمر و گرفت باال باره اين در سخن. کردند آزادش و بازگردانده

 با بسا و گرفته را شخص آن طرف قاضي که است شده متعصب مردم براي ذهنيت اين سبب قصه اين گويا

 است دهش سبب ذهنيت همين. ستا داشته او با - هاافراطي نگاه از البته - آميز مسامحه برخورد رشوه، گرفتن

 آتش و کشتند را متهم قاضي، گذاشتن کنار با و شده ميدان وارد خود مردم استرآبادي حسين ماجراي در تا

 .زدند

 ده،ش ياد يعقوب بن تاجي عنوان با او از و شده مقتول دفن و کفن براي واسطه که مالکي معزول قاضي. 1

 والش در که است مالکي يعقوب بن الديننجم بن الدينتاج وي امن. بود مکه مالکي قاضي زماني اصل در
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 يعرب رويدادهاي ذيل المني، نيل در. گرديد معزول انصاري ابوالقاسم جديد، مالکي قاضي آمدن با 519 سال

 هم ديگري اخبار. است شده درج حنبلي القضاة قاضي دختر قريش سيده با وي ازدواج خبر 581 سال االول

 الدينتاج نام ذيل اعالم، فهرست به مراجعه با که است آمده کتاب همان در مکه رويدادهاي در وي نقش از

 .يافت را آن موارد توانمي مالکي يعقوب بن الديننجم بن

 ألهمس اين اند،نشده حاضر مني در سنيان همراه عيد روز که اندبوده شيعه جماعتي اينان که اين باره در اما. 5

 اختالف در مهم ايمسأله قرن، چندين تا شده ياد دوره در که ايمسأله. گرددمي باز هالل رؤيت رد اختالف به

 به. بود اندکهک دادمي رخ اختالفاتي نيز سنيان ميان باره اين در البته. بود گزاري حج در سنيان و شيعيان ميان

 روز يک هنتيج در و بپذيرند را سنيان طتوس هالل رؤيت اندنتوانسته شيعيان شده، ياد سال در رسدمي نظر

 دعي از پس روز يک بوده، قربان عيد که حجه ذي دهم آنان براي نتيجه در و کرده آغاز را حجه ذي ماه ديرتر

 اشين تواندمي خواندند، معالت در را عيد نماز آنان که است شده قيد خبر پايان در که اين. است بوده سنيان

 .اشدب مکه سوي به آنجا از بازگشت و مني در قرباني از پس نماز اقامه يا و مني در نماند براي آنان ترس از

 اليح در اين. اندداشته نامعقول رفتار و بوده جري اندازهچه تا متعصب، افراد که دهدمي نشان خبر اين. 10

 تاوايف مطابق ريرفتا براي را زمينه تا است کرده تالش و داشته عاقالنه برخوردي حنفي قاضي که است

 اضيق کار از تنها نه نيز عقال کرده، اشاره خبر پايان در المني نيل صاحب که طور همان. باشد داشته موجود

 هميشگي تمشکال از يکي رفتارها قبيل اين. کردند محکوم را متعصب عوام رفتار بلکه کردند، ستايش مالکي

 هم عصامي که ديديم هم بحث همين مقدمة در. است ودهب ايفرقه هايفتنه آتش برافروختن در اسالمي امت

 رهابا و بارها هم خود مکه تاريخ کتاب در سباعي احمد. است کرده گاليه نابخرادانه رفتارهاي گونه اين از

 وردهابرخ آن بودن نامعقول و شيعيان با متعصبانه رفتارهاي قدح ودر کرده انزجار ابراز اعمال قبيل اين از

 .تاس گفته سخن

 افتي که موردي عجالتاً. است نبوده سابقهبي مکه در متأسفانه که است زدن آتش رخداد، اين هايزشتي از

. دبشکن را االسود حجر است خواستهمي و بوده رومي شدند مدعي که است فردي زدن آتش به مربوط شد

 کرده تأييد منبع همين.  است هبود 111 سال در واقعه اين زدند آتش و آورده بيرون الحرام مسجد از را وي

 شيخين سب مدينه در بود، رفته حج سفر به 531 سال در که طهماسب شاه همسر همراهان از يکي که است

 ببا کنار و کشته را او نيز آنان. دادند او قتل به دستور دو آن و آورده الحرم شيخ و قاضي نزد را او. کرد

 به هم آن عربستان وهابيان دست به ش 1188 سال در يزدي البابوط زدن گردن داستان. زدند آتش السالم

 که حالي در. است داشته ادامه ماجراها اين که دارد آن از نشان داشته، را کعبه کردن آلوده قصد که آن اتهام
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 گرفته خود دهان جلوي را خود احرام حوله نريزد، مسجد در که اين براي بود، کرده قي ناخواسته که وي

 .بود

 اشدب عبرتي. مذهبي تعصبات با مبارزه براي باشد درسي که شد مرور روي آن از حوادث بلکه حادثه ناي

 و عوام مشتي دست به بيگناهان خون ريختن سبب و زنندمي دامن اختالفات اين آتش به که کساني براي

 .شوندمي جاهل
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 0118 خرداد 09 باره در يادداشتي

 جعفريان رسول: نويسنده

 1119/  01/  11: سايت روي انتشار تاريخ

 

 که رم،مح به راماج. کرد صادر را «غارتگري يعني شاهدوستي؛» بيانيه وضعيت، اين از خشمگين امام: چکيده

 نفر، زاره صدها حضور با فيضيه در عاشورا عصر در امام شگفت سخنراني. شد کشيده بود، خرداد با مصادف

 تظاهرات و کرد بيشتر را هامخالفت دامنه خرداد، 9 شب در امام دستگيري. بود عمومي هايمخالفت بر آغازي

 در. درسيدن شهادت به نفر صدها آن، طي که شد پا بر شهرها بيشتر در شاه شخص بار اين و رژيم ضد بر

 ...بود امام از دفاع در و ضدسلطنت اصلي شعارهاي و تظاهرات اين مرکز بازار تهران،

 آن درباره نکاتي و خرداد 19 کوتاه شرح -شکست را روحانيت توبه امام وقتي

 1119 خرداد 19

 جعفريان رسول: پژوهشگر

 که رم،مح به ماجرا. کرد صادر را «غارتگري يعني شاهدوستي؛» بيانيه ت،وضعي اين از خشمگين امام: چکيده

 نفر، زاره صدها حضور با فيضيه در عاشورا عصر در امام شگفت سخنراني. شد کشيده بود، خرداد با مصادف

 اتتظاهر و کرد بيشتر را هامخالفت دامنه خرداد، 19 شب در امام دستگيري. بود عمومي هايمخالفت بر آغازي

 در. درسيدن شهادت به نفر صدها آن، طي که شد پا بر شهرها بيشتر در شاه شخص بار اين و رژيم ضد بر

 ...بود امام از دفاع در و ضدسلطنت اصلي شعارهاي و تظاهرات اين مرکز بازار تهران،

 داد تعهد هايکاييآمر به ميدان، از اميني علي کردن بيرون از پس شاه، که شد آغاز آنجا از خرداد 19 داستان

 راه 10 ماه فروردين در بروجردي العظمي اهللآيت درگذشت. دهد انجام را آنان نظر مورد اصالحات خود که

 .کرد آغاز حرکت اين براي را

 مصوبه دولت، هيأت سنا، و ملي شوراي مجلس طوالني تعطيلي در 11 مهر در که بود آن اقدام نخستين

 و دهش برداشته کنندگان انتخاب از اسالم شرط اوال آن، ضمن که کرد تصويب را واليتي و ايالتي هايانجمن

 .بود گرفته را قرآن به خوردن قسم جاي مقدس، کتاب به خوردن قسم ثانيا
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 وشنير وضعيت بود، شده منتقل نجف به هم بخشي و شده تقسيم نفر چند ميان زمان، اين که قم، مرجعيت

 تمخالف هايتلگراف براي را زمينه مشکل، توضيح و مراجع کردن جمع با نيخمي امام زمان، اين در. نداشت

 – امام از ياد بدون – مراجع پاسخ در علم اسداهلل که آن تا کرد فراهم را زمينه هم عمومي جو و آغاز

 .پذيرفت را آنان هايخواسته

 11 سال همان ماه دي در ششگانه لوايح بحث نباشد، شکست معناي به نشيني عقب اين که اين براي اما

. دش تر عمومي هامخالفت و کرد جمع را بيشتري علماي امام، بار اين. رفراندم طرح آن، دنبال به و شد مطرح

 1 رد علما به اهانت براي شاه و شد برگزار رفراندم. کرد مقاومت بود، کرده نشيني عقب بار يک که رژيم

 .است سرخ ارتجاع از بيش سياه، ارتجاع از او تنفر که کرد اعالم حرم در و آمد قم به 11 بهمن

 در ودب سرکوبي به مصمم که رژيم و شد اعالم عمومي عزاي نوروز. کرد بيشتر را قم هايمقاومت توهين اين

 .کرد حمله فيضيه مدرسه در گلپايگاني اهللآيت حضور با( ع) صادق امام عزاي مجلس به فروردين، 8

 صادفم که محرم، به ماجرا. کرد صادر را «غارتگري يعني شاهدوستي؛» بيانيه ت،وضعي اين از خشمگين امام

 غازيآ نفر، هزار صدها حضور با فيضيه در عاشورا عصر در امام شگفت سخنراني. شد کشيده بود، خرداد با

 بر اتتظاهر و کرد بيشتر را هامخالفت دامنه خرداد، 19 شب در امام دستگيري. بود عمومي هايمخالفت بر

 تهران، رد. رسيدند شهادت به نفر صدها آن، طي که شد پا بر شهرها بيشتر در شاه شخص بار اين و رژيم ضد

 .بود امام از دفاع در و ضدسلطنت اصلي شعارهاي و تظاهرات اين مرکز بازار

 مناسبت به. شد آزاد 11 فروردين در که آن تا نظر، تحت منزلي در سپس و بود زندان در ماه مرداد تا امام

 .شد برگزار بزرگي جشن قم، به امام ورود

 در آن، لدنبا به و برخاست آن با مخالفت به امام که شد مطرح کاپيتوالسيون اليحه ديگر بار 11 ماه مهر در

 .شد منتقل نجف به بعد ماه يازده و تبعيد ترکيه به 11 آبان

 :است اشاره قابل و مهم نکته چند خرداد 19 درباره

 براي کامل، طور به شاه، با مبارزه بود، گذشته نفت صنعت شدن ملي نهضت از که سال هشت رد. 1

 سال مرداد 81 کودتاي از ، سال هشت در. شد رو به رو بست بن با هامذهبي ـ ملي و ها،ملي ها،کمونيست

 ادخرد جبش. نمود مي محال امري آن، دادن شکست گويي، که بود شده استوار چنان استبداد، ،11 سال تا 18

 .افتاد در واهمه بدون هم آن شاه شخص با که دولت، با تنها نه و شکست را جو اين
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 صنعت شدن ملي مبارزات سال سه. بود مانده نتيجه بي آزاد مجلس و مشروطه ادبيات قالب در مبارزه. 8

 ياراخت در را انتظامي يروين و ارتش حتي چيز، همه و آنان، که حالي در بود، گرايان ملي قدرت اوج که نفت

 جناح؛ آن که بود هم آن معلول سرخوردگي، اين. بود کرده سرخورده هم را مردم و خورده شکست داشتند،

 از بيرون هب را ايشان آنان، از استفاده از پس و بودند گرفته بازي به را متدينان ها،مدت طي ملي، رهبران يعني

 .ردندک هم بدنام حتي و پرتاب قدرت دايره

 همان ها،کمونيست براي البته. بود شده محتوا بي امري مذهبي، اعتقاد بدون سياسي مبارزه دوره، اين در. 1

 ينچن با مدت طوالني سياسي مبارزه توانستند نمي جامعه، اقشار ديگر اما بود، کارساز خودشان باورهاي

 پر تنها که داشت وجود بزرگي فکري خأل ،بنابراين دهند؛ انجام ديني ـ فکري پشتوانه بدون را استبدادي

 ار خأل اين خرداد، اسالمي جنبش. کند هموار شاه با مبارزه کردن ايتوده براي را راه توانست مي آن، کردن

 .آمد پديد متعددي اسالمي هايسازمان هم پس آن از. شد سياست مبناي دوباره اسالم، و کرد پر

 .نبود ذکر قابل اصال که ملي جبهه. بازماندند حرکت از هاملي و دندآم هامذهبي فقط خرداد، جنبش در. 1

 ايذره که بود ايدانه پنبه هايديدن خواب و رياست طمع در و داخلي اختالفات گرفتار قدر آن جبهه اين

 وردم لبتها و آمدند ميدان به تأمل با قدري بودند، هاآزادي نهضت همان که هامذهبي ـ ملي اما نبود، آن به اميد

 کرد رکتح و ايستاد خود پاي روي بار، اين خرداد، جنبش که بود اين مهم اما. گرفتند قرار روحانيت استقبال

 اهلليتآ ديدن به و آمده قم به تهران دانشگاه دانشجويان بار، نخستين براي. کشاند خود دنبال به هم را آنان و

 اين تهداي با امام و کرد پيدا روحانيت به پيوستن ايبر راهي دانشجويي، جنبش پس، زان. رفتند خميني

 دعيم که دانشجويي، جنبش از بخشي اخير، هايسال در که حيف) داشت نگاه نهضت کنار در را آنان جريان،

 (.است کرده جدا هم تدين از را خود راه که مرجعيت، از تنها نه هست، هم

 رد نخست بار بود؛ رفته سرش کاله بار دو زمان، اين ات جامعه، متدين جناح و روحانيت که آن راستش.  9

 و لت است، سهل که خالي دست و آمد ميدان به قوا تمام با مرجعيت، حد در هم آن روحانيت، که مشروطه

. کند زنده را شريعت تا آمد مبارزه ميدان به مشروطه در روحانيت. داد ترکش زور به يا کرد ترک را ميدان پار

 ماراستع هم ماند، استبداد هم ديد، شگفتي کمال با اما ببرد، ميان از را استعمار و سازد دودمح را استبداد

 .گرفت قرار حمله مورد تجدد، نام به روحانيت و شريعت هم و بازگشت

 به روجرديب اهللآيت و نيامد قوا تمام با خوشبختانه بار اين رفت؛ سرش به کاله ملي نهضت در که دومي بار

 در که هم نفري چند همان اما نساخت، ملي نهضت فداي را خود چيز همه روحانيت و نکرد ماداعت مصدق

 کار توبه هم جماعت اين. شدند گذاشته کنار چگونه که بودند ناظر کردند، اعتماد هاملي به اصفهان و تهران
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 براي هم ساده زمينه يک حتي 93 انقالب تا بار، اين و کرده آغاز را جديدي جنبش روحانيت اکنون. شدند

 ملي رايب ميداني که داد رخ کوچک اشتباه يک البته. نشد فراهم نوين اسالمي جنبش صحنه در هاملي حضور

 .شد جبران زود خيلي هم آن که شد فراهم هامذهبي ـ

 از پس هک بود هاييحرکت در استثنا يک اين و گرفت قرار تقليد مرجع يک اختيار در جنبش اين رهبري. 1

 خاموش کامال چراغ با يزدي حائري اهللآيت مرحوم زمان در که قم در مرجعيت. بود شده ايجاد مشروطه

 اين ـ بود سياستمداري و اجبار روي از اين و ـ ايفتيله چراغ با بروجردي، مرحوم زمان در و کرد حرکت

 ائريح مرحوم سياست دوران که کرد مي درک خميني اهللآيت. آمد ميدان به نورافکن با خرداد، جنبش در بار

 تقيه» کرد اعالم همين، براي بيايد، ميدان به قوا تمام با روحانيت بايد بار، اين و است گذشته بروجردي و

 بود هاالس. کشاند ميدان به ناخواسته و خواسته را روحانيت همه ترتيب بدين و. «بلغ ما بلغ ولو است، حرام

 که آمد قدرتي و قوت چنان با بار اين و بود مانده خالي جامعه هبرير صحنه در جايش علميه، حوزه که

 شاه ،«دکر مي نصيحت را شاه آقاي» فيضيه مدرسه در خميني اهللآيت که زماني. کرد نمي را تصورش کسي

. شود خارج کشور از مفتضحانه چنين اين او، نصايح نشنيدن اثر در و مرد همين دست به که کرد نمي گمان

 زج هم کسي هيچ که چنان. کند رهبري و ايجاد را حرکت اين توانست نمي امام جز کس هيچ مسلم، طور به

 .ودندب کنارش در هاسال آن در قوا تمام با که هستند او شاگردان دارند، سهم کساني اگر. ندارد اساسي سهم او

 نهضت اما است، رفته هدر به دخردا نهضت که شد مي گمان بود، نداده رخ 93 سال در اسالمي انقالب اگر. 3

 هب بود روشن هيچ، که نبود ايساده کار آن کردن نابود که بود شده استوار چندان سال، سه همان در اسالمي

 ودناب را ملي نهضت و مشروطه ميراث همه که پهلوي، سلطنت خرمن به آتش و شده ور شعله دوباره زودي،

 هک پرداختند اسالمي و ملي هاينهضت دستاوردهاي کردن نابود به چندان هاپهلوي. افتاد خواهد بود، کرده

 زا بار اين شدند، خوشحال شاه رضا رفتن از مردم که اندازه همان و نداشتند ملت ميان در مدافعي کمترين

 با و آمد بيرون مبارزه اين از سرافراز خميني، امام آن رأس در و ديني مرجعيت. شدند خشنود فرزندش رفتن

 .کرد تأسيس را اسالمي نوين دولت تمام، تشجاع

 :بخوانيد خرداد 19 باره در هم شگفت سند يک اما

 :موضوع

 قم خرداد پانزده قيام در شگفت اي پديده ، فخاري ابراهيم

 :عنوان
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 قم در 1118 خرداد 19 مردمي تظاهرات

 :تاريخ

 1118 خرداد 89

 :توضيحات

 :[سند متن]

 کشور وزارت

 کشور کل شهرباني

 593/9 وندهپر

 است همراه نيز فخاري ابراهيم پرونده برگ سه پيوست به

 89/1/1118 تاريخ به

 گزارش

 ابراهيم شيخ نام به شخصي 19/1/18 روز در که است حاکي مامورين گزارش رساند مي عرض به محترمآ

 آذر خيابان در تهانداخ گردن به کفن و ماليده خود صورت به گل که حالي در( است معروف نام اين به)  بزاز

 ]:[که نموده اظهار کاشان دروازه همچنين

 جانشين را خميني آقاي و ام کرده تمام را کار خودم من است گفته[ ايشان] و ديده خواب به را زمان امام من

 [،] ام داده قرار خودم

 طهرم صحن به ودخ با را نفر هزار چندين و نموده تظاهر و اغتشاش به تحريک را جمعيت[  ابراهيم شيخ] و

 ودخ مطهر صحن در سپس نموده مي حرکت خميني يا مرگ يا شعار با جمعيت[ ي]جلو در نيز راه در و برده

 ]:[است گفته و[ کرده] بيان کننده تحريک اظهارات با را خود خواب جريان و رسانده بلندگو به را

 پدر و وا با من و پوشانده من به مادرم را فنک اين و ام کرده وصيت مادرم به رفتم صبح[ ،] نابينا دارم مادري

 ].[ هستم فداکاري آماده اکنون و ام کرده وداع پيرم

 ].[است غيرت روز و است جهاد روز امروز]:[  است گفته مردم به خيابان در ضمنآ و
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 ريدستگي براي لزومآ[ ،]است نموده مي تحريک مامورين به حمله و مقاومت و قيام به را مردم نيز ضمن در و

 فرزند ابراهيم از[ شد] دستگير مامورين وسيله[  به]  81/1/18 روز 11 ساعت در[ گرديد] اقدام مزبور شخص

[ ،] پزخانه کوره کارگر شغل[ ،] شخصي منزل[ ،] بيگ يعقوب گذر[ ،] قم ساکن و اهل فخاري شهرت اصغر

 و عيال داراي[ ،] سال 19 درحدود سن[ ،] 85313 شماره شناسنامه دارنده[ ،] بزاز ابراهيم شيخ به معروف

 ]:[ دارد مي اظهار[ شد] بازجوئي[ ،] جزئي سواد داراي[ ،] اوالد

 اآق کار ما گفت من به سيدي که ديدم خواب بوده آنجا را شب رفته جمکران مسجد به 11/1/18 روز عصر

 يآباد طرف از بخورم ائيچ خواستم مي نماز براي صبح].[  کنيم مي اصالح[ را( ]است خميني منظورش)

 زا بود زياد هم جمعيت[ ،] آمدم فوري دوچرخه با من[ ،] بردند را آقا که زدند مي فرياد و بود بلند سروصدا

 و است زياد جمعيت ديدم رسيدم که کاشان دروازه دم آمدم[ ،] آمدند مي قم طرف به جمکران از مرد و زن

 امام من]:[  گفتم بلند صداي با بودم سوار دوچرخه روي که مانطوره[ ،] اند گرفته را آقا گفتند مي هم آنها

 خريت[ ،] منزل آمدم دوچرخه با].[  کنم مي درست را[ خميني امام]= آقا کار گفت که ديدم خواب به را زمان

[ ،] انداختم گردنم به چارک سه حدود در چلوار تکه يک ماليدم گل را خود صورت و سر[ ،] گرفت مرا

 در].[  نمودم خداحافظي پدرم با هم منزل بيرون و کردم خداحافظي او با[ ،] بروي خواهد نمي فتگ مادرم

 کيليو حاجي پسر ديدم صحن آمدم[ ،] گفتم مردم به را خوابم بلند صداي با آباد حسين نزديک آذر خيابان

 و تمخواس آب رهاشا با بود خشک دهانم چون بلندگو پشت رفتم هم من[ ،] کند مي صحبت بلندگو پشت

[ ،] کنم مي اصالح را آقا کار خودم گفت من به سيدي که ديدم خواب و آيم مي جمکران مسجد از من گفتم

 ].[گفتم هم را مادرم موضوع و

 صحن در که اشخاصي من]:[ دارد مي اظهار و نمايد مي خودداري خود اظهارات بقيه گفتن از[ وي] ولي

 - است مسلح آيد مي دارد جمعيت شهر پائين از تندگف مي[ مردم] ولي نشناختم بودند

 همچنين و ام ديده خواب را زمان امام من نموده اظهار جمعيت به که مزبور شخص خود اعتراف با چون

 و جمعيت تحريک در که است مسلم وي حرکات و رفتار نحوه و اند داده وي باره در که مامورين گزارش

[ ،]خودم خريت دارد مي اظهار شده وي محرک باره در که سئوالي مقابل در گرچه و بوده ثر موء بسيار مردم

 تحريک شدت به آذر خيابان در همچنين و مطهر صحن در جمعيت وي اعمال با که است اين مسلم قدر ولي

[ ودش مي] تقديم متهم خود با کار پرونده[ ،] است الزم بيشتري وقت وي از تحقيق براي چون[ ،] اند شده

 - گردد اعزام و ارسال قم شهرستان امنيت و اطالعات محترم سازمان به فرمايند اجازه که رتيصو در

 [امضاء] اطالعات شعبه رئيس
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 :[ چپ سمت باالي حاشيه در نوشت پي]

 رهنگس - قم شهرباني رئيس - گردد اعزام و ارسال قم شهرستان امنيت و اطالعات سازمان به متهم و پرونده

 [مهر و امضاء] پرتو حسين سيد
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 «علينا البدر طلع» خبر نادرستي اندر

 احمد بن انيس دکتر: نويسنده

 جعفريان رسول: مترجم

 1119/  01/  88: سايت روي انتشار تاريخ

 

 قباست محلة به ورود آستانة در( ص) محمد حضرت از استقبال هجرت، در بحث مورد موضوعات از يکي

 واندهخ کنيزکان و دختران توسط آنجا در شودمي گفته که است سرودي استقبال، اين مشهور روايات از و

 صورت آن درستي بارة در دقيق علمي بحث کي تاکنون اما دارد فراوان شهرتي مردم ميان سرود اين. شد

 .است نگرفته

 علينا، درالب طَلَع حديث في دراسة» عنوان تحت که است اندونزيايي طاهر بن احمد بن انيس دکتر از زير مقاله

 – محرم ،18 مسلسل ش) المنورة المدينة دراسات و بحوث مرکز مجلة در «النشيد و للخبر حديثية دراسة

 را استداللها لُبّ و کرده تلخيص را مطالب ترجمه، در. است کرده منتشر( 11 - 31صص ،1181 االول ربيع

 .ام آورده

 «جعفريان»

* * * 

 :گويد که است «طلحه بنت عائشه ابن» به معروف محمد بن عبيداهلل خبر، اين اصلي راوي

 :خواندندمي را شعر اين کودکان و زنان شد، مدينه وارد( ص)خدا رسول وقتي

 الوداع ثَنيّات من علـيـنـا البـدر لَعطَ

 داع هلل دعـا مـا علينا الشُکر وَجَـبَ

 سندي بررسي

: است نينچ بيهقي سند و است بيهقي النبوه دالئل کتاب آمده، آن در روايت اين که ايسيره کتاب نخستين

: يقول ائشة،ع ابن سمعت: يقول أباخليفة، سمعت قال، االسماعيلي، ابوبکر أخبرنا قال، االديب، ابوعمرو اخبرنا

 .گذشت که نقلي همان آخر تا.... قدم لما
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 قدم لما: عائشة ابن سمعت: يقول أباخليفة سمعت مطر، بن ابوعمرو أخبرنا: است چنين هم بيهقي ديگر سند

 نقل آخرين تا.... اهلل رسول

 مکه از هجرت هنگام در دينهم به حضرت آن ورود وقت به مربوط را خبر اين ما علماي: افزايدمي بيهقي

 (.903 – 8/901: النبوة دالئل) است آگاه خدا و. الوداع ثنية در تبوک از حضرت آن آمدن وقت نه دانندمي

 .اندکرده روايت عائشة ابن همين طريق از همه ديگران، و( المصطفي شرف در) خرگوشي را روايت اين

 آن هب وي از زيرا است، منقطع او سند که است «عائشه ابن» همين به مربوط روايت اين سندي اصلي مشکل

 بن صحف بن محمد بن عبيداهلل: است چنين عائشه ابن اصلي نام. است افتاده نفر چند نام کم دست طرف،

 است، طلحه دختر عائشه نسل از که آن دليل به وي. 881 متوفاي تيمي معمر بن عبيداهلل بن موسي بن عمر

 عصر تا وي از آيد،مي بر اجدادش نام و درگذشت سال از که طور همان. ستا مشهور عائشه ابن به

 .است خالي سند در نفر چندين جاي( ص)رسول

 دربارة که اخباري: بگويد - شناس سيره و مورخ – العمري ضياء اکرم تا است شده سبب سندي، مشکل اين

 .ندارد ايصحيحه روايت رسيده، علينا البدر طلع سرود خواندن

 ابن ،(1/111: الثقات) حبان ابن مانند مورخان و محدثان و عالمان از زيادي عدّة سند، ضعف وجود با ماا

 سمهودي و( 8/815: النبويه السيرة) کثير ابن ،(1/991: المعاد زاد)قيم ابن ،(11/18: التمهيد) عبدالبر

 .اندکرده روايت را آن ديگران و( 1/818:وفاءالوفاء)

 بن مالک به را شده ياد خبر آن ضمن و آورده مراغي که هست روايت اين براي هم رديگ غريب سند يک

 را اشعار آن سپس و... االجاجير علي الخدور ذوات صعدت: که شگفت عبارت اين با کرده منسوب انس

 البدر لعط» خبر: گفت بايد بنابرين و نيست اعتنا قابل هم سند اين. هاستبام روي مقصود که است آورده

 .دارد جدي مشکل سند، لحاظ به «علينا

 :است شده وارد سرود اين متن به هم اشکاالتي سند، منهاي اما

 احتمال به و نداشته وجود زمان آن اشعار در که هست بودن رقيق و نرمي نوعي سرود، اين در که اين يکي

 .است سوم قرن اشعار از

 ود،شمي سروده مرتجال که اشعاري بر غالب وزن که ليحا در است، «رمل» بحر وزن بر سرود اين که آن ديگر

 .است «رَجَز»
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 :شودمي گفته شعر اين در نشده «مدينه» يثرب نام هنوز که اين با چطور عالوه، به

 داع خـيــر يـا مـرحبـا المـدينة شــرفـت جـئـت

 و است مسند که يتيروا جمله از. است شده نقل هم ديگري عبارات به خبر همين که است آن ديگر نکته

 ناي در. گشتمي باز جنگها از يکي از( ص)خدا رسول: است چنين رسد،مي حصيب بن بريدة به آن سند

 دف شما سر باالي برگشتيد، سالم شما اگر ام، کرده نذر من خدا، رسول اي: گفت و آمد سياه کنيزي وقت

( ص)خدا رسول گاه آن. ام کرده نذر: گفت کنيز. خير اال و بزن ايکرده نذر اگر: فرمودند حضرت. بزنم

 :گفت زده دف کنيز آن و نشست

 علينا البدر اشرق

 الوداع ثنيات من

 علينا الشکر وجب

 داع هلل دعا ما

 برخ که است چنين نظر آن بر عالوه و نياورده خود «صحيح» در را حديث اين حبان ابن که است اين اشکال

 .است شده افزوده آن به ديگري خط به نسخه روي و نبوده هم «الضمآن مورد» کتاب اصل در شده ياد

 :است شده افزوده آن به هم ديگر بيت يک «رزين» از نقل به( 1/111) الرشاد و الهدي سبل در

 الـمـطـاع بـاالمـر جئــت فيـنـا المـبعـوث أيهـا

 کجاست؟ الوداع ثنية

 وداع. اندهدانست «الجبل في الطريق» کوه در مسير را آن برخي. است مرتفع جاي معناي به و ثنيّه جمع ثَنيات،

 .است توديع از که هم

 ثنيات: ستا شده گفته: گويدمي است آن محل تفسير در که اختالفي به اشاره ضمن باره، اين در فيروزآبادي

 .است مکه به مدينه از مسافران وداع جاي الوداع

 اواخر در که کسي با محل، آن در رسول که اندناميده نام اين به روي آن از را جا آن: است شده گفته نيز

 .کرد وداع گذاشت، مدينه در خود جاي در را او حياتش

 .کردمي اعزام که است سرايايي از برخي با او وداع محل آنجا: است شده گفته نيز
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 .است مدينه در وادي يک نام: است شده گفته نيز و

 سيره اهل که است چيزي اين. است مسافران توديع محل و است يجاهل نام يک اين که است آن درست و

 .اندگفته تاريخ و

 :است آمده چه الوداع ثنية باره در روايات در

 :هست روايت چند باره اين در

 زنان وقت ناي در. بود شام مسير سمت در که رسيديم ايعَقَبه به بوديم، تبوک عازم وقتي ما که گويدمي جابر

 خداوند رب شده خشمگين حضرت. گفتيم را مطلب آمد( ص)پيامبر وقتي. گشتندمي ما اطراف و ندآمد ما متعه

 ندس. گويند الوداع ثنية را آنجا همين براي. کرديم وداع آنان با آنجا در ما. کرد نهي «متعه» از و فرستاد درود

 .است ضعيف حديث اين

 تعهم عنوان به را زناني آنجا از کساني گشت،مي رب خيبر از( ص)خدا رسول وقتي است آمده ديگري خبر در

 و کرد چنين آنان. کنيد رها را خود متعه زنان: فرمود اصحاب به رسيد، مدينه به حضرت وقتي. بودند گرفته

: طاوس معجم در طبراني را مشابهي روايت. است ضعيف نيز حديث اين سند. شد ناميده الوداع ثنية اينجا

 در مبودي تبوک عازم وقتي: گويد که ابوهريره از ديگر روايتي و. است ضعيف هم آن که است آورده 1/910

 اين و.... کردندمي گريه که زناني و ديد را چراغهايي( ص)خدا رسول وقت اين در. آمديم فرود الوداع ثنية

 .داد را متعه تحريم دستور( ص)خدا رسول که

 اين نبنابري و کرده، حرام خيبر در را متعه( ص)خدا رسول که است معتقد بودن، سني دليل به مقاله، مؤلف

 ريمتح روايات اصل که دهدمي نشان متشتت نقلهاي اين خود که حالي در. پذيردنمي را آن مشابه و روايات

 .است دوم خليفة زمان به مربوط مطلب اين و نيست قبول قابل( ص)رسول زمان متعه

 وارد کسي هر گويدمي که را جاهلي نقل يک طور همين. ندارد قبول ار نقلها اين مقاله، مؤلف حال، هر در

 خاصيت وام،ع. کشيدمي شيهه االغ ومثل گذاشتمي بناگوش به را دست ايستاد،مي ثنيه اين روي شد،مي يثرب

 .ماندمي سالم و شودنمي گرفتار شهر اين وباي به کند، چنين کسي اگر که دانستندمي اين را آن

 الوداع ثنية قدقي محل

 از – ديگر برخي. دانندمي مکه سوي به مدينه خروجي مسير در را آن عياض، قاضي و داودي مانند برخي

 .دانندمي شام مسير در را آن محل – هامدني جمله
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 .کرديم مالحظه را خبر آن هايدشواري که است علينا البدر طَلَع سرود همان اول، دسته دليل

 از سفيان از است بخاري روايت دانند،مي شام به مدينه خروجي مسير در را آن محل که دوم، دسته دليل

 را( ص)خدا رسول تا رفتيم الوداع ثنية به هابچه همراه که آورممي ياد به: گفت که يزيد بن سائب از زهري

 مکه به مدينه روجيخ مسير در الوداع ثنية گويندمي که را کساني هم قيم ابن. ببينيم گشتمي بر تبوک از که

 همک از که کسي و است شام راه سمت در الوداع ثنيات که است روشن: گويدمي و کرده وهم به متهم است،

 .آيدمي شام مسير از که کسي مگر کندنمي عبور آن از و بيندنمي را آن آيدمي مدينه به

 هم انصاري عبدالقدوس. گويندمي الوداع ثنية را جا دو هر که گويدمي کرده جمع را نظر دو ميان فيروزآبادي

 .است شمرده روا مورد دو هر بر را آن صدق است، مسافران با وداع که آن معناي مالحظه با

 روي د،رسي قبا به مدينه به مکه از هجرت در حضرت وقتي شود،مي گفته که است اين هم شگفت نظر يک

 و دهبو شامي الوداع ثنية همين نزديک شان جاي که گذشت ساعده بني به و شد مدينه وارد نشسته شتر

 هآمد مسجد( بعدي) محل به آنجا از و رسيده شامي الوداع ثنية به باز هم هجرت جريان در حتي بنابرين،

 .است گفته را حرف اين عکس حجر ابن. است سمهودي رأي اين. است

 کجاست؟ امروزه الوداع ثنية جاي

 قبلي نام که) ابوبکر خيابان ابتداي در فعلي مدينه وسط طبعا باشد، – شام مسير – شمال در الوداع ثنية اگر

. شويديم خارج مناخه تونل از که محلي در درست خيابان، اين راست دست. است گرفته قرار( بود سلطانه اش

 هالراي جبل به که «العيون طريق» ابتداي شما راست دست و است سلع کوه حاضر حال در شما چپ سمت

 .رسدمي

 اديو بر مشرف که است جايي در آن محل شده گفته بدانيم، – قبا سمت – جنوب در را الوداع ثنية اگر اما

 .اندگرفته هاحره را آن اطراف و است مدينه غرب جنوب عروه، بئر سمت به آنجا از و عقيق

 تقاطع از کرده، طي را( خطاب بن عمر) مکه قديم طريق که است کسي چپ سمت اکنون، هم عروه بئر جاي

 آن پشت که هست عروه مسجد نام با ايشده احداث تازه مسجد آنجا در. گذردمي دوم شهر دور خيابان

 .است عروه بئر آن جلوي و عروه قصر آن کنار در و دارد وجود قديمي مسجد يک بقاياي

 «لوداعا ثنية» و است مکه در وادي يک «وداع: »نويسد مي «ودع» ماده ذيل منظور، ابن که است آن شگفت نکته

 :گفتند کرده استقبال وي از مکه کنيزان شد، مکه وارد( ص)خدا رسول که زماني. آن به منسوب
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 علـيـنـا البدر طلع

 الوداع ثنيات من

 علينا الشکر وجب

 داع هلل دعـا مـا

 .شناسيمنمي را آن مستند که است منکري و غريب سخن اين

 :هست هم گريدي روايات استقبال باره در

 و مردان .آييم فرود کسي چه نزد که داشتند نزاع مردمان بود، شب و شديم مدينه وارد وقتي: گويدمي ابوبکر

 يا محمد يا اهلل، رسول يا محمد يا: دادندمي ندا ايستاده راه در هم خدمه و هابچه و بودند ديوارها روي زنان

 .اهلل رسول

 .اندکرده ترواي مسلم و بخاري را روايت اين

 .شديم راه وارد ما و آمدند بيرون همه مردم که گويد است، کرده نقل ابوبکر هم را آن که ديگري روايت در

 .محمد جاء اکبر، اهلل اهلل، رسول محمد جاء محمد، جاء: زدندمي فرياد خدمه و غالمان و مردم

 .است کرده نقل نيز حاکم را روايت اين

 آمدن اندازهبه را مدينه مردم چيزي هيچ اما بود، عمير بن معصب مهاجر اولين :گويدمي هم عازب بن براء

 ابن و بخاري هم را روايت اين. محمد قَدِم: زدندمي فرياد کنيزان وقت آن در. نکرد خشنود( ص)خدا رسول

 .اندکرده روايت سعد

 جاء ،اهلل نبي جاء: فتندگمي کساني رسيد، حضرت وقتي: گويدمي حضرت ورود شرح در هم مالک بن انس

 جاء» :گفتندمي که بودم هاييبچه وسط من که گويدمي انس. است کرده روايت بخاري هم را اين. اهلل نبي

 .بودند استقبال اين در انصار از نفر پانصد و آمد که آن تا «محمد

 انصار مردان و نانز شد، مدينه وارد( ص)خدا رسول وقتي: گفت که است شده روايت مالک بن انس از باز

 دهز دف النجار بني از کنيزکاني وقت، اين در. برود آنان نزد که خواستندمي حضرت آن از کدام هر و آمدند

 :گفتندمي و

 النجار بني من جوار نحن



529 

 

 جار بن محمّد حبذا يا

 مه من: فرمود حضرت. سوگند خدا به آري: گفتند داريد؟ دوست مرا آيا: پرسيد و رفت آنان نزد حضرت

 .اندشده متهم خبر اين راويان از برخي. دارم دوست را شما واهلل

 مشکل رب عالوه و نشده روايت صحيحي طريق از «علينا البدر طلع» سرود خبر که است آن بررسي اين نتيجه

 .دارد هم متن در دشواري سندي،
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 ايران تشيع در آنان نقش و هاخزاعي

 جعفريان رسول: نويسنده

 1119/  01/  11: سايت روي انتشار تاريخ

 

 شهرها در و شدند ايران راهي دوم و اول قرن در آن از بعد يا و فاتحان همراه به عربي قبايل از زيادي شمار

 زبان ات کشيد طول مدتها اما گرفتند ايراني بوي و رنگ تدريج به اينان. شدند ساکن مختلف روستاهاي و

 جاي در بايستمي که است اهميت با و گسترده قدري به هامهاجرت اين داستان. بگذارند کنار را عربي

 .گيرد قرار بحث مورد ديگري

. کردند ظحف ششم و پنجم قرن تا اندکي و چهارم حتي و سوم قرن تا را خود اي قبيله انتسابات شده ياد افراد

 ايهطايف و خانداني نظام عالوه به و بودند برخوردار بااليي اجتماعي موقعيت از که آن دليل به هاگروه اين

 چند ات را عربي زبان گاه شهر، هر شرايط به بسته همه اين با. کردند حفظ را خود انسجام مدتها تا داشتند،

 تغيير ريد فارسي برآمده تازه زبان به آنان زبان تدريج به محلي شرايط تأثير تحت گاه و کردند حفظ قرن

 .بود يمحل هايگويش و هازبان ساير و پهلوي زبان و عربي زبان ميان تأثر و تأثير محصول که زباني کرد،

 يادز چندان باشد مشهود عربي قبايل به انتساب ننامشا در که کساني شمار پنجم و چهارم قرن حوالي در

 در ستهبرج افراد و کرده تغيير انتساب و نسب تدريج به آمدمي جلوتر زمان هرچه که بود آن دليلش. نبود

. دشدنمي منسوب روستاها و شهرها اسامي به معموال شوند منسوب قبايل به که آن جاي به ايران، شهرهاي

 به نتسابا اسالم، از بعد تدريج به و اما نبود آشنا و شده شناخته چندان عربها رايب شهري نسبت آن از پيش

 .يافت رواج بيش کما هم عربي نواحي در شهرها

 مارش کنيممي مراجعه آمده( پنجم قرن در تأليف) السياق کتاب در که افرادي نام به که زماني نمونه براي

 خصوص به و هستند آنجا در که افرادي که نيست اين امر اين معناي .يابيممي اندک را عربي قبايل به منسوبين

 يشپ انتساب نوع در که است تغييري دليل به اين بلکه اند، اندک هستند عرب کهن هايخاندان به منسوب

 کتاب مؤلف که کاري اند؛بوده عرب همه دوره اين عالمان بگوييم که نيست آن بر بناي طبعا. است آمده

 هايمعج بسا و اند عجم بسياري که است روشن. است داده انجام عربي گراييملي گرايش با «لماءالع عروب»

 و سوم رنق تا تقريبا اي قبيله انتسابات که است اين قاعده روي، هر به اما دارند، هم عربي انتساب که موالي

 يا ميتمي عنوان که مشهور بسيار ايهخاندان براي مگر رفته زوال به رو تدريج به و مانده باقي چهارم احيانا
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. است هاخانواده از برخي فاميل نام انتسابات آن هم امروز به تا حتي و بوده شاخص آنان براي غيره يا خزاعي

 .است بوده برقرار همچنان جهت، هر از آنان اهميت دليل به خانداني انتسابات علوي، سادات براي البته

 عربي ـ ايراني خانداني نظام

 هب را خود مذهبي هايگرايش خصوص به و عادات و آداب شد،مي منتقل تازه محيط به که عربي قبيلة ره

 ايفهط نمونه براي. داشتند خاصي هايگرايش بودند يمن يا حجاز و عراق در که زماني تا قبايل. آوردمي همراه

 هم نيس هايتيره و هاشاخه هگرچ. بود تشيع شان غالب گرايش ديگر برخي و بجيله ، ربيعه عبدالقيس،

 شيعه عراق در اقامت زمان همان از کردند، مهاجرت قم به که هااشعري از اي طايفه نمونه، براي يا. داشتند

 شد، سني ري در آنان از يکي وقتي که يافت ادامه بعد قرنها تا و داشت غلبه تيره اين بر چنان تشيع. بودند

 .][خواندند فرعون آل مؤمن را او سوم قرن اوائل سني منابع

 از را عتشي که است خانداني حرکت همين کرده حفظ را شيعه که اصلي هايقالب از يکي گفت بايد واقع در

 .است رسانده بعدي قرون به و داده نجات بوده راهش سر بر عباسي و اموي دوران در که بزرگي هايدشوار

 اني،خاند هايجمع در عراقي قبايل ميان در نيرومند بيمذه گرايش يک عنوان به تشيع که است آن واقعيت

 هستند، حرکت اين اساس و اصل که سادات منهاي. است کرده حفظ تاريخ در را مسيرش راحتي به

 هب توانمي نمونه براي. شناسيممي وار سلسله را آنها اسامي قرن چند طول در که داريم فراواني هايخاندان

 [8.]ماندند عراق در بيشتر که کرد اشاره تمار ميثم خاندان

 يکي دعاي کتاب مقدمه در قرن سه دو طي را آنان برجسته هايچهره از شرحي که سبزواري تميمي خاندان

 .ايمآورده( 1139 انصاريان، قم،) االخره ذخيرة نام با خاندان اين هايچهره از

 حمداني و عجلي و خزاعي خاندان ششم و پنجم قرن در اما. دارند شيعي عالئق بجيله خاندان از زيادي شمار

 ير تا نيشابور ميان خطي در تشيع مذهب از حراست و حفظ در نيرومند شده ايراني اما عرب هايخاندان از

 قبيله از ايشاخه اصل در که ـ عجلي خاندان از نفر چهار نام الدين منتجب الفهرست در. بودند قزوين و

 که جلعبني رجال از يکي از هم نقض کتاب در. است آمده شيعه علماي نوانع به ـ هستند عبدالقيس شيعي

 هب الفهرست تعليقات در ارموي مرحوم. است شده ياد بوده شهر اين ثروتمندان و اميران جزو و قزوين در

 براي و ،111 ،110 ،18 ،19 ش الفهرست،) است گفته سخن قزوين در عجلبني خاندان باره در تفصيل

 بودند، ابودلف کرج حاکمان که هم عجلي ابودلف خاندان(. 119 ـ 131 صص: بنگريد ارموي توضيحات

 .است هآمد العلماء معالم و نقض و الفهرست در آنان به وابستگان از برخي حال شرح و داشتند شيعي عالئق
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 شرح کتاب آن در. است داده الفهرست کتاب در را توضيحاتي ارموي مرحوم هم هاحمداني خاندان درباره

 مختصري توضيحات 113 ـ 111 صفحات در و هاستحمداني به مربوط 195 ،50 ،31 ،85 شماره هايحال

 خود که بود عرب اصل در خاندانهاي از يکي تهران، طرشت در هم دوريستي خاندان. است آمده ارموي از

 [1.]کردمي معرفي يمان بنحذيفة نسل از را

 يخرقان اسکندر الدين صارم جمله آن از که بودند ري حوالي در ششم قرن در تراش مالک نسل از هم عالماني

 [1.]بود

 اندانيخ محيط يک همچنان ششم و پنجم قرن خراسان و ري خصوص به ايران محيط گفت، بايد کلي طور به

 محلي تاريخ اين که دهد نشان تواندمي بيهق تاريخ به نگاهي. است جامعه وممتاز شاخص هايچهره براي

 .است قائل بيهق نواحي در موجود هايخاندان براي بهايي چه

 هايچهره از مخصوصا و هستند عرب اگر که هاستخاندان اين اصلي هايريشه کندمي توجه جلب آنچه اما

 اندانخ مهلبي، ابوصفره نسل از مهلبيان خاندان از بيهق تاريخ در. شودمي دقت آنها روي صحابه، برگزيده

 و حاکميان خاندان ،(51 ص) پيامبر شاعر ثابت بنحسان نسل از حسان خاندان( 51 ص) فوالدوند يايران

 نسل از حاتميان(. 101 ص) آنهاست از بيهق تاريخ مؤلف خود که ذوالشهادتين خزيمه نسل از فندقيان

 هم آنان که( 119 ص) بديليان نسل اما(. 188 ص) هستند زيد بناسامة نسل از....  حاتم بنمحمد ابوجعفر

 .هستند لنوف بنورقاء بنبديل نسل از و است آنان باره در ما بحث که هستند اي طايفه همين بودند، بيهق در

 خزاعه قبيله

 خروج و مأرب سد خرابي از پس که است اَزْد از ايشاخه مشهور روايت به و جنوبي عرب قبايل از خزاعه

 مهاجرين، اين از جماعتي. کردند مهاجرت نيز جماعت اين ال،شم سمت به جنوب اعراب از زيادي شمار

 «تخلف» معناي به را «خزع» کلبي،. گزيدند اقامت مکه در شدند، جدا آنان از که آن از پس ديگران، برخالف

 لسان در «خزع» ماده به بنگريد. )است کرده توجيه تفسير اين با خزاعه به هم را آنان شدن ناميده و گرفته

 .(العرب

 بنصيق است، مشهور آنچه اساس بر و کردمي حکومت ديار اين بر خزاعه قبيلة مکه، در قريش تسلط از پيش

 از خزاعه همچنان اسالم، ظهور وقت در حال اين با. کرد حاکم مکه بر را قريش خزاعه زدن کنار با کالب

 .است آمده انفراو بسيار اسالم صدر تحوالت در وي نام و بوده مکه در عرب مهم قبايل
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 دمشق،) وشحرف فياض عبدالقادر از االسالم و الجاهلية في خزاعة قبيلة نام با نگاري تک يک قبيله اين درباره

 آن ديبا و شاعر هايشخصيت از شماري و قبيله اين اول قرن تاريخ بيشتر که شده نوشته( 1113 دارالبشائر،

 شده ثبح تفصيل به خزاعه قبيله داخلي طوايف باره در نهمچني کتاب اين در. است داده قرار توجه مورد را

 اين مهاجرت به االسف مع اما. است شده ياد بودند( ص)خدا رسول اصحاب از که خزاعيان از کساني از و

 .است نشده توجهي ايران خصوص به اسالم ديگر نقاط به طايفه

 قرن اواخر در آنان از زيادي شمار که دانيممي اما شناسيم نمي معيني تاريخ ايران، به خزاعيان آمدن درباره

 اکنون آنچه. اندداشته فعال نقش ـ آمد خواهد که طور همان ـ عباسيان قيام جريان در و بوده خراسان در اول

 علقمت هايخاندان جز به ششم و پنجم قرن يعني ما بحث مورد زمان در که است اين بگوييم بايد اجمال به

 ديگري و خزاعي همين يکي که هستند ري خراسان در زمان اين در شيعه عرب دانخان چند سادات، به

 ما دسن ترين مهم شايد. هستند خاندان دو اين به وابسته شيعه فضالي و علما از جماعتي که است عجلي

 خواريت و روايات اسناد رجالي آثار از برخي و الدين منتجب الفهرست کتاب ديار اين در اينان حضور براي

 .است محلي

 عبدالمطلببني با خزاعه پيمان

. شد بعدي ادوار در هاشمبني با آنان هماهنگي سبب که کردند امضا او با پيماني ، عبدالمطلب زمان در خزاعه

 اميهبني و هاشمبني ميان رقابت نوعي زمان، همان از است ممکن آيا که کرد مطرح را پرسش اين بايد بالفاصله

 لحاظ به و شده هاشمبني جانبدار قريش، با خود پيشين رقابت دليل به بين اين در زاعهخ و داشته وجود

 باشند؟ شده جدا قريش از خزاعه و هاشمبني سياسي

 و گشتند،مي قريش هايخاندان ميان در متحدي دنبال به خزاعه که است آمده تاريخي نقلهاي در روي هر به

 را تدرخواس اين ـ ورقاء بنبديل پدر ـ ورقاء وقت آن در. نيافتند طلبعبدالم از بهتر را کسي ميان، اين در

 تنم عرب هاياخباري. آويختند کعبه در را آن و نوشتند عهدي رفتند، دارالندوه به آنان. کرد عبدالمطلب از

 ينا کرد توصيه فرزندانش به و سرود شعري مناسبت همين به عبدالمطلب[ 9.]اندکرده نقل هم را حلف اين

 [1.]عباس به هم او و کرد وصيت ابوطالب به او و بود زبير فرزندش او وصي. بدارند پاس را حلف

 هک خزاعي ضرار ابي بنحارث رهبري با خزاعه هايتيره از يکي که( پنجم سال) المصطلقبني غزوه از اگر

 به زاعهخ قبلي، هايزمينه با شايد و سو اين به حديبيه از بگذريم، کرد شرکت( ص)اهلل رسول عليه آن در

 صلحنامه در هک بود دليل همين به. ماندند بند پاي عبدالمطلببني عبارتي به و( ص)محمد حضرت با همپيماني

 که يا قبيله هر و باشد او حلف در و( ص)محمد با تواندمي بخواهد که اي قبيله هر: شد مقرر چنين حديبيه
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 زاعهخ. شود متحد بودند، مخزومبني و اميهبني مانند معانديني زمان آن که قريش ساير با تواندمي خواست

 بودند، بکربني که آنان دشمنان و بست پيمان( ص)محمد با عبدالمطلب، با گذشته پيمان همان اساس بر قاعدتا

 .شدند همپيمان قريش با

 حال اين با. مبداني استثناء يک کردند مسلمانان با جنگي پنجم سال در که را المصطلقبني ماجراي بايد البته

 ضرار ابي بنحارث دختر جويريه با المصطلقبني غزوه خاتمه از پس( ص)خدا رسول که بدانيم است جالب

 ،ازدواج اين از پس بالفاصله زيرا. باشد بوده مؤثر بعدي روابط استواري در بايد هم اين که کرد ازدواج

 به متمايل کافرشان و مسلمان خزاعه، که بود وقت اين در. ردندک آزاد هم را خود اسراي ديگر مسلمانان

 [3.]قريش علي( ص)النبي الي يميلون مشرکها و مسلمها خزاعة کانت و: بودند قريش عليه و( ص)خدا رسول

 نهمدي به قريش سوي از حديبيه، عهد نقض از پس که داشت ورقاء بنبديل وقت اين در را خزاعه سروري

 بنعمرو هک شعري در. کرد گاليه کشتند، را آنان ريخته خزاعه سر بر قريش کمک با بکربني هک اين از و رفت

 سجود و رکوع در ما که حالي در و کردند وعده خلف شما با قريش: گفت سرود، حضرت نزد خزاعي سالم

 [1.]کشتند را ما بوديم

 .جداس و رکعا قتلونا و/  هجدا بالوتير بيتونا هم/  المؤکدا ميثاقک نقضوا و/  الموعدا اخلفوک قريشا ان

 دهدمي نشان است، آمده «اهلل رسول» کلمه آنها در که شعر اين از ابياتي در موجود ديگر نکات و اخير بيت

 .بودند مسلمان خزاعيان از تعدادي کم دست زمان، اين که

 ولرس با عهد در دومي و يشقر عهد در اولي حديبيه در که بود خزاعه و بکربني ميان گرفته صورت نبرد

 بنعکرمه و اميه بنصفوان مانند قريش از شماري درگرفت، طرف دو ميان که نبردي در. شد وارد( ص)خدا

 .شد منجر مکه فتح به و آمد پيش حديبيه عهد نقض آن دنبال به و کردند دفاع بکربني از جهل ابي

 بااليي موقعيت چندان بديل. داشت سن سال 50 از شبي زمان اين داشت را خزاعه رهبري که ورقاء بنبديل

 خاندان اين در نامه اين. بپذيرد را اسالم تا کرد دعوت او از و نوشت نامه وي به( ص)خدا رسول که داشت

 مادام خيرب تزالوا فلن به فاستوصوا( ص)اهلل رسول کتاب هذا! بني يا: کرد توصيه فرزندانش به وي و بود

 .است اختالف آن از بعد يا است آورده ايمان مکه فتح از پيش وي که اين در[ 5.]فيکم

 کهن منابع در آنچه به بنا و کردند شرکت فتوحات در قبايل ديگر مانند به خزاعيان( ص)پيامبر رحلت از پس

 بوده 81 سال در اصفهان و همدان شهرهاي فاتح نيروهاي فرمانده ورقاء بنبديل بنعبداهلل است، آمده

 را آنان فهرست که خوردمي چشم به خزاعيان از شماري نام اصفهان علماي ميان در هست آنچه[ 10.]است
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 اين رد خزاعه از جماعتي که دارد آن از نشان اين. يافت اصفهاني ابونعيم اصبهان اخبار ذکر کتاب در توانمي

 .اندشده ماندگار شهر

 صفين در( ع)علي امام با همراهي و خزاعه

 از نفر 100 قريب جمعيتي عثمان، بر شورش جريان در. بودند متحد هاشمبني با و قريش رقباي از خزاعه

 ماا بود کسي دست پرچم هر و داشتند پرچم چهار که کرد حرکت مدينه سوي به اعتراض عنوان به مصر

 [11.]ندداشت تجيبي عديس بنعبدالرحمن نام با شخصي و ورقاء بنبديل بنعمرو را آنان فرماندهي

 آن از خود طايفة با صفين و جمل جنگ در و ماندند ايشان کنار در خزاعيان( ع)علي امام با بيعت از پس

 ودخ اين. است هاشمبني با همراهيشان و قريش با آنان دشمني نشانگر آنان، اقدام اين. کردند دفاع حضرت

 چندان تاريخ در( ع)علي امام کنار در نانآ حضور. است کرده فراهم خاندان اين در را تشيع زمينه خود به

 [18. ]13 سنة طالب ابي بنعلي مع خزاعة حاربت و: نويسدمي کحاله که است واضح

 :از عبارتند بودند، صفين و جمل در که( ص)رسول صحابه از خزاعه رهبران از شماري اما

 هايحماسه[ 11.]بود يمن افناء و «عهخزا خيل» نظام پياده فرمانده جمل جنگ در عمرو: خزاعي حمق بنعمرو

 اين[ 19.]بودند صفين در که بود هم خزاعياني فرمانده حمق بنعمرو[ 11.]است آمده منابع در صفين در وي

 و: است اين صفين در ديگر مورد در شده نقل عبارت. اندبوده صفين در آنان از جماعتي که دهدمي نشان

 را سرش و کشت را او معاويه و بود شيعه عمرو که گويدمي حبيب بنمحمد[ 11.]حسن عدد خزاعة من معه

 اول رأسه کان) رفت نيزه سر بر اسالم، دوره در در که بود سري اولين اين[ 13.]گرداند بازار در و کرد جدا

 [11.]«علي شيعة من کان و» کرد تحريک عثمان ضد بر را مردم او: گويدمي حزم ابن(. االسالم في نصب رأس

 وقعة) است بوده صفين در نبرد ميدان چپ سمت نظام پياده فرمانده وي:  خزاعي جون بنصرد بنسليمان

 (809 ص ، صفين

 حضور صفين و[ 80]جمل در که[ 15(]81 سال در همدان و اصفهان فاتح) خزاعي ورقاء بنبديل بنعبداهلل

 علي: مودفر که نداري خاطر به را( ص)يامبرپ سخن آيا: گفت عايشه به جمله از بعد بديل بنعبداهلل. داشت

 وقعة در که شده نقل وي از جمالتي وي از[ 81]الحوض علي يردا حتي يفترقا لن علي مع الحق و الحق مع

: بنگريد و ،809 ص) است بوده صفين در نظام پياده فرمانده وي. است آمده ديگر موارد و 101 ص صفين

 بنبديل بنعبداهلل که زماني(. 819 ص) دارد صفين در وي شجاعت و شهامت از جالبي روايت شعبي(. 801

 عمامه اشتد عبداهلل با اخوّتي عقد گذشته در که عامر بنعبداهلل رسيد شهادت به معاويه سپاه دست به ورقاء
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 رمگذا نمي و دارم نمي بر گفت عبداهلل. بردار: گفت معاويه. انداخت او صورت روي و برداشت سرش از را

 ثلهم را ديگران شودمي معلوم) بخشممي تو به را او و کنم نمي مثله بردار: گفت معاويه. کنيد مثله را او

 خوشحالي اظهار کشته را امام سپاه قدرتمند يعني قوم کبش که اين از خوشحالي ابراز با معاويه بعد(. کردندمي

 عن الفض تقاتلني ان علي قدرت لو خزاعة ساءن ان مع: گفت خزاعه تشيع با ارتباط در را مهمي نکته و کرد

 [88.]کردندمي چنين داشتند من با جنگ قدرت هم خزاعه زنان اگر هيچ، که خزاعه مردان فعلت رجالها

 [81:]است سروده چنين علي امام وصف در هم( عمرو بنخويلد) خزاعي ابوشريح

 دناتري ان الفتنة قحم عن يؤدونا بفقهه الذي هو و            

 در توابين از نفر چهارهزار فرماندهي آن از تر مهم. کرديم صفين در خزاعي صرد بنسليمان حضور به اشاره

 و ودب يسار نامش که است گفتني وي باره در. اوست شهادت و شام سپاهيان با وي نبرد و الورده عين واقعه

 .داد تغيير سليمان به را وي نام کرد،مي عوض را بد هاينام معمول طبق که( ص)خدا رسول

. شدند شهيد صفين در عبداهلل برادرش و او[ 81.]بود جمل جنگ در هم خزاعي ورقاء بنبديل بنمحمد. 9

 [89.]بودند يمن مردم سوي به( ص)خدا رسول نمايندگان دو هر که افزايدمي طوسي

 عباسيان جنبش در خزاعه فعال نقش

 هقبيل اصل با فرقي که خزاعه موالي و خزاعيان که دهدمي شانن عباسي دولت برجستة رجال روي مروري

 و بودند هاشمبني از اينان که نبود اين جز آن علت. داشتند عباسيان آوردن کار روي در مهمي نقش ندارند

 به ار مردم که بود خراسان شورشيان رأس در خزاعي کثير بنسليمان. بودند هاشمبني با همپيمان خزاعيان

 رد را قبيله اين از زيادي هايچهره العباسيه الدولة اخبار کتاب شيعي نويسندة[ 81.]کرد دعوت شمهابني

 ابامسلم وافي من اول کان و: است آمده صراحت به جايي در و[ 83]شناساندمي ابومسلم سپاهيان صفوف

 عشر اثنا تميم من و رجال ستة طي من و عشرون، و خمسة منهم اليه فانضم منه، لقربهم خزاعه رجال

 [81.]رجال

 آغاز 111 سال در را خود فعاليت که بود خزاعي کثير بنسليمان توسط امويان ضد بر خراسان قيام شروع

 [85.]کرد خود جانشين را خالل ابوسلمه مرگ وقت که بود همو و آمد صحنه به ماهان بنبکير بعدها. کرد

 محل ددي حمله شايسته که را مکاني نخستين عباسي، انحامي به حمله طرح در خراسان در هم سيار بننصر

 [10.]بود خزاعه
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 به اسيانعب جنبش اصلي صفوف در خزاعيان که است آن نشانگر کامال شاخص منبع يک عنوان به کتاب اين

 .اندبوده برهه، آن در شيعي و هاشميجنبش يک عنوان

 دولت اين در اي ويژه جايگاه خزاعيان که دهدمي نشان عباسي دولت در برجسته هايشخصيت بر مروري

 .بودند داده اختصاص خود به را مهمي مناصب بعد سال صد يک تا کم دست و اندداشته

 اسيانعب با آنان همراهي از نشان اين و بودند خزاعه موالي از خراسان طاهريان که باشيم داشته توجه امر اين به

 .دارد خراسان در عباسي انقالب زمان از

 خزاعي علي بندعبل اندانخ

 علي بندعبل از سخن وقتي نمونه براي. است بوده ايران و عراق نواحي در مختلفي هايشاخه خزاعيان از

 دانخان اين از شاخه يک توانمي وي، نسب به توجه با است شيعه شاعر يک که آيدمي ميان به( 811 ـ111)

: شناساندمي چنين را دعبل( 111 ص) نجاشي. شناخت رسد،مي( صفين در شهيد) بديل بنعبداهلل به که را

 (.111: نجاشي) ورقاء بنبديل بنعبداهلل بنعبدالرحمن بنعثمان بنرزين بنعلي بندعبل

 ،رسيد خراسان حکومت به سال سه براي الرشيد هارونسوي از خزاعي جعفر بنعباس 131 سال در که زماني

 [11.]کرد منصوب سمنجان شهر حکومت به را دعبل

: يدگو اش باره در نجاشي. است بوده رضا امام زبده شاگردان از و برجسته علما از هم رزين بنعلي بنعلي

 .است کرده ياد او از[ 11]رجال در هم طوسي[ 18.]الرضا عن کبير کتاب له

 ،801 ، ،191) صطفيالم بشارة در که است دعبل همين برادرزاده شيعي اخبار راوي علي بنعلي بناسماعيل

 آمده( 18 ص) نجاشي در شرح اين به اسماعيل اين نسب و نام. است شده نقل او از روايت چندين( 158

 بنعثمان بنرزين بنعلي بنعلي بناسماعيل: دارد خاندان اين در تشيع استمرار و ادامه از نشان که است

 .االئمة تاريخ کتاب له... خزاعي ورقاء بنبديل بنعبداهلل بنعبدالرحمن

 بنعبدالرحمان را او خشاب، ابن از نقل به اربلي که است شده ياد خزاعه خاندان از ديگري عالم از دوره اين در

 امام اشعار وي بحث مورد. البيت اهل بأمر عارفا کان و: است نوشته وي باره در و خوانده خزاعي نجبه

 [11.]است( ع)حسين
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 بيهق بديليان

 وجهت با که کرده ياد بديليان خاندان از بيهق نواحي معروف هايخاندان شمارش ضمن بيهق تاريخ نويسنده

 ص) بيهق تاريخ نويسنده. ندارد ارتباطي آنهاست از خزاعي ابوالفتوح که اي شاخه با ظاهرا آنها اسامي به

 آن از والده، سوي از الماالس شمس پدرم اجداد و اند خزاعي ورقاء بنبديل فرزندان از: »نويسدمي( 119

 اوالد از ايشان بلکه اند رهط اين از نه اسفراين بديليان و. اندبوده علما و صلحا و فضال ايشان و جماعتند

 .«انداسفرايني حرشي اسد بنمحمد بنبديل

 .تاس برشمرده هستند، ورقاء بنبديل نسل از که را پدرش مادري اقوام يعني بديليان نسل از شماري سپس

 ري و نيشابور خزاعي خاندان

 در هک هستند بديلياني خزاعيان، نسل از ما آنهاست، از زبان پارس مفسر ابوالفتوح که ما نظر مورد خاندان

 نمسک آنجا در کرده عزيمت ري به نيشابور از کي و اندآمده زماني چه که اين. زيستندمي ري و نيشابور

 رسول يصحاب ورقاء بنبديل تا اينان نسب سلسله بدانيم که است آن مهم اما. نداريم روشني آگاهي اندگزيده

 .است چگونه( ص)اهلل

 زبدگان از يکي عنوان به را او ما. گرددمي باز خزاعي رازي ابوالفتوح به انتها در ما نسب رشته واقع، در

 .برسيم آن حواشي و او گذشته نسل به وي از بايستمي و شناسيممي ري خزاعيان

 ،1 ج) مستدرک در نوري حاجي که اين به اشاره با ابوالفتوح حال شرح در الطبع خاتمة در قزويني عالمه

 اين شک بدون: گويد و شمرده خطا را آن داند،مي ورقاء بنبديل بن«عبداهلل» نسل از را ابوالفتوح( 113 ص

 ما هک است قلم طغيان از ناشي فقط تاس معهود او از که العاده فوق تتبع آن با نوري محدث مرحوم از فقره

 [19.]است نموده اشتباه ديگري به را يکي و خلط برادر دو بين

 نسب ات است کوشيده آمده الميزان لسان در که خزاعيان از يکي حال شرح از استفاده با قزويني عالمه سپس

 بننعبدالرحما: است آمده نينچ ابوالفتوح جد برادر عبدالرحمن نسب که حال شرح اين در. کند آشکار را وي

 [11.]هاشمبن شجاع بنالفضل بنابراهيم بناحمد بنالحسين بناحمد

 ينا در که را نامي قزويني مرحوم. است ورقاء بنبديل با هاشمکردن وصل است ناقص سلسله اين در آنچه

 .است ورقاء بنبديل فرزند نافع نام نهاده، ميان

 .بود نهاده اينجا در را «عبداهلل» نام نوري محدث مرحوم که است حالي در اين
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 در ازير ابوالفتوح که است اين آن دليل است؟ ناميده قلم طغيان را آن و کرده مخالفت آن با قزويني چرا اما

 کتاب در حقوقي عسکر را موارد اين. است برشمرده خود پدران از را او بديل بننافع نام ذکر با مورد يک

 باره در جايي در. است آورده( ابوالفتوح کنگره چاپ 181 ـ 181 ص ،1 ج) رازي ابوالفتوح يرتفس در تحقيق

 اب قزويني مرحوم. «ماست پدران از مرد اين و الخزاعي ورقاء بنبديل بنونافع: »...نويسد بئرمعونه شهداي

 و حقوقي عسکر را مطالب نهمي شبيه[ 13.]داندمي ابوالفتوح اعالي جد را بديل بننافع نص، اين به اشاره

 ابوسعيد که دارد هم ديگري اشکال آمده، اخير منبع در که ايشجره[ »11]اندکرده تکرار قنبري محمد اخيرا

 پدر و( اسم بدون) ابوالفتح را نخستين پدر و دانسته عموزاده برادرند که عبدالرحمن ابومحمد با را محمد

 فرزندان عبدالرحمن، هم و محمد ابوسعيد هم واقع در. استخط که دانسته احمد ابوبکر را عبدالرحمن

 تهالب و اندداشته مفيد لقب برادر، دو هر اين. آمد خواهد که هستند.... ابراهيم بناحمد بنالحسين بناحمد

 .هست الدين منتجب الفهرست در دو هر حال شرح و بوده بيشتر بسيار عبدالرحمان شهرت

 اين باب در هم قزويني نظر که است آن واقعيت است، ورقاء بنبديل فرزند که نآنا اعالي جد به نسبت اما

 بنانعبدالرحم» نسب سلسله اگر واقع، در. است نادرست باشد، ورقاء بنبديل بننافع ابوالفتوح، جد که

 شتگمي نروش شدمي دنبال الميزان لسان منبع روي از آمده الميزان لسان در که ابوالفتوح جد برادر «احمد

 .دادمي قرار بديل و هاشمنام ميان را «نافع» نام بايست نمي قزويني مرحوم که

 طبقات ابکت هم ذهبي االسالم تاريخ منبع و نيست ذهبي االسالم تاريخ کتاب جز چيزي الميزان لسان منبع

 .است گرفته بشهرآشو ابن از فراوان احتمال به را خود خبر اصل هم او که است طي ابي ابن االماميه

 :است آمده چنين( 111 ش 919 ص ،10 ج) عواد بشار متن در ابوالفتوح جد عموزاده عبدالرحمن نسب و نام

 بنرحمنعبدال بنعبداهلل بنهاشمبن شجاع بنالفضل بنابراهيم بناحمد بنالحسين بناحمد بنعبدالرحمان

 .الري نزيل الشيعي، النيسابوري الخزاعي ابومحمد نوفل، بنورقاء بنبديل

 .است نوشته 119 سال را او درگذشت تاريخ ذهبي

 :است چنين اوست، برادر پيشگفته عبدالرحمن که محمد ابوسعيد يعني ما ابوالفتوح جد اما

 لخزاعيا هاشمبن شجاع بنالفضل بنابراهيم بناحمد بنالحسين بناحمد بنمحمد ابوسعيد المفيد الشيخ

(. 10 ص لدينا منتجب الفهرست( )ع)المؤمنين امير فضائل في االربعين عن االربعين کتاب مؤلف) النيشابوري

 فهرست. است نياورده تفصيل اين به را او نسب اما کرده ياد او از شرح 111 ش 108 ص در الدين منتجب

 .ستا آورده ستد به ما ابوالفتوح همين يعني او سبط طريق از را فهرست اين که گويدمي و آورده را آثارش
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 .هستند....  بناحمد بنحسين بناحمد فرزند و برادر دو محمد ابوسعيد و عبدالرحمن ابومحمد

 پسر او و علي فرزند که ما ابوالفتوح داريم، اختيار در طي ابي ابن کتاب از که سندي اساس بر صورت اين در

 بنبديل رانپس عبداهلل يا نافع نسل از نه است ورقاء بنبديل بنعبدالرحمن نسل از است، محمد ابوسعيد همين

 .ورقاء

. است توجيه لقاب راحتي به ماست، پدران از نافع که است گفته پيشگفته، عبارت در ابوالفتوح چرا که اين اما

 ده،خوان خود پدران از را او کند،مي افتخار امر اين به که ابوالفتوح و است( ص)رسول عصر شهداي از نافع

 عمويش ابراهيم که اندگفته صراحت به علما که طور همان درست. هستند خاندانش در که اجدادي زا يعني

 .است تأويل قابل بيشتر هم آن از حتي اينجا، عبارت. است ناميده پدر را

 رازي يا نيشابوري: خزاعيان

 يانبديل به ما ظرن مورد خزاعيان که است نوشته درستي به ابوالفتوح، حال شرح همان در قزويني مرحوم

 .است هکرد ياد آنان از بيهق تاريخ نويسنده که بوده خاندان همين از ديگري شاخه لقب اين و اندنبوده مشهور

 جماعت اين اصلي مَسْکن آيدمي دست به وششم پنجم قرن هاخزاعي و الدين منتجب فهرست از آنچه از

 اين در و هبود نيشابور آنان زندگي محل که گفت توانمي بنابراين. است آنان دوم لقب رازي و بوده نيشابور

 .اندآمده ري سمت به تدريج به پنجم، يا چهارم قرن اواخر،

 روي ره به. باشد آن علمي و فرهنگي مرکزيت و شهر اين در تشيع قوت تواندمي ري به هم آنان آمدن انگيزه

 براي تاس توانستهمي بهتر ري، مرکزيت به توجه با و کردهمي مسؤوليت احساس تشيع براي خاندان اين

 .کند تالش آن تبليغ و تشيع

 دانش خصوص به علم تحصيل براي معموال بودند علما از که خاندان اين هايچهره که داشت توجه بايد

 ليا رحل و.. ببغداد سمع: است آمده احمد بنعبدالرحمن باره در. کردندمي سفر شهرها از بسياري به حديث

 [15.]خراسان و الحجاز و امالش

 :است نوشته نيشابور نواحي در خزاعيان سکونت باره در هوشيارانه قزويني

 هب بعدها که االصل عربي هايخاندان از کثيري عده مذکور، خزاعي ورقاء بنبديل اوالد از که نماناد مخفي و

 زا االيام قديم در شد، فارسي زبانشان و ايراني کلي به ايرانيان، با آميزش و خلطه و ياران در اقامت طول



541 

 

 کناس غيره و ري و سبزوار و نيشابور نواحي در ايران شمالي نقاط در و کرده مهاجرت ايران به العرب جزيرة

 [10.]اندگزيده

 بوبکرا ابوالفتوح پدر جد شناسيممي که را کسي ترين قديمي بلند، خاندان اين از که گويدمي همانجا وي

 هاييهنوشت و داندمي طوسي شيخ و رضي سيد و مرتضي سيد شاگردان از را او الدين منتجب که است احمد

 اب هم برادري وي. است آورده دست به ابوالفتوح طريق از را وي اخبار که گويدمي الدين منتجب. دارد هم

 يآگاه آنها از باالتر از اما. است آورده هم را او حال شرح الدين منتجب که است داشته محسن ابوالفتح نام

 [11.]نه يا اندبوده عالم دانيم نمي و نداريم

 بوده، بغداد در شيعه اول درجه علماي شاگرد فرزندشان و بوده عالقمند تشيع به اينچنين که خانداني چنين

 اعدهب بسا. آيدمي نظر به چنين امر بادي در کم دست. باشند کرده تحصيل غير و عادي افرادي توانند نمي

 .آيد دست به امر اين بر شاهدي

 از پيش برخي که يافت توانمي الدين منتجب الفهرست در را دوره اين واعظ و عالم خزاعيان از تعدادي نام

 هک است «احمد بنمحمد بناحمد ابوسعيد»  او زاده برادر جمله از وي از پس نسل از کساني و ابوالفتوح

 [18.]است کرده معرفي «ابوالفتوح الدين جمال االمام الشيخ اخي ابن» را او الدين منتجب

 يب که شناسيممي خزاعي عرب نام به را خراسان هايعرب از بخشي امروز به تا که کنم اشاره اجمال به تنها

 .است معروف خزاعه همان نسل از گمان

 لبنان و عراق در خزاعه

 جنوب در جماعت اين دانيممي که چنان و ندشد مستقر عراق در بعد قرون در خزاعه طوايف از بزرگي بخش

 خزعلي را آنان به منسوب و خزاعل را گروه اين. بودند شيعه و کرده زندگي عشايري صورت به عراق

 اعلخز ريشه روي هر به و است خزاعه کلمة در تحريف نوعي خزعل شناسي، نسب منابع نقل به. خوانندمي

 حطانيق خزاعه قبيله همان از کنندمي زندگي فرات حاشيه در فراواني شمار و هستند ساکن عراق ديوانيه در که

[ 11]رسدمي خزاعي!( کذا)مسرد بنسلمان بندعبل به گروه اين معظم نسب که است شده گفته نيز. است

 صرد نبسليمان به او نسب و است خزاعي دعبل بنعلي جدشان و خزاعه از اينان اصل که است نوشته کحاله

 نقل به همو[ 11]شدند ساکن عراق جنوب در که بودند عشايري نخستين اينان افزايدمي وي. رسديم خزاعي

 و دهندمي هاعلوي از يا هاخزعلي از کسي به تنها را خود دختران اينان که است افزوده[ 19]ديگر منبعي از

 پس اينان جماعت. دهند نمي وا به دختر کنند خواستگاري دخترانشان کوچکترين از افراد بزرگترين اگر حتي
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 فرات اطراف در گماشت بغداد حکومت به را ـ بود گروه همين از که ـ پاشا حسن عثماني حکومت که آن از

 [11.]شدند مستقر و پراکنده

 سياسي سرنوشت در کننده تعيين نقش که است عراق مهم بسيار قبايل از يکي خزاعه قبيله هم حاضر حال در

 قبيله رؤساي 1/10/8009 مورخه در ها،سايت در شده درج اخبار اساس بر. باشد داشته دتوانمي کشور اين

 .داشتند ديدار عراق وزير نخست الجعفري ابراهيم با خزاعه

 هستند اي خزاعه جز به اينان. شدند پراکنده جنوبي شهرهاي در و آمدند ايران به عراق از خزاعه از جماعتي

 .اندشده ساکن خراسان و ايران مرکزي شهرهاي در فتوحات از پس دوم و اول قرن در که

 خزاعه از اي شعبه است، شده گفته آنچه اساس بر که دارد وجود خزاعه نام با فلسطين در شهري است گفتني

 اخبار و دارد قرار شرقي يونس خان بيرون در شهرک اين. است شده ناميده نام اين به لذا و يافته اسکان آن در

 .کرد مالحظه توانمي فراوان فلسطيني هايسايت در را آن هب مربوط

 بعلبک در خزاعه

 به هک هستند حرفوش آل جمله آن از. دادند گسترش آنجا در را تشيع و رفته بعلبک به خزاعه از جماعتي

 اقعر خزاعه از اصل در که رسدمي قحطاني خزاعي حرفوش به آنان نسب بعلبک تاريخ نويسنده نوشتة

 نقل يک. است بوده حرفوش آل اختيار در متوالي قرن سه براي بعلبک و لبنان بقاع در حکومت. هستند

 را وي جراح ابوعبيده که است بوده فتوحات فرماندهان از يکي خزاعي حرفوش که دارد آن از حکايت

 [13.]اندشده ديار آن امراي از و مانده ناحيه آن در وي نسل و کرده بعلبک فتح فرمانده

 ماا. گرددمي باز متأخر هايدوره به و نبوده جراح ابوعبيده زمان به مربوط حرفوش اين که است روشن ماا

 بيلةق کتاب نويسنده. است بوده استوار پيوندي عراق خزاعه با خزاعي حرفوش آل ميان که نيست ترديدي

 آل او که کندمي نقل ودهب نسابه که پدرش از ـ است حرفوشي خود که ـ االسالم و الجاهلية في خزاعة

 بودند درگير عثماني دولت با سالها شده ياد جماعت(. 110 ص همان،) است دانستهمي خزاعه از را حرفوش

 .گرفتند قرار آنان حمله و فشار مورد بارها و بارها و

 .کرد جوجست خزاعي حرفوش آل همين ميان در بايد را لبنان تشيع اصلي کليدهاي از يکي که رسدمي نظر به

 ودهب حله در خزاعه استقرار اصلي محالت از يکي و بوده طوالني بسيار هم عراق خزاعه با عثماني دولت نزاع

 درگيريهاي زا طوالني شرحي. است يکديگر با پيوند در خزاعه تشيع با نوعي به هم حله تشيع بنابرين. است
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 صص)  االسالم و الجاهلية في خزاعة قبيلة کتاب نويسنده آن نواحي و حله در خزاعه با را عثماني دولت

 .ندارد ايران به خزاعه هايمهاجرت به اي اشاره شده ياد نويسنده. است آورده( 111 ـ 111

 

 منابع :

 11 ص ،8 ج باصبهان، المحدثين طبقات[ . 1]

 بودند شيعه محدثان و علما زمره در سوم قرن تا کم دست که خاندان اين برجسته هايچهره باره در[ . 8]

 داسبني شيعي طايفه موالي از خاندان اين که است گفتني. 1 مدخل ،11 ص شيعه، مکتوب ميراث: به بنگريد

 بودند

 .151 ص نقض،[ . 1]

 11 ص الدين، منتجب الفهرست[ . 1]

 .1/38 االشراف انساب: در بنگريد را خبر اين تفصيل[ . 9]

 .103 االسالم، و الجاهلية في خزاعه قبيلة: بنگريد[ . 1]

 .113 ص االسالم، و الجاهلية في خزاعة قبيلة[ . 3]

 .9/801: الرشاد و الهدي سبل[ . 1]

 .1/111: االصابه[ . 5]

 .8/193 يعقوبي، تاريخ[ . 10]

 .1/115:الطبري تاريخ[ . 11]

 .1/115: العرب قبائل معجم[ . 18]

 .131: الجمل[ . 11]

 .111 ص:  صفين وقعة[ . 11]

 .809: وقعة[ . 19]
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 .811: وقعة[ . 11]

 .150: المحبر[ . 13]

 .811 ص العرب، انساب جمهرة[ . 11]

 .193:  8:  يعقوبي: بنگريد[ . 15]

 .90: مفيد الجمل[ . 80]

 .811: الجمل[ . 81]

 .813: صفين وقعة[ . 88]

 .118: صفين وقعة[ . 81]

 .90: مفيد الجمل[ . 81]

 .15 ص: طوسي رجال[ . 89]

 .115:  8: يعقوبي [ .81]

 زا نفر ده نام مختلف، بالد در آنان دعات از نفر هفتاد اسامي ميان در صفحه اين در.880: الدوله اخبار[ . 83]

 .شودمي ديده خزاعه

 را عباسيان نقباي ميان از خزاعيان که 119 ص: المحبر به بنگريد و ،831 ص الدولة، العباسية اخبار[ . 81]

 (کرد مالحظه آنجا در تواندمي

 .8/115: يعقوبي[ . 85]

 .839 ص:  الدولة اخبار[ . 10]

 .1/898: البلدان معجم[ . 11]

 .833: نجاشي[ . 18]

 .110 ص رجال،[ . 11]

 .39/188: بحار ،8/819: الغمه کشف[ . 11]
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 .111 ص ابوالفتوح، تفسير الطبع خاتمة[ . 19]

 .101 ص ،1 ج الميزان، لسان[ . 11]

 .113 ـ 111 ص الطبع، ةخاتم[ . 13]

 (.11 ـ 13 ص) رازي ابوالفتوح تفسير از برگهايي و زندگي از هاييگوشه رازي، ابوالفتوح[ . 11]

 .919 ص ،119 سال: ذهبي االسالم تاريخ[ . 15]

 کنگره چاپ 11 ص اول، بخش ري، بزرگان: در مجدد چاپ ابوالفتوح جلدي پنج تفسير الطبع خاتمة[ . 10]

 .1118 عظيم،عبدال حضرت

 . 11 ـ 19 ص ري، بزرگان: بنگريد[ . 11]

 .81 ص ،13 ص الفهرست،[ . 18]

 .1/803:  ـ 1515بغداد السامرائي، يونس ـ العراقيه القبائل[ . 11]

 .1/110: العرب قبائل معجم[ . 11]

 . 18 ص فارس، عبدالجبار الفرات، في عامان[ . 19]

 .1/110: العرب قبائل معجم[ . 11]

 ،11 ص البعلبکي، الوف ميخائيل بعلبک، تاريخ ،199 ص معلوف،بني تاريخ في القطوف دواني: بنگريد.  [13]

 .1/881 ص نصراهلل، عباس حسن بعلبک؛ تاريخ
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 خميني امام ديدگاه از مشروطه جنبش

 جعفريان رسول: نويسنده

 1119/  01/  80: سايت روي انتشار تاريخ

 

 به اجمالي نگاهي با مسأله اين بود، تاريخ از آگاهي( ره)خميني امام هايويژگي از يکي قطع طور به: چکيده

 زا بسياري پيرامون امام حضرت گرچه. است روشن کامالً است تاريخي استشهادات از مملو که امام سخنان

 شده يانب تنباکو نهضت احياناً و مشروطه پيرامون که آنچه به تنها ما اما اندفرموده نظر اظهار اخير دوره مسائل

 :کنيم بيان مقدمتاً را مطلبي است الزم باشد داشته ابهام قدري فوق عنوان است ممکن که آنجا از. پردازيممي

 خميني امام ديدگاه از مشروطه شجنب

 1119 تير 1

 جعفريان رسول: پژوهشگر

 به اجمالي نگاهي با مسأله اين بود، تاريخ از آگاهي( ره)خميني امام هايويژگي از يکي قطع طور به: چکيده

 زا بسياري پيرامون امام حضرت گرچه. است روشن کامالً است تاريخي استشهادات از مملو که امام سخنان

 شده يانب تنباکو نهضت احياناً و مشروطه پيرامون که آنچه به تنها ما اما اندفرموده نظر اظهار اخير دوره مسائل

 :کنيم بيان مقدمتاً را مطلبي است الزم باشد داشته ابهام قدري فوق عنوان است ممکن که آنجا از. پردازيممي

 مناسبي جايگاه ،معلم يک عنوان به و اخالق و نديشها آموزش جهت ابزاري شکل در قرآن در تاريخ دانش

 زيادي راماحت با تاريخ به مسلمين ،اسالمي علوم تدوين طليعه در دليل همين به. استداده اختصاص خود به را

 ولرس سيره نگارش به نظيرکم شوقي با ،قرآن در تاريخ اهميت جمله از و متعددي داليل به و کرده نگاه

 تاريخي آگاهي واجد آنان واکثر درآمده عادي امر يک صورت به اسالمي هايدولت تاريخ نيز و (ص)اهلل

 موارد در و توجهي جالب شکل به السالمعليه المؤمنين امير را تاريخي هايآگاهي داشتن اهميت. اندبوده

 .اندکرده گوشزد متعددي

 مورد که نيز مقدار آن و داده دست از ديني هايوزهح در را خود اهميت تاريخ اخير، هايدوره در متأسفانه

 ايفرقه هايدرگيري حوش و حول در بحث ضرورت به هم آن اسالم صدر منحصراًتاريخ گرفته قرار توجه

 فاقد تنها نه مجموع در گرفته قرار توجه مورد تاريخدانش ما هايدانشگاه در که نيز مقدار آن است بوده
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 انهم انساني و اجتماعيعلوم هايرشته ساير همانند نيز آنها بر حاکم نگرش هبلک بوده علمي تحقيقات

 .است بوده غرب آلود شرک هاينگرش

 موجب دارد خودش زمان به فرد ساختن آگاه در عميقي تأثير وجودش که تاريخي هشياري وجود عدم

 يجار تحوالت به نسبت ديتعهبي موجب خاص قشري ميان در آنها مهمترينکه شده فراواني هايخسارت

 از يبرخ زودباوري داليل از يکي يقين به. است گرديده سياسي هايدگرگوني با برخورد در ناهشياري و

 .خوردند را روشنفکري هايجناح برخي فريب بعضاً که مذهبي رهبران

 تحول و تغيير چگونگي و حاکم شرايط و اوضاع فهم در که است تاريخي هايتجربه نداشتن و نبودن همين

 را خود ويژه اهميت معاصر، تاريخ حوادث فهم در خصوص به مسأله اين. داردمهمي بسيار نقش جامعه

 .داراست

 امام تاريخي نگرش

 خنانس به اجمالي نگاهي با مسأله اين بود، تاريخ از آگاهي( ره)خميني امام هايويژگي از يکي قطع طور به

 عامل دهها کنار در تاريخي آگاهي چنين طبعاً. است روشن کامالً است تاريخي استشهادات از مملو که امام

 امر اين نتيجه. آيدمي حساب به امام عظيم شخصيت تکوين در عامل يک عنوان به ديگر، تربيتي و فکري

 درست و است هنبود نيز تصور قابل حتي ديگر بسياري براي که بود امام حضرت سياسي خاص هايبينيپيش

 .است گرديده ممتاز سايرين از امام که است آن نظاير و مورد همين در

 صيتشخ يک صورت به تنها نه ابتدا از امام تا شد باعث امام فکري شخصيت درون در تاريخي آگاهي وجود

 را گرانتوطئه و مخالفين تمام دست ،موفق سياسي رجل يک عنوان به بلکه کند واردصحنه را خود سياسي

 هک موضعي هم آن ،تهاجمي موضع داشتن الزمه. دهد قرار شده انجام عمل برابر در موقع به را آنان و شناخته

 معاصر تاريخ اب مربوط تاريخي تجارب به نسبت فرد که است ميسر وقتي تنها باشد پيروزي و غلبه با همراه

 .باشد مطلع خويش کشور و جهان

 دبيننمي را ظاهرش هم آن را، خويش اطراف تنها که انگاراني ساده نچو نه تاريخي هشياري بودن دارا با امام

 رشته ستتوان ،اجتماعي تحوالت عمق به توجه و جامعه سياسي و تاريخي مختلف زواياي بر تسلط با بلکه

 .کند هدايت را آن و گرفته دست به را کار

 در رمعاص مسايل جمله از و ختلفم مسايل به نسبت را امام تاريخي نگرش خوبي به االسرار کشف کتاب

 البق يک در فکري مختلف مسايل کردن مطرح و سياسي نگرش يک داشتن دهد،مينشان ديکتاتوري دوره
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 تاريخ زا متفکر، يک عنوان به اما نيست مورخ امام البته. است امام تاريخي نگرش عمق دهنده نشان ،تاريخي

 اما نيست تاريخ کتاب خود سازانسان وظيفه حيطة در نيز قرآن هچنانچ کندمي بهرگيري خود مناسب شکل به

 آموزش براي مؤثر و دقيق شکل به تاريخي استشهادات آوردن با همراه را خود فرهنگي ـ تاريخي نگرش

 .دهدمي قرار استفاده مورد خود فرهنگي هايآموزه

 قيقاًد جهت بدين و بوده تاريخي ـ سياسي نگاه يک داده رخ ايشان حيات زمان در که تحوالتي به امام نگاه

 هتجرب آن. است شده استفاده خوبي به ايران اسالمي عظيم انقالب رهبري و هدايتجريان در آنها از بعدها

 ايشان سياست روي اي مالحظه قابل تأثير عمل در و ساخته را امام سياسي شخصيت از بخشي تاريخي، هاي

 .است داشته کشور و انقالب اداره در

 [1.]تماشاگر يک عنان به رفتم مجلس در رضاخان زمان مجالش بعضي در من: اندفرموده امام

 قابل تواندمي دوره آن در روحانيت فرهنگي و فکري وضع گرفتن نظر در با اساساً که است امري مسأله اين

 .باشد توجه

 اهلل يةآ مرحوم به ملي نهضت جريان در امام که نصيحتي به دريابيم را امام تاريخي نگرش عمق اينکه براي

 به او. ودش قائل اهميت نهضت ديني جنبه براي است الزم که نوشتم کاشاني به: کنيمميتوجه کرده کاشاني

 رئيس که ايهگون به کرد رفتار عکس به دهد چيرگي سياسي جنبة بر و کند تقويت را مذهبي جنبه اينکه جاي

 [8.]بود تباهاش اين و شد ملي شوراي مجلس

 و کوينت در را سياسي و فرهنگي عوامل نقش که باشد کسي از تواندنمي شرايط آن در امام از بينشي چنين

 .شناسدنمي تاريخي مسير يک در انقالب يک ايجاد

 و تحول مسأله از تاريخي بينش يک داشتن با همراه مذهبي قوي نگرش يک معلول دقيقاً هشياري اين

 .است عهجام در دگرگوني

 تأکيد آن يرو بر عبرت براي ايوسيله عنوان به است قرآن خود بينش از برگرفته که امام نظر نقطه از تاريخ

 [1.]باشد عبرت بايد اين گذردمي ملتها به که آنچه و تاريخ: فرمودند امام. است شده

 تاريخ نوشتن ضرورت و امام

. گيرد ورتص ايشان طرف از تاريخ نگارش بر بيشتري کيدتأ تا شد باعث امام حضرت نظر در تاريخ اهميت

 بعضي آنچه يا آمريکايي مستشار هزار 19 از بيش حضور با اشاره با ايشان 93سال در سخنراني يک در
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 که فهمندب بعداً کند، ثبت بايد تاريخ که است هايي قصه اينها: » ... فرمودند کارشناس هزار شصت گويندمي

 [1.«]است هبود چه ايران وضع

 السالم عليهم االئمه ثامن مطهر حرم جنب گوهرشاد مسجد عام قتل شاهد ما: »فرمودند ديگر جاي در و

 [9.«]شد خواهد ثبت آتيه درتاريخ آن تفصيل که بوديم چيزهايي شاهد ما. بوديم

 :فرمودند آموزاندانش به خطاب 11 سال در امام حضرت همچنين

 اب را دانشگاهيان و خودشان وحدت نقش و را اسالميمان انقالب تاريخ کنند سعي بايد آموزاندانش امروز»

 [1.«]بياموزند روحانيون

 اهميت اسالمي انقالب اسناد مرکز وقت مسؤول به خطاب خود هايپيام آخرين از يکي در امام حضرت

 [3.]فرمودند تذکر شود رعايت آن در بايد که واصولي اسالمي انقالب تاريخ نگارش

 مشروطه واقعه تحليل و امام

 ونپيرام که آنچه به تنها ما اما اندفرموده نظر اظهار اخير دوره مسائل از بسياري پيرامون امام حضرت گرچه

 اشتهد ابهام قدري فوق عنوان است ممکن که آنجا از. پردازيممي شده بيان تنباکو نهضت احياناً و مشروطه

 :کنيم بيان مقدمتاً را مطلبي است الزم باشد

 رديف نگرش بيان و بوده تاريخي مدارک و اسناد نقل گرو در تاريخ بيان اصوالً که شود اظهار است ممکن

 شکليم تواندنمي است مطرح دين روحاني و متفکر عنوان به تنها بلکه رسمي مورخيک عنوان به نه خود که

 دارد؟ وجودنظرات اين بيان در لزومي چه پس کند حل را

 اشکاالت حاوي گرچه است شده ناشي تاريخي کار گونه دو بين اساسي خلط يک از واقع در اشکال ناي

 نزديک از معاصر دوره حوادث با امام حضرت آشنايي به توجهيبي آنها جمله از که نيزهست تريجزئي

 هگرفت بهره درمصا از کتبي هم و شفاهي صورت به هم دهد،مي نشانامام حضرت خود اشارات چنانچه. است

 .است بوده حوادث ناظر خود متأخر، هايدوره در و

 ثحواد وقوع چگونگي بررسي يکي کنيممي برخورد مرحله دو در واقع در و شکل دو به تاريخ مورد در ما

 تدرس لياتنق اين آيا اساساً و افتاده اتفاق چگونه ،افتاده اتفاق ايحادثه چه که اين استکيفي و کمي لحاظ از

 ميدهنا نام بدين رسماً ولو است مورخ عهده بر آن انجام که استتاريخي کار يک طبعاً کار اين خير، يا است
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 آنچه ناد،اس و کتب از استفاده با و ديگران شفاهي نقليات شنيدن يا و حوادث عيني مشاهده با بايد او نشود

 #.بنويسد داده رخ حقيقتاً که

 به توجه با شناختيم اول مرحله مورد در تاريخي حوادث از که آنچه اساس بر ما که است اين دوم کار

 را رکتيح. کنيم گيري بهره آن از خواهيممي و نشسته ارزشيابي و ارزيابي درمسند خويش فکري هايديدگاه

 يمش ما فکري اصول خالف در که حرکتهايي و جداکرده را آن تجارب و خصوصيات ماست تأييد مورد که

 .دهيم قرار انتقاد مورد خصاًمس کرده

 نتبيي در امام حضرت که است نگرشي ،بشناسيم خواهيممي مشروطه تحليل و امام عنوان تحت ما آنچه

 از و يتاريخ هاينقل به متکي طبعاً سمت يک از تبيين اين. است داده ارائه درمشروطه موجود فکري خطوط

 نگرشي چنين. دارد اهميت زاويه اين از ما براي که است امام فکريحضرت و ديني بينش به مربوط ديگر سمت

 قضاوت هب قرآن که زماني. باشد داشته ما رابراي مطلوب نتيجه تواندمي ،تاريخي کلي بررسي يک به متکي

 رائها را تاريخي ريز اطالعاتهمه که بيندنمي الزم نشيندمي فرعون و( السالم عليه) موسي حضرت باره در

 اريخيت کتاب يک نيز قرآن طبعاً. دهدمي ارائه آموخت توانمي حادثه اين کليت از که را درسي تنها هبلک دهد

 :داريممي بيان قسمت چند در را آنها ،امام نظرات تبيين براي ما دراينجا. نيست

 اخير سده هاينهضت در روحانيت نقش تحليل و امام

 روحانيتي يدآ ميان به روحانيت از سخن بايد عامل اولين عنان به شود هنوشت معاصر تاريخ باشد بنا اگر واقع در

 ايهتجرب اين است بوده دارا را اول نقش مردم بسيج و تحريک در هميشه و بوده نهضتها اين دار پرچم که

 نفي عنايم به اين البته. است تاريخي اصيل نگرش يک يقيناًفاقد کند ترديد آن در اندکي کس هر که است

 .نيست منفي يا مثبت صورت به ديگران نقش

 ،انيتروح مخالفان فکري و سياسي سلطه دليل به و ،مشروطه از پس هايسال يعني اخير دوره در حال اين با

 بين از نهطلبا استقالل مبارزات در را روحانيت سهم خواستند تنها نه که شد نوشته ايگونهبه معاصر تاريخ

 ينا از نمونه سه ذکر. دادند نشان جامعه ماندگي عقب ومسببان ارتجاع عوامل عنوان به را آنها بلکه ببرند

 در مگيه که است اخير دوره در واستبداد استعمار هايتالش از صرفنظر اين البته ،است کافي منورالفکران

 .اندکوشيدهمي جهت اين

 داداستب خدمت در هاسال که ـ مشروطه شجنب در مشکوک رهبران از يکي المتکلمين ملک فرزند ـ زادهملک

 مطالعه و دقت تحت را ايران اجتماعي اوضاع که محققيني کليه عقيده به: »نويسدمي باره اين در بود پهلوي
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 انحراف همانا جهان تمدن کاروان از ايرانيان دورافتادن و سامان اين هايبدبختي همه سرچشمه اندداده قرار

 ملت آنکه جاي به و باشدمينفس هواي از آنها پيروي و اسالم مقدسه اصول و تحقيق جاده از آخوندها

 درمنجالب را آنها کنند هدايت است آن در آخرت و دنيا نجات که تمدن و عدالت و حق طرف به را ايران

 را جامعه که مغاکي همان در هم خودشان عاقبت و خودشان اندساخته ورغوطه فساد و موهومات و خرافات

 [1.«]شدند سرنگون بردند فرو

 در رويکس از سخني نقل تنها شايد. نيست منطبق آمده تاريخ واقعيت در آنچه با نظر اظهار اين است آشکار

 وي. ستا آشکار روحانيت به نسبت موضعش که کسروي هم آن باشد، مطالب اين پاسخگوي بتواند باره اين

 :نويسد مي

 غول ايران در که روزها آن در. آوردند پديد علما ايران در را مشروطه که کرد فراموش نبايد را نکته اين

 اهيگ سوزانيده مردم حال به دل که بودند علما تنها نبود، زدن دم ياراي را کسي افراشته، درفش استبداد

 حبل ايه شماره. نداشتند زدن دم ياراي گويم مي فهميدند؛ نمي چيزي ديگران گويم نمي. گفتند مي سخناني

 نداشتند، شورک بد و نيک به کاري هرگز و خوابيده غفلت بستر در انبوه تودة که زمان آن در. بخوانيد را المتين

 قدمپيش علما شهرها از بسياري در... کوشيدند مي وطني هاي پارچه رواج به داده، هم به دست علما اسپهان در

 #[5. ]گزاردند علما را مشروطه ادبني که ديديم هم سپس... نمودند مي برپا دبستانها گرديده

 :گويدمي نيز ايراني روشنفکران پدر خانملکم ميرزا

 [10.«]دهستن اکابرفناتيک و علما طايفه آنها آزادي و ملت تربيت و مملکت نظم براي اشخاص تريندشمن»

 به نيز را دين دستنخوامي غرب تجربه تبع به بلکه روحانيت تنها نه که منورالفکراني از گفتن سخن گونه اين

 در بود هم رشوه اهل اتفاقاً که ملکم چون افرادي که جاست اين از تأسف ،استطبيعي بگذارند کناري

 خصوصاًم بيگانگان نفوذ از» الگار نظر به که بود کسي خانحسين ميرزا ،است سهيم التاري امتياز واگذاري

 [11.«]کردندمي استقبال اصالح جلوانداز عوامل عنوان به انگليس

 باره اين در داشته مشکوکي و متفاوت هاي نقش ايران، معاصر تاريخ در که هم زادهتقي حسن سيد قضاوت

 تمشکال عامل را روحانيت رضاخاني، ادبيات در کوشد مي که است اي نگره همان از متأثر البته و دوپهلو

 :گويد مي وي. هست يانهموز بيان با البته آن در هم انصاف قدري حال، اين با. بداند

 ديدند يم دولت زمامبي ظلم و استبداد ضد بر گاهي تکيه يک شرارتشان و فساد از گذشته مالها در که مردم»

 وقتي جهت بدين و کردندمي حساب مظلومين ملجأ و اجتماعي قوت مرکز و ملي عامه افکار مظهر را آنها



552 

 

 رديدگ اشباع مملکتي اداره اوضاع رضايت عدم از و شد ولتد خرابکاري ضد بر شکايت از پر عامه عقائد که

 مينه براي و باشند ايمن دولت ازتجاوز که داشتند الزم مصوني مرکز، دولت اداره ضد بر شدن بلند براي

 مردم و بودند محتاج ملت و عامه به خود مقاصد اجراي در مالها چون و انداختند پيش و کرده علم را مالها

 اچارن و بکنند اجرا را خود مقصود تماماً توانستندنمي مالها دليل همين به مالها، به خود مقاصد اجراي در هم

 [18.«]کنند داخل خود تقاضاي و پروگرام جزو در را مردم مقاصد از هم قسمتي يک بودندکه

 ،پسرش و انرضاخ سياسي کارهاي تنها نه که داد نشان اسالمي انقالب جريان در روحانيت به مردم اعتماد

 انيتروح محوري نقش پيرامون امام حال عين در. است بوده اثربي و ثمربي نيز روشنفکرانهايبازي بلکه

 .کردند تأکيد پردهبي و صراحت به بارها

 :فرمودند 93 سال در سخنراني يک ضمن امام

 که کسي جنبشها اين در ،بوده ام به نزديک يا ،آن در بوديم ما که زماني طول اين در که جنبشهايي اين در»

 در. ردندک شروع ابتدا اينها ليکن کردند همراهي هم ديگر طبقات بودند( روحانيون)طبقه اين از باز کرده قيام

 هم ردمم و افتادند جلو که بودند اينها مشروطه قضيه را،در اوضاع زدند هم به که بودند اينها تنباکو قضيه

 [11.«]است بوده رفيق همه شما با روحانيت هم ديگر قضاياي اين در آنها، با کردندمي همراهي

 :فرمودند 91 سال در ديگري جاي در و

 بر است بوده روحانيون طرف از است شده واقع که جنبشي هر کنيم مالحظه ما وقتي را اخير سال صد اين»

 قبول با لبتها بود رژيم ضد بر مشروطه جنبش ،است بوده آن وقت سلطان ضد بر تنباکوجنبش ،سالطين ضد

 [11.«]کنند ايجاد اندخواستهمي عدالت ،رژيم داشتن

 :فرمودند 90 سال در ديگر جاي در و

 قابل اندکرده تاريخ طول در اسالمي کشورهاي به ديني علماي که هايي خدمت بدانند اسالم ملت بايد»

( شيرازي ميرزاي مرحوم) وقت مرجع مرهون قطعي سقوط از کشور نجات اخير هميناعصار در نيست شمارش

 اسالمي ممالک تماميت و استقالل حافظ هميشه اعالم وعلماي علميه هايحوزه بود، مرکز علماي همت و

 نآ اعشار از عشري اندکرده کشورها انتظامات حفظ و آرامش براي اسالم از الهام با که را خدمتهايي اندبوده

 #[19.«]اندنداشته مملکت بودجه بر تحميلي هيچ آنکه با نکردند انتظامي قواي و هادولت را

 و حول در آنچه و داشته خاص تکيه است مرجعيت بر متکي واقع در که روحاني هاينهضت روي امام

 روطهمش جريانات از برخي: مثالً است تأييد قابل ايشان نظر از آنها، اهداف ادامه در شکلي به و آنهاستحوش
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 قاآ مرحوم حرکت نيز و رضاخان ضد بر قم و اصفهان در نوراهلل آقا حاج نهضت تنباکو، انجري کليت و

 [11.]است قرارگرفته ايشان تأييد مورد آذربايجان در انگجي مرحوم نيز و تبريزي آقا ميرزاصادق

 درتق اين تا کوشيدند خارجي دشمنان ها،نهضت ساير و تنباکو جريان در روحانيت قدرت شدن شناخته با

 :فرمايدمي باره اين در امام. کنند حذف ايران جامعه سياسي صحنه از را

 عراق در هد يک در که آقايي يک فتواي يک با که فهماند( غربيها) اينها به ميرزا مرحوم زمان در تنباکو قضيه»

 بکند حفظ هاينک براي کرد که کوششي همه با هم وقت سلطان و داد شکست را امپراطوري يک دارد سکونت

 است زنده قدرت اين تا بگيرند، را قدرت اين بايد فهميدند اينها...  بکند حفظ نتوانست را قرارداد آن

 واهدبخ دلشان طوري هر و باشند گسيختهعنان هادولت و بکنند بخواهد دلشان کاري هر اينها که گذاردنمي

 [13.«]انيتروح ضد بر کردند تبليغات کوشش کمال با لهذا و بکنند عمل

 مشروطه در روحانيت نهادن کنار در منورالفکرها نقش

 و نانآ ضعف نقاط به مواردي در دارد، گسترده تأکيد روحانيت نقش بر هانهضت اين جريان در اينکه با امام

 :است فرموده اشاره شده آنان نصيب کهشکستهايي نيز

 هم هيگا و اندبوده پيروز اندکرده تبعيت هم با يرانا همه که شيرازي ميرزاي قضيه همان مثل گاهي البته»

 [11.«]خوردندمي شکست

 بار اين اشکسته اين يابيعلت با که طوري به گرديده مطرح روحانيت آموزي عبرت براي موارد اين بر تکيه

 .باشند انقالب در شريک فکري هايچهره ساير رفتار مراقب بيشتراسالمي انقالب جريان در

 دو داشتند جريانات در دربار به وابسته عناصر يا و خارجي سياست که نقشي از جداي ،مشروطه انجري در

 از دفاع انآرم نيز و جنبش پيدايش در روحانيت نقش. داشتند دوش بر را اصلي منورالفکرکار و روحاني قشر

 طبعاً و کردندمي تالش غرب فکر ترويج زاويه از مشروطهفکري باروري در منورالفکران اما بود استوار مردم

 .باشند داشتهروحانيت آن نماينده و ديني فکر با هماهنگي توانستندنمي مسير اين در

 روشنفکران رفتارهاي از برخي فريب که بود اين دادند بروز خود از روحاني هايچهره از برخي که ضعفي

 دهخور شکست را خود عاقبت که رفتند شپي جايي تا آنها فکر پيروزي وبراي آنان با همراه و خورده را

 :فرمايدمي باره اين در امام. يافتند
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 تبع که مؤمنيني و روحانيون بودند مسايل متوجه که شياطين اين کردند درست اينها را مشروطه که اول از»

 ملع ،عمل قتو ليکن اينها، و کردند قبول را اساسي قانون متمم کردند، خدعه اينهارا، دادند بازي بودند آنها

 [15.«]نياوردند مجلس در نفرمجتهد پنج يعني اساسي قانون متمم به نکردند

 سخن آن از ،اين از بعد که بود نوري شهيد شيخ آن از مجتهدين نظارت باره در اساسي قانون متمم کار

 متوجه دير نديگرا اما نخورد را خدعه اين نوري شهيد شيخ اينکه است مسلمآنچه واقع در. گفت خواهيم

 اين در. شدند خارج صحنه از خواهان مشروطه همان دستبه عبداهلل سيد هم و شيخ هم گرچه شدند قضيه

 #:فرمايدمي امام باره

 با همشروط صدر در که طوري همان بگذارند کنار خواهندمي را روحانيين که هستند هاييجمعيت چه ببينيد»

 دسي کردند ترور وقت آن. است نقشه همان کردند ترور و کشتند و زدند اينها و راکردند کار اين روحاني

 و ديگر مسير يک به برگرداندند بود که راهي آن از را ملت ومسير را نوري مرحوم کشتند را، بهبهاني عبداهلل

 [80.«]را ديگر يکي هم پسفردا و من شايد هم فردا کشندمي را مطهري که هست االن نقشه همان

 که ايهتجرب. بوديم شاهد نفت شدن ملي نهضت يعني خود تاريخ از ديگري مقطع در را تجربه نهمي نظير ما

 کناري هب منورالفکران توسط چگونه داشت نهضت اين تعميق در ايکننده تعيين نقشکه روحانيتي داد نشان

 و کرده حفظ را کار شتهر نتوانستند نيز خود عاقبت گرچه. هاگرديدندتهمت انواع به متهم حتي و شده نهاده

 .شدند بدتري وضع دچار سياسي نظر از

 عبرت تجربه اين از تاريخي هشياري با امام طبعاً ،نفت نهضت در هم و داد رخ مشروطه در هم تجربه اين

 اين که مانيز کرد، اتخاذ غربگرا مذهبي روشنفکران از قسمتي برابر در برتريموضع بار اين و گرفته کافي

 کنند اثبات خواستند صدر بني زماني در يا بگيرند امامدست از را قدرت ،موقت دولت در تا شيدندکو افراد

 ،ممرد هشياري پشتوانه به و معقول هايگيريموضع با امام دارند، دوست مام ا از بيش را او درصد چند مردم

 دهش منورالفکراننيرنگ و خدعه ردچا روحانيت نيز ديگر يکبار صورت اين غير در. نهاد کناري به را آنان

 پايين ،کرده درست آنان ترقي براي روحانيت کردندمي فکر که نردباني از پله پله را آنها امام حضرت. بود

 .کشيدند

 جاي به هاغربزده جايگزيني براي خارجي سياست عمال مشروطه در که شگردي باره در امام حضرت

 :فرمايدبستند،مي کار به روحانيت
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 صحنه از را اينها که بودند کار در انگلستان وقت آن در خصوصاً و خارجي هايقدرت عمال طرف آن از»

 در تدخال از را روحانيون اينکه به کردند کوشش آنها گويندگان. تبليغات به يا و ترور به يا کنند خارج

 هاغربزده و هارفته فرنگ يعني آنها، قول به توانندميکه آنهايي دست به بدهند را سياست و کنند خارج سياست

 انيظلم تاريک استبداد استبداد،آن واقعيت و بود مشروطه اسم يعني. کردند را آنچه کردند و هازدهشرق و

 [81.«]سابق هايزمان از بدتر حتماً و ،زمان از بدتر شايد

 خود اياقض از برخي از سرخوردگي با روحانيت که بود اين کرد فراهم را جايگزيني اين زمينه که مسايلي از

 عده آن ،انحرافات گيرياوج از بعد متأسفانه اما داشتند حضور جريانات داغي دربحبوحه آنها کشيد، کنار را

 حفظ و مسلمان هايتوده ديني زندگي گرچه پرداختند خود بحثخاص و درس به تنها بودند حيات قيد در که

 :فرمايدبارهمي اين در امام بود، انآن دست به نيز آنها وجود در اسالم

 ايران در و علما دست به نجف از اساسش مشروطيت اصل بودند رأس در علما همين مشروطيت جنبش ر»

 اساسي نقانو و کند پيدا تحقق مشروطه که خواستندمي آنها که قدر اين رفت پيش شدو شروع علما دست به

 کس هر ندرفت هم روحانيون بودند طرفبي مردم. نشد گرفتهاشالهدنب شد، آنکه از بعد ليکن شد، باشد کار در

 [88.«]خودش کار سراغ

 :فرمودند امام حضرت نيز ديگر جاي در و

 شروطهم صدر قضاياي از و بکنند سستي متعهد روشنفکران ،نويسندگان علما، خطبا، ،ملت ،روحانيون اگر»

 #[81.«]آمد مشروطه انقالب سر به که آمد خواهد آن انقالباين سر به نگيرند عبرت

 :فرمايدمي ديگري جاي در نيز و

 يتمشروط زمان در که بروند، کنار و بشوند مأيوس بودند کار اهل که آنها که نشود مشروطيت زمان مثل و.. »

 [81.«]زدند کنار را خواهان مشروطه و شدند خواه مشروطه و آمدند ومستبدين کردند را کار همين

 کهاين آن و بود آن دچار روحانيت نيز ديگري مشکل شد، عارض روحانيون از بعضي بر که يأسي از جداي

 افکني فاختال روحانيون بين عمالً نيز کساني ،مخالفين و موافقين بين موجود فکرياختالفات از صرفنظر

 آنها زا کساني که آيد بوجود گانگي دو قدر آن تا شد ،باعثمسأله اين به روحانيت توجهيبي و کردند،مي

 :فرمايدمي بارهاين در امام کنند سکوت اهللفضل شيخ رساندن شهادت به برابر در حتي

 اينکه از دبع مشروطه که بينيدمي بخوانيد را مشروطيت تاريخ وقتي شما ما، براي است عبرت درس تاريخ»

 وحانيونر از تنها، ايران نه. کرد بندي قسيمت دسته دو به را ايران مردم تمام و آمد ،دستهاييرفت پيش ابتدا



556 

 

 ايران خود علماي ،مشروطه دشمن دسته يک مشروطيت طرفدار دسته يک مخالف دسته يک نجف بزرگ

 ردندک قبضه را مشروطه و آمدند بعدها همانمستبدين...  مشروطه مخالف دسته يک مشروطه طرفدار دسته يک

 نطوراي و کردند ايجاد را جوراختالفات همين علما بين هم ايران در...  مديدي و ديديد که آنجايي به رساندند و

 يک مباداکه بگيريم عبرت درس تاريخ اين از بايد ما. آنها بين در کردند ايجاد شد ايجاد خود به خود که نبود

 امري آن هتنخواس خداي و کنند وسوسه مردم بين در يا اشخاصي بيفتند ،روحانيون آقايان شما بين در وقتي

 [89!«]بيفتند اتفاق ايران در افتاده اتفاقمشروطه در که

 نوري اهللفضل شيخ شهيد موضع از دفاع و امام

 رينو شهيد موضع از دفاع است اهميت حائز ،مشروطيت پيرامون امام تاريخي بينش در که مهمي نکات از

 را او و ردهک معرفي استبداد حامي و مستبد دفاع انعنو به را شيخ قوا تمام با خواهمشروطه منورالفکران. است

 .دادند قرار حمله مورد ،مشروعهحکومت از دفاع سمبل عنوان به

 استبدادش که کسي ـ الدولهعين چون افرادي اينکه با ق 1183 سال در مجدد پيروزي از پس خواهان مشروطه

 ار ـ داشت محاصره در را تبريز شاه علي محمد ينيروها فرمانده عنوان به نيز بعداً و پديدآورد را مشروطه

 به را يخش اما را، مستبدان ديگر و تنکابني سپهدار طور همين و رساندند، وزرات به نيز بار چند و بخشيدند

 .کردند شهيد مشروطه با مخالفت اتهام

 رخاستب دفاع به شيخ از دوره اين در که کسي تنها است بوده همين شيخ با نيز روشنفکر مورخان برخورد

 [81.]دانست کشور اين در غربزگي استيالي عالمت را شيخ شهادت که بود احمد آل جالل مرحوم

 شيخ زا دفاع به امام بود، غربي هايانديشه بر اسالمي تفکر پيروزي واقع در که اسالمي انقالب پيروزي با

 از تن نجپ نظارت با مربوط اصل و اساسي قانون متمم تصويب براي شيخ که ازاقدامي خصوص به برخاست

 #:فرمودند ارتباط دراين امام. داشت مجلس مصوبات بر مجتهدين

 روعهمش بايد مشروطه: که ايستاد اهللرحمه اهللفضل شيخ مرحوم اينکه و مشروطه همين به راجع ليکن...  »

 از هم اساسي قانون متمم و رمودف را امر اين ايشان که وقت همان در باشد اسالمقوانين بايد قوانين باشد

 هک ايران در کردند کاري ديدندمي روحانيت در را قدرتي چنين که هاخارجي ،مخالفين. بود ايشان کوشش

 ار او نماروحاني ،منحرف نفر ويک کردند درست دادگاه را، عاليه مقامات داراي مجتهد مجاهد اهللفضل شيخ

 [83.«]کشيدند دار به جميعت حضور در را اهللفضل يخش توپخانه ميدان در و کرد محاکمه
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 فمختل اقشار مجاهدت و علما تالش ثمره که ـ اساسي قانون به تا خواستمي شاه از که آنجا 11 سال در امام

 :کردمي تکيه مجتهدين نظارت اصل و متمم همانروي بر کند عمل ـ بود

 ملت تاسار رفع و آن گرفتن براي مشروطيت صدر در الماس علماي که کنيد عمل اساسي قانون متمم اين با»

 [81.«]دادند جان

 دفاع در سرهم پشت که نجف بزرگ علماي مقابل در او چگونه که است اين دارد اهميت شيخ مورد در آنچه

 قامم و کرده درک را آنها شيخ گرچه گفت بايد باره اين در. نمود مخالفت آنان با دادند،مي فتوا مشروطه از

 باعث هاواسطه وجود نيز و تهران محيط از آنها دوري که بود امامتوجه داشت قبول را آنان مرجعت و علمي

 نشان اکنشيو و نکرده خطر متوجه را آنها نيز شيخ شهادت حتي که لذاست. نبرندپي قضايا حقيقت به تا شده

 :فرمودند اهللفضل شيخ باره در امام ندادند،

 آن از صدايي هم آنها که کردند منعکس بدي جور يک هم نجف در را اهللفضل شيخ آقا مرحوم قضيه حتي»

 با را اهللفصل شيخ آقا که شد اين اسباب جو اين جاها، ساير در و ايران در ساختند که جوّي اين نيامد در

 پاي و يدندکش دار به و ميدان وسط به آوردند را او و کردند، محکوم ايران خود روحانيون از بعضي دست

 حتي عمل اين از داشتند غفلت هممردم و وقت آن در را اسالم دادند شکست و زدند کف و ايستادند هم آن

 [85.«]داشتند غفلت هم علما

 :فرمودند شيخ قاضي مورد در همچنين

 مهمحاک زنجاي مالي يک زنجاني معمم يک کرد؟ محاکمه کي را نوري اهللفضل شيخ مرحوم که دانيدمي شما»

 [10.«]است بيشتر همه از فسادش نباشد مهذب مال و معمم وقتي کرد راصادر او قتل حکم و

 به و خلوص تمام با آنها بود جدا نجف در مرجعيت مقام از زنجاني ابراهيم شيخ چون مفسدي حساب البته

 و ردندک برخوردي نينچ افتاد اتفاق تهران در که مسايلي به توجه بدون ولي ظلم دربرابر مردم از دفاع خاطر

 رحلت مشکوکي مرگ به روز همان که شد ايران راهي گرديد قضيه متوجه آخوند مرحوم که نيز آن از بعد

 .کرد

 خورده شکست و محدود مشروطه

 جنبشي اردد مشکالتي غربي فکر توسعه نيز و خارجي سياست هايجنبه از مشروطه جنبش اينکه از صرفنظر

 آن فعمدا نيز شيخ که امري آيد،مي حساب به قانون حکومت تحقق و استبداد و نتسلط کردن محدود براي

 :فرمودند باره اين در امام. خودبرسد هدف به نتوانست مشروطه نيز جهت اين در اما بود،
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 يک ،مشروطه اسم با ترغليظ استبداد همان را مشروطه و آمدند ديگران و کردند پا به( علما) آنها را مشروطه»

 ستبدادا ليکن هستيم خواه مشروطه و داريم مشروطه و داريم مجلس ما که شدمي وگفته بود مسماييبي اسم

 [11.«]کردميحکومت ما بر خودش معناي تمامي به

 #:فرمودند ديگر جاي در و

 را کار و کردند تبعيت مردم شد شروع ايران و نجف روحانيين از که بود طور همين هم مشروطيت جنبش»

 نستندنتوا خوب ليکن برگرداندند، مشروطه به را استبداد رژيم و دادند انجاموقت آن توانستند که آنجا ات

 [18.«]بود بساط همان باز کنندمتحققش کنند درستش هست که طور آن را مشروطه

 امام ديد از مشروطه در خارجي سياست نقش

 کيي اين. است مشروطه در خارجي سياست نقش تاس توجه قابل مشروطه جريان در امام بينش در که آنچه

 اهميت آنچه. است شده ابراز متفاوتي نظرهاي اظهار آن باره در که است مشروطه تاريخ حساس مسائل از

 نبود گونه اين «دانستندمي انگليس پلوي ديگ از برخاسته را مشروطه»که شيخ چون کساني حتي که اين دارد

 نيز و شيخ رايب مطلب اين اند،بوده بيگانه عامل کشيدند فراواني زحمات که اطباييطب يا بهبهاني بگويند که

 اشندب ديگر، برخي و منورالفکرانميان در که نداشت آن با منافات اين اما. بود محرز و مسلم کامالً پيروانش

 ميان در افرادناي. بودند نآنا به مستقيم وابسته بعضاً و داشته مردم از هاانگليسي حمايت به اعتماد که کساني

 ستمدادا پيروزي براي شارژدافر از ذليالنه گونه آن و کشاندند سفارت داخل به را آنها کرده نفوذ مردم صفوف

 .کردند

 انبي واقع در که است قسمت دو شامل تحليل اين دارند، زاويه اين از را خود خاص تحليل نيز امام حضرت

 نسبت ومد و روس برابر در هاانگليسي منافع و سياسي جنبه يکي است وطهمشر در هانفوذانگليسي جهت دو

 :اندرمودهف مرقوم چنين فقيه واليت کتاب در امام باره اين در. دين بردنبين از براي غربي فکر دادن نفوذ به

 و ايدب که آنچنان فضايي قوانين و دادرسي آيين مثالً. است ناقص اسالم احکام که کنندمي وسوسه گاهي»

 بازي به را مشروطه اساس خود، ارباب دستور به انگليس عمال ،تبليغ و وسوسهاين دنبال به. نيست شايد

 سياسي جنايت ماهيت از و دهندمي فريب است دردست که شواهدي و اسناد طبق نيز را مردم و گيرندمي

 نآ روي از را اساسي قانون و بنويسند قانون مشروطه اوايل در خواستندمي که وقتي. سازندمي غافل خود

 خواهمينم اينجا من که نفري چند و کردند قرض بلژيک سفارت از را هابلژيکي حقوقي مجموعه کنند تدوين

 به انگليس و فرانسه حقوقي هايمجموعه را آن نقايص و نوشتند آن روي از را اساسي قانون ببرم اسم
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 آنها زا را قوانين اساس کردند، ضميمه را اسالم احکام از بعضي ،ملت دنز گول براي و نمودند ترميماصطالح

 .دادند ما ملت خورد به و کردند اقتباس

 شفا موقع همان در که يکي. بود منظور دو به کرد مشروطه آغاز در انگليس استعماري دولت که ايتوطئه

 احکام يغرب قوانيين آوردن با که همين ديگر و ببرد بين از ايران در را تزاري نفوذروسيه که بود اين که شد

 [11.«]کند خارج اجرا و عمل ميدان از را اسالم

 آدميت چون ملحد روشنفکران از برخي طبعاً و است اثبات قابل کامالً موجود شواهد به توجه با تحليل اين

 تاريخي بينش ندنداشت از ناشي را مشروطه جريان در را خارجي سياست ودخالت پذيرفته را آن نبايد

 انديشه از برخاسته که مشروطه انحرافي محتواي همان جز معاصر تاريخ در آنها ميراث چون[ 11]بدانند

 .نيست ،بوده پدرش جون هاييفراماسون

 ربغ سياسي هايانديشه جز چيزي مشروطه فکري محتواي: که اين است توجه قابل فوق قسمت در آنچه

 ادامه در مطلب اين با اشاره با امام حضرت برد،پي بدان شيخ تنها مشروطه صدر در هکاست اينکته اين. نبود

 :فرمايدمي فوق سخن

 فعلي فمتعار معناي به مشروطه نه البته است مشروطه بلکه مطلقه نه و است استبدادي نه اسالمي حکومت»

 #[19.«]باشد اکثريت و اشخاص آراي قوانينو تصويب که آن

 [11.]بود کرده مطرح خود سخنان در مکرر يخش را مطلب اين

 نبود کريف لحاظ از شيخ نظرات نفي معناي به طبعاً کردندمي دفاع آن از نائيني مرحوم چون کساني اگر البته

 همان اابتد در نيز شيخ که چيزي کردند،مي اراده مشروطه از را سلطنت محدوديت تنها مختلف داليل به آنها

 غصب را آن مشروطه مخالفين اساساً که کردهمي گمان ظاهراً نائيني مرحوم ،داشت مشروطه از را تصور

 مشروطه ،(السالم عليه)امام غيبت ودر آمده بر توجيه صدد در لذا دانندمي( السالم عليه) زمان امام حکومت

 .کردمي مطرح داشت اعتماد بدان تواندمي که چيزي حداقل عنوان به را

 طور اين واقع در و ـ است سلطنت تحديد معناي به مشروطه که بود منحصر جهت همين در ألهمس اگر البته

 رتحض بعدها که شکلي به زمان آن در اسالمي حکومت يک تصور طبعاً. بود درستي کامالً سخن ـ نيست

 است ودهنب فقيه واليت انکار معناي به آنها طرف از مسأله اين.است آمدهمي نظر به ناممکن کردند تبيين امام

 تسلط رفع» براي ايوسيله صورت تنهابه روس و ايران جنگ حين در را فتحعليشاه نيز قمي ميرزاي گاه ،چه

 عليه) معصوم امام واليت همان را اصلي واليت او طبعاً[ 13]«او اطاعت وجوب» عنوان به نه پذيردمي «اعادي
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 يک حکومت امکان ،شرايط آن در کرندنمي فکر که آنان رو ينا از ،دانستمي مجتهد آن از بعد و( السالم

 :رموندف امام حضرت باره اين در. آمدمي مناسب سالطين ظلم از جلويري براي مشروطه نظرشان به باشد فقيه

 رحط توانستندنمي مسلمين و ايرانيان که است بوده طوري وقت آن در رضاخان کودتاي از پيش مرحله»

 که دشدن اين بر قاجار از پيش و قاجار استبدادهاي ظلم تقليل براي جهت اين از بدهند، را اسالمي حکومت

 [11«].آيد در مشروطه سلطنت صورت به سلطنت و شود وضع قوانين

 ندارد مآوردي اين از پيش که سخناني در نيز امام حضرت و کرد مطرح شيخ که آنچه با تناقضي ،تحليل اين

 دارد،ن اشکالي اين بود، اين نظرشان نيز مشروطه حامي فقهاي که باشد سلطنت حديدت همين در قضيه اگر

 به روعش ديني قوانين جاي به کم کم اما کنند سلطنت تحديد خواستندمي ابتدا که شد ناشي آنجا از اشکال

 :گويدمي شيخ. کردند جديد قانون وضع

 يدولت کارهاي براي فقط شورا مجلس بود قرار که کرد ظهور اينجا از ديني مخاطرات و ملکي مفاسد تمام»

 و ندک محدود را سلطنت هيئت و پادشاه که بدهد قرار قوانيني شد،مي اداره دلخواه به که درباري و ديواني و

 را فرنگ پارلمنت قانون کتب شورا مجلس در که بينيمامروزمي نمايد مسدود را تطاول و تعدي و ظلم راه

 [15.«]اندشده توسعه به قائل قانون به احتياج دايره در و آورده

 ايترض لذا و داده سامان و سر را «قانون» امر ،دين گذاشتن کنار با خواستندمي منورالفکران که زماني طبعاً

 الواقع في و بوده سلطنت تحديد از غير مسأله که شد آشکار شيخ براي شود، ،مشروعهمشروطه که دادندنمي

 مردم ريتاکث رأي بر مبتني يکي که حکومت با ارتباط در دونگرش بين تفاوت. است ميان در مذهب تحديد

 .بود همين مشروطه با نيز مخالفتنشاساس و بوده آشکار کامالً شيخ براي باشد شرع اساس بر ديگري و

 اشاره با امام حضرت نيز ديگر جاي در[ 10.]داشتند بيان او براي الگار با مالقاتي در را تبيين همين نظير امام

 :فرمودند غيره و خواهمشروطه بين اختالف به

 اشدب مشروعه مشروطه گفتمي اينکه خاطر به ايران در را نوري اهللفضل شيخ حاج مرحوم مثل که آنجا تا»

 #[11.«]زدند دار به تهران همين در ،نداريم قبول برسد ما به شرق و ازغرب که ايمشروطه آن و

 :فرمودند مجلس در حضور به روحانيون تشويق ضمن يگريد جاي در و

 همشروط داشتند، را شهيد مدرس مرحوم مثل افکار، مؤثر نفر چند استاني و شهري هر در اگر که جايي در»

 آن اهر در اهللفضل شيخ حاج مرحوم که آن متمم با اساسي قانون و رفتمي پيشصحيح و مشروع طور به

 [18.«]گرديدنمي شد آن در که تصرفاتي دستخوش و غربي افکار دستخوش شد شهيد
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 مشروطيت و تنباکو نهضت در بازار نقش

. آمديم حساب به ايپايه عناصر از بازار که بود ايگونه به قاجاريه عصر در ايران اجتماعي ـ اقتصادي ساخت

 دهنده تشکيل عناصر ينمهمتر از ديگر طرف از شاهزادگان و طرف يک از کنارروحانيون در تجار طبقه

 با بسيار ،جهت همين به اخير سده حوادث در آنها موضع طبعاً.بودند سياسي و اقتصادي ،اجتماعي ساخت

 در يدين قوي هايانگيزه وجود دليل بازاربه دهد، نشان تواندمي معاصر تاريخ که آنجا تا. است بوده اهميت

 ودوج انکار معنايبه اين گرچه داشته عهده بر را فعالي نقش يمردم هاينهضت کنار در اکثراوقات ،آن درون

 .نيست جزئي صورت به ديگر هايانگيزه

 دوره در. است ديني حيث از آنها موضع سالمت بر خصوص به امام حضرت ديدگاه از آنها نقش تحليل پايه

 ياريهوش و اجتماعي و سيسيا صحنه به جديد عناصر ورود با و يافته بازاردگرگونيهايي ساخت کمکم ما

 نبايد لذا. دارد تفاوت گذشته وضع با که شده سبب بازار نقشتحليل در را تغييراتي ،شده ايجاد که ايعمده

 و داشته سدمف دارانسرمايه يا و اقتصادينظام از ما حاضر، شرايط در گاه که باشد تصوراتي پايه بر تحليل آن

 .اندبوده دارند وجود اکنون که اجتماعي وهاينير نيز زمان آن در کنيم تصور يا

 نآ صراحت که فرموده بيان اسالمي انقالب و مشروطيت جنبش تنباکو، نهضت در بارها را آنها نقش امام

 :کنديم تأييد را مطلب اين اخير ساله صد تاريخ واقعيت چنانکه گذاردنمي راباقي توجيهي هيچگونه جاي

 :فرمودند 95 سال در امام

 بازارها در مشکالت حاال تا شيرازي ميرزاي زمان از بود، سابق در که مشکالتي در که دانيدمي( بازاريان) ماش»

 از خواستمي قاجار زمان هايدولت رفتاري بد واسطه به تهران علماي از يکي وقتيک اگر شدمي حاصل

 [11.«]داشتندمي نگه التماس با را عالم آن و کردندمي آنهاتوبه که بود همان و بستمي بازار برود، تهران

 :فرمودند خود سخنراني ضمن نيز 11 سال در امام حضرت

 ،است آمده پيش اسالم براي که ايغائله هر در و اسالم به متعهد عظيم قشرهاي از يکي بازار که دانيدمي»

 بود بازار اين مقامه اهلل اعلي يشيراز ميرزاي مرحوم حکم و تنباکو قضيه در. است قدمپيش که است بازار اين

 در باز مشروطيت صورت به استبداد و مشروطيت طول در ازاو پس...  شد قيام به متهي و کرد همراهي که

 الامث و کشاورزان و کارگران از ملت باسايرقشرهاي همراه و است قدم پيش که است بازار اين هم زمينه همه

 الس پنجاه اين در و است کرده عمل داشته توان که آنچه اسالم قاصدم پيشبرد در و است کرده مجاهده اينها

 بازار از و بود ربيشت و بود بسيار بازار بر فشار کرد سابق هايرژيم از ترسياه کرد سياه را ايران تاريخ که سياه
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. کنند رابخ را سقفها اين که گذاشتند اين بر را بنا هم وقت يک دليل همين به و داشتند وحشت آنهاخيلي

 هاييتعطيلي از داشت امور در وافر حظ يک بازار نهضت در و نشدند موفق ليکن.داشتند خوف سقفها زير از

 اين در يمسه عظيم قشر يک هم بازار ليکن بودند همسهيم قشرها ساير البته. کرد که اعتصاباتي از کرد، که

 #.«بود امر

 :فرمودند تنباکو نهضت در بازار نقش به توجه با ادامه در امام حضرت

 دارند آنجا که هاييطلبه با خودش که توانستنمي او. عراق از دهي يک در و بود مرجع آقاي يک ميرزا»

 راه ودشانخ توانستندنمي هم بالد علماي فرمود حکمي او. استبدادي سلطنتآن با مقابله براي کنند بسيج

 آنهايي و کردندمي خودشان مراجع از پشتيباني که بود وملت زاربا اين. بشکنند را سياه استبداد اين و بيفتند

 اهدش همه که قضايايي همين در ونهضت هميمن در و زدندمي زمين به را آنها رفتندمي استبداد راه به که را

 [11.«]کرد طوالني تعطيالت که است بازار باز بوديم

 :فرمودند آنها به خطاب ديگر جاي در و

 پيروز انقالب کردندنمي همراهي هابازاري اگر همينطور هم بازار داريد زيادي سهم بانقال در شما»

 [19.«]شدنمي

 خصوص هب و داشته معاصر دوره تحوالت با مختصري آشنايي که کساني تمام براي بازار، نقش اهميت واقع در

 ريفک گرايشات ناحيه از که مشکالتي بعدها گرچه. است اثبات قابل دارند خاطر به را 91،93 سال حوادث

 ألهمس اين آوردن زبان به آمد پديد نگرشها از بعضي در چپ معيارهايناحيه از که تأثيري با اغلب و خاص

 هايينگر مصلحت بر را صداقت و داشته رابيان خويش نظر ،صراحت به امام البته و نمودمي مشکل قدري

 .دادند ترجيح موردبي

 در ايعمده سهم بازار که حال عين در مشروطه جريان در که کنيم اشاره نيز نکته اين به است الزم اينجا در

 ار،بنکد محمدتقي حاجي. بودند سهيم بازاريان از برخي نيز آن انحراف در صورتهمان به داشته پيروزي

 تانسد انگليس سفارت در تحصن اصلي عوامل از رايکي او توانمي که بود سفارت در متحصنين رئيس

 وا عهده بر آمد پيش درسفارت که را آنچه تمام مسئوليت بتواند که نبود دانش و علم صاحب او گرچه

 حال هر در اما. کردند ايجاد را مسايل آن که بودند رسيده دوران به تازه منورالفکران اين الجرم و گذاشت

 ؤليتمس طبعاً. است ودهب سفارتي محمدتقي حاجي يعني بازار معتمد عهده به تحصن ظاهري سرپرستي

 #.سايرين نهاوست خود متوجه کارش
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 از او به دهش مسلمان پرتغالي کشيش يک هاي پاسخ و( ص) پيامبر عليه اروپايي کشيش يک انتقادات

 ديميال هفدهم قرن

 جعفريان رسول: نويسنده

 1119/  01/  89: سايت روي انتشار تاريخ

 

 (ص) محمد «بودن رسول» نقد و پادري فليپ

 کتابش همد باب اول فصل در وي که مطالبي به اشاره با و رفته پادري فليپ سراغ به باز اينجا در قلي علي

 نره بسيار] فليپ[ که است آن گمان را نصارا»که کندمي اشاره وي نقدهاي خواندن ربط بي ضمن ،نوشته

 .کند اثبات را وي مطالب بودن بيهوده تا است دانسته الزم خود بر وي بنابرين. «است کرده

 :است نوشته فليپ ،فصل آن در

 درپ از و اسماعيل نسل از محمد حضرت که... است شده نوشته نام آقر کتاب خصوص مسلمانان کتب در»

 از نام هليم زني به دادند را او شده يتيم شيرخوارگي ايام در و است شده متولد مکه در ايمياد مادر از و عبْدَليا

 .«رسيد سالگي شش به تا بود زن آن نزد و نمايد تربيت را او آنکه براي

 :حضرت آن که است افزوده و

 ششصد سال هک گذرانيد پرستي بت به را زندگاني چهلم سال تا شده متولد پرستان بت از و بود پرست بت»

 آنجا در و کرد ابتدا مکه در را قرآن بناي و پيغمبر شد ناميده سال آن در و عيسي حضرت مولود از بود سيم و

 برگردانيد امن( کذا)الوزا االت بت ازپرستش را ايشان آساني به و داد فريب را بسيار سوادان بي و پرستان بت

 مدّعا، ناي اثبات براي از و. شايدنمي پرستش بسيار خدايان و نبود خدا بت آن که کرد ايشان نشان خاطر و

 ردهب بکار بودند داده قرار راست دين به آوردن ايمان براي از راست خداي اوصياي و پيغمبران که را داليلي

 که خدا کي پرستش به پرستي بت از او آوردند در خدا عيساي دين به پرستيبت از را مردم پيغمبران چنانچه

 تا لگيسا شانزده از اما و. آورد در ثالثه يعني راست پرستش به توانستمي که حالتي در آورد در است دروغ

 مند لتدو بسيار که نام قديزا خود خاله دختر شوهر تجّار مالزمت و کردمي آسياباني سالگي پنچ و بيست

 يکي. رسانيد بهم دختر سه او از شده خود خاله دختر قديزا شوهر او مرد آن فوت از بعد و نمودمي بود

 زا سالگي دوازده سن در که نام کاظمين پسر يک و داشت نام کوک امي سومي و زاينات وديگري فاطمات
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 الهخ دختر وقت آن در چون سالگي هشت و سي تا سالگي پنچ و بيست از خودش و رفت بيرون زندگي

 امن الوزا االت بتي يک مردم ساير با آشکارا و نمودمي تجارت بود شده مند دولت آورده در عقد به را خود

 حار غار هب تنهايي به روز هر و پرستيدن ربّانيت به نمود ابتدا سالگي هشت و سي سن از اما و پرستيدمي را

 آقر کتاب هآنک مگر بود مشغول چه به که دانستنمي کس روز همه آنجا در و رفتمي صاحب غار يعني

 بدان مکه مردمان که بتها پرستش از را خود و پرستيدمي را آسمان پروردگار وقت آن در او که گويدمي

 از هک کردمي امساک خوردن از ايمرتبه به محمد حضرت که آقر کتاب گويد و داشتمي نگاه بودند مشغول

 اتفاق قرآ کتاب با نامندمي! اسيفا را او که ديگر کتاب و آمدمي بيرون ديوانه که بود گاهي روزه بسياري راه

 دشنيمي را ايگوينده سخنان و صداها داشت توقف غار آن در که وقتي در محمد حضرت که گويدمي نموده

 خود زوجه به بود ديده و بود شنيده آنچه چون و ديدمي غرايب و عجايب وگاهي ديد نمي را کسي اما و

 رايب شيطان از غير به گوييمي تو که چيزهايي قبيل اين از که گفتمي شوهرش به ْجواب در او کرد نقل

 .کردنمي صادر فريب

 ات رفت کوه بلندي در که ايمرتبه به کرد پيدا جنون اندوه بسياري از( ص) محمد حضرت جهت بدين و

 و است بهتر شدن شناخته ديوانه از مردن که بود کرده خيال خود با که زيرا بيندازد، آنجا از را خود آنکه

 همان در که است گفته محمد ،حضرتکه گويدمي پادري فليپ بود، کرده خود با را خيال اين آنکه دراثناي

 اخد! محمد اي: گفت من به را کلمات اين و نمود من به را خود سفيد وبالهاي خود صورت به جبرئيل غار

 .«يباشمي مخلوقات بهترين و خدا فرستاده و پيغمبر تو که ددهمي خبر تو به و رساندمي سالم را تو

 الذي بکر باسم اقرأ که بخوان را نوشتهاين ،که گفت محمد حضرت به ملک: »است نوشته پادري فليپ باز و

 اسم به بخوان يعنيْ  يعلم لم ما االنسان علم بالقلم علم الذي االکرم ربک و اقرأ علق من االنسان خلق خلق

. تدانسنمي که چيزي آن را انسان داد ياد و قلم به آموخت و بسته خون از را انسان آفريد که خود پروردگار

 ناميده!] علق[ قلم سوره که را قرآن سوره اول داد( ص) محمد حضرت به جبرئيل که گويدمي وقت آن در و

 يند کتاب يعني سنّت کتاب در محمد حضرت همان و گرديد ناپديد گفت را اينها جبرئيل چون و شودمي

 مردي ديدم من ،که است گفته چنين جبرئيل نزول باب در که است مذکور[ 9!][]انوار کتاب در بخصوص

 عدب ،که اقرا کتاب گويدمي اين از بعد و زمين و آسمان ميان در طال از صندلي باالي در آمدمي که شما چون

 سالم را او کلماتاين با درختان و حيوانات بازگشته خانه به شحالخو محمد ،حضرترفت ملک آنکه از

 رسيد، خانه به چون و. بهتري کس همه از و خدايي رسول تو که زيرا محمد، اي باش خوشحال که کردندمي

 اينها که ترسممي زيراکه ،شدم شرمنده من که داد جواب او و کرد نقل خود زوجه به بود داده رو آنچه همه
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 باالي در را او که فرمود گشته دردمند جواب اين از( ص)محمد حضرت و باشد داده رو شيطان فريب به

 .بپوشانند چادرها به خواب رخت

 کرد نازل او بر است موسوم مدثر سوره به که را قرآن سورهدوم جبرئيل که اقر کتاب گويدمي وقت آن در و

 و را، مردم بترسان و خيز بر ،شده پوشيده اي يعني فطهر، يابکث و فکبر ربک و فأنذر قم المدثر أيها يا که

 الفورفي گرفت را سوره که همين وقت آن در پس. ساز ظاهر را خود لباس و را، خود پروردگار کن بزرگ

 ساختگي از غير به ديگرنيست چيزي کار اين که يعني داد، وي به را جواب همان او و نمود خود زوجه به

 شخص نآ اگر ،که گفت خود شوهر به باز بود گفته آنچه بر ازياده قديز ،شبِ نصف بهِ نزديک اام و. شيطان

 صّهغ شب تمام راه اين محمداز حضرت و بيايد تو نزد به بسيار که بايستمي بود، ملک که است راست

 ملک ،هک اقر کتاب دگويمي بود کرده طلوع صبح که وقتي در اما و گشتنمي بر ملک آنکه جهت از خوردمي

 نييع آخر تا َسَجي اِذا ِوَاللَّيل والضُّحَي که آورد است موسوم والضُّحي سوره به که را قرآن سوم سوره و آمد

. است مودهنن رد و است وانگذاشته را تو تو، پروردگار که قسم ظلماني شب به و آفتاب شدن بلند يا روح به

 چيز هيچ که کرد او به ونصيحت شنيد او از جواب همان نمود، اعالم خود زوجه به نيز را سوره اين چون و

 رتحض اما و ببينند، را او دو هر که وضعي به سازد ظاهر قديزا و او به را خود آنکه تا نکند قبول ملک آن از

 مغال وقت آن در پس. کني نگاه ملک آن به که نداري آن طاقت تو که زيرا شد، تواندنمي اين که داد جواب

 رايماناگ ،که وي به گفت و نمود طلب داشت خود نزد زاد خانه يا فرزند ازقبيل طفوليت از که را نام زيد خود

 عجايب ديدن و نوشته و ملک باب در توانست تا و بيابد او از انعام خداست رسول و پيغمبر او اينکه به بياورد

 اوّل زيد اين پس.آوردم ايمان من که داد جواب ساعت همان در او و نمود تکرار زيد همان به شد مذکور که

 و دين هر از غالم هر که کرد حکم محمد حضرت جهت بدين و نمود( ص) محمد پيروي که بود کسي

 پس. گرددمي آزاد باشد او صاحب اذن بي که چند هر شود، او دين داخل چون باشد بوده که هر از و مذهب

 .داد رو او نس از چهلم سال در اينها

 يند پنهاني در چند کنيزان و غالمان و او زوجه قديزا نيز وقت آن در و شد گفته پيغمبر وقت آن در که زيرا

 دروغ و راست بياورند آنها به ايمان آنها که خواستمي چه هر خود اطاق در حضرت آن و گرفتند را محمد

 ودنب خدا نمودندمي پرستش را او مکه مردم که بت آن که گفتمي و دادمي ياد ايشان به کرده مخلوط بهم

 يوهم خود قدرت به زمين از و فرستدمي باران آسمان از و آفريد را آسمان و زمين که است کسي آن خدا بلکه

 دوزخ و بهشت و قيامت و رجعت و مرگ باب در و. اندتراشيده را او مردمان که چوبي آن نه و روياندمي ها

 آنها زا خبر بود، گرفته فرا نصرانيان از چنانچه سماوي کتب از چند اسناد به زدمي چند فيحر نيز غيره و

 تهفراگرف داشت نستوريه مذهب که نصراني نام سرجيوس شخصي از را هاآن که گويدمي مردود آن و. دادمي
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 کفّار که هددمي خبر ،تاس موسوم الفرقان سورة به که قرآن هفتم سوره تفسير و اقر کتاب آنکه ديگر و بود

 او کردند ددم ديگران و کرده پيدا خود که چند دروغي از غير به نيست ديگر چيز اين که درستي به گفتندمي

 همک ازمردم دولتمندي مرد غالم که بودند چند نصراني حضرت آن کاران مدد که اقر کتاب گويدمي پس. را

 جاتي هنوشت در فراگرفته مقدسان کتب از را چيزها بعضي هاآن از محمد حضرت و بودند شمشيرگر و بودند

 مخلوط چيزهايي مقدَّسه کتب از قرآن در که شد اينجا از و نمودمي داخل ساختمي خود خط و دست به که

 اهل ماا باشند، بوده نصراني چند هر شمشيرگران که زيرا ،است کرده داخل زده هم بر و ساخته متغير و کرده

 از پيش که نحوي به خاطرداشتند در آنچه بلکه بدانند درست را کتب هايقصه آنکه تا نبودند کتاب و علم

 کردمي مخلوط قرآن به شنيدمي ايشان از چنانچه او و نمودندمي نقل محمد حضرت براي از بودند شنيده آن

 چهبازي و اصلبي آن نقلهاي همهکه ايمرتبه به دارد بسيار بيجا تکرار و درهم او قرآن که است راه ازاين و

 از بعد پس. شود ظاهر کند نگاه آنها در تعصّب بدون و درست و خوب که کس هر به چنانچه آمد بيرون

 قبيل از ديگر چند کسان و بود محمد حضرت همين زن پدر که زاده مکه تواناي مرد يک روز چند مدّت

 زادگان مکه از ديگر يکي و او داماد]  علي[ اَلي و بودند حضرت آن عموهاي که]  العباس[ عالبس و حمزه

 که اهر آن از و شدند محمد پيروان شد محمد حضرت زن پدر نيز او و بود توانا بسيار که نام] ابوبکر[ ابکار

 ردد،گ آشکارا دادمي بيرون محمد حضرت که غيره و عربي اشعار آن خوانندگي که خواستند توانا مردان اين

 فرن نه آنکه تا سال دو مدت در کردندمي چنين و بخوانند را قرآن کرده جمعيت همه که گذاشتند بنا چنين

 دادند قرار آمده در خشم به محمد آيين رسيدن بهم تازه اين از مکه مردمان ساير و محمد حضرت عموهاي

 تبهمر يازده آنجا در و گريخت مدينه به آنجا از شب بودنددر او از که پيروان همه با او اما و بکشند، را او که

 مردمان با گرديده توانا آهسته آهسته و انداخت جزيه زير در را آنها و داد شکست را يهود جُندان هاي صف

 حرب به را قرآن دين و شد عربان پادشاه يا قيصر ،وضع اين به و داد شکست را ايشان آخر و کرد جنگ مکه

 را وا کردن تفتيش از بود دور عقل راه از او که دانستمي چون و. گردانيد کممح عقل و راستي به نه زور و

 اين هب پس. نمود محافظت بايد را دين اين که کرد امر بيني دور و حرب به همين بلکه فرمود، منع عقل به

 بعد و هشد ساخته خانه اندرون در اختراعات به اول. کرد داخل عالم در تنهايي به را خود دين محمد وضع

 در که شهوت يعني گوشت گشادي و رخصت از نظر قطع و جدال و جنگ و زور به شد زورآور که آن از

 که فتر بيرون نحوي به خود عقل طريقه از کرد غار در که طوالني خلوت در ،امگفته سخن اين از قبل بابآن

 وانگيدي به که شد مبهوت ايمرتبه به تگرفمي که ايعقالنه بي روزه از و بيندازد کوه از را خود خواستمي

 ود،ب شيطان ساختگي که گويدمي مردودآن کرديم مذکور اين از قبل که را محمدي صفاتهاي همه و برگشت
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 از داردمي باز کرده مايل جبر و ستم و ظلم به خود هايوسوسه به را انسان قابليت که است شيطان که زيرا

 .ساندبر مردم به نقصان آنکه براي

 از ميالدي هفدهم قرن اوائل و شانزدهم قرن اواخر در اسالم ضد کشيش يک آنچه از است تصويري اين

 يو کتاب از را آن اختصار به قلي وعلي داشته ذهن در داستاني متون از برخي اساس بر( ص) خدا رسول

 ادريپ فليپ که افتراهايي و رکف از مجملي است اين پس: »نويسدمي آن ادامه در قلي علي. است کرده نقل

 خداوند نور آنها به که است خواسته نموده جمع خود اعتقاد به اسالم کتب از نصارا اعتقاد موافق مردود

 .کند «پنهان سنت اهل... کتب ظلمات زير در را عالميان

 فليپ به قلي علي هايپاسخ

 کي که ويدبگ که آن بدون» کندمي نقل آقر نام با کتابي از فليپ که است اين قلي علي نظر از مهم اشکال يک

 .«کيست تصنيف کتاب آن يا گفت

 هب داشته توقف روم درديار مديدي مدّت که ملعون پادري فليپ» که است آن معمول طبق وي ديگر اشکال

 نابراينب. «بود کرده سنت اهل تصانيف نمودن تتبّع و عربي زبان گرفتن ياد صرف را خود اوقات تمام سعي

 از سپ فليپ که اين به اشاره با اينجا در. باشد درآورده را اخباراين از برخي آنان آثار از که است طبيعي

 لقب يسنو اسالم دين به ردّ و عربي زبان معلم و استاد را او زنديق پاپاي ريم ،رفته روم به» عربي يادگيري

 با تا بود آن پاپ دستگاه هدف که نويسدمي ،«داد قرار وظيفه او براي از جهت اين از ايعمده مبلغ و داد

 .نمايند «اضالل را غيره و واوزبکيه مغرب ديار بلکه هند و روم و ايران تمام» بتوانند وي از حمايت

 ميه را الزمان آخر امّت مردم اسامي از اسمي» وي زيرا است بوده سوادي بي آدم فليپ اين ،قلي علي نظر به

 به رسد چه «بنويسد درست است نوشته اسالم دين رد به که کتاب اين در را آنها آنکه تا بخواند تتوانسنمي

 را اسماعيل و محمت را محمد» وي که ديديم گذشت که طوالني عبارت همان در. کند نقد را محتوا که اين

 را زينب و فاطمات را فاطمه و قديزا را خديجه و ليمه را حليمه و ايميا را آمنه و ابدليا را عبداهلل و مايل ايز

 کراباب و االبس را عباس و حمزا را حمزه و زيدوس را وزيد کاظين را کاظم و کولت امي را کلثوم ام و زاينبا

 تهنتوانس ،شده مذکور که را اسامي از يک هيچ» که آن حاصل «است نوشته الوزا رااالت عزي و الت و ابکار را

 .«بخواند درست که است

 .است فراوان است آورده نادرست طور به که را آنچه اما
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 شانزده سن به تا کودکي از( ص) مصطفي محمد حضرت که گويدمي که است اين ها آن از اوّل افتراي»

 چهار تا همين حضرت آن که زيرا ،است دروغ اين و کردمي تربيت را او که بود حليمه نزد در رسيد، سالگي

 نبوّت صدف گوهر آن مقدار عالي آن و سپرد[ 1[]1]ابوطالب به را او آن از بعد مانده حليمه نزد در سالگي

 .«داشت نگاه خود پيش در سال يک را

 رستيپ بت به خود پدران دستور به چهلم سال تا حضرت آن که است نوشته» وي «که است آن دوم افتراي»

 تنها هن» که دارند نظر اتفاق «عشري اثني شيعيان» يعني حق اهل و است آشکار تهمت يک اين. «گذرانيدمي

 گييگان به را خدا هميشه اهلل صفي آدم تا عاليمقدارش اجداد و جناب آن بلکه بزرگوارش پدر و حضرت آن

 يا حضرت آن اجداد و ء آبا بلکه اندنکرده پرستش را بت نيز خفيه عنوان به ايشان از يک هيچ و اندپرستيده

 .«بودند پيغمبريّ وصي يا غمبرپي

 فوص با و است کرده يکي بودند قريش طايفه بت دو که را عزي و الت» که است آن فليپ سوم اشکال

 از شانن اين. «است بوده ديگر بتي وعزي جدا بتي الت که بود نفهميده قدر اين ،است برده نام را دو هر آنکه

 .دارد اسالم تاريخ از وي ناآگاهي

 ردمم خدا، سه يعني «ثالثه» به دعوت جاي به چرا که است گرفته ايراد حضرت به که است آن چهارم اشکال

 ثالثه وماقن باره در «الضالين هداية» کتاب در که مطالبي به اشاره با قلي علي. است کرده دعوت توحيد به را

. ستا کرده خودداري بيشتر شرح ارائه از اينجا در ندارد، وجود آن درستي بر دليلي هيچ که اين و ،نوشته

 از دفاع در خود نصارا اما ،است غلط توحيد به دعوت در( ص) محمد کار چرا کهاست آن وي شگفتي

 که را يخداي يک ما که گويندمي زبان به نصارا چرا پس» هستند معتقد خدا يک به واقعا که گويندمي خويش

 پروردگار و اندصادق کنندمي که ادعا دراين اگر و ،پرستيممي تاس چيز همه و زمين و آسمان پروردگار

 گيرديم ايراد( ص) محمد به «گويدمي دروغ را چنيني خداي چرا مردود پادري فليپ پس پرستند،مي را چنيني

 ؟است کرده دعوت ناراست راه به راه مردم که

 صاران اين و اندفراخوانده توحيد به را مردم انبياء ههم که پردازدمي نکته اين شرح به ،قلي علي اينجا، در

 مقدس کتاب از شواهدي ذکر به ،باره اين در وي. دارند باور تثليث و ثالثه اقنوم به رفته اشتباه راه که هستند

 فراوان واهدش بنابرين ،يکتاپرستي آن مبناي و است توحيدي کتابي ،مقدس کتاب که است روشن. پردازدمي

 اديان همه اصل هرگاه اسناد، اين بنابر پس: »نويسدمي مقدس کتاب از نص هشت ارائه از پس وي. است

 توحيد نيز ياطينش نصارا، مقتداي قول به که ايمرتبه به بشناسند يگانگي به را خدا که است بوده اين پيغمبران

 که يدگومي حيا و شرمبي کافرترِ ينشياط از مردود پادري فليپ چرا پس اين وصف با ندراند انکار را خدا
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 همه اين وجود با که پرسدمي نصارا از وي. ؟«خواند دروغ خداي يک دين به را مردم(ص) محمد حضرت

 .«خواندندمي ثالثه به را مردم انبيا» که بدهند نشان نص يک آنان شاهد،

 سالگي پنج و بيست تا سالگي انزدهش از( ص) محمد حضرت که است نوشته» که است اين فليپ پنجم افتراي

 يچه و» و است واضح بسيار مطلب اين نادرستي. «کردمي آسياباني بود خديجه شوهر که مردي خدمت در

 آسياباني آنکه جاي چه ،است کرده را خديجه شوهر خدمت خدا رسول که است نکرده نقل تاريخي صاحب

 .«باشد کرده را او

 جناب آن دين ردّ يا الزمان آخر پيغمبر بر ننگي» بابت اين از مگر باشد، کرده هم آسياباني حضرت که فرضا

 در نصارا و يهود چنانچه است بوده الشأن عظيم شعارانبياي کردن خدمت که زيرا آيد، نمي آيد؟مي «الزم

 بودن لشأناظيمع پيغمبر به که يعقوب حضرت که دارند نوشته الخاليق تکوين کتاب همين نهم و بيست فصل

 با مزد براي از سالشش و راحيل خاطر براي از سال چهارده کرد، را البان خدمت سال بيست دارند اقرار او

 قوبيع حضرت زنان پدر هم و آقا هم که البان که شودمي ظاهر فصل اين به متصل فصل در... اينکه وصف

 .است بوده پرست بت بود

 اين .«بود خدا رسول حضرت خاله دختر خديجه» که است نوشته پفلي که است مطلب اين ششم افتراي

 است ناي قلي علي پرسش. «است نکرده نقل باشد هم سُنّي چند هر ،تواريخي صاحب هيچ» که است مطلبي

 آمده نهاآ در نادرستي مطالب چنين چه که بوده کتابي چه کرده نقلآن از گويدمي فليپ که سنت کتاب که

 کدام از که دانمنمي. »«بردنمي را او مصنف اسم» نه و «را کتاب آن نام» نه فليپ که است نآ اشکال. است

 .«است فروخته او به نموده تصنيف را آن ابليس کدام يا است آورده دستبه جهنّم

 پسر کي کبري ازخديجه العالمينّ رب رسول حضرت که است نوشته» پادري فليپ که است آن هفتم افتراي

 مه سخن اين. «رسانيد بهم داشت نام کلثومام ديگري و زينب ديگري و فاطمه يکي دختر سه و نام ظمکا

 رقيه داشت دختر سه رسول حضرت که» است آن «مشهور قول»زيرا. «است دور بسيار راستي از» و ناروا

 .«نيست داخل مشهور قول آن در کلثومام و است داخل

 ردک ابتدا سالگي هشت و سي از( ص) محمد حضرت» که است نوشته فليپ که است آن هشتم افتراي

 غار رد دانستنمي را او کسي که بود عبادتبه مشغول خُفيه در روزها تمام و خلوت در زندگاني بگذرانيدن

 جنون تهرف در به خود طبيعي حالت از اوقات بعضي که داشت اصرار گرفتن روزه در ايمرتبه به و ،(کذا) حار

 مشاهده که را غريب چيزهاي چون و بيندازد که خواستمي کوه از را خود که ايمرتبه به دادمي رو وي هب

 شيطان جانب از اينها که گفتمي جواب در را او نمود،مي نقل بود او مونس که کبري خديجه به کردمي
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 اين که حالي در بدهد نجنو نسبت( ص) پيامبر به که است آن فليپ هدف که است روشن. «نمايندمي

 .«است نشده نقل اسالم اهل کتب از يک هيچ در وضع اين به» هاگزارش

 هک حالتي در عيسي حضرت که است شده نوشته لوقا انجيل چهارم فصل در» که است آن نقضي جواب اما

 انداختمي طرف آن به طرف اين از بيابان در را او روح آمد، بيرون محموديه آب از بود، القدس روح از مملو

 اين در ديگر اناجيل در هم ديگري موارد. «شدمي امتحان وسوسه به روز چهل مدت در شيطان جانب از و

( اصخد رسول عظمت بزرگي بر تأکيد ضمن قلي علي. است کرده فهرست را آنها قلي علي که هست باره

 ها ما: »دباش داشته وجود او در انساني حاالت که است طبيعي و دانيممي انسان را او ما که کندمي تأکيد البته

 هب و بودن انسان به اما ،ميدانيم سبحانه پيغمبران وبهترين خدا رسول را( ص) محمد حضرت که چند هر

 به باشد هم پيغمبر که چند هر انساني هر که است جزم و داريم اقرار حضرت آن بودن پروردگار مخلوق

 تعالي خداي که چند هر بود تواندنمي خالي شيطاني وساوس و واهمه و ترس از نيجسما بدن اين اعتبار

 اين و دباش داشته او بر دستي شيطان که گذاردنمي را خود پيغمبر و نمايدمي محافظت را خود عزيزکردگان

 تربيش منزلت و زّتع سبحانه آن نزد در که چند هر او غير خواه و پيغمبر خواه ،بنده هر که دانيممي نيز را

 بنابر سپ گردد؛مي ثابت پيغمبران همه قصص از چنانچه شوند،مي بيشتر دنيا دراين او باره در امتحانات دارد،

 از کبريا درگاه در جهت بدين و پيغمبران خاتم که( ص) مصطفي محمد حضرت اينکه دارد تعجّب چه اين

 متحانا به احتياج خود مقدس وطينت او احوال بر الهي علم ربناب که چند هر ،است تر مرتبه عالي انبيا همه

 شده آزمايش پروردگار جانب از عظيم امتحانات به ازبعثت بعد و بعثت از پيش دنيا اين در ،است نداشته

 .«باشد

 قرآن» اساسا و کرد جعل را قرآن ،نصراني يک کمک با( ص) محمد که است آن ،پادري فليپ ِنهم افتراي

 ينصران نامي سرجيوس تعليم به خود خانه اندرون در خود بلکه نبود، خدا جانب از است آورده که ديمجي

 نقل اقر کتاب و تفسير کتاب يک از از مطلب اين فليپ. «است ساخته را آن بود نستور پيرو مذهب در که

 موسوم ماس چه به و کيست] از[ تفسير] اين[ که گويدنمي» فليپ نويسد،مي اشدرباره قلي علي که کندمي

 کساني آن هاينک به دارند اتفاق دو هر اقر کتاب و تفسير اين» که است نوشته وي که افزايدمي فليپ و «است

 مردم از مردي غالمان و نصراني که بودند چند شمشيرگران بودند( ص) محمد معلوم قرآن ساختن در که

 ودخ دست به که نوشتجاتي در شنيد ايشان از که سماوي کتب از چند چيزهاي حضرت وآن بودند مي مکه

 کتب به عالم يعني نبودند، کتاب اهل چون شمشيرگران آن و نمودمي داخل نوشت خودمي خانه اندرون در

 هک است اين و کردندمي نقل محمد حضرت به را همان بودند شنيده ديگران از پيش زمان در هرچه نبودند،

 .«آمد بيرون وجودي و اصلبي ميدره چيز قرآن
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 .دارد آنها به اشاراتي هم قرآن و شد مطرح مشرکان طرف از زمان همان اتهامات اين که دانيممي روي هر به

 که طوري هب باشد، دقيق بايد اتهامي چنين دادن نسبت که است آن اتهام اين برابر در قلي علي پرسش اولين

 آن که بگويند اينکه نه ،داشت نام چه و بود کي کرد مي تعليم را تحضر آن که کسي آن که بداند جزم»

 بهمم حکم محض به پس. بودند چند شمشيرگران که گويندمي بعضي و نام سرجيوس بود مردي شخص

 اين در. «نمايند رد دارند اتفاق آن صدق بر عالمي که را صادقيّ نبي معجزات و نبوّت که توانمي کي ،چنيني

 نسبت که ار قول اين قايلين که آن اوّل: است الزم چيز دو نصارا بر» بلکه کرد صحبت ترديد با تواننمي باره

 از هآنک براي از بودند کسان چه که کنند نشان خاطر و ببرند نام گفتندمي چنين( ص) محمد حضرت به

 آمده بيمطل چنين «اقر کتاب جاي چه در که نمايند بيان آنکه دوم و شود معلوم قولشان اعتبار ايشان دينداري

 خاطر دارند اتفاق قول آن به گويندمي که را تفاسيري آن» که اين يا و است کتابي چه ،کتاب اين اصال و است

 هر اعتقاد و دين از استدالل مقام در آنکه تا داشت نام چه کدام هر مفسر و دارند اسم چه که نمايند نشان

 .«کنيم اراعتب را او قول مفسّري

 از اي کردهمي تصور يا فليپ گويا که کندمي وارد فرض اين بر ،سخن آن منبع روي را ايراد اين قلي علي

 و کرده نقل نصراني آن از( ص) محمد استفاده باره در را سخن آن ،منبع آن که آيدمي بر چنين اشنوشته

 اشدب شيعه که اين از اعم ،مسلماني هيچ که است ناي قلي علي تأکيد ،صورت اين در. است نموده هم قبول

 مصنّفآن دين و سما نکردن قيد از» قلي علي باور به ،اين بنابر. باشد نوشته توانستهنمي را مطلبي چنين ،سني يا

 .«است ساخته ازخود فليپ پادري را معني اين که است به محکوم و ثابت آيات آن مفسران و اقر کتاب

 چنين کسي که باشد کرده نقل ،تفسيري منبع فالن که است اين کرده توجه آن به وي که گردي فرض اما

 رسول هب ايمان که غيره و قريش کفّار که مسطوراست تفاسير آن در و کتاب آن در» يعني ،است کرده ادعايي

 .«گفتندمي چنين نياوردند خدا

 در يپفل پادري که قرآنآيات همان» که چرا ندارد، اثبات به نياز و خواهدنمي منبع که اين: گويدمي قلي علي

 فتندگمي کفار که حرفي آن بنابر دو هر وفليپ ماها و دارند معني اين به اشاره است کرده نقش خود کتاب

 تعليم به را قرآن( ص) محمد که گوييممي که است اين ،نيستآتش بي دودي هيچ که دانيممي چون

 .«است هچندساخت شمشيرگران

 کفّار هک گويندمي تفاسيرمذکور و اقر کتاب و مجيد قرآن چه اگر» زيرا ،است تر روشن پاسخ صورت اين در

 افرک گفتندمي را اين که مردمي آن که گويندمي نيز نصارا اقرار به اما گفتند،مي چنين( ص) محمد باره در

 .«کندنمي او دين حقيت و پيغمبر ردّنبوّت که است جزم کافر قول پس اند،بوده



574 

 

 صرف هرچه شما ازکتب» داريم حق ما گفت خواهند نصارا که است اين آن و ماندمي باقي سخن يک جاي

 آيديم کار به شما ردّ براي از هرچه بلکه کنيم تصديق را همه که نيست واجب و کنيم قبول است آن در ما

 .«بريمکارمي به شما مذهب رد در کرده قبول را او

 ليهع يهوديان قول اززيادي مطالب انجيل در که اين آن و است روشن و نقضي پاسخ يک ،مطلب اين پاسخ

 باره اين رد مفصّلي شرح قلي علي کرد؟ استفادهمسيح عيسي عليه هاآن از توانمي آيا. است شده نقل عيسي

 ماعتج» که نيست روا که گفت توان مي هم اينجا در باشد، کافي نصارا پاسخ آنجا در اگر. دهدمي دست به

 نبوّت در کرده خود سند را آنها تکذيب ايشان کردندمي خدا رسول تکذيب قريش کفّار آنکه محض به نصارا

 درباره هودي استغفراهلل که است شدهنوشته اناجيل در آنچه که آيدمي الزم» صورت اين غير در ،«نمايند آنجناب

 بمذه تنها نه صورت اين در و باشد صدق و حق همه گويند،نيزمي امروز هآنچ و گفتندمي عيسي حضرت

 .«ماند خواهند مذهب و خدا بي خورده هم بر خدايانشان بلکه نصارا

 به را گويي قُلت و قُلتْ اِن ،اصفهان علمي حوزه در هايشآموخته از و کندنمي رها را بحث دامنه قلي علي

 قول از اجيلان در آنچه باره در توانندمي نصاراکه گويدمي کرده دنبال را بحث بنابرين. است گرفته فرا خوبي

 «نسبت عيسي حضرت به را هاتهمت اين که جماعتي اين» که دهند جواب ،آمده عيسي باره در يهوديان

 .«شودنمي سند مؤمن ماده در کافر حرف» که است روشن و اندبوده«عاصي کافران»

 دو و بام يک چرا» گفتتوانمي هم قرآن باره در را مطلب همين اما است خوبي پاسخ اين دگويمي قلي علي

 .کندمي صدق هم اينجا در بنابرين. «دهيدمي قرار هوا

 يا سرجيوس ازآن هرچه( ص) محمد حضرت» که گويدمي مزبور، مطلب باره در ايضا، ،پادري فليپ

 پاسخ. «نمودمي مردم به کرده خود نوشتجاتداخل خود خط و تدس به ،خانه اندرون در شنيد شمشيرگران

 و نداشتن خط» باشد اتهام اين جاي که نوشتهمي و خواندهمي خط(ص) رسول مگر که است اين خودش

. «تمتواتراس و حضرت آن امّت جميع اتفاقي امور از( ص) مصطفي محمد يعني خدا رسول نبودن خوان چيزي

 امين بود مردي محمد» استآورده قدح عنوان به ديگري جاي در را سخن همين ليپف خود که است جالب

 سوادبي و
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 <مشروعه با مشروطه> ترکيب امتناع يا امکان

 جعفريان رسول: سندهنوي

 1119/  09/  11: سايت روي انتشار تاريخ

 

 جنبش ريفک چالش بزرگترين بلکه ترين مهم از يکي شريعت، و مشروطه ميان مناسبتِ چگونگي تبيين

 مشروطه بحراني سالهاي را آنها توان مي که سالي چهار در. آيد مي شمار به ايران در مشروطه خواهي تحوّل

 اي رابطه چه شريعت با مشروطه که باره اين در مختلف زواياي از زيادي هاي نگراني (ق1181-) دانست

 يمطالب و ها گرايي افراط و ها افراطي از برخي مشاهدة از پس خصوص به متدينين. آمد پديد داشت، خواهد

 ديني بي رواج عامل مشروطه که بابت اين از شد، مي عنوان خواه مشروطه هاي روزنامه از شماري در که

 مشروطه مهم مؤلّفه دو عنوان به «مساوات» و «آزادي» از مبهم گفتنِ سخن. بودند نگران سخت شد، خواهد

 .کرد مي بيشتر مشروعه با مشروطه رابطه بارة در را ابهام و افزود مي ها نگراني اين بر خواهي،

 روطهمش با همراهي ماه چند از پس نوري اهلل فضل شهيد شيخ که شد آغاز وقتي از «مشروعه مشروطة» داستان

 و صبوري دوره يک از پس کرده، ابراز خود که آنچنان و اساسي، قانون تدوين جلسات در حضور و خواهان

 تضمين رعش ديد از آن سالمت تا بيفزايد مشروطه به قيدي بايست مي که کرد احساس عاقبت تأويل و تحمل

 درافتاد، مشروطه با هم او و رسيد قدرت به شاه محمدعلي که زماني. بود مشروعه کلمة همان قيد اين. شود

 ه،ک آن ترس از مخالفان که بود اينجا در. داد خواهد مشروعه مشروطه که کرد اعالم مخالفان، اصرار پاسخ در

 دنش مطرح با گفت بتوان اختصار به شايد. شدند درگير شعار اين با نشود، داده آنان به خواهند مي آنچه

 آن جدي دفاع کسي که شد اي زمينه اين و شد بدنام و لوث شعار اين شاه، محمدعلي سوي از زبورم شعار

 .نکند

. آن لفانمخا يا بود مشروطه موافقان سوي از يا شد مي ابراز باب اين در که مطالبي گفت، بايد کلي طور به

 :داشتند شريعت و مشروطه ميان رابطة نوع با ارتباط در متفاوتي مواضع گروه، دو اين از کدام هر

. نبودند قمواف مشروطه براي مشروعه قيد با غالبا داشتند، مشروطه از که تفسيري اساس بر مشروطه موافقان

 و هکرد تصور متناقض امري را مشروعه مشروطه دانستند، مي غربي اي پديده را مشروطه که آنان از برخي

 مي اظهار ديگر برخي. ببندد را مشروطه پاي و ستد مشروعه، وصف که داشتند آن از ترس هم عمل در

 عرف حد همان در و ندارد شريعت قوانين به کاري و است عرفي حدود به محدود صرفا مشروطه که کردند
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 آن هب مشروعه قيد باشد الزم که ندارد شرع به ربطي اساسا بنابرين، و شد خواهد شرع کليات رعايت هم

 .شود ضميمه

 و ماندند خويش باور بر آخر تا و شده مشروعه مشروطه خواستار که بودند خواهان همشروط از هم کساني

 .ديدند مي خويش آمال بر منطبق هم را خواهي مشروطه معمولِ روندِ همين

 و شريعت با آن رابطة نوع مشروطه، از مختلف هاي گروه تفسير نوع دارد، اهميت آنچه ميان اين در

 .شد مي مطرح مشروطه براي مشروعه قيد انکار يا اثبات باره در که است استداللهايي

 ود،ش ضميمه آن به مشروعه قيد تا داشتند اصرار مشروطه، کنترل براي زماني گرچه هم مشروطه مخالفان اما

 ابهامي از شينا اختالفات اين بيشتر. ندانستند شدني مشروعه را آن و شده معتقد مشروطه حرمت به تدريج به

 .داشت وجود مشروطه معناي صلا در که بود

 مشروطه سلطنتِ شدن مشروعه معناي در متفاوت هاي فرض

 مي ديده رهبا اين در مطالبي است، شده نوشته آن عليه يا مشروطه از دفاع در که سياسي هاي رساله بيشتر در

 اهلل فضل شيخ عليه را آن که است دست در تبريز خواهان مشروطه از يکي از اي رساله ميان، اين در اما. شود

 شروطةم تحقق براي آنان خواستة برابر و نوشته - تبريز اول طراز روحانيون از - مجتهد حسن ميرزا و نوري

 هرسال که است نوشته خود اما دانيم نمي را رساله اين مؤلف نام امروز تا. است درآورده نگارش به مشروعه،

 ينا آن فرعي عنوان و الباطل بها يراد حق کلمة وي رسالة نعنوا. است داشته ملوکانه رأفت عنوان با هم اي

 – 199 صص مشروطيت، رسائل: در شده چاپ) «چيست؟ براي مشروعه قيد و چيست مشروطه معني» که

 .است شده نوشته 1181 سال رمضان در رساله اين(. 111

 مطرح را مشروعه شروطهم از بحث نوري اهلل فضل شيخ تدريج به 1181 سال در که اين به اشاره با وي

 از را ودخ تفسير ابتدا وي. نيست درست ترکيب، اين که دهد نشان رساله اين در تا کند مي تالش کردند،

 ما فعّال از او کردن منع و سلطنت و دولت حدود بودن محدود» وي نظر از مشروطه. کند مي بيان مشروطه

 ذيرفتهپ داشتند، آن از مشروطه معمولي رهبران بغال که تفسيري همان وي ترتيب بدين. «است بودن يشاء

 .«نيست دارا را شرعيه شرايط» نويسنده اين قول به و ندارد «شرع» به ربطي که است معنايي اين. است

 مطرح باره اين در را فرض چهار وي داشت؟ خواهد مفهومي چه «مشروعه مشروطه» ترکيب تفسير، اين با

 :است کرده
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 مشروطه، سلطنت که معنا اين به شود، مشروعه سلطنتي نظام از خاص نوعي نييع مشروطه که اين. 1

 .يابد مشروعيت

 .شود واگذار اهلش به سلطنت مشروعه، مشروطه در که اين. 8

 تذکره وجه و گمرک و ماليات گرفتن مانند تصرفاتي و دولت سياسات احکام و پوليتيکي تصرفات که اين. 1

 .شود شرعي دولتي مرسومات ديگر و

 .نشود تصويب شريعت مخالف چيزي مشروعه، نظام در که اين. 1

 نابرب و است بيت اهل امامت حق غصب شيعه، نظر از سلطنت زيرا است؛ نشدني مؤلف نظر به اول فرض

 حتي رد؟ک شرعي بتوان را سلطنت که است ممکن چطور. کنيم بيرون سر از بايد را آن کردن مشروع فکر اين

 نيست، منصب اين اليق آن متصدي» چون هم باز «باشد انور شرع مطابق» سلطنتي چنين اتسياس احکام اگر

 .«است حرام عملش

 دباش اين به شدنش مشروعه و شود مشروعه که کنيم درست اي مشروطه ما که معناست اين به دوم فرض

 .هستند علما صودمق نويسنده، اين نظر به کيست؟ اهل اين از مقصود. شود واگذار اهلش به حکومت که

 عالم آن که اين و زده روسيه و ايران جنگهاي در مجاهد محمد سيد اهلل آيت شرکت از مثالي که آن شاهدش

 مطيع رعيّت تمام نمايد، غلبه مرحوم آن اگر که ديد حاليّه شاه جدّ. فرمود جهاد به امر و آمد تبريز به کربال از»

 نآ که شد آن نتيجه. «کرد خواهد تحويل طباطبا آل خانوادة به و سلب قاجار آل از سلنطت شده او منقاد و

 ردمم چشم از نيز علما و رفت بيرون ايران ملکيت از قفقاز و خوردند شکست لشکرش که کرد کاري شاه

 مرا مباشر که اند ندانسته خود تکليف اعالم علماي چون بلي» که دهد مي شرح هم آن از بعد وي. «افتادند

 االح شده، بسته شرعيه سلطنت باب کردند شهيد کوفه در را ايشان موالي که روزي از و شوند سلطنت

 اقل ال را مستبد مشروعه سلطنت که خواهند مي و دارند سکوت رغما داده سلطنت اين به تن بالضروره

 .«آورند قيد تحت در و نمايند اصالحي

 و غيره و غله قيمت و تذکره وجه و گمرگ و ماليات عنوان به دولت آنچه بارة در که است اين سوم فرض

 که ستا نکته اين به مسبوق امر اين واقع، در. شود معين آن شرعي تکليف و شده اي انديشه گيرد، مي غيره

 قصودم آيا. نداشت جايي هم فقه در و شد مي تلقي شرعي غير علما نظر از دولتي مرسومات قبيل اين اصوال

 دهشد؟نويسن خواهد لغو و شده اعالم غيرشرعي مرسومات اين گرفتن که ستا اين مشروطه، شدن مشروعه از

 گردي راه يک!«. باهلل نه واهلل، نه. »شد نخواهد محقق چيزي چنين باشيد مطمئن که دهد مي هشدار رساله اين
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 لبديت «مبارکه خانه گمرک» در مبارکه لفظ جاي وبه شود شرعي مرسومات، و مأخوذات قبيل اين که است آن

 ريعتش مصدر از حکمي همچه» که نيست بعيد البته که گويد مي طعنه به وي. شود «مشروعه خانه گمرک» به

 .«شود صادر آقايان

 و بشود شريعت اصول مراعات قانون در» که اين يعني امري چنين که است اين مؤلف باور چهارم، فرض در

 قانون متمم در آنچه با مطلب اين «نشود داده آن امثال و مذهب آزادي خارجه دول هاي مشروطه مثل مثال

 ويبتص وجود با حتي مشروطه، مخالفان هنوز چرا بنابرين. است شده حل اول، طراز اصل يعني آمده، اساسي

 .بدهد؟ مشروعه مشروطة شاه، محمدعلي که دارند اصرار هم باز اصل، اين

 ندارد شرع حوزة به کاري مشروطه مجلس

 هک را فرض اين واقع در و کند، مي نفي اساس از را مشروطه براي «مشروعه» قيد مسألة که ديگري فرض

 که است اين بشود، شرع مراعات مجلس، قوانين در بايد مي که معناست اين به مشروطه شدن مشروعه

 اريسيب در مطلب اين. باشد قيد آن افزودن به نيازي تا ندارند دينيه امور به کاري اساس، از مجلس، و مشروطه

 داشت، جودو مشروعه قيد افزودن براي ايشان موضعگيري اول نوبت در اهلل فضل شيخ عليه که استداللهايي از

 وطهالمشر وجوب في المربوطه اللئالي رسالة در غروي محالتي اسماعيل محمد نمونه، براي. گرديد مي مطرح

 تمام در بلدي هر در مردم عامه که ستا آن بر مشروطيت قانون» که مشروطه در ترديد اظهار اين برابر در

 يتاکثر هرچه و باشند بلد آن شوراي مجلس حکم تابع واجبه، تکاليف و شرعيه احکام در حتي خود امور

 امناي نظارت براي بلدي هر در مجلس عقد! من عزيز: »گويد مي «شود اجرا کند، اقتضاء مجلس آن اهل آراء

 ظامن به است راجع که سياسيه امور کليات در نيز و عسکريه، چه و ماليه چه حکومت، اشغال در است ملت

 آن امثال و امور اين که است پرواضح و... و سدها بستن و شوارع و طرق تسوية چون آن، آبادي و مملکت

 رساله از هم ديگري جاي در وي(. 911: رسائل. )«ندارد دينيه امور به داخلي دنيويه، مصالح به است راجع که

 خالتد منکر اساس از کند، تکميل بخواهد مجلس که است ناقص اسالم قوانين مگر که شبهه اين ابربر خود

 ساير و شهادات و قضا و معامالت مسائل و عبادات احکام شرعي، حکم تعيين و...  دينيه احکام در مجلس

 (.915: رسائل. )«داند مي مملکت کليه سياسات و عامه امورات» را آنان عمل حوزة تنها و شده فقهيه ابواب

 هک دارد اشاره کشوري يا بلدي از اعم مجلس وظايف از بخشي به خصوص به وي که است واضح اينجا در

 وعن و مشروطه نظام اصل از اينجا، در اما. پردازند مي آنها براي قوانيني تنظيم و مملکت اجرايي کارهاي به

 تقدمع دوره اين سياسي مذهبي متفکران غالب نندما هم محالتي که است اين هم دليلش. نيست سخني آن

 است جائره سلطنت اساس از باشد، مشروطگي نظام همين که آن محدوده يا مطلقه از اعم سلطنت که است
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 تصديم که آن و است داير مملکت اين در جائره سلطنت و است کوتاه بالفعل الهيه حقة سلطنت از ما دست»

 و اسد،ف يا باشد صحيح باطل، يا باشد حق کرد، نخواهد او از يد رفع خود راختيا به هرگز است آن مباشر و

 اقتضاي حسب به لکن و بپوشند او از چشم و بردارند او از دست توانند نمي جهت هزار به هم ملت عموم

 مشروطه، نظام که اين در هم او که است واضح بنابرين(. 989: رسائل. )است «کرده پيدا قدرت دوره، اين

 .باشد موافق تواند نمي يابد، مشروعيت که معنا اين به شده شروعهم

 با الئيک خواهان مشروطه ميان مرز لب در درست ندارد، شرع به کاري مشروطه مجلس که سخن اين اما

 تدرس ندارد، شرع به کاري مشروطه مجلس که است باور اين بر محالتي اگر. است ديندار خواهان مشروطه

 دين نظر از صرف مشروطه، مجلس اساسا، که تفاوت اين با دارند را ادعا همين هم، الئيک خواهان مشروطه

 شيخ. دباش داشته شرع به کاري که آن بدون کند مي گيري تصميم اروپا مجالس مانند درست ديني، احکام و

 اشدب بوده انآلم پارلمان مثل که خواهيم مي مجلسي ما» گويند مي مآبان فرنگي که نوشت خود روزنامة در

 از مجموعه) باشد نداشته «منکر از نهي و معروف به امر و مسلمين دماء حفظ و اسالم تقويت به نظري و

 حدود که آن بدون رفت مي فرو هم در و شد مي ديزالو کامال عمل مرحلة در ادعا دو اين(. 1/815: رسائل

 .باشد روشن آن قيود و

 عهمشرو مشروطة و مازندراني عبداهلل شيخ

 به غاميپي يا نامه در را آن که اند گفته و دارند مي منسوب وي به که نقلي اساس بر مازندراني عبداهلل شيخ

 هک است اين کرده، مطرح مشروعه مشروطه خواستة گرفتن باال از پس هم آن تبريزي، مجتهد حسن ميرزا

 حق کلمة رسالة در خبر اين( 813: کسروي مشروطه تاريخ) «شود نمي مشروعه که مشروطه! مجسّم گاو اي»

 (.بحث ادامه به بنگريد) است آمده تبريزي مجتهد آقا صادق ميرزا رسالة در هم و( 193 ص)

 ه،مشروط که کند مي ابراز چنين جمله اين در وي است؟ بوده چه مشروعه مشروطة از مازندراني مرحوم تصور

 هک نيست چيزي باشد، هرچه «مشروطه» هيتما که باشد چنين بايد مقصودش و شود مشروعه تواند نمي

 نظام يک چه و نيست شدن مشروعه قابل که باشد سلطنت چه مشروطه. شود مشروعه قيد به مقيد بتواند

 از ندرانيماز که باشد تفسيري مبناي تواند مي صورت، دو هر در ندارد، شرع به ربطي که باشد غربي صوري

 مشروطه، با که اکنون و است نامشروع و غصبي امري ذاتا لطنت،س زيرا. است داشته خود نظر اظهار اين

 رسالة نويسندة درک. کند مي صدق آن بر غصبي وصف همان هم باز شده، درست محدود سلطنت نوعي

 ملهج آن به اشاره با باز چون. است بوده همين بوده، مازندراني عبداهلل شيخ مراد آنچه از( 110 ص) حق کلمة

 آن ةمشروط است؛ مشروعه غير ندارند، استحقاق که اشخاصي سلطنت اثناعشري مذهب در: »گويد مي شيخ،
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 طور هب قبل سال دو تا که سلطنتي همان و سلطنت، به داير است امري مشروطة» و «شد نخواهد مشروعه نيز

 داده تنسلط ماهيت در فرقي وي، نظر به بنابرين. «خودسر نه باشد محدود که است اين مراد بود، استبداد

 وعهمشر را مشروطه نبايد سبب، همين به و دارد وجود همچنان بودن نامشروع يعني قبلي حکم همان و نشده

 .کرد وصف
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 بحرين در شيعه مکتوب ميراث باره در وي هاي يادداشت و افندي عبداهلل ميرزا

 جعفريان رسول: نويسنده

 1119/  09/  80: سايت روي انتشار تاريخ

 

 خصيتش هم روي آن از صفوي، دورة پاياني دهة چهار  همتاي بي پژوهشگر و کتابشناس افندي، عبداهلل ميرزا

 وقتي ونهنم براي. کند مي حفظ هم را آن تاريخي فضاي دهد، مي کتابشناسانه اطالع يک وقتي که دارد جالبي

 را شرح آن که افزايد مي هم را اين است، نوشته پدرش النهايه کتاب بر شرحي طوسي ابوعلي که نويسد مي

 ارجاعي صفحات شماره پس زين» 39 الطريفه، الفوائد) است ديده اصفهان در کتابفروش علي غالم مال نزد

 دهد مي نشان دوره اين به عالقمند مورخ به ترتيب بدين(. «بود خواهد پرانتر داخل در و متن در کتاب اين به

 ضريا مهم بسيار کتاب سراسر در وي روش اين. است بوده شهر اين در کتابفروش علي غالم مال يک که

 صفوي ةدور فرهنگي اوضاع يچگونگ از درخور تصويري کتاب، آن اساس بر بتوان بسا و است جاري العلماء

 دالفوائ کتاب روي مرور ما هدف اينجا، در. داد ارائه کتابخانه و کتاب حوزة به مربوط مسائل خصوص به

 .است کرده نقل بحرين باره در وي که است مطالبي بر تأکيد با هم آن الطريفه

 وا نظر از هم خطي کتاب و خطي، کتاب جستجوي در غالبا سفرها اين و بوده سفر اهل افندي که آگاهيم

 سيوار و بررسي مورد شيعه علماي علمي ميراث و ايشان اجازات و علما زندگاني در کنکاش براي اي وسيله

 ناييآش دوره آن در موجود کتابهاي با معاصرانش، همة از بيش وي دليل، همين به شايد. است گرفته مي قرار

 شده ناختهش وي براي نگرفته، قرار صفوي عصر علماي استفاده مورد گاه هيچ که کتابهايي از برخي و داشته

 .است کرده مطالعه را آنها بارها و بوده

 به نامش کتاب، صفحات باالي 131 صفحه از دليل بي ظاهرا که – وي الطريفه الفوائد کتاب اکنون، و اما

 اهلل آيت خانةکتاب توسط و ييرجا مهدي سيد کوشش به) بار نخستين براي – شود مي تبديل الفاخرة الفوائد

 از يمنتخب رسائل، برخي کامل متن آن در که است متفرقي فوايد و مطالب شامل و شود، مي چاپ( مرعشي

 خطي هاي نسخه پشت از هايي يادداشت و اجازات بر مشتمل کوچک، هاي فايده فراواني تعداد و کتابها

 اندانشمند و برجستگان تولد و وفات تاريخ بيان يا ادافر حال شرح و آنان اجازات و علما بارة در که کهن

 .است شده درج نامي
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 ارائه ،( 19 – 81) الدين منتجب فهرست از منتخبي ،( 81 – 15) العصر سالفة کتاب از منتخبي نمونه، براي

 مآخذ فهرست ذکر ،(11 – 11) آورده آن ضمن را خود طرق و مشايخ حر، شيخ که الشيعه وسائل مقدمه

 تابهاييک از فهرستي ارائه نيز و آن، نسخ از برخي بارة در افندي توضيحي حواشيِ با کتاب آن ازمقدمه ربحا

 ائلاو من قطعة ذکر في فائدة» آن، عنوان. است آن مفصل هاي بخش جزو شود، افزوده بحار به تواند مي که

 هک است مجلسي استادش تفرمايشا بر افندي حواشي است، نواز چشم بخش اين در آنچه. است «البحار

 از يکي قسمت، اين(. 131 – 811) است اندازه چه کتابشناسي در افندي قدرت دهد مي نشان آن ضمن

 اراندستي از افندي که دانيم مي. آيد مي حساب به افندي از ارزشمند اثري و کتاب اين بخشهاي بهترين

 م،ه کتاب اين در. اوست کار اجازات لداتمج تدوين شود، مي گفته و بوده بحار تدوين در مجلسي مرحوم

 (111 – 115) است آورده را بحار آخر اجازات از فهرستي

 – 919 ؛13 – 11) الملوک و الخلفاء ذکر في السلوک جواهر کتاب از اي گزيده کتاب، اين در مورد دو در

 9/851: زرکلي اعالم در ابکت اين از اما. «است نيافته را آن از اي نسخه: »گويد مي پاورقي در مصحح ؛911

 ةدراس عنوان تحت پژوهشي سالم عبدالعزيز مصطفي ايمان همچنين. است شده ياد 1/811: المؤلفين معجم و

 گزيده. است شده درج( دارد 510 ت إياس البن والملوک الخلفاء أمر في السلوک جواهر لمخطوط تاريخية

 که است مفصلي هاي نمونه از نيز( 159 - 111 ،191 – 111) آن فهرست و مسعودي الذهب مروج از اي

 را مؤلف نام افندي گويا که قزوين اخبار في التدوين از اي گزيده طور همين. است شده ارائه کتاب اين در

 – 881. )است بوده الدين منتجب شاگرد وي که است زده حدس چنين کتاب، نسخه متن از و دانسته نمي

 – 11) بابويه آل مشايخ رسالة جمله آن از که شده درج کتاب اين در کامل طور به هم رسائل از برخي( 813

( 1101) مرعشي اهلل آيت کتابخانه انتشارات توسط دو هر که( 185 – 111) بحرين علماي فهرست و( 111

 کرده نقل( 151 – 133) آورده کتابش در بياضي که را المستقيم صراط کتاب منابع افندي،. است شده چاپ

 حاتتوضي و حواشي موارد، غالب در و پرداخته آنها دقيق نام با ها کتاب اين اختصاري عالئم تطبيق به و

 است «عدّة» باره در بحثي جمله آن از که آمده وي شخصي تحقيقات کتاب، اين در. دارد آنها بر سودمندي

 تحقيقي( 131 – 131) يستک آنها از مقصود که اين و شود مي نقل مرتب کليني االسالم ثقة سندهاي در که

 جاي چند در آن، خالصة و شهرآشوب ابن مناقب باره در تحقيقي نيز و( 133 – 131) اربعمائة اصول باره در

 منشأ باره در هم تحقيقي البته و. است آمده 911 – 918 ص نيز و آن از بعد و 983 صفحات جمله از کتاب،

 است آن نشانگر اين و نيامده العلماء رياض در کتاب، اين در موجود مطالب غالب گفت بايد(. 131) کردها

 انده،م برجاي ناقص، هم آن آن، مسوده فقط که رياض در است نتوانسته را اطالعاتش از بسياري افندي، که

 .کند وارد
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 طوري هب است؛ فراوان بسيار شود مي مربوط آن اطراف نواحي و بحرين به نوعي به که مطالبي ميان، اين در

 نآ روستاهاي و قطيف و بحرين در آنچه از را آنها غالب وي که است هايي بهره اثر اين گفت بتوان يدشا

 که مواردي منهاي کنيم مي فکر. است آورده فراهم کرده، رؤيت عتيق و نفيس خطي هاي نسخه از نواحي

 از تهبرگرف آنها، غالب يا موارد، باقي ديده،...  يا اصفهان در را عتيق نسخه فالن مثال که کند مي تصريح

 از که دکر اشاره فوايد اين از هايي نمونه به توان مي مثال براي. است ديده بحرين در وي که بوده کتابهايي

 ديده همانجا خطي نسخ روي از بايد و است بحرين علماي باره در که آيد مي دست به چُنين آنها محتواي

 (.938 – 931: نمونه براي) باشد

 رد که است آمده فراهم هايي نسخه پشت از آنها از بسياري که چرا است؛ العاده فوق ها يادداشت اين ارزش

 رد،گي قرار ارزيابي و بازرسي مورد دقت با تواند مي متفرقه، حواشي اين. نداريم آگاهي آنها از حاضر حال

 يصفو دوره فرهنگ شناخت رد و العاده فوق آنها از برخي هرچند ندارد؛ ارتباطي حاضر نوشتة به که امري

 وا براي بهايي شيخ شاگردان از يکي که است القابي بارة در مورد يک نمونه، براي. دارد را ارزش نهايت

 حديثي او براي اران، توابع از باغ قره در وقت سلطان لشکرگاه در 1015 سال در که افزايد مي و آورده،

 ناظراتم در کتابي از صفحاتي است، عربي به همه که کتاب ناي در استثناءا(. 109 – 101) است کرده روايت

 را آنها کسي که زند مي حدس وي(. 111 – 110) است مذهبي مناظرات برخي بر مشتمل که آمده فارسي به

 .باشد کرده ترجمه المؤمنين مجالس از

 آن مرواريد و بحرين باره در شرحي

 حرينب که دانيم مي. بود کتاب اين در «بحرين» نام راوانيف کرد، جلب خود به را سطور اين مؤلف توجه آنچه

 هشتم و هفتم قرن در بحرين داشت، سوم قرن در قم که نقشي شايد. دارد شيعه فرهنگ در بلندي جايگاه چه

 وي،صف دوره در شيعه فرهنگ بر بحرين مکتوب فرهنگ تأثير. داشت دوازدهم تا دهم قرن در بعدها و هجري

 اين در مختصر هاي يادداشت همين از توان مي را اين و است جدي هم بسيار و پژوهش قابل موضوعات از

 .آورد دست به مقاله

 زماني در هم آن بحرين، و ايران فرهنگي روابط موضوع در کردم، احساس کتاب، اين مطالعه با روي هر به

 بحرين هک است آن مهم نکتة يک. باشد سودمند بسيار تواند مي اثر اين است، بوده ايران از جزوي بحرين که

 از رخيب که است همين گواه بهترين و بوده آن از پس البته و دهم تا پنجم قرون طي تشيع اصلي مناطق از

 سال از الشافي تلخيص از اي نسخه مثال. است شده حفظ منطقه همين در شيعه آثار هاي نسخه ترين کهن

 (.801. )آن روي بر وسيط شيخ شاگرد مقري عبدالجبار شيخ خط با 159
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 در وي. است حال شرح و کتابي اطالعات است، داشته اهميت او براي آنچه و است کتابشناس يک افندي

 کند يم يادداشت بيند، مي را آنچه و کند مي جستجو فرد، به منحصر و زبردست محقق يک بسان حال، اين

 .گذارد مي ارمغان به ما امروز براي خويش خط به را مجموعه اين و

 ختيارا در که – سني آثار گاه و شيعه مکتوب ميراث از وافي اي بهره وي که اين بر شاهد ترين روشن شايد

 رينبح در مدتي براي که است کرده تصريح که باشد او سخن همين برده، بحرين در - بوده شيعه علماي

 (.951) است کرده اقامت

 زيرةج و گويند مي «أوال» را بحرين: نويسد مي و دهد مي تدس به بحرين تسميه وجه باره در شرحي افندي

. شود نمي اطالق قطيف بر «خطّ» زيرا. کرد بايد تأمل باره اين در اما(. است آن نام) هم خطّ و هجر و اول

 .است بحرين جز جايي «هجر» که گفت خواهيم. کرد بايد تأمل آن بر هم «هجر» اطالق در حتي

 اين بر شاهد اينان زبان. هستند قطيف( و) خطّ اهالي همان جنس از «بحرين اهل» که است چنان معروف

 !است نبطي زبانشان و نبط آنان لغت زيرا. مدعاست

 جمع آن که است چنان مردم ميان مشهور. است داده رخ اشتباهاتي بحرين، به منطقه نامگذاري وجه باره در

 اليبقيان، خبرز بينهما يلتقيان، البحرين مرج» آية حتي .است( حالي بحر و مالح بحر) شيرين و شور آب ميان

 هک است اين گمانشان و کرده حمل منطقه آن بر را «المرجان و اللؤلؤ منهما يخرج تکذبان، ربکما آالء فبأي

 .است ضبط در خبطِ درِ  خبط همه اينها اما. آيد نمي پديد باشد، شور و شيرين آب که جايي در جز لؤلؤ

 طّش همان «حالي بحر» که شود فرض اگر حتي. شود نمي يافت اينجا در اصال شيرين، يا اليح بحر اوّال

 در العرب شط که بصره ميان زيرا داشت؛ نخواهد سودي مطلبي، چنين مدعي براي هم اين است، العرب

 .نيست متصل اينجا به آنجا آب و است بسيار فاصله بحرين، و آنجاست

 نچهآ بلکه ندارد؛ وجود دليلي باشد، موجود بحرين همين آيه، اين در «بحرين» از مقصود که اين براي دوم،

 .کند مي تکذيب را امر اين است، مفسّران تصريح و آيد مي دست به اخبار از

 مه باشد جمع جايي در شيرين و شور آب که آيد مي پديد جايي در تنها مرواريد که گمان اين که آن سوم

 بحرين در ما اقامت مدت در امر اين که چنان. دهد مي نشان را آن خالف تجربه لکهب برد، نمي جايي به راه

 .شد ظاهر ما براي

 اهل. است صدف دهانه بر باران قطره وقوع محصول مرواريد که است چنان مردم ميان معروف عالوه، به

 آيد مي آب سطح به آب عمق از صدف کند، مي باريدن به شروع باران وقتي: گويند مي نواحي آن و بحرين
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 بدين و شود مي شناور آن در شد، آن وارد آب وقتي. فروريزد آن درون در باران تا کند مي باز را دهانش و

 .آيد مي پديد مرواريد ترتيب

 تاريخ در هم خلکان ابن و يافتم، مواضع از برخي در آن نامگذاري وجه باره در من که چيزي روي، هر به

 که) اربلي الدين موفق به ملقب قائد، بن محمد بن يوسف بن محمد ابوعبداهلل شيخ حال شرح ضمن خود،

 ،بحرين: است اين کرده، نقل بوده، مشهوري شاعر و شده متولد بحرين در و( بوده آنجا از نسبش و اصل

 سمت در که اند ناميده نام اين به روي آن از را بحرين است گفته ازهري. هجر نزديکي در است شهرکي

. است راه فرسنگ ده اخضر بحر و آن ميان که است اي درياچه هجر، هاي قريه و االحساء باب در آن، ايقر

 .دارد راکدي آب که داند مي ميل سه را درياچه آن وي

 و نبحري به نسبت از کسائي و من از( عباسي) مهدي: گفت که کرده نقل يزيدي ابومحمد از هم ابوعبيد

 صنانيح بگويند که اين از – عربها – آنان: گفت کسائي بحراني؟ و حصني: دگوين مي چرا که پرسيد حصن

 چرا گويندب «بحري» نخواستند آنان: گفتم هم من: گويد يزيدي. شد مي گفته بار دو نون چون داشتند، کراهت

 (18 – 9/11: االعيان وفيات(. )بحرين نه) بود «بحر» به نسبت گويي صورت آن در که

 بحرين به متعلق که جايي در اول: است نقطه چهار در غالبا و دارد وجود معيني نقاط در اتنه مرواريد اما

 هک جايي در چهارم و. بحرين توابع از اي منطقه در در سوم. دارد اختصاص قطيف به که محلي: دوم. است

 .ستا بحرين توابع از که است اي منطقه همان به متصل هم اخير مورد اما دارد، تعلق عمان به

 را زنده صدف. را مرواريد درآوردن و آب در رفتن فرو چگونگي طور همين. ديدم را مناطق اين بيشتر من

 .ديدم هم

( ص) محمد بر مکه در کار و درگذشت، ابوطالب، وقتي که اند کرده روايت ديگران و عسقالني و سيوطي

 به رفتن در را او کرده ابالغ وي به خداوند سوي از را هجرت به امر و آمده وي نزد جبرئيل شد، سخت

 ميان انتخاب باره در حضرت. کرد مخيّر شام، سرزمين از فلسطين نيز و بود هجر بالد از که بحرين و مدينه

 افتخاري روايت، اين. کرد هجرت آنجا به حضرت و داد نشان را مدينه او و کرد مشورت جبرئيل با آنها،

 .است بحرين براي

 ترکيب سه آن از و شده مجتمع آن در ثالثه مواليد که ندارد وجود چيزي که است نچنا حکما مشهورميان

 و ندا شده ترکيب يکديگر با نبات و حيوان صدف، در که بود اين بودم شاهد( اينجا در) من آنچه اما. شود

 (.959 – 951) دارد وجود عرق نيز و نبات و حرکت و حس آن در. دارد وجود آن در کدام هر خاصيت
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 در هبلک. است قطيف نام أوالي: نويسد مي افندي. رود مي بکار بحرين نواحي براي که است نامي هم «أوال»

 تابهاک در. شود نمي اطالق بحرين بر جز أوالي حاضر، حال در اما. است شده مي اطالق قطيف بر تنها گذشته

 يعل شيخ. هستند معروف أوالي به حرينب قديم علماي از بسياري(. 900. )نويسند مي «أوال جزيرة» را آن هم

 .است داده بعد به 11: البدرين انوار در مفصلي شرح «أوال» باره در بحراني بالدي

 مدهآ ديده احساء قراي از فاره در که عتيقي نسخه در گويد، مي «الداري» نسبت باره در اي فايده در افندي

 مکنم. )است بحرين در( فرضه: اشتباه به چاپي نمت در) اي قريه دارين به منسوب «داري مسک» که است

 مي وي( 110: البدرين انوار: بنگريد. است بوده بحرين در نام اين به اي قريه و باشد درازي آن درست است

 «بحرين» کلمه. ايم ديده را آن ما و است قطيف به معروف «خطّ» محدوده در داخل زمان، اين در دارين: افزايد

 (.931. )«فتأمل. »شود مي اطالق قمناط اين همه بر

 جاي. است احساء بلکه قطيف و بحرين همان درست جا، اين: گويد مي( هجر» باره در( 1/831) رياض در

 توسط مشهدي محمد مال پسرش که کند مي خراساني فوالد مال به اشاره( 1/131) رياض در هم ديگري

 بازگشت، راه در ما، زمان در و شد زنداني بحرين قلعه در( حسين سلطان شاه القاعده علي) عصر سلطان

 .درگذشت

 (1181 – 1039) بحراني ماحوزي سليمان شيخ

 خرالدينف از مورد يک مثال. است شناخته مي را آنان و داشته سروکار بحرين علماي از شماري با عبداهلل، ميرزا

 اين کما. گويد نمي سخن است شتهدا آمدي و رفت وي با که اين از اما( 913) کند مي ياد طريحي رماحي

 عصرنا اضلاف من کان قد» که اين از ياد با بحراني هجري عبداهلل بن احمد بن عبدالنبي ابوعلي شيخ باره در که

 اي مراوده وي با که کند نمي اظهار ديده، را آثارش از برخي که اين و «بحرين ببالد مقدسيهم و صلحائهم و

 بار ينچند معاصر، عالم عنوان به سليمان شيخ مانند بحرين وقت آن علماي از يبرخ از برابر در. است داشته

 .است کرده ياد

 بنام ايعلم از که سليمان شيخ اين. باشد مانده وي نزد فراوان بايد بحرين به سفرش در افندي القاعده، علي

 سلمه – حرانيب ماحوزي اهللعبد بن سليمان شيخ تأليفات از فهرستي است، تشيع دنياي بلکه بحرين دوره اين

 او نسب وي. است آورده( 930 – 911) کتاب اين در گرفته او خود از نحوي به گفت بايد که را - تعالي اهلل

 ميان در. است اثر 19 جمعا فهرست اين در سليمان شيخ آثار. است آورده او خود آثار از يکي نقلِ به هم را

 علي(. 915. )«المؤلف زمن الي احوالهم و البحرين علماء اسامي ذکر يف رسالة» عنوان با است اي رساله آنها

 پايان رد و است( جعفر اسم تا بلکه ج حرف تا) بحرين علماي از نفر سيزده حال شرح شامل که متني القاعده



587 

 

 مقدار همين شده چاپ( 1101 قم، حسيني؛ احمد سيد کوشش به) البحرين علماء و بابويه آل فهرست کتاب

 .است البحرين علماء في البحرين جواهر نامش و آمده نسخه اين در که است

 شيخ را وي نام که گويد مي أوالي فرج بن احمد بن حسن بن محمد شيخ از ياد با افندي مورد يک در

 -1/111) رياض در(. 959) است نياورده نوشته، وي براي که بحرين علماي از فهرستي زمره در سليمان،

 نونف في السعادات جوامع کتاب صاحب حلي فهد ابن شاگرد بحراني يحيي بن عبدالرحيم باره در( 111

 يگرد مورد و. )است نکرده ياد بحرين علماي ميان در او از «البحراني المعاصر شيخنا» که نويسد مي الدعوات

 (181 – 1/183: رياض در

 ليمانس شيخ اين که گويد مي افندي. اشدب برده او کتابخانه و وي از زيادي فوايد بايد افندي روي هر به

 از هم اي نسخه افندي(. 151) است بوده بحراني علي بن سليمان شيخ شاگردان از - اهلل حفظه – معاصر

 در(. )801) است ديده معاصر سليمان شيخ نزد بحرين در بوده عتيق هم بسيار که را الفقهاء تذکرة تلخيص

 شيخ النهايه شرح از اي نسخه از هم يکبار(. دارد را آن از اي نسخه خودش که گويد مي 1/131 رياض

. است يدهد معاصر بحراني سليمان شيخ را آن نسخه که گويد مي و کرده ياد نوشته ابوعلي پسرش که طوسي

 را هدف بن احمد شيخ خط بارها که است شنيده - تعالي اهلل ايده – سليمان شيخ از که گويد مي نيز( 139)

 کتابهاي ميان در را عالمه الرجال خالصة از اي نسخه و اوّل شهيد الدروس از اي نسخه نيز(. 111) است ديده

 (.919 – 911) است ديده بحرين در سليمان شيخ

 بحراني هاشم سيد

 وايدف از برخي وي آثار از نقل به افندي مالعبداهلل و کرده استفاده آثاري از که است نويسندگاني از وي

 کرد ههدي سليمان شاه به را آن که است القرآن تفسير في البرهان او معروف اثر. آورد مي را کتابشناسانه

 اين در وي اما. است آورده 101 – 9/851: رياض در تفصيل به را وي حال شرح افندي و( 9/101: رياض)

 مؤمنيناميرال فضائل کتاب و صدوق الشيعه بشارات کتاب از هاشم، سيد که کند مي اشاره جايي در کتاب،

 هاشم سيد فراوان نقلهاي به اشاره با هم يکجا(. 111) است کرده روايت آثارش از برخي در شهرآشوب ابن

 يدس از نه اثر اين و داده رخ اشتباهي اينجا در که دهد مي توضيح رضي، سيد از الفاخره المناقب کتاب از

 (.151) است الحسيني حسين بن احمد بن محمد ابوالحسين از بلکه رضي

 رآباداست در را احساوي جمهور ابي ابن از العماديه اللئالي درر کتاب از اي نسخه که گويد مي افندي همچنين

 :افزايد مي بحراني هاشم سيد نام از پس وي. است ديده بحراني هاشم سيد نزد بحرين در را اي نسخه و

 هاناصف در محسن پسرش. کجاست و چيست مقصود نشد معلوم که «فارس محال من الخونح االسالم شيخ»
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 در 501 سال در را کتاب اين جمهور ابي ابن( 9/855: رياض) است ديده وي نزد را پدر آثار افندي و بوده

 (801. )تاس نوشته - بوده شهر بزرگان يا امرا از القاعده علي که - علي عمادالدين سيد فرزندان براي استرآباد

 بحراني يعل بن سليمان بن احمد شيخ

 بحرين در ده،کر ياد او از «تعالي اهلل وفقه» تعبير با که را احمد شيخ اين االل مناقب في الالل عقد کتاب افندي

: افزايد مي سپس. خلفاست مثالب اخيرش بخش که است مناقب در نيکو کتابي که گويد مي و است ديده

 جودمو مرحومش والد پيش يا وي نزد کتابها آن همه که رود مي گمان و کرده نقل غريبه کتب از برخي از وي

 ودندب خوانده درس وي نزد بحرين[ فعلي] علماي از برخي که بود بحرين علماي افاضل از پدرش. است بوده

 (151) است معاصر سليمان جليل، شيخ همين جمله آن از و

 عبدالصمد بن حسين شيخ

 آنجا رد او قبر و درگذشت بحرين در که است ييبها شيخ پدر وي: نويسد مي حسين شيخ باره در افندي

 خط روي از من که آنچه اساس بر وي وفات. درگذشت آنجا در حج از بازگشت از بعد او. است معروف

 هم سطور اين نويسنده(. 8/181: رياض: بنگريد و 111) است بوده 511 سال االول ربيع در ديدم بهايي شيخ

 يک ميان در قبر سنگ يک تنها وي از. شدم وي مزار زيارت به موفق تم،رف بحرين به 1111 سال بهمن در که

 .بيشتر چيزي نه است موجود قديمي قبرستان

 بحراني ميثم ابن باره در

 رعص علماي از وي. شناسيم مي ديگر متعدد آثار و البالغه نهج بر اش گانه سه هاي شرح به را ميثم ابن

 روشن هب و کرده ياد او وآثار ميثم ابن از بارها افندي. است حرينب کهن بسيار تشيع بر شاهدي و ايلخاني

 .است پرداخته او آثار باره در ابهامات از برخي کردن

 مي که مجلسي جمله اين شرح در کند، مي نقل آن مقدمه از را بحار منابع فهرست که زماني مورد، يک در

 علي بن يثمم الدين کمال عالمه مدقق حکيم از لثالثةا بدع في االستغاثه کتاب البالغه، نهج شرح کتاب: گويد

 اين علما از رخيب. شود مي گفته الثالثة بدع في االغاثَة کتاب اين نام گاهي: »نويسد مي است بحراني ميثم بن

 او از رجاليين. است درست هم همين گويا و دهند مي نسبت غالي کوفي احمد بن علي ابوالقاسم به را کتاب

 حالي رد بوده ملعوني غالي است شده گفته که چنان مرد اين.  اند کرده منسوب او به را کتاب اين و کرده ياد

 هب او انتساب اما است؟ - جمع قابع و – ممکن چيزي چنين چگونه. اند کرده نقل کتاب اين از اصحاب که

 ملتأ باره اين در من اما ؛است شده نقل هم ديگران از آمده، متن در که چنان بحراني، ميثم الدين کمال شيخ
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 اين. يهاب عن القمي، هاشم بن ابراهيم بن علي حدثنا: است آمده کتاب اين اسناد از برخي ابتداي در زيرا. دارم

 حالي در است بوده الدين نصير خواجه محقق عصر در الدين کمال که ندارد وجود شکي که است حالي در

 د،ش تلف و بود من ملک در و ديدم من که اي نسخه حال، هر به .است کليني مشايخ از ابراهيم بن علي که

 يکي .است بوده اسم يک به کتاب دو شايد. گذشت که بود همان مودت، آية باره در رواياتش از برخي سند

 .است آمده 191 – 1/199: رياض در مطالب همين مشابه(. 831 – 833. )«االستغاثة ديگري و االغاثة

 ضمن و اردد «الثالثة بدع في االغاثة کتاب حول فائدة» عنوان با مطلبي کتاب اين از هم يديگر جاي در افندي

 ابکت جمله از هم ديگري کتابهاي که است صدوق معاصر کوفي، ابوالقاسم از کتاب اين که گويد مي آن

 است، هالبالغ جنه شارح بحراني ميثم ابن از کتاب اين که است چنان مشهور: افزايد مي سپس. دارد االوصياء

 (.191. )کند مي نقل( ع) صادق امام از واسطه چهار با اثر، آن مؤلف که چرا است، آشکار اشتباهي اين اما

 في االستغاثة تابک أن في رسالة: کند مي اشاره نام اين با کتابي به بحراني سليمان شيخ تأليفات ميان در افندي

 .است گرفته آنجا از را مطالب اين وي قاعدتا(. 915) البحراني ميثم ابن للشيخ ليست الثالثة بدع

 صغير شرح بر اي تعليقه حلي، باقي بن علي مجدالدين نام به عالمي که است آن ميثم ابن باره در ديگر نکته

 (.193 – 191) است کرده نقل آن از مطلب دو کم دست و ديده را آن افندي که است داشته البالغه نهج بر او

 تجريد رحش في البراعة تجريد عنوان با کتابي معروف، مقدادِ فاضل همان يعني مقداد، شيخ که يدگو مي افندي

 که چنان .است نوشته ايلخاني دولت وزراي از العيد ابي بن الحسن عزالدين براي بحراني ميثم ابن البالغة

 عتيق که را نسخه دو هر و نوشته وزير همان براي االعراب علم عنوان با کتابي راشد بن محمد بن حسن شيخ

 (.155) است ديده بحرين در افندي بوده، کهن و

 شخصي هاي کتابخانه

 زمان آن هک رسد مي چنين نظر به و بوده مسلمان دانشمندان ميان در نيرومند سنتي شخصي، کتابخانه سنت

 علما اراختي در بوده، وقفي اگر حتي کتابها، القاعده علي. است نداشته وجود عمومي کتابخانه بحرين در هم

 هاي کتابخانه اين از نمونه يک ما. است کرده ياد شخصي هاي کتابخانه اين از گهگاه افندي. است بوده

 رصهع در صفويه کتاب در را هندي فاضل کتابخانه يعني برده، بهره آن از فراوان هم افندي که را شخصي

 مي هآمد کتاب اين در گريخته جسته که اطالعاتي اب البته و کرديم معرفي( 8/391) سياست و فرهنگ دين،

 .کرد تکميل را کتابخانه آن فهرست توان
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 يدهد بحراني سليمان بن علي بن جعفر بن علي شيخ کتابهاي مجموعه در را اي مجموعه که گويد مي وي

 (.181) است

 از آن رد که اين و او اللال عقد کتاب به اشاره با افندي. پدرش و بحراني سليمان بن احمد شيخ کتابخانه

 هرستيف وي. است بوده پدرش يا و او نزد در کتابها اين القاعده علي که گويد مي کند، مي نقل غريبه کتب

 افندي نزد احمد، شيخ خود خط به که است الالل عقد همان وي مأخذ. است داده دست به را کتب اين از

 علي ولده و طالب ابي بن علي تفضيل کتاب کند، مي نقل آن از احمد شيخ که کتابها آن از يکي. است بوده

 ستفهر در او و داده رخ اشتباهي کند مي اشاره بالفاصله افندي که است االنبياء جميع علي و العزم اولي

 بهغري کتب واقعا برخي کند، مي ياد که کتابهايي اسامي(. 159) است نديده کتابي چنين مجلسي عالمه کتابهاي

 .است نبوده شده شناخته بايد که چنان افندي براي هرچند آشناست هم رخيب اما است،

 از لتهذيبا شرح في اللبيب منية از کهن نسخة چندين که است گفته افندي به معاصر، سليمان شيخ همين

 به و نعميدالدي برادرش نه است ضياءالدين از کتاب اين. است ديده را حسيني اعرج بن عبداهلل ضياءالدين

 (.155) است يافته شهرت عميدي شرح به تباهاش

 را تيقيع رسائل مجموعه – تعالي اهلل ايّده – معاصر بحراني سليمان شيخ کتابهاي ميان در: گويد مي افندي

 (.918. )بود غريبي روايت به اما 559 تاريخ با سجاديه صحيفه جمله آن از که ديدم

 سبعي ابراهيم سيد کتابخانه

 عتيق و نفيس نسخه المشهور، الفاضل السبعي کتب ميان در احساء قراي از فاره قريه در که گويد مي افندي

 کتابت تاريخ با( تاس طيبي عبداهلل بن حسين از کتاب اصل) التبيان کتاب شرح في البيان حقايق از صحيحي و

 که است طعيق بلکه محتمل. است سبعي فاري ابراهيم سيد «سبعي» از وي مقصود(. 911) است ديده 311

 شخص همين کتابخانه از کرده، ياد آنها از کتاب اين در و ديده فاره در که هم را هايي نسخه ديگر افندي،

 همين دنز را آن کند مي تصريح که است المناقب في الثاقب از عتيق اي نسخه ديگر نمونه يک. است بوده

 .است ديده سبعي فاري ابراهيم سيد

 ذوالفقار مال کتابخانة

 کتابخانه نتري مهم از يکي - افندي عبداهلل ميرزا نزديک دوستان از کتابشناس عالمي – مالذوالفقار تابخانهک

 آن هاي نسخه از برخي معرفي به کتاب اين در افندي و بوده درآن فراواني هاي نسخه که است اصفهان هاي

 تصوفينالم مطاعن في االربعين مهم کتاب صاحب سلطان حاجي بن مالذوالفقار اين. است پرداخته کتابخانه
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 در صفويه: بنگريد او باره در. )است موجود مرعشي کتابخانه در 1931 شماره به آن خطي نسخه که است

 ارزش با کتابهاي از نسخه ده حاضر، کتاب از مورد يک در افندي(. 8/911: فرهنگ و سياست دين، عرصه

 که کتابهايي از فهرستي که است همان ذوالفقار مال اين. (811 – 813) است کرده معرفي را کتابخانه اين

 بحار انتهاي در وي از نقل به گويا افندي و کرده تهيه را نشده و شود استفاده آنها از بحار در بوده شايسته

 ددار آن به اشاره خود، حواشي ضمن آورده، بحار از را مجلسي مرحوم منابع که بخشي در افندي. است آورده

 دهها و 811 ،899 ،891 ،891 ،811: نمونه براي) است موجود مالذوالفقار نزد کتاب، فالن از اي هنسخ که

 .آورد تدس به ذوالفقار مال کتابخانه کتابهاي از ناقصي فهرستي توان مي حواشي، اين روي از(. ديگر مورد

 أليفيت بايد را اين که کند مي ياد هم االشتباه ايضاح کتاب بر مالذوالفقار حواشي از( 838 ص) مورد يک در

 باشد حارب در توانسته مي که کتابهايي باره در هم اي فايده کتاب، اين در افندي. آورد شمار به مالذوالفقار از

 را بحار اجازات فهرست افندي( 133 - 131. )است کرده درج نياورده، بحار در را آنها مجلسي مرحوم اما

 ضلبع عديدة مطالب فيها خاتمة» است نوشته مجلسي که نکته آخرين يهحاش در و( 111 – 115) کرده نقل

 (.111. )المعاصر ذوالفقار المولي هو و: نويسد مي «تالمذتنا أذکياء

 قطيف و بحرين در افندي توسط شده رؤيت هاي نسخه

 را وي لحا شرح که همداني عطار حسن بن احمد بن حسين ابوالعالء از عمرو ابي قراءة کتاب از اي نسخه

 ةعتيق النسخة و: افزايد مي و ديده بحرين در را اثر اين از اي نسخه وي و آورده فهرست در الدين منتجب

 (.155) است بوده اجازاتي و علما خطوط آن روي و صحيحة، جدا

 در شده ياد نسخه. است ديده بحرين در بوده 115 آن کتابت تاريخ که را االسالم شرائع از کهن اي نسخه

 وي را مهم اجازات آن از برخي که بوده فراواني خطوط آن روي و شده مقابله اصل نسخه با سال، انهم

 بنا شاگرد بحراني متوّج محمد بن عبداهلل بن احمد بن ناصر شيخ از اي اجازه نسخه، اين روي. است آورده

 هجري 111 آن تاريخ و دهآور افندي را آن متن که آمده شيباني عتائقي احمد بن محمد شيخ براي حلي فهد

 را آن فراوان زحمت با وي و بوده بد بسيار اجازه اين خط که گويد مي پايان در وي(. 801 - 800) است

 همين خط به نجف در هم اي نسخه وي. است مانده باقي ناخوانا موارد از برخي حال اين با و است خوانده

 بوده حواشي به محشّي و مصحّح و بوده شده کتابت 111 سال به زينبيه، مدرسه در حلّه، در که ديده شخص

 است بحراني همين مقصود کند، مي نقل «المعاصر الشيخ» از مقداد، فاضل کجا هر: گويد مي وي. است

 پشت که دارد فهد ابن از اي اجازه محمد، فرزندش چند هر است؛ نبوده فهد ابن شاگرد متوج، ابن(. 110)
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 بعد، صفحات در افندي(. 111) است کرده نقل را آن افندي و بوده اول، شهيد الشرعيه الدروس از اي نسخه

 .است کرده نقل بوده، ديده نجف در را آن که دروس نسخه اين از هم ديگري اجازات

 سال رجب تاريخ با حلّي عالمه شاگرد حسيني اعرج بن عبداهلل از االصول مختصر شرح از اي نسخه افندي

 ديده بحرين در نوشته، آن روي سويد بن علي بن محمد الدين شمس شاگردش رايب که اي اجازه و 315

 .است

 اين. ستا ديده – تعالي اهلل سلّمه – معاصر سليمان شيخ نزد بحرين در را الفقهاء تذکرة تلخيص اي نسخه

 مدمح بن حسن بن فهد بن احمد شاگردش براي او از هم اي اجازه که است بحراني متوج ابن از تلخيص

 ارشاد شرح دو هر البته و است حلي فهد ابن جز احساوي فهد ابن اين(. 801) هست آن روي ادريس بن

 .دارند

 عبدالجبار شيخ خط که است ديده 159 تاريخ با طوسي شيخ الشافي تلخيص از هم کهن بسيار اي نسخه وي

 (.805) است بوده آن روي طوسي شيخ شاگرد مقريء

 هک گويد مي وي. است ديده احساء منطقه قراي از فاره قريه در را جمهور ابي ابن کتابهاي از شماري افندي

 يزيباي در که او خود خط به برخي ديده، که هايي نسخه و بوده جمهور ابي ابن قرية به نزديک قريه، اين

 از صولاال تهذيب شرح جمله آن از که است ديده آنجا در هم ديگري کتابهاي وي. است ه بود بوده، متوسط

 اصل در جمهور ابي ابن که افزايد مي وي. است جمهور ابي ابن خط به حسيني اعرج بن عبداهلل ضياءالدين

 (.810. )است کرده کتابت الزمان صاحب مقام نزديک حله در 119 سال در را نسخه اين و بوده شيباني قبيله از

 بحرين در را آن که( ص) النبي مولد کتاب يسندهنو بکري ابوالحسن باره در شرحي مورد چند در عبداهلل ميرزا

. است متداول آن، جز و بحرين عرب فضالي ميان که است اي نسخه اين: گويد مي وي. است داده ديده

 را يمجلس مرحوم توهم اين سپس. است متداول آنان ميان در هم بکري المؤمنين امير مقتل کتاب طور همين

 بکري ينا جز بکري آن گويد مي و کرده رد بوده ثاني شهيد مشايخ از ،بکري ابوالحسن است کرده تصور که

( ص) النبي مولد رسالة کامل متن مجلسي،(. 138) است شده اشتباه اين سبب لقب و نسب در شباهت و است

 .است آورده بحار در هست، هم داستاني که را

 که گوييمب بايد برده بکار «بحرين در بودن متداول» باره در افندي که تعبيري باب از تنها و مناسبت، بدون

 يانم قرشي، باقي بن علي سيد از المتهجد مصباح اختيار کتاب: نويسد مي( 1/10 ؛1/115) رياض در افندي

 .کنند مي عمل آن روي از را دعاها آنان و دارد را اشتهار غايت بحرين، اهل
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 المهع از کتاب اصل. است ديده بحرين در را فقه اصول در المبادي شرح في البادي غاية از اي نسخه افندي

 (.131) است بوده جرجاني علي بن محمد الدين رکن نام به مقداد فاضل مادري جدّ از آن شرح و حلي

 در نفيس اي مجموعه در را المبادي شرح في المبادي غاية از اي نسخه نويسد مي ديگري جاي در افندي

 از و بوده عالمه شاگرد و مقداد شيخ امي جدّ جرجاني علي بن محمد الدين رکن آن شارح که ديده بحرين

 افندي(. 153) است نوشته وي حيات در که شود مي معلوم کند مي ياد «ظله دام» تعبير با عالمه از که آنجايي

 اتبک. است درآورده عربي به را نصير خواجه النصيريه الفصول که است همان مترجم اين: افزايد مي همانجا

 ديگر اي نسخه وي. است بوده 531 سال در بحراني ماحوزي حريز بن علي – المبادي غاية – مزبور نسخه

 از فراواني حواشي و بوده بحراني ماحوزي حريز بن محمد آن کاتب که ديده بحرين در شرح همان از هم

 (.151) است داشته فضال

 تلفت دق و: افزايد مي و کرده ياد است طوسي شيخ النهايه بر حلي محقق شرح که را النهايه نکت از اي نسخه

 حمالت به اشاره بايد اين(. 131) رفت ميان از بحرين غارت داستان در نسخه اين. البحرين نهب قصّة في

 حمله به( 1/811) رياض در هم يکبار وي. باشد صفوي دوره اخير هاي دهه در بحرين به عماني خوارج

: يدبنگر نيز و) گويد مي سخن عالمه، از کالم در الياقوت کتاب شرح حشر شدن تلف و بحرين به اعراب

 شنيده را مطلب اين بحرين اهل ثقات از برخي از که گويد مي آنجا در که( 118: افندي از االمل امل تعليقة

 .است

 را خهنس اين. است ديده بوده کرده آماده بحراني متوج ابن که را عالمه الفقهاي تذکرة تلخيص از اي نسخه

 (.110) است بوده شده خوانده قطيفي حسين بن يوسف شيخ بر

 بهترين از مختلف، جهات از وي نظر از که ديده بحرين در را فخرالمحققين از القواعد ايضاح از اي نسخه

 انفراو اجازات و تعليقات و حواشي به مربوط که دهد مي مطالب اين از شرحي سپس. است بوده ها نسخه

 رد الدهر صائم به معروف طبري الدين نجم خواهش به را شرح اين فخرالمحققين. است آن دنبو مصحح و

 نقل اي نسخه از گويا هم جايي افندي(. 111 - 118) است نوشته - 381 م حلي عالمه يعني - پدرش حيات

 درگذشته 331 الثانيه جمادي 89 و آمده دنيا به 118 سال الثانيه جمادي 11 در فخرالمحققين که است کرده

 (.910) است جالب فخرالمحققين از هم وي ديگر اطالعات(. 935) است

 همم کتب از شماري آن ضمن و بوده عامه از که ديده يادداشتهايي بحرين در عتيقه مجاميع از برخي در وي

 (.901) است آورده کتابها آن باره در را يادداشت اين متن افندي. است برده نام را سنت اهل حديثي
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 رد وي طريق شهيد، خط از نقل به آن روي که است ديده بحرين در را الدين منتجب الفهرست از اي نسخه

 در وي که را الدين منتجب االربعين از اي نسخه طور همين(. 901) است بوده شده نوشته کتاب آن روايت

 (.901) افزود خواهم آن بر ادهافت فهرست از که را کساني نام دهد، عمر خداوند اگر که است گفته پايانش

 دالحميدعب سيد خط به مطلبي آن روي که ديده بحرين در را فخرالمحققين از القواعد شرح از اي نسخه افندي

( ع) مکاظ امام بر يقطين بن علي ورود حديث باره در مطلب آن و بوده عالمه خط از نقل به حسيني اعرج بن

 (.911) است کرده شيعيان حاجت قضاي باره در او هب امام که نصايحي و بوده حج ايام در

 روايت با معاصر بحراني سليمان شيخ کتابهاي ميان در عتيق مجموعه يک در سجاديه صحيفه از اي نسخه

 و بوده عتيق بسيار که را السر ادعية از اي نسخه(. 918) دارد ديگر هاي نسخه با که هايي تفاوت و غريب

 (.911) است ديده بحرين در کرده نقل را آن ابتداي سند افندي

 ليع بن حسين بن محمد مال خط به همه» آن رسائل و ديده بحرين در که است کتابي «جدا عتيقة مجموعة»

 بوده مهم رساله و کتاب چند شامل مجموعه اين و «بوده حلي عالمه معاصر علماي از مازندراني حسين بن

 (.911) است برشمرده وي که

 عتيق اربسي و – است الفريد العقد کتاب نام و – ناميده الدرر عقد که را عبدربه ابن العقد تابک از اي نسخه

 (.918) است ديده قطيف در بوده،

 نسخه يک روي که گويد مي وي(. 910) است ديده احساء قراي از الفاره قريه در االثر کفاية از اي نسخه

 (911! )است مفيد از االثر ةکفاي کتاب که آمده که است ديده احساء در عتيق

 (.918) است بوده المختار اخبار کتاب آن رسائل جمله از که ديده بحرين در هم رسائلي مجموعه

 (911) است بوده مصحح اي نسخه و 159 آن تاريخ که ديده قطيف در را الشاطبيه شرح از اي نسخه

 کرده نقل است مؤلفان و علما حال شرح در غالبا که آنها از قطعاتي و ديده قطيف در را «المجاميع بعض»

 (.بعد صفحات و 911) است

 شده همقابل مؤلف، اصل نسخه با که کند مي ياد المتهجد مصباح از کهن بسيار اي نسخه از اينجا در افندي

 .باشد ديده بحرين در هم را کتاب اين که است محتمل(. 999) است
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 سؤولم و مأمون معاصران از بصري، هارون بن سهل ابوعمر از «غفرة و ثغلة» کتاب از عتيق بسيار نسخه يک

 است بوده 985 نسخه اين کتابت تاريخ. است بوده دمنه و کليله شبيه که ديده بحرين در را الحکمه بيت

(993.) 

 خوانده ليح محقق بر که ديده بحرين در معرب و زيبا خطي با را طوسي شيخ النهايه از نفيسي بسيار نسخه

 و 111 آن کتابت تاريخ و بوده عتيق جدا نسخه که کند مي تأکيد افندي. است بوده آن روي وي خط و شده

 بحرين امامي تشيع قدمت اينها(. 910) است بوده أوالي بحراني قائد ابي بن علي بن جعفر بن فضل خط به

 .رساند مي را

 هو» گويد مي افندي که است دهدرآور نظم به را عالمه تبصره کتاب رجال، مؤلف داود بن علي بن حسن

 بحرين در هم آن که دارد فقه در هم ديگري منظوم کتاب همو که گويد مي سپس. «البحرين في المتداول

 (.911) است متداول

 يا نسخه که است ديده بحرين در سليمان شيخ کتابهاي ميان در را اول شهيد الدروس از اي نسخه افندي

 علماي از يکي از 530 تاريخ با انهائي نسخه، همين روي. است بوده يحواش به محشّي و صحيح و عتيق

 (.911) است آمده أوالي فرج بن احمد بن حسن بن محمد نام با بحرين

 (919) است ديده سليمان شيخ کتابهاي زمرة در بحرين، در عالمه الرجال خالصة از اي نسخه

 (.911) است ديده بحرين در دهبو هم عتيق که را حميري االسناد قرب از کهن اي نسخه

 (.913) است بوده موجود بحرين در عالمه، شاگرد جرجاني، علي بن محمد الدين رکن از الحاوي کتاب

 و يدهد بحرين در را مجاشعي فضال بن علي ابوالحسن شيخ از القرآن علوم في البرهان کتاب از اي نسخه

 (.931) است کرده نقل آن مقدمه از مطالبي

 بنا توسط و بوده معرب و خط خوش بسيار که ديده بحرين در البالغه نهج از صحيح و عتيق اي نسخه

 (.939) است شده کتابت 911 در سکون

 و بوده، آن روي علما بالغات از خطوطي که است ديده بحرين در بوده، آن در البيان که اي مجموعه افندي

 عفر،ج قاضي اين: افزايد مي افندي. است شده ندهخوا عبدالرؤوف سيد بن جعفر قاضي سيد براي جمله از

 هب چاپي متن در) بحرين در که بودند مدينه سادات از اينان اجداد. است مرحوم معاصر عبدالرؤوف سيد جد

 (.931) است بوده بحرين قاضي جعفر سيد و شده ساکن( حرمين اشتباه
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 (.931) است ديده بحرين در را مقريء ابن ديوان از کهن اي نسخه

 (.933) است ديده بحرين در را مفيد شيخ ارشاد از کهن اي نسخه

 زندفر از هم توضيحي که ديده احساء قراي از فاره روستاي در بوده هم عتيق که را شهيد دروس از اي نسخه

 مي وقتي مثال. است داده شرح علما از ياد در کتاب اين در را پدر اصطالحات و بوده آن روي اول شهيد

 (.935 – 931... ) طور همين و است حلي عالمه مقصودش «فاضل» گويد

 مي و دهدي احساء قراي از فاره روستاي همين در است بوده عتيق که را المناقب في الثاقب کتاب از اي نسخه

 وي. است بوده جرجاني محمد بن عمر ابومحمد بوده، نسخه روي آنچه اساس بر کتاب، آن مؤلف که گويد

 (918. )است ديده سبعي فارسي ابراهيم سيد نزد را نسخه اين

 احمد بن حسن بن محمد شيخ به متعلق که است ديده قطيف در را عالمه ارشاد از اي نسخه روي اي اجازه

 تاريخ با يبحران اوالي سعيد بن يوسف بن محمد شيخ بن علي شيخ او شاگرد خط به و بحراني اوالي فرج بن

 (.959) است بوده 539

 الکم مجاهد عابد زاهد عالم يعني االنباري ابن به متعلق الدريدية ۃالمقصور شرح کتاب از نسخه چندين

 ديده قطيف در را انباري سعيد ابي بن محمد بن عبدالرحمن شيخ الهدي علم الشريعة نور االسالم حجة الدين

 حاضر حال در که است فارس در جايي انبار: نويسد مي وي. است کرده نقل آن ابتداي از هم اي جمله و

 (.955) کردند مي آوري جمع را غالت آنجا در و است خراب

 باطارت باره در شرحي و ديده قطيف در را جبر ابن به معروف جبر بن حسين از المناقب نخب از اي نسخه

 (.101 - 100) است دست به آشوب شهر ابن مناقب کتاب با آن

 داشته( ع) المؤمنين امير اسامي بارة در فصلي و ديده قطيف در که کند مي ياد العتيقة المجاميع از ديگري جاي

 صفحه تاچندين که مطالبي که است آن حدس. است آورده ادامه در را آثار اين از قطعاتي وي(. 111) است

 .باشد آثار يا و اثر همين از نشده ذکر منبعش و آمده آن از بعد

 دهدي بحرين در( فخرالمحققين شاگردان از) حسيني اعرج بن دعبدالحمي از عالمه ارشاد شرح از اي نسخه

 اين .است بوده عالي بحثي وي، نظر از جهاد، کتاب در العنوه مفتوح احکام باره در او بحث و بوده کامل که

 (.188) تاس داشته کرکي علي شيخ الخراج رسالة بر که است نقدي در قطيفي ابراهيم شيخ منابع از کتاب
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 بحرين در ار بوده نوشته بحراني سليمان بن علي شيخ براي که بهايي شيخ از اي اجازه با تهذيب از اي نسخه

 بهايي شيخ درگذشت سال همان يعني 1010 سال رمضان آن تاريخ که کرده نقل هم را اجازه از بخشي و ديده

 (.181) است

 في الةرس جمله از رسائل از يبرخ و کرکي علي شيخ فتاوي بر مشتمل که را نفيس رسائل از مجموعه يک

 اجازات از يبرخ و النافع، مختصر از اي نسخه ،(فهد ابن شاگردان از) حسيني ليث بن ابراهيم از الصالة و الفقه

 (.181) است ديده بحرين در بوده،

 (.189) است ديده بحرين در را آن که محمد بن حسين شيخ از االمامة في المقاالت مختصر از اي نسخه

 ديده لحسا و بحرين و کازرون در را المعجزات عيون از هايي نسخه که کند مي اشاره( 8/181) رياض در

 بحرين در را عمرو بن سعيد ابوعمرو االحکام آيات از اي نسخه که گويد مي( 8/188) کتاب همان در. است

 احمد نب علي از المکارم و االداب في کتاب يا اخالق در کتابي از عتيق اي نسخه که گويد مي نيز. است ديده

 اي نسخه همچنين(. 1/195: رياض) است ديده بحرين در را – الثالثة بدع في االستغاثه صاحب – کوفي

 صاحب – يکاشان اهلل مالفتح از خطوطي با بوده «السعدي فالن للشيخ» افندي تعبير به که را المتعة کتاب

 قم سعدي عبداهلل بن حسين ابوعبداهلل باره در(. 1/181:ضريا) است ديده بحرين در – الصادقين منهج تفسير

 .3/181: رياض: بنگريد شده ياد کتاب صاحب
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( ص) محمد حضرت زندگاني باره در فارسي به انگليسي از شده رجمهت اثر ترين کهن «مقدس تاريخ»

 اروينگ واشنگتن از

 جعفريان رسول: نويسنده

 1119/  01/  03: سايت روي انتشار تاريخ

 

 انگليسي زا که اثري نخستين عنوان به آن از بايد ما، گمان به که است اثري شده، معرفي اينجا در آنچه: چکيده

 هک است حلقاتي همان از يکي اثر اين. کرد ياد شده ترجمه( ص) محمد حضرت زندگاني باره در فارسي به

 . است بررسي قابل غربي ادبيات در حضرت جايگاه بررسي براي

 از (ص) محمد حضرت زندگاني باره در فارسي به انگليسي از شده ترجمه اثر ترين کهن «مقدس تاريخ»

 اروينگ واشنگتن

 1119 شهريور

 جعفريان رسول: پژوهشگر

 انگليسي زا که اثري نخستين عنوان به آن از بايد ما، گمان به که است اثري شده، معرفي اينجا در آنچه: چکيده

 هک است حلقاتي همان از يکي اثر اين. کرد ياد شده ترجمه( ص) محمد حضرت زندگاني باره در فارسي به

 است بررسي قابل غربي ادبيات در حضرت جايگاه بررسي براي

 از اند، انديشيده مي چگونه( ص) محمد حضرت شخص خصوص به و اسالم باره در ها اروپايي که اين

 زا بسياري تواند مي پرسش، اين درست پاسخ دانستن زيرا دارد؛ اهميت مسلمانان ما براي جهت چندين

 .دهد سخپا شرق و غرب ميان در اسالم موضوع با ارتباط در را ما زمان هاي دشواري و معضالت

 ذشتهگ سال که را کاريکاتوري و طرف يک از را رشدي سلمان شيطاني آيات کتاب داستان ما، نسل کم، دست

 دو هر اين. دارد خاطر به درست يافت، انتشار اروپايي مطبوعات از برخي در( ص) محمد حضرت باره در

 .گذاشت برجاي غرب و ماسال رابطه نوع و اسالم جهان در خود از شگفتي نتايج و آثار رويداد،
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 دبياتا در ديرين اي سابقه که قرآن، و( ص)پيامبر شخصيت با غرب مواجه نوع يعني امر اين ترديد، بدون

 براي ها حساسيت ترين مهم از يکي ما روزگار در خصوص به دارد، بشري تمدن در رقيب بخش دو اين

 .است بوده قرآن و( ص) محمد حضرت و اسالم باره در غرب مواضع واقعيت دانستن

 ارهب در غربي ذهنيت نوع دانستن به عالقمند - گذشته در خصوص به – هم ديگري جهات از ما حال، اين با

 ها فتهگ و بودند، غرب شيفته اخير قرن در که شرقيان از بسياري مثال، براي. ايم بوده( ص) محمد حضرت

 هچگون( ص) محمد حضرت باره در غرب که بدانند دندبو مند عالقه نهادند، مي اعتباري را آنها هاي نوشته و

 ييتمجيدها و ها ستايش گهگاه که است اخير سده هاي نوشته باره در خصوص به اين. است انديشيده مي

 را جماعت اين توانسته مي آنها گردآوري و عبارات آن خواندن و گرفته مي صورت آنها در( ص) محمد از

 .کند شادمان

 نوشت، ،(ص) پيامبر باره در معتدل نسبتا آثاري و گراييد انصاف به اندکي سال، هزار از پس که غرب دنياي

 .شود استقبال آنها از و روبرو مسلمانان شگفتي با توانست مي آثارش، قبيل اين

 و مذهبي ادبيات در( ص) محمد حضرت جايگاه باره در فارسي در حاضر حال در که مفصلي بررسي تنها

 اهلل شاء ان سطور اين نويسنده. است صميمي مينو خانم اثر اروپا در محمد کتاب دارد، وجود غربي ادبي

 .گذاشت خواهد عالقمندان اختيار در اي مقاله ضمن را کتاب آن از اي خالصه

 به يسيانگل از که اثري نخستين عنوان به آن از بايد ما، گمان به که است اثري شده، معرفي اينجا در آنچه اما

 که است حلقاتي همان از يکي اثر اين. کرد ياد شده ترجمه( ص) محمد حضرت زندگاني باره در فارسي

 بيشتر هصفح دو صميمي خانم االسف مع و است بررسي قابل غربي ادبيات در حضرت جايگاه بررسي براي

 که هم آن فارسي ترجمه از ايشان طبعا. است ننوشته( 111-113 ص) اروپا در محمد کتاب در آن، باره در

 .اند نداشته آگاهي گرفته، صورت پيش سال 190 قريب

 (ص) محمد حضرت زندگاني تاريخ يا مقدس تاريخ

 در 1191 سال در آن انگليسي که( Washington Irving)  اروينگ واشينگتن اثر «مقدس تاريخ» کتاب

 توسط ش 1109/  ق 1111 سال در است، شده چاپ( Life of Mohamat) «محومت تاريخ» عنوان با لندن

 .است شده ترجمه فارسي به شيرازي خان ابراهيم ميرزا

 در الح شرح اين. است نوشته را مؤلف از حالي شرح نوشته، کتاب اين بر که اي خاتمه در تقوي اهلل نصر

 فرهاد براي آن از پيش سالها کتاب اين که است شده قيد همانجا و شده نوشته ش 1855/  ق 1111 سال
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 - تقوي اهلل نصر يعني – وي براي اصل، نسخه روي از آن خطي نسخه و شده ترجمه الدوله معتمد ميرزا

 5 کتاب، انتشار از پس سال 3 يعني 1191 سال با مطابق ق 1839 سال آن ترجمه تاريخ. است شده استنساخ

 .است بوده (نوامبر 81) 1195 سال در مؤلف مرگ از پيش يکسال و( 1115 سال) آن تأليف از پس سال

 تقوي اهلل نصر قلم به مؤلف حال شرح

 و کوتاه حالي شرح هست، هرچه اما است؛ آورده دست به کجا از را مؤلف حال شرح تقوي نيست روشن

 آوريل سوم در. است امريکا ادباي مشاهير از اروينگ واشنگتون: نويسد مي وي. است جامع حال عين در

 کرده وفات نيويورک حوالي در مسيحي 1195 نوامبر 81 در و دهش متولد نيويورک شهر در مسيحي 1311

 #.است بوده انگليسي مادرش و اسکاتلندي اصال تاجر، پدرش. است

 باز کوشش از را او غالبا بنيه ضعف که اين با و رسانيد پايان به کلومبيا مدرسه در را خود تحصيالت وين در

 دهش مسافرت مصمم مزاجي احوال اصالح براي بعد و تهگرف فرا دقيقه عميقة اطالعات معذلک داشت، مي

. آورد ستد به مبسوطه اطالعات مختلفه اقاليم در و نمود سير انگلستان و هلند سويس، ايتاليا، فرانسه، در

 رادرشب که اي روزنامه در آميز مطايبه مکاتيب سلسله يک و شد سالگي هيجده سن در ادبيات در او قدم اول

 صنيفاتت سپس. گرديد نويسنده شهرت موجب و انظار جالب سريعا مزبوره مکاتيب. داد انتشار کرد، مي اداره

 ترافع در وکالت شغل ابتدا در. ساخت مستحکم را شهرتش پايه و مسلم را او قريحة حسن وي ديگر متعدده

. رداختپ تجارت به دخو برادران با کرده ترک را قال و پرقيل مشغلة اين زودي به ليکن بود، نموده اختيار را

 جنگ داخل تومپکن ژنرال آجوداني سمت به نيز اروين. شد شروع وانگلستان امريکا جنگ اوان همان در و

 از يکل به را او تجارت رشته جنگ، کشمکش ليکن شد، خارج قشون از سرهنگي منصب با 1119 در و شده

 پاريس و انگلستان مسافرت مجددا و ايدنم کوشش معاش تحصيل در ادبيات راه از شد مجبور و گسيخته هم

 ضمن در چون و داد انتشار تصنيفاتي خود تحقيقات و مشهودات از ممالک اين در و گرفته پيش را آلمان و

 در اامريک مختار وزير بود داده بروز مخصوص جودت تاريخي مسائل تبيين و تشريح در خود تحقيقات

 راغس مملکت آن در کلومب کريستف تاريخ به راجع که اسنادي در تا نمود دعوت اسپاني به را او اسپاني

 در. رداختپ تاريخي اسناد آن تفصيل و تفحص به العاده فوق اشتياق با نيز اروين. نمايد فحص بود، کرده

 يافت انتشار کلومب کرستوف مسافرت و زندگاني تاريخ 1110 تا 1181 از زحمت سال دو از پس و نتيجه

 خور در هک چنان نيز عامه نزد در شده مصنف تأليفات ساير سرآمد ترکيب حسن و گفتار عذوبت حيث از که

 .افتاد مقبول بود،
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 تا و منصوب لندن در امريکا سفارت گري منشي سمت به و شده دولت خدمت داخل 1585 سنه از اروين

 شهر در کرده مراجعت ريکاام به 1111 سال از و نمود وظيفه اداي شايسته طور به کرده اقامت آنجا در 1111

 افرتمس متحده دول شرقي ممالک به آنجا از و بوده عموم احترام و توجه طرف و گزيده مسکن واشينتگتون

 سمت به 1111 سال در. است نگاشته شرقي تواحي توصيف و تشريح در را خود مسافرت شرح و کرده

 از نفر يک موقع اين در. داشته اقامت آنجا در 1111 تا و شده انتخاب اسپاني دربار در امريکا نمايندگي

 دوباره 1111 در و کرده ترک را دولتي شغل کلي به وقت آن از و بخشيد او به هنگفتي دولتِ او، مخلصين

 ضرتح تاريخ. برد بسر آنجا در وفات زمان تا گزيده مسکن نيويورک حوالي در و نموده معاودت نيويورک به

. است نگاشته مسيحي 1115 سنه در عمر اواخر در که اوست آثار از يکي واربزرگ آن خلفاي و مرتبت ختمي

 #(189 – 181ص(. )«التقوي اهلل نصر» الثناء آالف هاجرها علي هجري 1111 الحرام حجه ذي في تحريرا)

 کتاب مترجم

 راهيماب ميرزا يآقا اين: عبارت اين با دارد کتاب اول در حالي شرح بوده، شيرازي ابراهيم ميرزا که آن مترجم

 طاب - هشا محمد مغفور پادشاه االمر حسب بود، مشغول تعلم و تعليم به لندن السلطنه دار در سالها شيرازي

 ترجمه او ثارآ از ديگر. است کرده ترجمه فارسي زبان به انگليسي از قيصر شدن کشته تا را روم تاريخ - ثراه

 به متعلق است نوشته شمالي دنياي ينگي در اروينگ نواشينگت هوشيار حکيم که است تاريخي از قسمتي

 موجب که است کرده انصاف رعايت اي اندازه به مزبور حکيم. آله و عليه اهلل صلي رسالت حضرت احوال

 (1 ص. )است ناظرين تحير

 براهيما ميرزا توسط شده ترجمه متن که آيد مي دست به چنين آورده کتاب پايان در مصحح که يادداشتي از

 عهدة زا نتوانسته» مصحح نظر از که کرده ترجمه را مانده باقي بخش ديگري مترجم وي از بعد و نبوده کامل

 (.189 ص. )«برآيد خدمت

 از. شود مي روشن آمده 889 صفحه در که يادداشتي از است، بوده کرده ترجمه کجا تا اول مترجم که اين اما

 بقيه افراسياب، نام به ديگري مترجم و درگذشته 1831 سال ضانرم 11 در کتاب مترجم که يابيم مي در آنجا

 ميرزا) مرحوم استادي که مستطاب کتاب اين ترجمة: است چنين يادداشت اين. است نموده ترجمه را کتاب

 سه و هفتاد و دويست و هزار سنة المبارک رمضان ماه شانزدهم در و ماند ناتمام نمود مي( شيرازي ابراهيم

 طهران در مسيحي( م1193) هفت و پنجاه و هشتصد و هزار انگليسي ماه مي يازدهم مطابق( ق1831) هجري

 لاو از و بود کرده ترجمه چهارم و بيست باب تا مرحوم استاد و شد بريده اجل مقراض به عمرش شيرازة

 شدگان تتربي و چاکران که( افراسياب) الوهاب لربه الراجي خاطي بندة اين کتاب آخر تا چهارم و بيست باب
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 اشمب مي – العالي اقباله دام – ميرزا فرهاد االياله نايب سرکار آزاده شاهزاده افخم ارفع اشرف مستطاب نواب

 از کثريا نمايند، مي ثبت خود کتابهاي در تصحيف و تحريف به فرنگيان که را عربي الفاظ و کرده ترجمه

 و بيست ابواب در مرحوم استاد که اسامي و اظالف آن است سهل و است گذرانيده له معظم نواب صحة

 اين و ودهنم اللفظ تحت ترجمه جا اکثر مرحوم استاد و. است شده تصحيح نيز او بود، شده نوشته چهارگانه

 اصحاب نظر در که اميدوارم اهلل شاء ان. داشت مقدم را مطالب اخذ ننموده، مطلب اين مراعات چندان بنده

 #( 811 – 819ص. )تداف مستحسن و مقبول کمال

 بوده خلفا تاريخ باره در که را کتاب دوم جلد( دانيم مي که آنجا تا) دوم، مترجم نه و شيرازي نه القاعده علي

 .اند نکرده ترجمه

 نسخ و دانشمندان)  در هم آدميت زاده رکن. نيامد دست به بيشتري مطلب شيرازي ابراهيم ميرزا باره در

 تاريخ کتاب مقدمه همين اساس بر کوتاهي حال شرح( 15/  1 مؤلفين،: مشار نيز و ؛1/15 فارس سرايان

 بي اظهار هم وي درگذشت سال از نديده، را دوم يادداشت که اين دليل به حتي و نوشته وي براي مقدس

 .است درگذشته 1831 رمضان 11 در وي دانيم مي اکنون که اين با. کند مي اطالعي

 کتاب ترجمه تاريخ

 سيفار در آن از اي نسخه يا آن ترجمه بعد سال پنج گويا و رسيده مترجم دست به ق1830 سال در بکتا اين

 در يشرح کتاب خاتمه در باز است، شده ترجمه کسي چه دستور به و کي دقيقا که اين اما. است شده آماده

 :است آمده باره اين

 که مودهن تأليف اله و عليه اهلل صلي النبياءا خاتم جناب احوال باب در که اروينک واشنگتن کتاب شد تمام

 مبرديس اول چهارشنبه يوم در کرده نقل مورخ ء ابوالفدا کتاب از غالبا و کرده جمع کتاب نسخه 98 روي از

 کيميا نظر در که است اميد. هجري 1839 سنه الثاني ربيع 81 موافق انگليسي مسيحي 1191 سال انگليسي ماه

 ثاني جلد باشد حيات اگر و باشد مقبول - فداه روحي - االياله نايب واال اشرف نواب النعم ولي سرکار اثر

 هو و التوفيق اهلل من و. شد خواهد کتاب اين ضميمه شده ترجمه خلفاست احوال بر مشتمل که کتاب اين

 (.181 ص) النصير نعم و المولي نعم

 مترجم مقدمه

 ابراهيم اميرز يعني مترجم کوتاه مقدمه است بهتر آن، مترجم و کتاب، باره در بيشتر اطالعات داشتن براي

 بخش البته که کرده ترجمه را کتاب باب 15 از باب 81 تنها وي که دانستيم. بياوريم اينجا در هم را شيرازي
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 زيغا شاه ناصرالدين دولت عهد در که را يگانه قادر خداي کنم مي شکر: نويسد مي وي. است کتاب اصلي

 عادات و اخالق و حميده صفات و احوال از برخي ترجمه به را خود ضعيف بندة اين – ملکه اهلل خلد –

 تذکرة به و ادد توفيق – الثناء و التحية آله و عليه – مصطفي محمد خود برگزيده پيغمبر و حبيب پسنديده

 لص اللهم. کرد ييار – اجمعين عليهم اهلل صلوات – اطهار ائمه و کبار صحابه از بعضي اوصاف و اسامي

 وسومم دنيا ينگي فضالي مشاهير از يکي که گويد مي شيرازي ابراهيم محمد بنده اين. محمد آل و محمد علي

 و شايع انفرنگست ممالک کل در بلکه بالد آن در تنها همين نه فضلش و علم صيت که اروينک واشينگتن به

 العهمط از پس است، ساطع و مبرهن بالد آن همه در روشنش و درخشنده تأليف و تصانيف از کماالتش انوار

 در و هشد ترجمه فرنگي السنة به عربي و فارسي زبان از آنچه از خلف و سلف کتب در اجتهاد و تتبع و

 فرق طرف يعني ابواب اين در دنيا ينگي و فرنگستان ممالک سياحان و مورخين خود آنچه و هست ميانشان

 لواتص – ما الزمان آخر پيغمبر اخالق و اطوار و احوال در انگليسي زبان به يکتاب اند نوشته اسالم مذاهب و

 #. تاس ساخته منتشر و آورده بيرون طبع قالب از دنيا ينگي بالد تمام در و نوشته – عليه سالمه و اهلل

 از پس باشد، هجري 1830 سنه مطابق و عيسوي1191 از عبارت که گذشته سال در صادق دوستان از يکي

 از خود که آن از پس. ارمغاني زهي و آورد ارمغان به را بنده کتاب، اين از اي نسخه لندن سفر از مراجعت

 اين مضمون از ندارند بهره انگليسي زبان از که ديني برادران ساير که آمدم دريغ شدم محظوظ آن مطالعه

 و رفتص بي بود نوشته مؤلف آنچه مطابق و واضح عباراتي به را آن گماشته همت لهذا. مانند محروم کتاب

 اتمامش هب را خود بندة اين که کنم مي استمداد خدا از و کردم ترجمه فارسي زبان به آن، در تبديلي و تغيير

 متعصبين از ثرياک مانند ليکن نيست اسالم دين به معتقد اگرچه کتاب اين مؤلف که دانست ببايد و. دهد توفيق

 صورت شوريده را بزرگوار آن بلکه داند نمي فريب مردم و طلب دنيا و کاذب نيز را ما پيغمبر يهود، و نصارا

 خلوق،م دست به تراشيده چوب و سنگ که اين بر کرد يقين و آمد نفرتش پرستي بت اوضاع از که کرده

. يزالال و يزل لم الوجودي واجب نظير، بي و شريک بي ي يگانه بايد مدبري را جهان و کرد نتواند عالم تدبير

 به يو باب در مجيد اهلل کالم از هم را آيات اين و بود شده معتقد اهلل خليل ابراهيم بزرگوارش جد که چنان

 (.9-1 ص. )کند مي ذکر ترجمه

 مقدس تاريخ کتاب هاي نسخه

 مختلف هاي کتابخانه در اثر اين از هم خطي نسخه چند آمد، خواهد آن شرح که کتاب اين چاپ از جداي

 احوال ترجمة عنوان با( 91/  3 فهرست) قدس آستان نسخة: از عبارتند ها نسخه اين. است اندهم برجاي
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/  18: فهرست) مجلس نسخه(. 1/109: فهرست( )سپهساالر) مطهري شهيد مدرسه کتابخانه. مرتبت ختمي

 1939/  1(: يمنزو) فارسي کتابهاي فهرستواره: بنگريد ها نسخه برخي باره در بيشتر اطالعات براي(. 813

 به يانگليس از که روم تاريخ عنوان با مترجم اين ديگر اثر از اي نسخه کنيم اشاره جا همين در است مناسب

( 8/10: فهرست) ملک کتابخانه در رسانده انجام شاه محمد دستور به را کار اين مترجم و شده ترجمه فارسي

 #.باشد مي اختيار در( 181/  8: فهرست) سمجل کتابخانه در آن از اي نسخه طور همين. است موجود

 تقوي اهلل نصر براي کتاب از اي نسخه استنساخ

. است هگذشت سال پنجاه از بيش گشته، مهيا حروفي چاپ براي که وقتي تا شده ترجمه کتاب که زماني از

 دهبو وي از هماند برجاي کتابهاي ميان در ميرزا، فرهاد خود حواشي با و بوده هم اصل که کتاب نسخه يک

: است دهآم کتاب پايان در. است شده استنساخ تقوي نصراهلل سيد براي اي نسخه آن روي از 1111 سال در که

 لتقويا االخوي اهلل نصر سيد الحاج المؤيد الحبر و السند السيد االنام مالذ مستطاب حضرت االشاره حسب

 النائيني حبيالمصا عبدالخالق بن علي بن محمدعلي همافقر و اهلل خلق اقلّ بيد يافت تحرير سمت برکاته دامت

 النبويه الهجرة من 1111 سنه شهور من الحرام حجة ذي عشرين و سادس الجمعه يوم في عبرت به المتخلص

 (181 ص)

 و بعط اسالمي شوراي مجلس کتابخانه توسط اخير سالهاي در او مشهور تذکره و شناسيم مي را «عبرت» اين

 .شد عرضه کتاب بازار به

 وممرح پرور دانش دانشمند فاضل نسخه روي از را کتاب اين: نويسد مي کتاب خاتمه در تقوي اهلل نصر

 رديگ اي پاره و نسخه مترجم ابراهيم ميرزا خط به اي پاره که - له غفر - ميرزا فرهاد الدوله معتمد شاهزاده

 و تصحيح و مقابله به و شده نوشته غيره و مرحوم الشعراء ملک خان محمود قبيل از عصر رجال خطوط به

 (.181 ص) کردم استکتاب گشته متحلي شاهزاده خود تحشيه

 اساندنشن وي هدف. برساند طبع به را اثر اين تا است شده مند عالقه تقوي نصراهلل سيد رسد مي نظر به

 و تقليد ار ايرانيان سعادت و ايران نجات يگانه که است بوده کساني با مقابله و بيگانه زبان از خودي فرهنگ

 اما ارندد چه خود که بفهمند کتاب اين مطالعه با توانند مي جماعت اين وي، نظر به. دانند مي غرب به تشبه

 تشبه و عمال و علما را فرنگيان متابعت عاميانه تقليد و جاهالنه تعصب روي از که کساني تا: ... ندانند قدرش

 بخوانند، را ختاري اين پندارند مي ايرانيان سعادت تنها و ايران نجات وسيله يگانه معنا و صورتا را بيگانگان به
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 اين به ااقتد نيز اسالم اساس و مؤسس نسبت انصاف طريقة در و ندارند روا تبعيض تقليد، مرحله در شايد

 .نمايند شهير مورخ و معروف عالم

 کتاب مصحح

 داشتياد اين. است شده درج باره اين در کتاب انتهاي در ييادداشت بوده، کسي چه کتاب مصحح که اين اما

 کتاب دمهمق در که طوري به: نويسد مي که است( مشايخ زاده نقيب) طباطبائي زاده نقيب ميرعماد به متعلق

 سيد حاجي آقاي الجليل السيد االنام مالذ حضرت اشاره حسب بر حقير اين روحي تمايالت شده، اشاره

 به روعش که روزي و گرديد مقدس کتاب اين طبع باعث – برکاته دامت – تميز ديوان سرئي اخوي نصراهلل

 رفتاريگ رشته يک که بود کتاب اواسط در متأسفانه ولي. نمايم اصالح را آن نواقص که شدم مصمم شد طبع

 طبع توانستمن داشتم مقدس تاريخ اين انتشار به که اشتياقي نهايت با و گرديد مقصد از مانع منتظره غير هاي

 از آيد يانم به طبع تجديد اگر اهلل بعون که اميدوارم ولي دهم انجام را مقصود فراغت با و انداخته تأخير به را

 دبرآي خدمت عهده از درست نتوانسته دوم مترجم و مانده ناقص ابراهيم ميرزا مرحوم ترجمه که قسمتي آن

 تابک اين دوم جلد طبع و ترجمه و نسخه اين اساسي اصالحات با ديگر دفعة يک و رفع را کتاب نواقص

(. قوقح و فقه معلم مشايخ، – طباطبائي زاده نقيب عماد مير) باشم کرده اسالمي عالم به اليقي خدمت نيز

 #(.189 ص)

 از يبرخ در که زاده نقيب از مختصري حواشي نخست. دارد وجود حاشيه گونه چندين کتاب، اين در البته

 انتهاي در که است مترجم از هم چندي حواشي. شود مي ديده آن انتهاي در نامش و آمده کتاب صفحات

 وليعهد بن فرهاد امضاي و آمده ميرزا فرهاد از حواشي هم مورد دو يکي. است شده افزوده «مترجم» کلمه آنها

 هداشت ضيحيتو پاورقي حکم القاعده علي که هست کتاب در حاشيه چند هم مؤلف خود از(. 111 ص) دارد

 .است

 کتاب منابع باره در شرحي

. است دهش درج آن تأليف تاريخ نيز و کتاب منابع باره در نکته چندين آمده کتاب پايان در که توضيحي در

 :است آمده کتاب منابع باره در

 آن ياتروا غالب است، نموده منتخب الزمان آخر پيغمبر جناب احواالت بيان در که واشنگتون اروينگ کتاب

 شده متصرف را مزبور مملکت از بزرگي قسمت ها سارّان که زماني در اسپاني دوست اصل و منابع از را

 ترجمه اليتيو زبان به را ابوالفدا عربي تاريخ کتاب که کگنير مستر ترجمه از را بعضي و نمودند مي حکمراني
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 ينمصنف بعضي روايات و بود شده پيدا مدريد در اسدرو سنت جزويت کتابخانه در آن از اي نسخه کرده،

 هيدل همدرس کتابخانه رئيس فحول و خردمندان از که گستاويل حکيم شرح خاصه شده افزوده او بر هم ديگر

 در کلمه چند اين اوست از و دارد را امتنان کمال باب اين در او ياري و همت به مصنف که است بوده برک

 ريعتش و حيات ايام» يعني است جرمن زبان به که( لِهر سِين نداو لبن سِين پرافِت در محمد) محمد خصوص

 (188 ص. )«پيغمبر محمد

 کتاب فصول

 ربستان،ع تعريف: است شده منظم سيره کتابهاي در معمول رويدادهاي ترتيب به کتاب گانه نه و سي فصول

 حوالا تعريف در خديجه، با ازدواج و محمد تجارت شام، کاروان با سفر کعبه، و مکه پيامبر، نسب و تولد در

 ،(ص) محمد ملت رسوم و تکاليف و آداب و قوانين از مختصري نزديکان، به تبليغ ،(ص) محمد اخالق و

 ،(ص) محمد با قريش برخورد مسائل ديگر و ابوسفيان ستم و عمر اسالم ،(ص) محمد به قريش استهزاء

 به مربوط مسائل ساير ترتيب همين به و مدينه، به هجرت معراج، ،(ص) محمد براي قريش محدوديت

 صفات و اخالق و حاالت و صورت باره در نهم و سي فصل. است آمده ادامه در نبردها و مدينه در مسلمانان

 #.است( ص) پيغمبر رفتار و

 محتوا به نگاهي

 مي امر نيا و داده تغيير ايراني اسالمي فرهنگ با متناسب زيادي مقدار به را کتاب لحن مترجم که پيداست

 مترجم ارهب در مسأله اين. باشد کرده حذف را چيزي نمايد مي بعيد حال اين با. باشد طبيعي بسيار توانسته

 که حالي رد است کرده ترجمه اللفظي تحت و بوده مؤلف مطالب حفظ به مقيد که دارد مصداق بيشتر اصلي

 .است داده تغيير بسيار را کتاب ادبيات دوم، مترجم

 يم منصفانه دهد نشان تا است آن بر مؤلف که اين از نظر صرف که آيد مي دست به چنين مطالب مجموع از

 وشتهن را مطالب نبوت به معتقد يک بسان که نيست چنان اما دارد، وجود زمينه اين در هم عالئمي و نويسد،

 ميان آن از پيش و همهفد قرن در که است چيزي آن از جلوتر گام چندين مقدار، همين حال، اين با. باشد

 .کنيم مي اشاره وي هاي ديدگاه از مورد چند به اختصار به اينجا در. است بوده رايج اروپائيان

 ذيتا و آزار به توجه با و برخاسته مخالفت به سخت بوده دنيا لذات اهل( ص) محمد که ديدگاه اين با وي

 رد پيوسته قريش کفار بيم از و نبوده آسوده دياعا شرّ از دمي مدت اين عرض در» که اين و مکه دوران هاي

 و آمدن صدمات همه آن متحمل و شدن پنهان و گريختن مقامي به مقامي از روز هر و زيستن تزلزل و خطر
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 اند و پنجاه آستانه در هم آن کسي چنين چگونه «نيافتن آسوده قريش کفار شر و کيد و مکر رااز خود آني

 در کسي اگر معمول، طور به. افتد مي هجرت انديشه در تازه و دهد مي ادامه خود راه به هم باز سالگي،

 در هک حالي در کند برداشت کاشته که را نهالي ميوة پيري اوان در دارد انتظار برد، مي رنجي جواني عنفوان

 و مشقتها و محنت اين از بود دوستي دنيا مرد محمد اگر: »نويسد مي وي. نيست چنين( ص) محمد باره

 از پيري اوان در که بينم مي را محمد اکنون...  بود؟ چه او حاصل پيري، هنگام در جوانيش اوان صدامات

 در فيها ما و دنيا مانده، استوار و قائم آن در که خود ملت و دين مگر پوشيده چشم و کشيده دست چيز همه

 .«بود خدا گمراه بندگان به تراس راه نمودن و حق ذکر مصروف همه بلندش خياالت و نبود قدري نظرش

 (111 ص)

 باره در جمله از. دارد داشته زيادي ماورائي جنبه که اخباري از برخي به نسبت هم هايي نقادي اروينگ

. است هشد نقل سني منابع در( س) فاطمه با( ع) علي عروسي در فرشتگان شادي و جشن باره در که رواياتي

 سالما نويسندگان متعصبين و جهال بندي اغراق و گويي گزافه است چنين: نويسد مي آنها نقل از پس وي

 بي که اند کرده درج مهمالت و مزخرفات گونه اين از چندان اند نوشته ملتش و محمد از آنچه اکثر در که

 #(.111 ص) اند کاسته بزرگوار آن حقيقي جالل و قدر و واقعي عظمت از باشند ملتفت خودشان آنکه

 هک پذيرد مي گرچه ندارد، باور واقعي امر يک عنوان به وحي امر به روي هيچ به نويسنده که است آشکار

 زمان آن ات رايج عقايد بنابرين،. گيرد مي وحي فرشته از را مطالب اين که است داشته يقين خود( ص) محمد

 مي غنايم تقسيم باره در .شود مي ديده هم اثر اين در بوده، کتاب اهل از برگرفته قرآني، مطالب از بسياري که

 ردنک تقسيم گونه اين که رود مي احتمال داشت تام استحضاري مقدسه کتب از چون( ص) محمد: »نويسد

 (113 ص) «باشد کرده اقتباس آنجا از را غنايم

 الماس مورخين که اين به اشاره با بود، برخوردار ها غربي ذهنيت در زيادي حساسيت از که هم زن موضع در

 عنصري ميل» به اشاره ضمن اند، نوشته بسيار جوانيش ايام در پيغمبر عصمت و عفت تحسين و وصيفت در

 همسري چند که آن رغم به و بود، زنده خديجه تا که دارد تأکيد «داشت اناث جنس با» محمد که «جبلّي

. فتادا ديگر زني خيال به دلش در نه و داد او به رقيبي خود خانه در نه. نگرفت وي بر ديگر زن داشت، رواج

 (.111 ص. )داشت نگاه خديجه به را مهرش همچنان ديگران، و عايشه وجود با بعدها حتي

 تگيساخ و محض کذب کلي به بايد يا» مطالب اين که گويد مي چند، رواياتي نقل از پس هم معراج باره در

 بي چنان اوقات بعضي در را حمدم که است روحاني حاالت همان» مقصود يا و «باشد اسالم اهل متعصبين

 (111 ص. )«برد مي آسمان به را او حيواني کالبد و جسماني عالم گل و آب و زمين خيال از و کرد مي خود
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 کتاب عربي ترجمه

 حسني علي تردک توسط بار يک. است شده منتشر و ترجمه عربي به بار دو کتاب اين يافتيم آگاهي که آنجا تا

 است تعليقاتي با همراه ترجمه، اين. م 1511 سال مصردر دارالمعارف توسط محمد اةحي عنوان با خربوطلي

 .است افزوده کتاب بر مترجم که

 اب که چندي مقارنات و حواشي با همراه نصري يحيي هاني توسط( ص) محمد عنوان با کتاب دوم ترجمه

 در م 1555 سال در االسالمي قافيالث المرکز توسط است، گرفته صورت آن در هيکل و کثير ابن سيره کتاب

 .است رسيده چاپ به مراکش

 :فرماييد مراجعه زير آدرس به اروينگ واشنگتن مختصر زندگينامه باره در
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 (ص) رسول و خدا ميهماني در

 جعفريان رسول: نويسنده

 1119/  01/  81: سايت روي انتشار تاريخ

 

 1119/  1/  18: يکشنبه

 اعتس هفت با منوره، مدينه به ما پرواز که بود بار نخستين براي داشتيم، سالها طي که عمره سفرهاي در

 نبهش شب ده ساعت از پس که بود دقايقي تنها که رسيد ما اطالع به زماني مطلب اين. شدمي انجام تأخير

 را هاخانواده اجبار به. بوديم رسيده مهرآباد فرودگاه به 1183 شعبان هشتم با مصادف1119 شهريور يازدهم

 صبح. تيمرف قائم شهرک در ما منزل به دوستان از نفر سه با و گذاشته بود شده فراهم که اتاقي در فرودگاه، در

 ساعت ما و شد انجام 1 ساعت حوالي پرواز. آمديم فرودگاه به مجددا 9 ساعت برخاسته خواب از 9/1 ساعت

 اما گريندب که بودم تاب لب نگران من. شديم پياده منوره مدينه ساده و ابتدايي بسيار فرودگاه در که بود 11

 کنترل يچه اما شد داده عبور دستگاه از تنها هم هاچمدان و هاساک. گذشت خير به و نيفتاد اتفاقي خوشبختانه

 هااتاق از بسياري مثل البته که نفره چهار و است 1091 ما اتاق. آمديم المدينه انوار هتل به اتوبوسي با. نشد

 .دارد قرار مسجد غربي – شمالي تالقي نقطه در دقيقا ما هتل. دارند اقامت آن در نفر دو فعال

 فرصت نماز ات ساعتي نيم. زدم بيرون هتل از و کرده زيارت غسل بالفاصله. آمديم اتاق به مشکل بدون تقريبا

 که را آنان مجله 11 شماره که بود آن شوقم. بزنم المنوره المدينه دراسات مرکز به سري گرفتم تصميم. بود

 هايشماره و تمرف هفتم طبقه به مستقيم رسيدم، وقتي. ببينم را آن مقاالت و آورم دست به بود بدر جنگ ويژه

 اين محققان از که نشعبا احمد با و آمدم است مرکز اداري ساختمان که اول طبقه به سپس. گرفتم را 11 -11

 که کردم خريداري هم ديگر کتاب دو. کرد اهدا ايشان هم را مجله 13 شماره. کردم مالقات است مرکز

 تدرس. شدم( ص)النبي مسجد عازم آمده بيرون مزبور ساختمان از آن، از پس. داد خواهم شرح بود اگرمجالي

 چهل شايد و است خلوت بسيار مدينه کلي طور به و مسجد. شد آغاز ظهر نماز رسيدم، مسجد ميان به وقتي

 به سري و خواندم فرادا هم را عصر نماز. خواندم جماعت به را ظهر نماز. هستند ايراني مأمومين از درصد

 دارالکتب اپچ کار، مبناي که ام نوشته المنظمه الفرائد درر کتاب باره در ايمقاله سابقا. زدم نبوي حرم کتابخانه

 را نآ پيش سال بيست حدود هم جاسر حمد که بودم خوانده جايي. است بدي بسيار چاپ که بود العلميه

 که کردم صفحه چند از تصوير درخواست. يافتم حرم کتابخانه در را چاپ اين از اينسخه. است کرده چاپ
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 لهت رستوران در را ناهار. آمدم هتل به آن از پس. آينده روزهاي براي ماندمي که دهد اجازه رئيس بايد گفت

 .کنم حتاسترا بايد خوابي کم يا خوابيبي هاساعت از بعد. برگشتم اتاق به استراحت براي و کردم صرف

 سمت به مطالعه مختصري از پس و خورده چايي شده بيدار آن از بعد. بودم خواب 9 ساعت حوالي تا امروز

 الفرائد درر کتاب. رفتم نبوي مسجد کتابخانه به سپس و خوانده را مغرب نماز. شدم روانه( ص)النبي مسجد

 دکيان. کردم بود صفوي دولت باره در که آن اخير صفحه چند ترجمه به شروع و گرفته را جاسر حمد چاپ

 .برگشتم و خواندم را نماز آمده، بيرون عشاء نماز از پيش

 از بعد و ده تا هشت ساعت صبح زنها. ندارد گذشته با چنداني تفاوت زنها براي مسجد برنامه بگويم، بايد

 لوج قسمت که اين براي که اين است تازه آنچه. شوند وارد روضه قسمت در توانندمي سه تا نيم و يک ظهر

 هاپاکستاني ا،ه ايراني مثال. است جنسيت حسب بر بندي تقسيم اين و داده ورود اجازه دسته دسته نشود، شلوغ

. بخوانيد نافله نماز فقط که شودمي توصيه ايراني زنان به. گردندمي بر و روندمي گروهي صورت به ترکها يا

 دوستان از يکي. مطالب قبيل اين و ندارد معنا هم مسجد تحيت نماز. نگذاريد احترام و نچسبيد ديوار و در به

 که يحال در دادهمي نشان را النبي مسجد جماعت مستقيم تلويزيون که حالي در گذشته، شب که گفتمي

 و واندهخ را نماز دنباله برگشته دوباره و بوسيده را نبوي ضريح آمده برخاسته نفر يک اند،بوده سجده همه

 .است داده نشان را صحنه اين هم تلويزيون

 ردهک آماده منظور همين براي هتل هفتم طبقه در که اتاقي در جمعي دسته صورت به را شام اولين ديشب

 بود هد ساعت. هستند سال هر معمول طبق شهرستاني آقاي به نزديک زائران و انميهمان. کرديم صرف بودند

 .برگشتم اتاق به استراحت براي که

 1119/  1/  11:  دوشنبه

 به را نماز. شديم حرم عازم برخاسته اذان وقت. است صبح اذان دقيقه چهل و چهار ساعت تقريبا اينجا

 جلوي مسقف بخش ورودي جلو ايپرده سرعت به که ديدم. شوم روضه وارد تا رفتم و خوانده جماعت

 مسجد، شرقي سمت از. شودمي ازدحام و اجتماع چون. نرود طرف آن به طرف اين از کسي تا زدند مسجد

. تمرف بقيع به سپس. کردم زيارت ايستاده همانجا آمده بيرون دارد، قرار جبرئيل باب از پس که دري از

 گرچه دهندنمي زياد را ماندن و نشستن اجازه اما کنندمي اجتماع بقيع جلوي شبي کما ايراني هايکاروان

 ايفاصله تا را امامان قبور جلوي مسير. بود تاريک هنوز هوا. شدم بقيع وارد. ندارند هم چنداني ممانعت

 اينرده طرف، اين متر سي تا بيست قريب شايد. دهندنمي شدن نزديک اجازه و کرده سنگفرش طوالني

 دهش ريخته و آوري جمع ايگوشه در مفاتيح و دعا کتاب تعدادي. کنندمي زيارت آن پشت مردم و اندکشيده
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 طور به تهالب. بروند طرف آن به کنار و گوشه از بودند کرده سعي که بود کساني به مربوط کنممي فکر. بود

 ودوج اشاراتي آن مورد دو يکي در که است اين هم علتش. است ممنوع الجنان مفاتيح آنان نظر از طبيعي

 فالن خاطر به که بودند داده نشان دوستان از يکي به يکبار حتي. است خلفاء به سب آنان نظر از که دارد

 .است ممنوع دارد، غاصبين کلمه که عبارت

 .تمرف بيرون صبحانه براي هفت ساعت کرده استراحت و برگشتم هتل به که بود ربع و شش ساعت

 گفت. خواندمي کعبه شاعر را خود که است منتظري آقاي حضور قبل سفرهاي مثل سفر اين هايفتيشگ از

 هيچ. دشومي ايران عازم آنجا از برود که بار اين و آمده مدينه به دوباره و رفته مکه به بار پنج حال به تا که

. نه اي دارند خبر هاسعودي آيا و بماند اينجا در طوالني مدتي براي تواندمي چطور شخص اين نفهميدم گاه

 در صبح روز هر. است شده ايبليه هم نويسي خاطره اين. است خاطراتش نوشتن مشغول گفتمي بار اين

 شلوغ که خيلي. گيرندمي را دورش محدود طور به هاايراني و نشيندمي داخل در ورودي در کنار در بقيع

 هب ايراني زائرن براي تفريحي يک. ندارند کاري او خود به اما نندکمي دور دورش از را افراد مأموران شود،

 .است شده جوانان خصوص

 الحکم و لعلوما مکتبة سراغ به ابتدا. رفتيم کتابفروشي سه دو ديدن براي دوستان همراه صبح نيم و نه ساعت

 شرکت عربي کتاب المللي بين هاينمايشگاه نوع در فعاالنه که است ابودجانه نام به شخصي رئيسش که رفتيم

 از ابقاس که دارد مدينه دانشگاه در هم کتابفروشي يک ابودجانه. بود شاگردش ربيع اما. نبود خودش. کندمي

 بعد. اردد کتابفروشي دانشگاه در او تنها گويا. است زياد آنجا ابودجانه نفوذ که پيداست. ايم کرده خريد آن

 آنجا در. ستا مدينه کتابفروشان کهنه از عجالتا که شديم دارالزمان عازم. ودب بسته که رفتيم دارالفجر به آن از

 بةمکت که الراوي محمد از الرساله عهد في المنوره المدينة ديگري و( ص)النبي امّية يکي. خريدم کتاب دو

 و آمد جلو .بود کتابفروشي در هم افغاني ساله نوزده حدودا طلبه يک. است کرده منتشر تازگي به العبيکان

 و اسري اسمش که گفت او. بخوانيد را عبدالوهاب بن محمد سيره مختصر و التوحيد کتاب که کرد توصيه

 قرشي را خود همين براي. است عرب اصلش اما است قندهار اهالي از که اين با و است عبدالغفار پدرش

. کردم تعجب. است پاکستان کار لشاص و کرده نفوذ اينها در يهودي يک گفت. پرسيدم طالبان از! خواندمي

 رورشپ باشند ايالقاعده نوع از گرايي افراط ضد بايد مثال که را هاطلبه اين از جديدي نسل سعودي نظرم به

 هيچ و خوانندمي را قديمه متون همان و است الرحمه باب کنار آنها بحث و درس محل که گفت او. دهدمي

 عدب ابتداي از. بزنم آنجا به سري کرد دعوت. ندارند دولت و تحصيلي مدرک با ظاهر صورت در هم ارتباطي

 .خوانندمي درس آنجا در 5 ساعت تا صبح نماز از



612 

 

 وشحنت و الشياکه و الدفّه و االصيل از نوعش بهترين عربي هايپيراهن اين. خريدم هم پيراهن يک راه سر

 زا نکنند استفاده روحاني لباس از بخواهند اگر ااينج در هاطلبه معموال. خريدم اصيل نوع از من که است

 وصيهت معموال رهبري بعثه اما. پوشندمي هاهمين از هم ديگر ايراني زايران از اندکي. پوشندمي هاپيراهن همين

 سيارب مسجد در ملبس افراد تعداد دليل همين به. باشند داشته روحاني لباس هاکاروان روحانيون که کندمي

 .تاس زياد

. خواندم قرآن جزء يک. شديم حرم عازم نماز براي گرفته وضو. برگشتيم هتل به که بود دوازده ساعت نزديک

 ايدهپر کردم احساس. آمديم هتل به فرادا به عصر نماز اقامه از پس و خوانديم جماعت به که شد نماز سپس

 از هک نمازگزاراني يعني. است شده يميدا تقريبا زنندمي حياط با مسجد اول رواق اتصال لبه که متري يک

 ازنم براي کسي مسجد وسط از اما روندمي جلو قسمت به آيندمي داخل به السالم باب يا جبرئيل باب

 و ازدحام از سخن و اندزده همانجا هم بزرگ يادداشت يک. است ازدحام هم دليلش. برود جلوتر تواندنمي

 در را استر سمت گوشه نماز از بعد البته. است شده نوشته هم فارسي به که اندگفته يکديگر کردن پايمال

 از ستا بقيع باب که شرقي درب از و رفته مسجد جلوي قسمت به آنجا از افراد که کنندمي باز مسجد غرب

 نامه يارتز رسندمي که( ص)پيامبر قبر برابر کرده انتخاب را مسير اين معموال افراد. شوند خارج روضه کنار

 .خوانندمي

 رد مسجد در زنها براي قسمت سه گويا. هاست زن مسأله شده تر جدي سال چند اين که مشکل يک اصوال

 تا نيم و يک از ظهر از بعد و ده تا هشت از صبحها که است کوتاهي زمان منهاي اين. است شده گرفته نظر

 نظر از که ندارد مسجد جماعت با اتصال اغالب قسمت، سه اين. بروند روضه به شودمي داده اجازه آنان به سه

 مسجد کف که اختصاصي جاي از هم الحرام مسجد در را هازن که خواندم هاسايت در. دارد اشکال که ما فقه

 سعودي زنان خصوص به زنان اعتراض سبب اين. اندبرده هارواق از يکي داخل به و کرده محروم داشتند

. کنندنمي مطرح را مسأله اين طواف باره در چرا دارد مشکلي اين اگر و شده چنين چرا که اندگفته و شده

 .نگرفت که کنند جدا را مرد و زن هم طواف در کردند تالش زماني که هست يادم

 ليک طور به. کرد مشاهده است سعودي حاکمان نظر مورد که را جديد مدينه گرفتن شکل توانمي تدريج به

 شده طراحي باال امکانات با و بزرگ بسيار هايهتل طرف هر در و شده يدهبرچ اطراف از قديمي بناهاي

 رديگ سال سه تا يک نظرم به و شده انجام کارهايش عمده بخش امسال بود، مانده که هم غربي بخش. است

 اسالم ظاهر براي اين که است آن واقعش. گيردمي شکل جديد طرح اساس بر کامل طور به هاقسمت اين
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 با ممرد چقدر که کرد تصور توانمي اکنون و نبود تحمل قابل آن قديمي شکل مسلما. است شده آبرويي

 .آيندمي زيارت به آسايش و آرامش

 شيعه کي به که نگاهشان که آن شگفتي از. است فراوان مسجد اطراف در گدايان تعداد شگفتي طرز به امسال

. رندبمي را – السالم عليهم – حسين و حسن و خديجه و اطمهف اسامي تا «اهلل ولي عليا ان اشهد» از افتدمي

 هاليسپ نگران بايد القاعده علي. اندايستاده قدم به قدم حال، هر به اما دهندنمي گير پول گرفتن براي خيلي

 .باشند

 نماز آن از پس. کرديم درک را اخير رکعت فقط و نرسيديم جماعت به. شديم حرم عازم مغرب نماز براي

 سالن در من. دارد سالن چهار که رفتيم نبوي مسجد کتابخانه به مهريزي آقاي همراه به و خوانده را مغرب

. تاس خطي هاينسخه چهار، سالن باالي. آنجاست مدينه و مکه به مربوط کتابهاي عمده که داشتم کار سوم

 لمنظمها الفرائد درر کتاب من. است باز قفسه و شودمي شلوغ عشا و مغرب بين مدينه، و مکه تواريخ قسمت

 بود ويهصف تاريخ باره در صفحاتي که را ام عالقه مورد بخش مانده باقي و گرفتم بود جاسر حمد چاپ که را

 ينا در را کتابهايي اول هم مهريزي، آقاي. شد تمام قسمت آن خوشبختانه و ماندم ساعتي يک. کردم ترجمه

 ستهخوامي را چه آن از اينسخه گفت آمد وقتي که رفت باال طبقه به اينسخه دنبال به بعد و ديد بخش

 آقاي مانميه که بود قرار امشب. برگشتيم هتل به و خوانديم را عشا نماز آمده بيرون کتابخانه از. اندنداشته

 رفص لذيذي غذاي و رفتيم «البيک» رستوران به جمعا خانواده همراه به همه دليل همين به. باشيم معراجي

 که لبيکا هايرستوران. آمدند ماشين با دوستان برخي و برگشتيم نبوي مسجد و بقيع کنار از پياده ما. شد

 درآمده آب از موفق هم زيادي مقدار به و شده طراحي عربها توسط مکدونالد با مقابله براي است، زنجيره

 .است

 19/  1/  11:  شنبه سه

 آنجا از .خواندم را نماز. بود شده تمام صبح نماز که رفتم سجدم به پنج ساعت صبح. است شنبه سه امروز

 جويدت درسهاي غالبا که داشت وجود حلقاتي. است چگونه طلبگي هايدرس ببينم زدم الرحمه باب به سري

 حضرت زيارت خواندن ضمن و رفته روضه سمت به آنجا از. نيافتم را افغاني رفيق اما. بود عقايد و

 تالش همه و است ازدحام معموال آنجا در. شدم خارج بقيع باب همان از حضرت قبر جلوي از( ص)رسول

 .نيست پيدا هم چيزي معموال که ببينند را داخل آهني هايشبکه ميان از کنندمي

 سمت به و خواندم را( س) زهرا حضرت زيارت ،(ص)پيغمبر حرم ديوار پشت در شده خارج بقيع در از

 بخش ورانمأم. اندنشسته کنار و گوشه در زائران مختلف هايدسته و است آرام بقيع جلوي اوضاع. رفتم بقيع
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 اندکي شمار. باشد ممکن آمد و رفت که دارندمي نگه خالي است بقيع جلوي و زمين روي که را مياني

 دست امروز. آمدم بيرون و کرده زيارت شده بقيع داخل. ديدم هم را آموزي دانش يا دانشجويي هايکاروان

 مخاطب. زدندمي حرف مردم با بودند افغاني که سعودي معروف به امر مأموران که ديدم بقيع در مورد دو کم

 و فتگمي سخن عادي مردم براي البنين ام قبر سمت در اما. بود طلبه يک ائمه، قبور جلوي در آنان از يکي

 از هرچند. اند ايراني زائران، غالب و است خلوت بقيع. کردمي طرح و نقل را اينها و قبور زيارت داستان

 .شوندمي ديده فراوان هم ديگر اقوام

 .شديم مدينه دانشگاه عازم( مهريزي و معراجي، راد، مهدوي آقايان) دوستان همراه به که بود نيم و ده ساعت

 خود که تاس نامي ابودجانه مکتبه، اين صاحب. بود الحکم و العلوم مکتبة کتابفروشي از کتاب خريد هدف

 دانشگاه هب مکتبه خود ماشين با را ما. است گرفته هم دکترا همانجا و است مدينه دانشگاه التحصيالن فارغ از

 تابفروشيک دو آنجا در سابقا. رفتيم کتابفروشي به يکسره و شديم دانشگاه محوطه وارد مانع بدون لذا و برد

 آنها دوي هر ودخ نفوذ از استفاده با ابودجانه گويا که بود هم ثريهاال الغرباء مکتبة و المؤيد مکتبة نام با ديگر

 من که ودب افراطي بسيار وهابي ناشران از الغرباء مکتبة اين. است تاز يکه خودش و کرده بيرون دانشگاه از را

 زماني. شد خراب هامغازه آن بعدها. رفتم بود ابوذر مسجد نزديکي در اول که آنها کتابفروشي به اول سفر در

 ضياء رماک باره در وي از کتاب، مقداري خريد و احوالپرسي، از بعد. بود آنجا ابودجانه رسيديم، دانشگاه به که

 او صحيحةال النبوية السيرة کتاب و کردمي سرقت را دانشجويان هاينامه پايان وي که گفت. پرسيدم العمري

 دهکشي هم محکمه به کارشان و داشته هم درگيري او با هبار اين در ظاهرا. است سرقتي مطالب همين اش همه

 در و است الذقيه از اصلش ابودجانه. شدممي متوجه کمتر را جزئيات و زدمي حرف تند قدري. است شده

 زنممي حدس. کندمي چاپ کتاب فراوان هم خودش. دارد حضور جا همه عربي کتاب معروف هاينمايشگاه

 به پيش سال ده حدود خودم من. گردد باز مسائل همين به نوعي به بايد هم يسعود از ضياء اکرم اخراج

 از يبخش زمان آن. بودم وي نزد را شام يک و رفتم بود سلطانه شارع ابتداي در اش خانه که ضياء اکرم ديدن

 جانهوداب. شد چاپ وقت آن جاويدان ميراث نشريه در کنممي فکر که کردم ترجمه را او الخطيب موارد کتاب

 در. است هنداشت خوبي رابطه ضياء اکرم با است تربيت وزير االن که هم مدينه دانشگاه سابق رئيس: گفت

 و احد قسمت که سيره مرويات طرح که بود آن ابودجانه نظر. است کويت يا قطر در العمري حاضر حال

. ودب القري ام دانشگاه در صريالم امين استاد از اصلش شده چاپ آن غيره و حنين و المصطلق بني و خندق

 خودش نام به را طرح آن و کرد داير ليسانس فوق دوره مدينه اسالمي دانشگاه در ضياء اکرم مرد، او وقتي

 ما هب باره اين در مطالبي بعدا شد قرار. کردمي منتشر خودش نام به را دانشجويان تحقيقات بعدهم و کرد

 دانستمي عمر نسل از را خود ضياء اکرم که گفت ابودجانه. کنم دريافت وي از را آنها بتوانم اميدوارم که بدهد
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 در را نسبش که خواستمي او و هستند اينجا در عمري هايخانواده که گفت وي. است بيزار او از عمر اما

 بعر و است موصلي ضياء اکرم اصل. نشدند کار اين به حاضر آنان که کند درست آنها تأييد با رابطه اين

 اتطبق و تاريخ شايد و فسوي التاريخ و المعرفة کتاب عراق از آمدن از قبل که عراق هاياخواني از و است

 .است آمده مدينه دانشگاه به ميالدي هفتاد سال ابودجانه خود. بود کرده تصحيح هم را خياط بن خليفه

 بودجانها ماشين با که بود نماز شروع يکنزد. بوديم آنها خريد و کتابها ديدن مشغول هنوز ما و گفتند را اذان

 اما ،بود خوب مدينه دانشگاه کلي محيط. بوديم آلود خاک و خسته. کرديم ترک هتل مقصد به را دانشگاه

 همين هم يشپ سال دو هست خاطرم. بود کثيف و آلوده بسيار رفتيم، دست شستن براي که دستشويي داخل

 .بود نکرده تفاوتي موقع آن با و بود وضعيت

 سيدهر شهرستاني آقاي به سعودي و لبنان از جديد ميهمان تعدادي و بود شلوغ نسبتا سفره سر ظهر امروز

 که تگف وي. پيونددمي جمع اين به عمره در سال هر و است لبنان در که بود آمده قُبيسي آقاي صبح. است

 مؤسسه و ابخانهکت تمام تقريبا که گفت. پرسيدم مرتضي جعفر سيد باره در. است بوده لبنان در مدت اين تمام

 مرتضي جعفر سيد با ايميانه که کردم احساس کريمي جعفر سيد آقاي صحبت لحن از. است رفته بين از او

 .ندارد

 باطشارت اما ام، نديده را او که است سالي سه. آمد هتل به که داشتيم قرار انس شريف با شش ساعت عصري

 عمانن قاضي االخبار شرح آنها جمله از. گرفت که بود آورده برايش کتاب چند. ستا برقرار معراجي آقاي با

 کتراد گرفتن مشغول آنجا گويا. کرد خواهد چاپ مصر در و نوشته فروع و اصول در کتابي که گفت. بود

 لهجم از. را گانه نه مذاهب هم فروع در و آورد خواهد هم زير را مختلف هايفرقه عقايد اصول در. است

 دراسات مرکز باره در. دارد جده يا مصر در هم رهبري و طرفداراني گفتمي که است ظاهريه فقه مذاهب اين

 به سوريه دولت با مخالفتشان زمان از که است اخواني هايسوري دست که گفت شد صحبت منوره مدينه

 اين زا هستند، آنجا که افرادي از زيادي تعداد و رئيس. هستند اينجا هم حاضر حال در و گريختند عربستان

 بيلق اين در را مدينه شرفاي از کس هيچ اينها که گفتمي و بود ناراحت جهت اين از که بود پيدا. جماعتند

 شاناي خانه به رفتن باره در بعدا شد قرار. است تاريخي کار، زمينه حال، هر به که اين با آورند،نمي مراکز

 .هيمد اطالع او به و بگيريم تصميم

 الفرائد درر کتاب چاپ مشخصات دقيق ثبت به را زماني آنها بين و خواندم حرم در را عشاء و مغرب نماز

 اينترنت به هم سري امشب. است کامل واقعا و شده نوشته عالي بسيار جاسر حمد مقدمه. دادم اختصاص

 .نمودم مرور را ايران از اخباري و کردم چک را هاايميل و زدم
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 زيارت به 1 ساعت صبح شد قرار. کرديم شرکت آن در که هست مختصري نشيني شب شام، زا بعد شب

 همراه دافر که گفت و آمد است مدينه در بعثه نماينده که کشکولي االسالم حجت آقاي شب آخر. برويم دوره

 اعتس. بروم رهدو زيارت بار دو بايد فردا بنابرين. بروم دوره زيارت براي کابينه اعضاي و وزراي از جمعي

 .جماعت آن با 1 ساعت و دوستان با 1

 19/  1/  19:  چهارشنبه

 کي و شده عوض قدري اوضاع احد، منطقه در. قبا و قبلتين احد، معمول طبق. شديم عازم نماز از بعد صبح

 رراق ظاهرا و کشيده حوالي آن در هم جديدي هايخيابان. اندساخته مسجد و مزار شرقي جنوب در پارکينگ

 دشوار قدم از قدم برداشتن که زيادند قدري به هافروش دست. بدهند قسمت آن به ايتازه صورت است

 .فروشندمي... و لباس مثل ديگر اشيائ يا و خرما غالبا. اندايستاده هم مزار ديوار متري سه دو تا. است

 هافروش دست همين گويا که نداکرده درست بزرگ مربع يک صورت به مسجد اطراف هم فراواني هاياتاقک

 و واندخمي يکسره هم بلندگو. انددرآورده مفتضح شکل اين به را اينجا چرا نيست معلوم. خوابندمي آنها در

 .نکشد پايين کسي تا اندگذاشته آهني مشبکي نرده يک در را آنها

 مه فتح مسجد و است ماتما به رو بود، ساخت حال در که بزرگي مسجد. گذشتيم سبعه مساجد کنار از

 از شماري محل قبلتين مسجد منطقه اخيرا. هستند هم ناشر چندين حوالي آن در. دارد قرار خودش سرجاي

 .است شده ناشران

 سه که ديگري اتوبوس همراه دوباره و داشتم را لقمه سه دو خوردن فرصت تنها،. برگشتيم هشت ساعت

 انوادهخ و الهام دکتر عالوه به صنايع وزير طهماسبي و کشاورزي جهاد وزير اسکندري دفاع، وزير نجار) وزير

 در و اتوبوس از بيرون احد در. انجاميد طول به 18ساعت تا زيارت اين. شديم عازم بودند، آن در( هايشان

 هس گويا هم قبل هفته. دادممي شرح اماکن باره در را مطالبي اتوبوس داخل هوا، گرمي دليل به ديگر موارد

 .بودند آمده يروز

 باب در را الفرائد درر کتاب اطالعات به مربوط مقاله. بودم هانوشته از برخي تکميل مشغول را ظهر از بعد

 اب بود قرار. خوانديم را عشا و مغرب نماز شده مسجد عازم که بود شش حوالي ساعت. کردم منظم صفويه

 هفتم بقهط قرار محل. بود ما منتظر آنجا در شعبان احمد. رفتيم که برويم منوره مدينه دراسات مرکز به دوستان

 طراحي( ماکت يعني خودشان؛ قول به) مجسمه سه. بود آنجا در آنان نمايشگاه يعني معرض که جايي بود

 قديم مدينه دومي. بود قبايل موقعيت نيز و طبيعي و سنگالخي حالت و مدينه طبيعي وضع يکي. بودند کرده

 باز و مرفتي کتابها سراغ به. گرفتيم هم تصاويري که بود ديدني و عالي سه هر. احد جنگ صحنه هم سوم و
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 انهکتابخ به هم را خودم عربي سيره کتاب نيز و رساله و کتاب چند. کردم خريداري را مجالت از برخي هم

 چاپ کزرم که ديديم بود کبير جوشن دعاي محتوي که ايکتابچه که بود آن جالب نکته. کردم تقديم شان

 رکيهت در فکرشان حاال که اوست طرفداران و نورسي سعيد همين به مربوط ديديم کرديم نگاه. است کرده

 اقتباس عيشي متون از اثر اين که گفتيم شعبان احمد به. است گولن با رياستشان اکنون و دارد فراوان رواجي

 علماي زا کفعمي االمين البلد آن مأخذ که اين و يمداد نشان او به را مفاتيح اما. کردنمي قبول ابتدا. است شده

 دعا اين و است درست که داد پاسخ وي به هم او و پرسيد و زد زنگ کسي به خودش. است نهم قرن اواخر

 الغوث، الغوث ايج به جمله از. بود مختصري بسيار تغييرات تعابير در البته. است شده گرفته بيت اهل ائمه از

 هداد تغييراتي هم آن در که بود آنجا در مجير دعاي جمله از هم ديگر شيعي دعاي چند. بود دهآم االمان االمان

 حزابا اين از بسياري و هستند ترکيه مذهبي جريان ترين مهم که هانورسي که شدم متوجه بعدها. بود شده

 .نندخوامي را جوشن دعاي روز هر اند،برآورده سر آنان از ترکيه اخير مذهبي – سياسي

 نيم و يازده ساعت تا که برديم سوقيه زيارت براي را هاخانواده و خورديم شام. برگشتيم عشاء وقت نزديک

 تا وديمب پراکنده گفتگوهاي مشغول نيم و يک ساعت تا هم باز برگشتيم هتل به وقتي. انجاميد طول به

 .خوابيديم

 بود، نآ طبيعي ماکت بلکه مدينه طبيعي نقشه شرح مشغول شعبان احمد که زماني مرکز، از ديدار جلسه در

 ينجاا در نقل اين معموال که دانيممي. کرد النجار بني سمت به( ص)خدا رسول حرکت مسير و قبا به اشاره

 فهطاي در را حضرت شتر کوشيدندمي که مختلف طوايف از مردم خواست برابر حضرت که شودمي آورده

 به رفاص النجار بني انتخاب که گفتم شعبان احمد به من. مأمورة فانها سبيلها خلّو: فرمودمي دارند نگاه خود

 اين در .بود طوايف ساير براي آن مرکزيت دليل به بلکه نبودند، بودند حضرت آن اخوال آنان که اين دليل

 به ربطي بمطل اين که گفت ايشان. القري تأکل بقرية امرت اني: فرمود کردم استناد معروفي روايت به زمينه

 هک ام گفته آنجا در و ام داده ارجاع الوفاء وفاء به ديدم کردم، مراجعه خودم کتاب به وقتي. ندارد ماجرا اين

 .است بوده مردم درخواست پاسخ در روايت، اين

 حکمت نعنوا با شد کوتاهي رساله آن نتيجه که کردم دسترس در منابع روي مروري برگشتم، هتل به وقتي

 رسيده چاپ به مقاالت مجموعه همين در که( ص)خدا رسول توسط مدينه در النبي مسجد لمح انتخاب

 .است
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 1119/  1/  11: شنبه پنج

( ص)هراز فاطمه و( ص)پيغمبر زيارت قرآن، قرائت صبح، نماز ترتيب به. شدم حرم عازم صبح پنج ساعت

 و خواندم را زيارات. نبود شلوغ چندان داخل اما بود، شلوغ بسيار ورودي مدخل. رفتم بقيع به هم بعد و

 نجاآ بودم، ديده دارالزمان در قبل روز چند که را افغاني طلبه. رفتم الرحمه باب سمت به راه سر. برگشتم

 هم سوتر آن. دادمي تعليم را حروف مخارج و قرائت و قرآن بودند هم مسن که ديگران و هاافغاني به. ديدم

 هاينفس نآخري اين. بودند نشسته نفري بيست ده و کردمي بيان هم مطالبي ،قرآن تعليم ضمن مسني شيخ

. رسيدم هتل هب که بود هفت ساعت. برگشتم و نشستم آنها نزد ساعتي. است مدينه در سنتي تربيت و تعليم

 مرور و نوشتني کارهاي مشغول شده، بيدار ده ساعت. پرداختم استراحت به هشت ساعت و خوردم صبحانه

 گذشته مثل. شديم مشرف نبوي مسجد به دوستان از يکي همراه نماز براي ظهر. شدم مجالت از خيبر

 خالي هايمکان سجده، محل که آن يا باشد سنگفرش کال يا که بنشينند جايي کنندمي تالش غالبا هاايراني

 سته محل دو پايين، تا آن امتداد و اصلي مسجد سمت آن و سمت اين در قبله روبروي. باشد هافرش بين

 ودب سعودي عرب يک من کنار. اند ايراني خوانند،مي نماز آنجا که کساني همه تقريبا و است سنگفرش که

 وقتي. کردم تعجب خيلي. فرستادمي صلوات معمول، ذکر بر عالوه رکوع و سجده در اما بود، کرده تکتف که

. کنممي يهتق کنم،مي کار حکومت در چون اما. ستمه شيعه گفته. شيعه يا هستيد سني که پرسيدم شد، تمام

 هايعلوي زا من گفت وي. است داده دستور ما به طور اين ما شيخ چرا: گفت. نيست تقيه جزو تکتف: گفتم

 نماز زا بعد. است حنفيه بن محمد نسل از دارد، شهرت ما بين که طور آن گويدمي پدرم و هستم مدينه ساکن

 اداره ار جا آن کشکولي آقاي امسال که بوديم مدينه در رهبري بعثه ميهمان را ناهار روزام. برگشتيم هتل به

 تقلمن مدينه به حاال و بود مکه در اصلي محل زمان آن البته که آمده نواب آقاي جاي کشکولي آقاي. کندمي

 .دندبو آمده ديگر ايعده و شهرستاني آقاي اصحاب از نفر شصت پنجاه حدود و بود خوبي ناهار. است شده

 را لفيمخت نکات روزه چند و سي جنگ دوره مسائل باره در ايشان. بودم لبناني دوستان از يکي کنار آنجا در

. تاس کرده ايجاد اسرائيل براي که مشکالتي و بوده زمين زير در که فراواني هاينقب جمله از. کرد اشاره

 يروتب از يعني. است بوده کيلومتري صد يک فاصله از د،زدن اهلل حزب هايبچه که دومي ناو گفت، ايشان

 ماجراي آن دانستيممي اگر جنگ از بعد که را نصراهلل اعتراف وي. است زده را ناو صور در و شده شليک

 يراض را قوم عقالي از بسياري که دانستمي شجاعت يک کرديم،نمي را کار اين رسدمي اينجا به اول روز

 خشب آرام و داشت مردم روي شگفتي تأثير واقعا جنگ طول در نصراهلل هايصحبت هک گفت وي. کردمي

 .بود
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. رفتيم نبوي مسجد به عشاء وقت در عشاء، و مغرب نماز براي. برگشتم و زدم اينترنت به سري عصر، ديروز

 ميلک ايدع هم ما. است سعودي تقويم به شعبان نيمه شب و جمعه شب امشب. برگشتيم و خوانده را نماز

 هاايراني طرف از هتل چندين در امشب. داشتيم ايدوستانه جشن نيمچه هم آن از بعد. خوانديم هتل در را

 .ودشمي شلوغ بسيار مراسم قبيل اين معموال و است کاروان چندين بر مشتمل ها، هتل غالب. بود جشن

 13/1/19: جمعه

 چند هم بنده. خواندند اشعاري مداح چند که ودب ما اقامت محل در جشني نيم و ده ساعت صبح، امروز

 .دادم اختصاص نوشتن و مطالعه به را وقت باقي. شدم حاضر ايدقيقه

 جنگ ويژه آن 11 شماره. کردم خريداري منوره مدينه بحوث و دراسات مرکز از کتاب چند که کردم اشاره

 .بود بدر جنگ باره در ايمقاله هم 13 ارهشم در آن بر عالوه. بود شده درج آن در مقاله چندين که بود بدر

 :بود اينها بدر جنگ به مربوط مقاالت فهرست

 يماني عبده محمد/  بدر غزوة في نظرات

 الشيباني عبدالهادي محمد/  النبوي العهد في بالمدينة المحيطة بالقبائل المسلمين عالقة

 مدير حسين احمد عصام. زعزوع محمد صاح ليلي/  النصاري و اليهود اسفار في بدر غزوة

 الدوعان ابراهيم بن محمود/  الغزوة احداث في اثرها و بدر معرکة لموقع الطبيعية الخصائص

 الرحيلي حامد محمد/  بدر غزوة جغرافية و جيولوجية

 الرحيلي سليمان/  بدر الي المسلمين جيش طريق

 شعبان محمد احمد/  الکبري بدر لغزوة القرآني التوثيق

 منال عمار مصطفي/  الکبري بدر لغزوة الحديثي التوثيق

 عشقي ماجد انوع/  الکبري بدر غزوة في االستراتجية

 االصم عبدالحافظ االصم/  الکبري بدر لغزوة االمنية االثار

 ساعاتي عبده محمد فوزي/  الکبري بدر لغزوة االمنية و االقتصادية و السياسية االثار

 الغامدي معاضه بن علي( / ص)الرسول زواتلغ جغرافية بيانات قاعدة انشاء
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 :عنوان اين با است شده چاپ بدر باره در ديگري مقاله هم مجله همين هفدهم شماره در

 .دراسة و جمعا بدر غزوة في المتعارضة الروايات

 درب غزوه شناخت جهت در گامي درآيد، فارسي به مجموعه اين اگر که داشت انتظار توانمي ترتيب بدين

 .دباش

 بقري شايد. شديم کتبي يعقوب انس سيد آقاي منزل راهي آن از پس و کرديم صرف هتل محل در را ناهار

 سال 11 حاضر حال در و است مدينه حسني شرفاي و سادات از وي. شناسيممي را وي که است سال ده

 نارک در الهجره طريق يابتدا در که ايشان منزل در ساعتي. دارد هم رفقايي و کرده منتشر کتاب چند. دارد

 شديم بهعص منطقه راهي العصبه مسجد يا التوبه مسجد ديدار براي آن از پس. برديم بسر است، الخير مسجد

 بار نخستين پيش سال چند. ام نوشته اسالمي آثار کتاب در آن باره در شرحي من و است حوالي همان در که

 تابهاک برخي در که آدرسي اساس بر پرسان پرسان کتبي سان همين با هم زمان آن و کردم کشف را مکان اين

 دفعه کسع به و محراب براي محلي متري، يک سنگي ديوار يک نکرده، تفاوتي زمان آن با. يافتيم را آن بود

. تيمبرگش و گرفتم هم تصوير چند. خواندم تحيت نماز رکعت دو. بود آنجا در متري دوازده فرش يک قبل،

 .رساند هتل هب را ما انس آقاي

 کي و دارالزمان به هم سري. گرفتم عکس دو. رفتم مباهله مسجد سمت به که بود ظهر از بعد پنج ساعت

 را ودخ عشاء و مغرب نماز براي و گرفتم ابوذر مسجد از هم عکس دو نهايتا. زدم ديگر کوچک کتابفروشي

 .رساندم مسجد به

 گيرد،ب عکس تواندمي که موبايلهايي برکت به االن اما. بگيرد عکس کسي بدهند اجازه نداشت امکان زماني

 عکس گرفتن مشغول کنار و گوشه در مردم از بسياري بنابرين. است شده مشکل کار، اين از جلوگيري عمال

 .ندارد وجود چنداني کنترل هم مسجد هايورودي در. هستند

 کرده اريخريد کتابهايي هم باز تا رفتيم کمالح و العلوم مکتبة سمت به و خورده شام عشا، نماز از بعد شب

 راجعهم کار اتمام براي ظهر از پيش فردا شد قرار هم باز و بوديم آنجا ساعتي دو يکي. کنيم حسابرسي و

 نامه ايانپ يک که است الطبري االمام عند الديناصول عنوان با کتابي شد ديده که خوبي کتابهاي از. کنيم

 و نوشته قاهره دانشگاه در حلمي محمد مصطفي اشراف با رمضان نجار محمد هط که است ارشد کارشناسي

 مانده جاي بر طبري از آنچه اساس بر کتاب اين. است شده چاپ رياض در 8009 سال در دارالکيان توسط

 موضع. کند تدوين ايمان بحث و امامت و نبوت و الهيات به مربوط مباحث در را او آراي است کرده سعي
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 تهاما از بحث به طبري و حنابله ميان درگيري علت از بحث در. است سلفي موضعي زياد مقدار به مؤلف

 احبص ابوحيان قول از که اين آن و شده مرتکب حجر ابن را مهم اشتباه يک. گويدمي سخن طبري به تشيع

 ابن. ويدگمي چنين موضوع فالن باره در اماميه از طوسي ابوجعفر که است کرده نقل المحيط البحر تفسير

 رافضي نسبت ابوحيان، قول از سبب، همين به و است طبري ابوجعفر وي مقصود که است کرده تصور حجر

 فسيرت اين از هم ديگري موارد المحيط البحر در که گويدمي مؤلف که اين جالب. است کرده نقل طبري براي

 طبري دنش متهم داليل باره در ادامه در وي. است شده نقل نيست، طوسي شيخ التبيان جز کتابي که شيعي

 مثل د،انآورده باره اين در متأخرين که مطالبي از برخي و وضو در پاها مسح و غدير روايت جمله از تشيع به

 «حم» باره رد کميت شعر به استناد يا و کرده نقل تفسيرش در «االقربين عشيرتک وانذر» آية ذيل که روايتي

 جرم يک تشيع او نگاه در گويي که او موضع جز به. است کرده بحث( قران در طعهمق حروف از) غيره و

 ابوبکر عاراش جمله آن از که نکرده بحث شده، گفته طبري تشيع باره در آنچه از بسياري از است، نابخشودني

 اب و حماسي حال، عين در و ابتدايي قسمت، اين در رسدمي نظر به. است آورده ياقوت که است خوارزمي

 ايگونه هب مؤلف روش کندمي احساس بيندمي را هاتحقيق اين وقتي انسان. است کرده بحث سلفي تعصب

. داردن او به ربطي اصال گويي بوده، چه امر واقع که اين اما کند، درستش بايد بخواهد دلش را هرچه که است

 .است مسلمانان ما ميان در علم پيشرفت سر بر مهمي مانع اين

 هم بعد. شد خوانده کميل دعاي جلسات، اتاق در باز است، ايران وقت به شعبان نيمة شب که هم بامش

. ذاشتيمگ در پشت و بستيم را ساکها که بود يک ساعت حوالي شب آخر. گذشت گعده و تفريح به ساعتي

 رد اقامت حلم هتل در و برندمي کرد خواهد حرکت هشت ساعت صبح فردا که ماشيني با را ساکها معموال

 کمونپي يا مضنبک آن اصلي نام که است المدينه انوار هتل ما اقامت محل. گذارندمي اتاقها در پشت مکه،

 مثل معموال که اسالمي – عربي نام يک و دارند شرايتون و هيلتون مثل اصلي اسم يک هاهتل اينجا در. است

 به. ستني هتل مناسب چندان که است معنوي و يدين بسيار اسامي هم گاهي و سکني الياس و انصار و طيبه

 آنها هايهتل هايسلسله شمار در و دارند وابستگي هتل آن به که است آن خاطر به آنها فرنگي اسامي نظرم

 .شودمي اداره آنها ليسانس يا آنها برنامه تحت و آيندمي حساب به دنيا در

 11/1/19: شنبه

 را نماز. شدم نبوي مسجد عازم برخاسته اذان وقت صبح. است منوره ةمدين در ما اقامت روز آخرين امروز

 زيارتنامه هم آنجا در. شدم بقيع عازم( س) زهرا فاطمه و( ص)رسول حضرت زيارت از پس و خواندم

 يارتز نماز آمده،( ص)النبي مسجد به باز آنجا از. کردم دعا فرزندانم براي و دعا ملتمسين براي و شد خوانده
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. کرد بيان مبراي قلبي هايبيماري با ارتباط در هاييتجربه کرده صحبت کوکبي دکتر با اندکيراه در. خواندم

 فهاحر قدر اين چرا که پرسيد وي از کريمي آقاي اتاق در يکبار. است محفل خوش و صحبت خوش خيلي

 آقاي. است عروه بر شما هايحاشيه همان مثل هم اينها: گفت ايشان است؟ مختلف پزشکها هايتوصيه و

 حکم و «ميت» کلمه باالي که است اين مثل گاهي و معناستبي عروه هايحاشيه از خيلي البته: گفت کريمي

 سپس .خوابيدم نيم و هفت تا هفت ساعت! باشد مرده ميت که است صورتي در اين: نويسدمي او به مربوط

 حساب ويهتس براي بايد که شد معلوم. وابمبخ که برگشتم و خوردم صبحانه رفته، صبحانه صرف محل به

 قرار. تيمبرگش هتل به که بود يازده ساعت. همانا کتاب دوباره خريد و همانا رفتن. برويم ابودجانه نزد کتابها

 اهلل اءش ان است قرار و شده تحويل ديشب ساکها. شويم مشرف حرم به و کنيم استراحت ساعتي نيم شد

 جدي ارک به زيارت، جز به ما تقريبا و گذشت سريع هفته اين. شويم شجره جدمس راهي پنج تا چهار ساعت

 .شد قلمي متفرق، هايوقت البالي هم صفحه چند اين. نرسيديم ديگري

. است يکديگر با آنان ضديت فضاي داشتيم، اينجا قلم اهل اشخاص با که برخوردي در روز چند اين تجربه

. گذرندمين هم مشاهير از حتي باره اين در. است ديگران از بدگويي کارشان ديديم، ما که نفر چند همين تقريبا

 دزد العمري ضياء اکرم گفتمي ابودجانه. دادندمي انجام ديگران را کارهايش جاسر حمد که گفتمي انس

 «ينويس رديه» فضاي و است تنگ «ايمان» دايره قدر اين اينجا اصال. قبيل اين از و. است ديگران کارهاي

 .شمرد عادي بايد را برخوردها جور اين که غالب

. رستادف هتل به من براي و کرد کپي ضياء اکرم باره در کتاب دو ابودجانه بوديم، عازم مدينه از که آخري روز

 بالسيرة مالمزعو کتابه في الجامعية الرسائل من العلمية العمري ضياء اکرم الدکتور سرقات کتاب آنها از يکي

 نوشته ما ودجانهاب همين يعني دجانه، ابي منصور منصور بن عبدالقادر دکتر توسط کتاب اين. الصحيحة النبوية

 محمد احمد دکتر از است اينامه کتاب اين صفحه نخستين. است شده منتشر 1113/1553 سال و شده

 محمد يدس دکتر اهنمايير با که او بدر مرويات کتاب از مطالبي است گفته که امارات دانشگاه استاد العليمي

 ضياء کرما توسط اند،بوده ممتحن استاد ضياء اکرم دکتر و الصالح اديب محمد دکتر و رسيده انجام به حکيم

 شده حمطر مطالب مقايسه به ابودجانه امر، اين اثبات براي ادامه در. است نشده منبع به اشاره و شده گرفته

 نامه انپاي اين مطالب اندازهچه که است داده نشان و پرداخته بوده درب مرويات در آنچه با ضياء اکرم کتاب در

 .است شده درج العمري کتاب در ارشد کارشناسي



623 

 

 فيه وقع مما کثير حول مالحظات و استدراکات: است عنوان اين با شده چاپ زمينه اين در که ديگري کتاب

 بن عبدالقادر زا الصحيحة النبوية بالسيرة المزعوم هکتاب في القبيحة الفاحشة االخطاء من العمري اکرم الدکتور

 .است شده منتشر 1111 سال در که السندي اهلل حبيب

 علي ريالعم اکرم الدکتور حول علميه فضائح هام تنبيه: بود ابودجانه خود از عنوان اين با هم ديگر جزوه يک

 در. ةالراشدةالخالف عصر – الصحيحة النبوية السيرة:  کتابيه في االسالمية الجامعة في العلمية طالبه رسائل

 ام کرده تنظار را زيادي دکتري و ماجيستر رسائل من است گفته که ضياء اکرم گفته اين باره در آن ابتداي

 رئيس ،ضياء اکرم از پيش که بوده المصري امين محمد دکتر از غزوات، مرويات طرح اصل که است شده گفته

 تهدانس خود از را طرح آن وي ضياء، اکرم امدن از پس و بوده مدينه اسالمي اهدانشگ ارشد کارشناسي بخش

 از و داده سوق خلفا دوره باره در تحقيق سمت به را خود دانشجويان او که است کرده ادعا وي. است

 ياد ابکت مهمقد در العمري دکتر خود البته. است کرده استفاده خود الراشدة الخالفة کتاب براي آنان تحقيقات

 يهانامه پايان همين کرده، استفاده کتاب اين براي که جديدي منابع ترين مهم که است کرده اشاره شده

 .است بوده دانشجويان

 ديدج تاريخي تحقيقات نقد در هؤالء علينا يضحک کيف عنوان با الرياض روزنامه در هم مقاله سلسله يک

 و بوده 1113 محرم هيجدهم شنبه سه روز آن بخش ننخستي که شده چاپ المالکي فرحان بن حسن توسط

 الخالفة به مربوط مطالب نقد هم مقاالت اين. است شده منتشر سال همان صفر هفدهم آن بخش آخرين

 ياب بن علي خالفة رسالة جمله از. دارد ناصبي رنگ که است دانشگاهي هاينامه پايان از برخي و الراشدة

 في اثره و اسب بن عبداهلل کتاب نيز و العمري ضياء اکرم اشراف با فقيهي صرنا علي بن عبدالحميد از طالب

 مقاالت ناي کامل کپي. عثمان فتحي محمد اشراف با العوده حمد بن سليمان از االسالم صدر في الفتنة احداث

 باره در اش همه که است نويسان فتنه آن از العوده حمد بن سليمان اين. داد من به ابودجانه آقاي هم را

 رشنگا در محيط اين در فراگير و عمومي بيماري عجالتا که چيزها جور اين از و فتنه باره در سلف مواقف

 .نويسدمي است، سلفي اصطالح به آثار

 افراد. رديمک حرکت شجره سمت به و شده اتوبوسها سوار که بود شنبه ظهر از بعد نيم و پنج ساعت. بگذريم

 به که بود ربع و شش ساعت. آمدند سواري ماشين با هم برخي. شدند سوار بوساتو چهار در ما کاروان

 و هستند شجره در شب هشت تا شش ساعت ميان همگي تقريبا ايراني هايکاروان. رسيديم شجره مسجد

 محرم را زايران مغرب، از پيش هاکاروان غالب. کنندمي حرکت آنجا از عشاء و مغرب نماز اقامه از پس

 مسجد امام امامت به مغرب نماز آنجا در. شوندمي محرم عشاء و مغرب نماز از پس هم برخي و دکننمي
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 دشومي خوانده نامنظم نماز که اين اما. است نامنظم و صدا بد و نامربوط هم خيلي که شودمي خوانده شجره

 و هستند ايراني ينشمأموم که اين مثال. است حاکم آنجا هواي و حال بر که است خاصي وضعيت دليل به

 امامت به هم عشاء نماز. گويدنمي آمين هم کسي و ندارد وجود هم مُکبّري. نيستند هماهنگ امام اين با اصال

 ياطح به مسجد شبستان از جمعيت انتقال دليل به هم آن که شودمي خوانده مسجد حياط در بعثه نماينده

 وندشمي محرم مسجد در همه هم شدن محرم براي .نيست خوبي وضعيت خالصه. است آشفتگي دچار خيلي

 اين مسجد در افتاده راه هم گاهي. گردندمي مسجد اصلي محل دنبال احتياطها، از برخي خاطر به برخي اما

 زني نهسي هايدسته مثل و ديدني گويندمي جمعي دسته وقتي. گويندمي تلبيه و روندمي طرف آن و طرف

 .است

 دقص کسي اگر تا دادند نوشيدني و شام بالفاصله. کرديم حرکت مکه سمت به شجره از هشت ساعت

 يک از ساعت که حالي در هتل درب کنممي فکر و خوابيدم که بود 5 ساعت بنده. باشد آزاد دارد، استراحت

 اگر که فتگ و بيايد تر سريع تا کرد پول ريال پنجاه درخواست ابتدا همان در راننده. شدم بيدار بود، گذشته

. يدخواب و ايستاد جايي هم ساعتي نيم راه، ميان استراحت جز به. کرد را کار همين. خوابدمي راه وسط ندهند

 آمده يعسر و نايستاده هم معمول استراحت براي حتي و بود گرفته ريال صد ديگر ماشين از فهميديم بعدا

 .است شده دکاني هم اين که پيداست. بود

 روافض کفيرت در ايرساله از يادي

 «لمذاهبا و الفرق في رسائل خمس» عنوان با کوچک کتابچه يک که بيفزايم هم را اين مدينه سفر پايان در

 کتابفروشي از( 510-131( )پاشا کمال بن سليمان بن احمد الدينشمس) پاشا کمال ابن االسالم شيخ به متعلق

 دانشگاه استاد باغجوان سيد کوشش به کتابچه ينا. گرفتم باشد، الحکم و العلوم مکتبة همان که ابودجانه

 ليمس سلطان زمان از باشا احمد. است شده چاپ است، قاهره در اصلش که دارالسالم توسط و ترکيه سلجوق

 پس. آمدمي شمار به عثماني دولت االسالم شيخ 510 سال در مرگش زمان تا 518 سال از و بود عسکر قاضي

 در نآنا با جهاد لزوم و شيعه تکفير در فتاوايي هم وي از که شد االسالم خشي ابوالسعود شاگردش وي از

 هب را آنها تا نوشتمي سليمان شاه براي رسائلي وي است، آمده کتاب اين مقدمه در که چنان. است دست

 مقدمه،) دکرمي صفوي دولت با جنگ به تحريک را عثماني سليمان شاه وي. بفرستد طهماسب شاه نزد ايران

 در و کرد اعدام به محکوم دانست،مي( ص)محمد از افضل را عيسي که هم را نامي قابض مال وي(. 15 ص

 اين وي(. 10 ص مقدمه،) شد اجرا که کرد صادر را اعدامش دستور نمود،مي مذاکره وي با که مجلس همان



625 

 

 890 از بيش وي از مصحح .کرد صادر اساس همين بر هم را اعدام حکم و دانست «زندقه» مصداق را او باور

 .است کرده ياد رساله و کتاب عنوان

 اين زا ايرساله است، عثماني دولت تشکيل دوره اوائل به متلعق که کتاب اين رسائل ميان در روي، هر به

 نظرم به. ستا(« قزلباش) الروافض تکفير في رسالة» رساله عنوان. شودمي ديده شيعه تکفير در االسالم شيخ

 بسيج يجادا براي صفوي دولت که تالشي و سني و شيعه منازعات تجربه براي است بهتر و است تاهکو متن

 فتوا محک که رساله اين در که خصوص به کنم نقل را آن متن بود، انداختهراه به صفويه دولت عليه مذهبي

 ادرص هم شيعه کودکان و زنان گرفتن اسير جواز فتواي و آمده شيعه مذهب باره در شگفتي مطالب دارد، را

 :است شده

 السُنّيين الدب من کثيرة بالد علي غلبوا قد الشيعة من طائفة أن المؤمنين بالد في اآلثار و االخبار تواترت قد

. ليهمع تعالي اهلل رضوان عثمان االمام و عمر االمام و بکر ابي االمام سبّ فأظهروا الباطلة، مذاهبهم أظهروا حتي

 و لهاأه و الشريعة يستحقرون کان و. المهديين االئمة و الراشدين الخلفاء هؤالء خالفة کرونين کانوا فانهم

 طريق سلوک بخالف مشقة عن اليخلو المجتهدين هؤالء مذاهب سلوک ان منهم زعما المجتهدين يسبّون

 منفعة،ال نهاية و السهولة غاية في طريقه سلوک ان يزعمون فانهم اسماعيل، بشاه سموه الذي رئيسهم و رأسهم

 .حالال الخمر فيکون الخمر شاه احلّ قد و حرام، فهو حرمه ما و حالل فهو شاه أحله ما أن يزعمون و

. ارتدادهم و کفرهم في نشکّ ال فنحن. يحصي ال و يعدّ ال مما بالتواتر الينا منقولة کفرهم أنواع أن بالجملة و

 المحالة زنا ولد يصير أوالدهم من واحد فکل باالتفاق، باطل هماناث و ذکورهم نکاح ان و حرب دار دارهم انّ و

 وفخ کان ضرورة غير من بهم المخصوصة الحمراء قلنسوتهم لبس من ان و ميتة، يصير منهم واحد ذبحه ما و

 .ظاهرا االلحاد و الکفر أمارات من ذلک في فان غالبا، عليه الکفر

 فيحل الحرب دار هي صارت مدائنهم علي غلبوا لو انهم حتي المرتدين أحکام من کانت أحکامهم ان ثم

 .أوالدهم و نساءهم و أموالهم للمسلمين

 رأظه من بخالف المسلمين أحرار کسائر احرارا يکونون فحينئذ أسلموا، اذا اال قتلهم فواجب رجالهم أما و

 .البتة قتله يجب فانه زنديقا کونه

 قسمي و بموته يحکم أن فللقاضي بدارهم، فلحق الباطل دينهم راختا و داراالسالم الناس من واحد ترک لو و

 ميعج علي عين فرض کان عليهم الجهاد ان أيضا يعلم أن يجب و. آخر لزوج زوجته ينکح و الورثة بين ماله

 .قتالهم علي قادرين کانوا الذين االسالم أهل



626 

 

 فقه کهن متون از صفحه دو مقدار به اين، از بعد
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 دهم قرن از سني منبع يک روايت به صفويه دولت تأسيس تاريخ از برگي

 جعفريان رسول: نويسنده

 1119/  01/  81: سايت روي انتشار تاريخ

  

 مدح بن عبدالقادر از المنظمه الفرائد درر کتاب در اصل، در صفويه، دولت تأسيس باره در ذيل گزارش

 ديگري جاي در است، مسلمانان گزاري حج تاريخ باره در که را کتاب اين از گزارشي ما. است آمده جزيري

 سالهاي حوالي در که اثر اين که مکني مي اشاره اجمال به اينجا در. يافت خواهد انتشار قريب عن که ايم نوشته

 مانانمسل گزاري حج و حج فرهنگ باره در فرد به منحصر طور به که است اثري شده، تأليف هجري 538 -90

 شاهان گزاري حج به را فصلي کتاب، اين انتهاي در مناسبت، به مؤلف،. است شده نوشته ايرانيان جمله از و

 سلطانه کرده، ياد زمره اين در که را فردي آخرين جمله از و داده اختصاص آنان به وابستگان و اميران و

 تأسيس باره در اي صفحه چند ،531 سال در وي حج سفر گزارش از پس وي. است طهماسب شاه همسر

 ار صفحات اين ما. باشد اي مالحظه قابل متن تواند مي دوره آن سنيان ديد از که است آورده صفوي دولت

 مي ارائه و ترجمه رسيده انجام به ق 1101 سال در که جلدي سه کتاب اين از جاسر حمد چاپ اساس بر

 .است 1588 آن صفحه آخرين شماره و آمده کتاب آن متن پايان در دقيقا مطالب اين. کنيم

---------------------------------- 

 اهش سلطان همسر وي. شد مي گفته بايندريه آنان به که بود ترک امراي از طايفه از دخترموسي، سلطانه

 تندي خاطر به پدرش و بود خراسان والي زماني که بود ميرزا اسماعيل شاه مادر و عجم، پادشاه طهماسب،

 .کرد محقق خواست را آنچه خدا که آن تا کرد عزل را وي داشت، آن از که ترسي و او

 ازيب اي قبّه آن باالي که بود اي محفّه در و تجمّل با که حالي در آمد، حج به شام راه از 531 سال در سلطانه

 اخرف يراق و فراوان و انگيز حيرت اموال و اثاثيه همراهش و بود مناسب پوشش با شکل مخروطي چوبي از

 .بودند انصارش و اعوان و عجم از جمعي وي همراه به. بود

 از زياده که عجم از سپاهي که ناي و شنيدم بغداد به را او ورود خبر که بودم مکه در سال آن موسم در من

 لباس حتي و نداد را بغداد از عبور اجازه وي به - بغداد حاکم - بغداد نايب. کردند مي همراهيش بود، حد

 را وي کتحر و آمدن خبر سپس. کند نبرد آنان با کردند، سرپيچي فرمانش از که صورتي در تا پوشيد جنگ
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 با تواني مي تنها: گفت سطانه به بغداد نايب. کند اجازه کسب او از تا فرستاد سليمان سلطان به حج براي

 .فراوان جمعيت اين با نه اما کني سفر داري نياز کمکشان به که شماري

 که کند کم خود همراه يراق و جمعيت از او تا داد دستور وي شد، وارد شام - حاکم - نايب بر که زماني

 هب را او خبر توبيخ، ترس از شام نايب. آمدند مکه به شام کاروان همراه به همراهانش، و سلطانه. پذيرفت

 به تنرف براي را او و شده بالدش به وي رفتن از مانع بازگشت در که آمد پيغام آنجا از. رساند عثماني دربار

 به ار مکتوبي پيام کرده حرکت آماده شام از را جاويشي شام، نايب وقت، اين در. کنند تجهيز سلطان دربار

 دينهم و مکه در اقامت اجازه و باشند وي مراقب تا برساند مصري الحاج امير و شامي الحاج امير به تا داد وي

 .گردد باز – اليسق و الترسيم في – شام حجاج همراه بايست مي او که اين و ندهند او به را

 پيام ه،کرد برخورد گشت، مي ازب زيارت از که مصري الحاج امير با الکبير القاع در – شاويش – جاويش اين

 در را انکشاري تيراندازان از نفر چهل شامي، الحاج امير. شد مکه عازم جا همان از و رساند او به را مکتوب

 در شام، به بازگشت وقت در را آنان تا داد قرار آنان امتعه و اموال و زنان و مردان و سلطانه محفه اطراف

 عيسي بن حسن وي نام. بازگشت مصري الحاج امير همراه به هم جاويش دخو. دهد قرار شام نايب اختيار

 امير يو. بود الشام جمالة مقدم زماني ابوحنيش، اسماعيل بن عيسي - المظفره الدولة عزيز – پدرش که بود

 .شد منتقل غزه به ايله عقبه از که آن تا بود بحيره در عونه بني هاي عرب

 و الامو گنجايش خانه اين. گزيد اقامت الصفا باب نزديکي در اي خانه در ،رسيد مکه به سلطانه که زماني

 الخام نم – خيابان و خانه ميان را - کبيرا زقاقا – بزرگي فضاي فراشان، دليل همين به نداشت؛ را او اثاثيه

 اسکان به ار محلي طور همين. دادند قرار آنجا در را آن وسائل و مطبخ و کردند آماده – الناخودي االصفر

 باقي و گذاشته الصفا باب کنار در هم را ها محفه. دادند اختصاص سلطانه سال و سن کم خادمان و غالمان

 .دادند قرار خيابان کنار در هم را اثاثيه و اسباب مانده

 همه و رفت عرفات به وي. کرد مي طواف بود، خلوت مطاف که اوقاتي در شب، در زنان، همراه سلطانه

 .برگشت بود، الصفا باب برابر که اي خانه همان به باز و آورد جاي به ار مناسک

: گفت کرديد؟ اکرام را او يا فرستاديد او براي اي هديه آيا: پرسيدم شفاهي مکه، امير حسن شريف سيد از من

 .نکردم توجهي آنها به من که آوردند هدايايي و آمدند کساني او طرف از اما نه؛
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 يخينش همراهانش از کسي رسيد، مدينه به سلطانه وقتي که داد خبر مدينه از داشتم اعتماد او به من که کسي

 را شجسد قتل، از پس و کردند قتلش به حکم آنان و برده الحرم شيخ و قاضي نزد را وي. بود کرده سب را

 .زدند آتش السالم باب کنار

 است تيشگف اخبار از مطلب، اين. باشيم داشته دولتشان ابتداي و پدر طهماسب، شاه اخبار به نگاهي اکنون

 .شود ثبت تواريخ کتب در بايست مي که

* * * 

 بن الدين مالقطب يعني است؛ دهر فريد و دوران عالمه که مان صاحب از[ 531] سال همين موسم در من

 را آنچه باره اين در او. پرسيدم اش زوجه و زن اين باره در مکه، در ها حنفي مفتي نهروالي، عالءالدين مال

 :گفت و نوشت من براي چنين دانست، مي

 نسل از هک مرتضي اجل سيد دوستمان از را ماجرا تفصيل که اين تا بودم آنان اخبار پي در که بود وقت خيلي

 محدثِ و مذهب شافعي سنت، اهل بزرگان از سيد اين. شنيدم – روحه اهلل قدس – جرجاني شريف سيد

 مدتي و آمد حج به 511 سال در وي. داشت رياضيات و فلسفه و ادب و تاريخ در ييطوال يد و بود مفسّر

 ءهبقا أطال و سالمته اهلل کتب – است – دهلي – دلّي در اکنون و رفت هند به آن از بعد. شد مجاور مکه در

 انخراس والي دو هر که بود ميرزا اسماعيل شاه و خدابنده محمد سلطان يعني طهماسب شاه فرزندان معلم او -

 .بودند

 که ودب حالي در اين. بود او فرزند دو هر معلم است، خبر منبع که مرتضي سيد اين: گفت – نهروالي – وي

 .داشت حديث در عالي سند وي. عنهم يذبّ و يمنع و يحابيهم که کساني از و بود سني

 :بود اين گفت، من به آنان دولت باره در که را آنچه خالصة اما

( اوزون: آن درست. اصل در کذا) اذان آنان سلطان اولين و ناميدند مي قويونلو آق را عجم سالطين نزما آن

 بودند ريتيمو امراي از پدرانش و وي. بود بيک حاجي بن بيک قناق بن بيک عثمان بن بيک علي بن حسن

 تمام بر و بکشت 111 سال در را او و گرفت تيمور نسل از ابوسعيد سلطان از را سلطنت شخص، اين و

 که آن ات بودند شاه طبقه سه تا فرزندانش فرزندان و فرزندان و وي پس، آن از. گشت مستولي عجم مملکت

 .رفت ميان از صفوي اسماعيل شاه دست به آنان، دولت

 ارکف مجاورت در آنان. داشت فراوان مريدان و بود اردبيل در حيدر شيخ پدرش که است چنين وي داستان

 عراق .... بالد و آذربيجان ديار در هم سلطان. رفتند مي آنان با غزاي به خود مريدان با سال هر و دندبو گرجي
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 د،بو شروان مملکت امير که شاه شروان وقت اين در[. بود] حسن ازون بن يعقوب[ وقت،] سلطان[  و بود]

 قت،و اين در. ترسد مي مملکتش بر او ناحيه از و دارد سلطنت اراده[ حيدر...] که نوشت يعقوب سلطان به

 مه يکي جمله آن از که اسيرکرد را فرزندانش و کشت را حيدر شيخ فرستاد، را سپاهي يعقوب، سلطان

 قاسم دست به کار اين. کردند حبس شيراز، توابع از اصطخر قلعه در را آنان تا داد دستور وي. بود اسماعيل

 قاسم درگذشت، 151 سال در يعقوب که زماني. رسيد انجام به يعقوب سلطان طرف از و شيراز والي فرناک،

 که اسماعيل. بود آمده دنيا به 158 سال در اسماعيل اين. کرد آزاد را اسماعيل جمله از حيدر فرزندان فرناک،

 زرگر منج نام به شخصي آنجا در. رفت گيالن توابع از( رشت: آن درست و. کذا) رشد به بود يتيم بچه يک

 جست مي تبرک به و رفت مي وي نزد که بود پدرش مريدان از شخص اين. گرفت خود حضانت در را او

 .کنند مي طواف کعبه گرد که طور همان پرداخت، مي طواف به اش خانه گرد و کرد مي او تقديم نذورات و

 .شدند فراوان طرفدارانش بود، کودک که آن وجود با و کرد ظاهر را امرش که آن تا گذشت اين

 اسالفش و پدر آن از پيش. پذيرفت را آن کامال که آن تا داد تعليم اسماعيل به را تشيع و بود شيعه زرگر ناي

 تشيع هب اما رسيد؛ مي غزالي احمد به آنان سلسله که بودند صوفي اي طايفه آنان. بودند مبرّي عقيده اين از

 .شدند نمي شناخته

 وي درافتادند، يکديگر با و گذاشت ضعف به رو يعقوب فرزندان سلطنت و گرفت قوت او کار که زماني

 سال سيزده که حالي در و درآمد حرکت به 509 سال در خودش مريدان و پدر سپاهيان از گروهي همراه

 او يو. بود کرده تحريک پدرش قتل به را يعقوب سلطان که کسي همان رفت؛ شروان امير جنگ به داشت

 ذاشتگ ديگي در را وي آنگاه. ساخت پراکنده را آنان و کشاند شکست به را سپاهش کرده، دستگير زنده را

 .خوردند را او مريدانش و بخورند را او داد دستور سپس و پخت و

 تيح و شد مي پيروز و کشت مي و گرفت مي اسير و برد مي يورش مختلف شهرهاي به يکسره پس زان

 نچندي و يافت تسلط خراسان و آذربيجان و قعرا و فارس بالد تمامي بر که آن تا نداشت شکست يک

 .کرد تصرف را بالد اين سالطين تختگاه

 مذهب که بود وي. بود اختيارش در کارها فصل و حل و داشت امور در کلي تصرف زرگر نجم زمان اين

 ودندب عبارت شدند کشته که کساني ازجمله. کشت را نواحي آن بزرگان و کرد آشکار جدي طور به را رفض

 موالنا اردي آن القضات قاضي ديگر و. تفتازاني سعد عالمه بن محمد بن يحيي بن احمد هرات االسالم شيخ از

 نبش و افتاد مي در ملوک با و ريخت مي خون همچنان او. سودمند تأليفات صاحب يزدي جنيدي حسين امير

 و کرد مي آشکار منابر روي را سلف و صحابه سب و سوزاند مي را مشايخ اجساد و کرد مي سنت اهل قبر
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 مي چالدران آن به که جايي در خان سليم سلطان مقدس مرحوم با که آن تا پرداخت مي رفض اظهار به

 نبرد، اين در. بود نخورده شکست اصال آن از پيش تا وي. بود 580 سال در واقعه اين. شد رو در رو گفتند،

 گريخت نهاييت به خود وي. شدند منثورا هباء عثماني نگهايتف و توپخانه برابر و شدند کشته طاغي سپاه سران

 به و بماند نتوانست قحطي خاطر به اما شد، وارد تبريز او پايتخت به سليم سلطان. داد نجات را جانش و

 لطنتس به گذشته، طغيان بدون اسماعيل. نمود رها بود، کرده فتح او بالد از را آنچه و برگشت سبب همين

 .درگذشت 510 سال در که آن تا بود آرام طور همين و برگشت

 اسالم از پيش ايراني سالطين هاي نام اينها،. سام و بهرام القاس، طهماسب،: از بودند عبارت وي فرزندان

 امهالق متوسط فردي وي. رسيد سلطنت به که بود کوسج شخصي ،511 متولد طهماسب آنها بزرگترين. است

 هک امساکي وجود با بلکه کشت را سنت اهل علماي کرده، دنبال رفض اظهار در را پدرش راه و بود الغر و

 انواع و خمر شرب و برد ميان از بالدش در را زيادي مظالم او حال، اين با. رفت جلوتر هم پدرش از داشت،

 و (کذا) خزابنده محمد ميرزا، اسماعيل: دارد فرزند سه دانيم مي که آنجا تا االن. کرد ممنوع را فجور و فسق

 .است کوچکترين که حيدرميرزا سوم

 نب محمد الدين قطب بن محمود الدين نظام( سفيد اصل در... ) کشت سني علماي از او که کساني جمله از 

 ونتسک الر بالد در وي. بود اهلل اهل از و مختلف فنون در عالمه و عالم که بود خرقاني انصاري الدين محيي

 فضر شعار از را الر بالد و پوشيد سلطنت لباس الر، سلطان شاه، عادل سلطان که بود او دست به و داشت

 ينشيخ تا داد دستور او به و کرد احضار خود نزد را وي که آن تا بود اين. داد نجات صحابه و سلف سب و

 أتجر من. باشم کامل طهارت بر که آن مگر برد نخواهم را آنان شريف نام من االن: گفت او. کند سب را

 انسلط(. ينقلبون منقلب اي ظلموا الذين سيعلم و) کنم جاري زبان بر را آنان نام طهارت حال غير در ندارم

 حاضر او و کردند او با تبريز ميدان در را کار اين. کردند وارد ضربه هزار دوازده او جسم بر تا داد دستور

 سينه ماا زدند؛ آتش را جسدش تا داد دستور سپس. رفت دنيا از که آن تا بگويد شيخين باره در چيزي نشد

. بود 590 سال حجه ذي 13 در واقعه اين. کردند رها را او آنگاه. نسوخت کردند، برپا که آتشي همه با اش

 کرديم مي جمع را او شدگان کشته شمار ما اگر. کرديم اقامه نماز وي بر غيابا و بوديم مکه در زمان آن ما

 ،کرد مي فتح را سنت اهل شهرهاي از شهري گاه هر که پدرش خصوص به. شد مي صخيم کتاب جلد يک

 .کشت مي هم را حيوانات و ها گربه و سگها و گهواره در اطفال حتي و کرد مي عام قتل را مردمانش

 ماسال در سال صد هر سر در که آوريم شمار به عظيمه فتن جمله از را سلطان اين ظهور که است شايسته

 منه قرن آخر به تا را عظيمه فتن و کرده بيان را مطلب اين سيوطي الدين جالل که چنان .آيد مي پديد
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: گويد يم و. بريم مي پناه تو به آيد مي پديد نهم قرن آخر در که نهم قرن فتنه از خدايا: گويد مي و برشمرده

 .العاشر القرن فتنة من بک نعوذ انا اللهم

 عبارت آنها معروف هاي چهره و شدند نمي شناخته «مشايخ» عنوان به جز اسالفش و پدر: اسماعيل نسب اما

 بن ليع الخواجا شيخ بن ابراهيم صدرالدين شيخ بن جنيد شيخ بن( اسماعيل شاه پدر) حيدر شيخ از بود

 مي اميدهن صفوي او به نسبت خاطر به دولت اين که ابااسحاق الدين صفي شيخ بن موسي صدرالدين شيخ

 نسبت و ندهست عنه تعالي اهلل رضي الکاظم موسي ذرّيه از الحسين بني سادات از آنها که شود مي گفته. شوند

 :کنند مي بيان چنين را خود

 وضع بن الحافظ محمد بن رشيد الدين صالح بن الدين قطب بن صالح بن الدين امين بن الدين صفي

 نب ابراهيم بن محمد بن حسين بن محمد بن شاه شرف محمد بن کاله وزير[ بن] شاه فيروز بن الخواص

 الکاظم موسي الهمام االمام بن حمزة بن قاسم بن العراقي احمد بن محمد بن اسماعيل بن محمد بن جعفر

 .عنه اهلل رضي

 مورخين از و عصر اين مردمان از قزويني، يحيي سيد القضات قاضي يعني التواريخ زبدة نويسندة را نسب اين

 .است آورده عجم، بالد

 :گويد[ نهروالي] الدين قطب شيخ

 شدم اردبيل وارد 110 سال در من: بود نوشته که ديدم بود عجم افاضل از برخي خط به که اي تذکره در من

 او رقب سنگ روي که حالي در را او نسب بود، جنيد شيخ يعني جماعت اين جدّ به متعلق که خانقاهي در و

 :است چنين که کرده نقل را آن عين آنگاه. ديدم بود، نوشته

 محمد بن الحص بن الدين قطب بن جبرئيل بن الدين سيف بن صدرالدين بن علي بن ابراهيم بن جنيد شيخ

 االمام حمدا بن داود بن حسين بن ثابت بن ابراهيم بن حسن بن علي بن فخرالدين فيروزشاه بن عوض بن

 .الکاظم

 .ستا نوشته قزويني يحيي سيد که است آن با تمتفاو نامه نسب اين بينيد مي که طور همان: گفت او

 هک ديدم را چلبي خواجه افندي روم بالد مفتي المسلمين، و االسالم عالم ما روزگار امام از جواني: گفت و

 آنان و يسندبنو نسبي او براي داد دستور نسابين به اسماعيل شاه گفت مي و دانست مي نادرست را آنان نسب

 از فضالي که کسي کردند؛ منسوب بوده عقيم که شخصي نام به و کردند جعل مهنا نسب يک ترس از هم

 .است نداشته اي بچه دانند مي نسب و تاريخ اهل
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 اين زا او، از نبوي شريف نسب تلخيص در آنان که است چيزي نهايت مطالب اين: گفت الدين قطب عالمه

 (.انتهي ،الطريق بهذا منه النبوي الشريف النسب خيصتل في عليه قدروا ما نهاية هذا) اند آورده دست به طريق

 (سيادت) شرف ادعاي در و دارند نمي نگاه را نسب معموال عجم. است امر اين حقيقت به ترين آگاه خداوند

 و کنند حفظ را نسب علم تا نداشتند مورخ علماي تاريخ، از دوره هر در و.( اندتهاون اهل) نيستند دقيق

 .نيست انآن انساب به وثوقي بنابرين. کنند مي چنين عرب علماي که چنان بنگارند، را شان بزرگان حال شرح
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 (0111 - 0111 سالهاي) هند حيدرآباد به مکه از شيرازي خان علي سيد سفرنامه

 جعفريان رسول: نويسنده

 1119/  03/  01: سايت روي انتشار تاريخ

 

 شيرازي خان علي سيد سفرنامه

 هند حيدرآباد به مکه از

 (ق 1011 – 011 سالهاي)

 معصوم ابن الرحله

 با که اوست الرحله کتاب است، تاريخي – ادبي اثر نوعي همزمان که شيرازي معصوم ابن از جاودانه اثري

 بنا رحلة عنوان با مستقل صورت به سپس و( هشتم مجلد) المورد مجله در ابتدا شکر هادي شاکر تالش

 .است شده منتشر بيروت در الکتب عالم توسط 1101 سال در االريب اُسوة و الغريب سلوة أو المدني معصوم

 بحريت اسالمي علوم نيز و تراجم و طبقات دانش و ادب و شعر در که است جانبه چند شخصيتي معصوم ابن

 لسالکينا رياض عنوان با سجاديه صحيفه کتاب بر که است مفصلي شرح او اثر ترين زبده شايد. دارد ويژه

 الطراز. است شده گفته سخن مختلف جاهاي در آنها باره در و دارند را اهميت نهايت هم او ديگر آثار. دارد

 .است شده منتشر آن مجلد چهار تاکنون که است لغت در وي

 .اوست الرحله کتاب از گزارشي ارائه است، توجه مورد جا اين در آنچه

 سفر اين در. برود پدر نزد تا شده هند عازم حجاز از( 1011 سال در) داشته سال چهارده که حالي در مؤلف

 وي. است کرده آغاز را آن تدوين 1031 سال در و کرده وصف ديده خشکي و دريا در را آنچه هر ماهه 15

 درياها و مراقد و مساجد و حيوانات و درختان و کوهها و هوا و آب و قرا و شهرها وصف به اثر اين در

 در. دارد فراوان نثر و نظم از ادبي استدراکات آن ضمن و آورده را عالمان از شماري حال شرح و پرداخته

 رخيب و شاه قطب عبداهلل سلطان حال شرح به سپس و کرده انتخاب پدرش از هم اشعاري سفرنامه، انتهاي

 آن تأليف از 1039 سال الثانيه جمادي در وي. است پرداخته ديده، پدرش مجلس در که ادبايي و رجال از

 .است يافته فراغت



635 

 

 .است آورده( 1 ص) الرحله مقدمه در کتاب اين وصف در شکر هادي شاکر که است اي خالصه اين

 اما نيست، سابقه بي اسالمي تمدن در البته سفرنامه، يک نگارش لحاظ به معصوم، ابن کار که شد يادآور بايد

 که يو سبک خصوص به. است نبوده هم گسترده چندان زمينه، اين در نگارش که داشت توجه بايد اصوال

 رد وي خاص نبوغ از اننش وي، جواني به توجه با هم آن است، کرده تدوين ادبي – اي سفرنامه اثر نوعي

 .آورد شمار به تاريخنگاري از اي شاخه بايد را آن که اي رشته دارد؛ رشته اين

 هند، و ايران به حرمين سادات از شماري مهاجرت موضوع در نوعي به ايران، و مکه و مدينه و هند رابطه

 يما نوشته اي مقاله ضمن صفوي هدور در ايران و حجاز رابطه باره در را مطالب از شرحي. کند مي پيدا معنا

 به 1099 سال در که پدرش و معصوم ابن مورد(. 811-881صص صفوي، روزگار باب در تازه هاي کاوش)

 موضوع همان در ،(11 الرحله،) گذارد مي وا او به را «الملک عين» منصب آن، از بعد سال و رود مي هند

 اين البته و کرده بيان مسؤوليت پذيرش و پدر رفتن از يشرح سفرنامه، ابتداي در معصوم ابن. گيرد مي جاي

 پدر سوي به 1011 شعبان ششم در وي. است شده ارائه نثر، و نظم و ادبي نکات از انبوهي ميان در رخدادها

 و مکه از رفتن باره در آن و اين از فراواني ابيات همراه به مکه، از وي خروج(. 13 ص) است کرده حرکت

 :زمخشري شعر جمله از و است بارهدو ديدن آرزوي
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 اروپا در( ص) محمد

 جعفريان رسول از تلخيص و مقدمه/  صميمي مينو: نويسنده

 1119/  03/  81: ايتس روي انتشار تاريخ

 

 محمد خيال از گيردنمي خواب جمالش ديد خواب به تا مرا چشم

 محمد آل و است بس محمد عشق جواني و کني عاشقي اگر سعدي

 مقدمه

 و ايران با شرقي روم دولت ميان برخوردهاي تا شرق به اسکندر حمله داستان از شرق و غرب ميان تعارض

 وريامپراط سلطه زير شرقي هايسرزمين فتح براي که مسلماناني با دولت همان ميان مکرر نزاعهاي سپس

 دست است، جريان در شرق و غرب نزاع نام به نزاعي هم باز که امروز به تا و کردند،مي تالش شرقي روم

 کلش در زيادي تأثير که برخورد و رويارويي سال هزار سه. گذاردمي سر پشت را ساله هزار سه تاريخي کم

 .است داشته فرهنگ دو اين ميان «دشمني» مفهوم به يده

 روپائيانا اقارير از استفاده با تا کردندمي تالش بودند، رسيده کامل خودباختگي به که ايدوره در مسلمانان

 موعهمج در خان، احمد سرسيد نوزدهم، قرن هند در که چنان. بپردازند خود دين مباني تأييد به اسالم، باره در

 باره در غربي نويسندگان از را فراواني هايقول نقل بود،( ص)محمد حضرت زندگاني حاوي که تشمقاال

 نوجويان همه طبع باب نويسندة» هند در زمان آن در شيمل، نوشته به. بود گردآورده( ص)محمد عظمت

 و هرمانق نام به کتابش در( ص)محمد باره در اش ستايشگرانه هاينظريه که بود کاراليل تامس هند، مسلمان

 طلقام( ص)پيامبر باره در او انتقادآميز سخنان از که اندکرده نقل فراوان چندان مسلمانان را پرستي قهرمان

 ابوعبداهلل که بود کتابي اين(. 115-111 ص ،(ص)خدا رسول محمد) اندکشيده آن بر نفي قلم يا گذشته ناديده

 ايهمقال حميداهلل، محمد که رفت پيش حدي به وضعيت اين. ردک چاپ و درآورده پارسي به را آن هم زنجاني

 نقل ار روسيه رهبر اين از آميزي تأييد سخنان آن در که داده اختصاص لنين نگاه از( ص)محمد موضوع به را

 .است کرده

 سر زا ديدند،مي آميزي جسارت برخوردهاي يا تند انتقادات وقتي که کرد توجه مواردي به توانمي مقابل، در

 .کردندمي نويسي رديه به شروع آمده خشم به غيرت
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 .شوند آگاه خود آنان دين باره در غرب هايديدگاه از تا بودند مند عالقه هم تفنن سر از هم اندکي شمار

 اسالم جهان عمومي خشم سبب است، شده ابراز غربيان سوي از که هايياهانت از برخي هم، ما روزگار در

 .است داشته همراه به را زيادي هايخشونت خود پي در که خشمي است، شده

 اسالم، همقول به راجع اروپائيان نظرهاي اظهار سير به تاريخي و بينانه واقع نگاهي است، شده کار کمتر آنچه

 رطو به و تاکنون اما اندداده انجام تحقيقاتي هااروپائي خود باره، اين در. است( ص)محمد و قرآن ويژه به

 شناسانه رقش هاينگاه تحليل بوده توجه مورد بيش کم آنچه. است پرداخته نکته اين به مسلماني کمتر ،جدي

 و مذهبي افراد کارهاي همان کارها، بقي ما اما. است دست اين از نوع بهترين سعيد ادوارد کار که است

 از ديهتأيي مهر گرفتن يا و ماسال باره در غربيان نقدهاي به پاسخگويي هدف با که است محقق غير معموال

 و رجمهت محلي هايزبان به و گرفته غربي متون از را ناقص قطعاتي معمول طور به اسالم، درستي براي آنان

 .اندکرده نقد احيانا

 :است قرار اين از کارها آن از برخي از فهرستي

(. تا يب) خوزستان، و فارس سيمان سهامي شرکت درود، آيين، نيک نصراهلل غرب، دانشمندان ديدگاه از اسالم

 .است( ص)محمد حضرت باره در آن اول بخش

 شيخ وويليامک عبداهلل شيخ اسالمي، ديانت مزاياي به اروپا نامي نويسندگان و دانشمندان اعتراف يا اسالم آيين

 چاپخانه ان،رته طباطبائي، فخرالدين فارسي به ترجمه ضياء، محمد عربي به ترجمه انگلستان، سابق االسالم

 1180 علمي، تضامني شرکت

 ي،مصطفو بوذرجمهري کتابفروشي تهران، کاظميني، بروجردي محمدعلي ديگران، نظر در اسالم حقيقت

 1111 اول، چاپ

 1193 اميرکبير، تهران، حکمت، اصغر علي حواشي و ترجمه مؤلفان، غرب، دانشمندان نظرگاه از اسالم

 1191 حيان، نشر تهران، دريايي،. ر. م البوم، ژول گاهديد از اسالم فرهنگ و ايدئولوژي

 1191 جوان، انتشارات کانون تهران، حديدي، جواد ولتر، نظر از اسالم

 1111 ارشاد، حسينيه تهران، مينوي، مجتبي مسيحيان، چشم دريچه از اسالم

 1191 ي،محمد تهران، انصاري، محمدرضا ترجمه حسن، عبدالغني محمد غرب، انتقادات و اسالم
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 شابهم عناوين و ديگران نگاه از اسالم عنوان تحت مقاالتي هميشه آن از پس و بيست دهه مذهبي نشريات در

 به نوانع همين با خليلي کتاب. شدمي منتشر ديگران و سحاب ابوالقاسم خليلي، محمدعلي مانند افرادي از

 .است شده چاپ ش1181 سال از پيش تابان چاپخانه شرکت توسط مستقل صورت

 حضرت زندگاني يا اسالم موضوع در هم هاغربي خود هاينوشته از برخي ترجمه از بايد آثار اين شمار در

 زنجاني ابوعبداهلل توسط که کاراليل از( ص)محمد به مربوط بخش ترجمه جمله از. کرد ياد( ص)محمد

. يدرس چاپ به( ص)محمد گانيزند عنوان با تهران در سروش کتابفروشي توسط ش 1111 سال در و ترجمه

 سال در سروش انتشارات توسط هم آن که بهروزي اکبر ترجمه با دميرهان ژنرال از اسالم کتاب همچنين

 اروينگ واشنگتن اثر مقدس تاريخ کتاب است، نوع اين در ترين قديمي که هم اينمونه. شد چاپ 1111

 به ش 1109/  ق1111 سال به و درآمد فارسي به انزم همان و ترجمه ميالدي نوزدهم قرن ميانه در که است

 .نوشتيم آن معرفي در اي مقاله مجموعه همين در. رسيد چاپ

 آن ياصل هايمقوله و اسالم باره در غرب ديدگاه باره در هاغربي سوي از فراواني تحقيقات گذشته، قرن طي

 که است وات مونتگمري به تعلقم کارها اين از برخي. رسيد انجام به قرآن و( ص)محمد حضرت يعني

 عربي به برکات شعبان توسط که نوشت مدينه در محمد و مکه در محمد عنوان با کتاب جلد دو خودش

 پيامبر حمدم کتاب فارسي در وي از. است درنيامده فارسي به اما شده، منتشر العصريه المکتبة توسط و ترجمه

. است شده منتشر اسالميه کتابفروشي توسط 1111 سال در و ترجمه زاده ولي اسماعيل توسط سياستمدار و

 فرهنگ نشر دفتر توسط 1131 سال در آريا حسين محمد توسط وي مسيحيان و مسلمانان آراي برخورد کتاب

 که هموست از کمبريج اسالم تاريخ اول مجلد در هم نبوي دوره اسالم بخش. است شده منتشر اسالمي

 .رسيد چاپ به چهاردهم دفتر تاريخي مقاالت در و نوشت آن بر کوتاهي نقد سطور اين نويسنده

( ص)حمدم ارجمند و عالي بسيار کتاب تأليف در صميمي مينو خانم براي منبعي آثار، اين از بيشتري تعداد

 .آورد بدست شده ياد اثر منابع فهرست از را کتابها آن اسامي توانمي که بوده اروپا در

 بلکه يست،ن آنها بر مرور اينجا، در ما بحث و اندنوشته اسالم باره در فراوان غربي نويسندگان که است طبيعي

 وعيموض است؛( ص)محمد حضرت و اسالم به اروپائيان نگاه به مربوط نوعي به که است مطالبي به اشاره

 سولر محمد تابک در هم شيمل ماري آنه خانم. ايم پرداخته آن به کم بسيار پژوهشي زاويه از مسلمانان ما که

 .است گفته سخن حضرت باره در غربيان هايديدگاه باره در تفصيل به( ص)خدا
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 اروپا در( ص)محمد کتاب

 مينو خانم سرکار اثر( غرب در پردازي دروغ و سازي افسانه سال هزار داستان) اروپا در( ص)محمد کتاب

 است ياثر روش، نيز و پژوهش، منابع لحاظ به کتاب اين. است تأمل قابل و عالي اثري خود نوع در صميمي،

 نشان سال اندي و هزار طول در( ص)محمد حضرت با را غرب برخورد از سيري تواندمي که توجه درخورد

 .دهد

 کرده ريسپ اروپا در را خود تحصيالت شناسيم،مي طاوس تخت پرده پشت کتاب با را وي که صميمي خانم

 بين منشي 93-99 سال از وي سمت آخرين. است بوده کار به شغولم سويس در ايران سفارت در سالها و

 خارج هب بعد مدتي و شده دستگير را روزي چند انقالب، از پس وي. است بوده تهران در پهلوي فرح المللي

 ردهپ پشت کتاب همين در توانمي را او صريح خاطرات تفصيلي شرح. است کرده اقامت لندن در و رفته

. ستا نداشته پهلوي دربار به دلبستگي گونه هيچ که است داده نشان کتاب، اين در وي ديد؛ طاوس تخت

 را خود ميهمني و ديني عميق باورهاي که داد نشان اروپا در( ص)محمد کتاب نوشتن با بعد سالها که چنان

 .است کرده حفظ

 کرده جدي و مهم موضوعي صرف را خويش عمر سال، پنج مدت براي وي که است آن دارد اهميت آنچه

 آن به ادب و مذهب و تاريخ قالب در سال هزار طول در هاغربي که اثري و نوشته صدها ميان از را اثر اين و

 .است آورده پديد اند،پرداخته

 است، کرده ترجمه پارسي به را آن هنرمندي با مهرپويا عباس آقاي و بوده انگليسي به آن اصلي که کتاب

 رد که است کرده اشاره و گفته سخن کتاب اين ارزش از که ناشر مقدمه نخست. ستا مقدمه چندين داراي

 الزم نهاآ درج مقصود شدن روشن براي که آمده متن مطالب باره در ناشر عنوان به توضيحاتي فصل، هر پايان

 (.11-11 ص) است بوده

 شده اشاره آن ضمن و است اطالعات روزنامه طرف از هم باز که ناسزاها و هاستايش عنوان با ديگر ايمقدمه

 را نهاآ از فهرستي سپس. ناسزا و ستايش: دارد( ص)محمد حضرت باره در قضاوت گونه دو کتاب که است

 ص) باشد داده قرار کتاب تند عبارت از برخي جريان در اجمال به را خواننده تا است آورده آن ارجاعات با

13 – 81) 

 رانپژوهشگ از برخي به ناشر توسط کتاب شدن واگذار به اشاره که ستا مترجم مقدمه عنوان مترجم سخن

 (.89-81 ص) بيفزايند فصل هر انتهاي در مطالبي تا شد
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 کرده، بيان کتاب اين در خود کار روش باره در ايشان که است شرحي هم فارسي ترجمه بر نويسنده پيشگفتار

 به رشباو از است، ايران زادگاهش اسالمي – يرانيا فرهنگ تأثير تحت عميقا وي که اين براي تأکيد ضمن

 واقعي يرغ سازي الگو ها، پيشداوري عليه تا است کرده تالش که اين و کرده ياد فرهنگها ميان متقابل احترام

 که کندمي دتأکي وي. بنويسد ديگر فرهنگ به نسبت فرهنگ يک به متعلق افراد نادرست انگاري تصوير و

 هزندگينام مطالعه و بررسي با را آنها اذهان که بود ايران زادگاهم مردم در فرهنگي غرور دايجا» اش نهايي هدف

 معظي نيروي يک عنوان به اسالم دين استيالي و بسط مراحل و سو يک از(... ص)محمد حضرت تحليلي

 وي. دزسا آگاه «شد اروپائيان در ويرانگري حسد و بغض باعث که ديگر سوي از جهاني سياسي و فرهنيگ

 (.18 – 83. )است کرده ياد هم خدا مؤنث سلحشوران عنوان با ديگري کتاب از مقدمه همين در

 غربي ذهنيت گيري شکل چگونگي اجمالي شرح دقيقا ه است انگليسي متن بر مؤلف پيشگفتار بعدي، مقدمه

 کتاب دنبال به بحث اين مجدد طرح هايانگيزه به اشاره و مختلف ادوار در( ص)محمد حضرت باره در

 8000 سال در مقدمه اين. دارد( ص)محمد حضرت و اسالم باره در غرب برخوردهاي ديگر و رشدي سلمان

 نه بود، قاتفا و دوستي پيام( ص)محمد پيام: است چنين عباراتش آخرين و شده نوشته کمبريج دانشگاه در

 اراميدو توانندمي شمرند، محترم را ماسال و( ص)محمد که بياموزند نيز نشينان غرب اگر... جنگ و دشمني

 (.13-11) شد خواهند واقع مسلمانان احترام مورد نيز آنان که باشند

 وردم منابع بر گذري با همراه را کتاب کلي طرح آن، ضمن صميمي خانم که است ديباچه با کتاب، شروع

 (90-15) است آورده استفاده

 به اريآشک هايتوهين شده، نقل اسالم ضد غربيان آثار از که نيفراوا نقلهاي دليل به کتاب، اين سراسر در

 و شده يادآور را آن بارها ناشر، و مترجم هم و نويسنده هم که است گرفته صورت( ص)محمد حضرت

 هم روضاتي آقاي جناب ارجمندم استاد اطالعات، روزنامه در گزارش اين چاپ از پس. اندکرده عذرخواهي

 مشرکان، قول از قرآن در هم خداوند که کردم عرض خدمتشان. کردند گاليه جمالت اين لنق خاطر به بنده از

 از زهمبا اينجا در. دانستند الفارق مع را بنده قياس ايشان،. است کرده نقل حضرت آن باره در تندي مطالب

 .خواهم مي عذر مطالب اين نقل

 با( ص)محمد حضرت زندگي از ابعادي رحش به سوم تا اول فصل. است گشته مرتب فصل يازده در کتاب

 مکه، ورآ پيام محمد: نخست فصل. است يافته اختصاص مؤلف استفاده مورد و کهن مدارک و منابع به توجه

 سه اين در مؤلف. معنويت جستجوي در( ص)محمد سوم فصل مدينه، در( ص)محمد حکومت: دوم فصل

 طالب،م اين از برخي. است نوشته دريافته منابع از خود آنچه با مطابق را حضرت زندگاني از شرحي فصل،
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 کنند، ظرن اظهار آن مطالب باره در تا است شده گذاشته اختيارشان در ناشر سوي از کتاب که پژوهشياني براي

 اين .است آمده بوده، نظر مورد نکات باره در فصل هر پايان در که توضيحاتي ضمن که داشته اشکاالتي

 .ندارد ارتباطي کتاب از خالصه يک ارائه براي ما هدف به هاقسمت

 يغرب هايداده برابر( ص)محمد از تصويري ارائه که خود اصلي بحث به يازدهم، تا چهارم فصل از مؤلف اما

 باحث،م تاريخي سير بيان به بخش هر در و پرداخته است، بيستم قرن تا وسطي قرون گيري شکل آغاز از

 بحث در مثال براي. است پرداخته دوره آن بر حاکم تاريخي خاص شرايط و ها، هنوشت بر حاکم هاينگره نوع

 ماا شده مفصل گاه ها، بخش اين. است شده داده دست به فرانسه انقالب از شرحي اجبار به روشنگري، از

 يانگليس از بيش حتي زبان فارسي براي آن نفع شايد. است بوده الزم مؤلف نظر به که کرد تصور توانمي

 .باشد زبانان

 به اما. است بوده( ص)محمد حضرت باره در شده ارائه مطالب به پرداختن بوده، مؤلف توجه مورد آنچه

 در تدربس طور به مباحث گاه و شده پرداخته هم اسالم باره در شده طرح هايديدگاه از بسياري به تناسب،

 .ايم نکرده پيگيري را مباحث بيلق اين خالصه، اين در ما. است شده گذاشته مسأله آن اختيار

 ديني و ادبي و تاريخي آثار اساس بر شده طرح مواضع ترين مهم و انتخاب تاريخي مقطع يک فصل، هر در

 .گيردمي صورت تأخير و تقديم و نشده سالها رعايت چندان گاه، گرچه. شودمي ارائه

 نونيک وضعيت شرح در است، يبيصل جنگهاي به بازگشت عنوانش که دهم فصل کتاب، فصول ميان در

 است سو اين در مقدس دفاع و جهاد بحث و سو يک از صليبي جنگهاي مجدد احياي و شرق و غرب مواجه

 .است اروپا در( ص)محمد مبحث با ارتباطبي تقريبا فصل اين. باشدمي

 شايد امر اين و گرفته ارقر بررسي مورد اختصار به بسيار آثارشان نويسندگان، از برخي که کرد تصور توان مي

 ادي اروينگ واشنگتن از( ص)محمد زندگي کتاب به توانمي مثال براي. است بوده هاييمحدويت دليل به

 ابلق مطالب که دريافت توانمي مختصر آن از. داريم اختيار در مقدس تاريخ عنوان با را آن فارسي که کرده

 دهش نوشته که است مقداري از بيش بسيار موارد از برخي در کم دست بحث، مورد موضوع باره در طرح

 .است

 هر هک کرد تصور توانمي. است بديليبي کتاب فارسي، در ويژه به اروپا در( ص)محمد کتاب همه، اين با

 هب قدم، اين. دارد اهميت بسيار اول، قدم برداشتن اما باشد، داشته کار جاي بازهم پژوهشي، مورد موضوع
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 دهدمي قرار اسالم با ارتباط در سال هزار طول در هاغربي احمقانه هايسازي تصوير جريان در را ما راحتي

 .سازدمي آشکار را غربي و اسالمي فرهنگ ميان موجود جدي برخوردهاي زمينه و

 موضوع به که است( ص)محمد حضرت زندگاني از شرحي خود کتاب، نخست فصل سه که کرديم اشاره

 عين اهگ تلخيص، اين در. کنيممي آغاز را بحث چهارم فصل از ما دليل، همين به. ندارد ارتباطي کتاب اصلي

 عبارات، البالي در هم مطالبي بسا. ماست از عبارات ترکيب موارد، بيشتر در اما ايم آورده را کتاب تعبيرات

 (جعفريان رسول. )باشد شده افزوده منبع بر

 محوند عنوان به( ص)محمد: چهارم فصل

 رنسانس تا وسطي قرون آغاز از

 .:دهد مي رخ سوي دو در مهم اتفاق دو دوره اين در

 شمالي ربرب هايگروه و قبايل برآمدن روم، قديم تمدن نابودي برايند که روم مقدس امپراتوري تشکيل نخست

 الشت اين در. است روم مقدس امپراتوري تشکيل و مسيحيت يافتن رسميت اروپا، مختلف هايبخش در

 .کند برپا قديم رم بسان را متحدي اروپاي تا کوشدمي مسيحيت

 شينن مسيحي هايسرزمين سوي به آن پيشرفت عمده بخش که فتوحات توسعه و آن رشد اسالم، ظهور دوم

 يعني ن،دي اين رئيس عالوه به. شودمي مسيحيت مهم رقيب ترتيب بدين و است مديترانه درياي حاشيه در

 مسيح دنش کشيده صليب به تثليث، انکار بر عالوه و است مسيح حضرت براي شينيجان مدعي( ص)محمد

 .است سخت کليسا براي امر اين تحمل. کندمي انکار هم را

 و اسالم کردن منکوب براي مقدس امپراتوري سوي از صليبي جنگهاي برپايي واقعيت، دو اين حاصل

 طول به 1830 سال تا و آغاز ميالدي 1059 سال از انبرده اين. است آنان دست از مقدس سرزمين درآوردن

 دوم جنگ در که آن تا شد شامات مناطق از بسياري و المقدس بيت تصرف به منجر جنگ اين. انجاميد

 جنگ چند هم آن از پس. کرد بيرون مناطق آن از را آنان ايوبي الدينصالح داد، رخ 1111 سال در که صليبي

 بيت هب ديگر مسيحيان و بود همراه شکست با همگي که شد برپا مقدس وريامپرات سوي از ديگر صليبي

 .نيافتند دست المقدس

 روابطي رد که است اطالعاتي برپايه اين. گيردمي شکل( ص)محمد به اروپا نگرش که است فضايي چنين در

 ار آن مسلمانان اب خود ميان دشمني قالب در حال عين در و آوردند دست به اسالمي شرق با اروپائيان که
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 از يساختگ و واقعي غير تصويري که بود خونبار و پرآشوب هايسده اين درطي درست. »کردندمي تحليل

 .«يافت استيال اروپا سراسر بر و گرفت شکل( ص)محمد

 متون از برخي از برگرفته گرچه آنها غالب که داشت وجود اروپا در( ص)محمد از هاييآگاهي زمان، اين

 پيش الدج ظهور پرده آخرين اسالم که تفکر اين تأثير تحت و درآميخته هاافسانه و اوهام با اما بود، اسالمي

 .داشت قرار است، مسيح ظهور از

 ديد از( ص)محمد براي معجزه نشدن روايت داشت، فراوان مادي معجزات مسيح مسيحيت، در که آنجايي از

 نوعي عنوان به هم نبوت ادعاي بحث. کردمي معرفي دشيا و دروغين شخصيتي را حضرت آن شخصيت آنان،

 .شدمي توصيف هاغربي سوي از صرع بيماري

 سپانياا طريق از آنان که رقيبي. بود درآمده اروپائيان براي مهم رقيب يک صورت به اسالمي تمدن زمان، اين

 مورد کي دين فقط نه ترتيب بدين و برانگيخت هم را هااروپائي حسادت امر اين. شناختند را آن سيسيل و

 ها، هعرص همه در هم تمدني و علمي هايپيشرفت بلکه دوم، مورد نظامي هايپيشرفت و بود آشکار اختالف

 .داشتمي وا حسادت به را اروپا

 طريق از سوم و اسپانيا: دوم بيزانس،: اول. بود طريق سه از( ص)محمد باره در غرب اطالعاتي منابع

 .کردند شرکت صليبي جنگهاي رد که هاييشواليه

 نوشته( ص)محمد باره در De Haeresbus Liber کتاب در که است کساني نخستين از يکي دمشقي، جان

 را وا گسترده جنسي ميل و جنگ به فراوانش عشق خديجه، ثروت از اش گيري بهره حضرت، آن باره در و

 زاهدانه روحيه با خصوص به داشت توجه بايد جنسي، ميل باره در. گذاشت ارث به وسطي قرون براي

 دعتگرانب وسيله به محمد که است معتقد وي. داشت منفي تأثير مسأله اين اندازهچه تا وسطي، قرون کليساي

 .پرداخت عرب اغواي به بعد و شد اغوا مسيحي مشکوک

 را آنان و دارد اوانفر تکيه آنان طلبي جنگ و نشين باديه اعراب روي وسطي، قرون ديگر نويسنده معزز بيد

 فرهگ در که هاساراسن کلمه از استفاده با مجموع در و شناساندمي جاهل و طلب جنگ و گستاخ مردمي

 .کندمي وصف را اسالم و( ص)محمد است، نشين باديه اعراب معناي به اروپايي

 تأثير تحت و درآميختند انانمسلم با آساني به مسيحيان و بود آمده کنار اسالم با طوالني دوره يک طي اسپانيا

 هنگفر زمان، همان. بريزند فلسفي زبان به را آن کم دست و کرده بازسازي را خود فرهنگ توانستند آنان،

 و يمسيح جماعت ترتيب بدين. بودند اسالمي فرهنگ از متأثر هم آنان و بود نيرومند اسپانيا در هم يهود
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 از شماري که نگذشت چيزي اما. پرداختندمي عرب اشعار و اسالمي متون مطالعه به طبيعي بسيار يهودي

 ندپرداخت اسالم و محمد کردن بدنام به شروع اسالمي، فرهنگ در همکيشان ادغام ترس از مسيحي، نخبگان

 ينا از افرادي نخستين از برخي. گيردمي شکل نقطه آن در که است( ص)محمد از تصويري سرآغاز اين و

 راتعبا از برخي به استناد با را کار اين و کردندمي تصوير الزمان آخر در دجال ظهور سرآمد را اسالم دست،

 هوشمند جوانان همه که دريغا: »نوشت 119 سال به ميالدي نهم قرن در آلواروس. دادندمي انجام مقدس کتاب

 هک اهميتبي آثاري عنوان به مسيحي متون از اما... اندآورده روي اعراب کتب مطالعة به مشتاقانه مسيحي

 .«کنندمي ياد نيست عنايت و توجه شايسته

 چون مفاهيمي با که ماخمت آلماني در و ماحون فرانسه در و محومت محون، مواردي در يا محوند اسامي»

 و مسيحي نمايشي هايدوره نويسندگان توسط که بودند هايينام جمله از مترادفند، بت و عفريت و ديو

 .«شدند ابداع دوازدهم سده اروپاي( رومانس) حماسي و قانهعاش هايداستان

 دشمن و شد ساخته فراوان شد،مي پرداخته اروپا ستايش به آنها در که حماسي داستانهاي دوره، اين در

( ص)محمد همان يعني محون که بود آمده داستانها اين از برخي در. بودند مسلمانان آنها، همه در مشترک

 را هوهي که يهوديان و را پدر خداي که مسيحيان مثل و کنندمي پرستش را آن هاساراسن که دارد را بتي حکم

 هايدوره و هاترانه در( ص)محمد ترتيب بدين. شوندمي محون دامن به دست هم آنان خوانندمي کمک به

 «ممتري» هواژ انگليسي زبان در که آن شگفت. شدمي تصوير بت يک عنوان به اروپا وسطايي قرون نمايشي

 (Mammetry )پرستي بت همان يا و تصاوير و هامجسمه پرستش آن معناي و شده گرفته محومت از 

 .است

 عين در و واقع خالف و ايافسانه قدر آن گاه است، شده ساخته( ص)محمد باره در که هاييداستان از برخي

 ايهتوده ميان معموال هاسروده اين. است آور شرم آنها نقل حتي که است ايشان شخصيت و شأن از دور حال

 يطانش به - باهلل نعوذ - يا بت به حضرت آن تصوير. يافتمي فراوان رواجي و شدمي دست به دست مردم

 از ختيس شکست صليبي سپاه دوم، صليبي جنگ از پس که زماني. يافت ادامه و داشت وجود ادبيات اين در

 هک انداخت کردند،مي ياد «شيطان» تعبير با ايشان از که( ص)محمد ردنگ بر را گناه همه خورد، مسلمانان

 را بيصلي دوم جنگ مذهبي رهبري که کِلرُو برنارد راهب مقابل در زمان همين. بود ساختگي پيامبر يا دجال

 درست را اسالم و درآيند دوستي و صلح در از کند وادار را مسيحيان تا کوشيدمي کلوني، راهب داشت،

 از تدس تا وادارند را آنان مسلمانان، حتي و عموم براي آن افشاي و قرآن ضعف نقاط شناخت با و ناسندبش

 قرآن زا التيني ترجمه يک خود درآمد محل از تا کوشيد راهب اين. بگروند مسيحيت به برداشته مسلماني
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 را کار اين ميالدي 1111 سال در او و شد واگذار کتن رابر نام به انگليسي يک عهده به کار اين. کند آماده

 .کرد تمام

 شدن پيروز با مسيحيان حتي بود معتقد که بود بيکن راجر بود، صليبي جنگهاي مخالف که کساني جمله از

 را سيحيم تعاليم آميز مسالمت و منطقي ترويج و تبليغ» او. کنند مسيحي را مسلمانان توانندنمي هم نبرد در

 ابن و يفاراب و کندي از متوني با بيکن. «کردمي عنوان مسيحيت جهان گسترش و بسط براي ممکن راه تنها

 .دارد ترقي و تعالي به رو اسالم که بود معتقد و بود آشنا بود شده ترجمه التين به که شد ابن و سينا

 گونه دشنام پسوندهاي بدون را اسم آن کسي و بود هتاکي و دشنام با همراه( ص)محمد نام بردن زمان اين

 چاپ به ميالدي 1118 سال که Piers Plowman عنوان با لنگلند ويليام انگليسي شاعر اثر در. آوردنمي

 متن، اين در. «دارد جاي دوزخ اسفل در دوزخي نيروهاي ميان در که حالي در بينممي را( ص)محمد» رسيده

 ظرن از. است کرده درست ديديج آيين و شده مرتد عربستان در که است گزار بدعت کاردينال يک محمد،

 .هاست دجال خيل دار طاليه( ص)محمد شاعر، اين

 شريفاتت رئيس را( ص)محمد اسکاتلندي، شاعر دَنبار ويليام انگليسي، شاعر آن از پس سال پنجاه و صد يک

 .کندمي وصف جهنم

 راهنما يک همراه را خواننده کمدي، اين در دانته. است حلقات همين از ايحلقه هم او الهي کمدي و دانته اما

 بيست .هستند هاييشکنجه چه گرفتار مسيحيت دشمنان که دهدمي نشان و بردمي بهشت و برزخ و دوزخ به

 نابرينب. دادند دست از بود فلسطين در آکر که را خود دژ آخرين هاصليبي الهي، کمدي تدوين از پيش سال

 ار( ص)محمد دانته کمدي، اين در. بود صليبي جنگهاي از ناشي هايشکست سيطره تحت همچنان دانته

 ته،دان نظر از. است کشيده تصوير به دردمي هم از را اش شده چاک سينه خود دستان با که گناهکاري چون

 بذر و بود کفرآميز شيادي نوعي که وحي نزول دعوي دروغين، مذهب ترويج: از بود عبارت محمد گناه

 .پاشيد جهان در را اختالف

 نميا فاصلي حد و شده نوشته ميالدي چهاردهم قرن دهه نخستين در که اثري عنوان به الهي کمدي اهميت

 دانشگاه عربي استاد يک اواخر اين در. است بوده توجه مورد هميشه است، رنسانس آغاز و وسطي قرون

 نه ودهب اسالمي مظاهر و تصاوير از متأثر است، جهنم وصف که دانته الهي کمدي اوج نقطه که نوشت مادريد

 ناي نظر از واقع، در. است نبوده باره اين در دانته کار در هم خالقيتي مشهور، برخالف و يوناني اساطير

 لهجم از و برده جا همه به را( ص)محمد جبرئيل، و بوده معراج به مربوط نقلهاي از برخي در آنچه نويسنده،

 .است بوده الهي کمدي در نتهدا براي منبعي داده، نشان او به را جهنم
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 – او شدم، چشم سراپا او دين با من که حالي در: است چنين دارد( ع)علي و( ص)محمد از دانته که عبارتي

 شقه ونهچگ تنم که ببين: گفت و انداخت من به نگاهي بردريده، هم از را اش سينه دستانش با – محمد يعني

 در وان،ر من پيشاپيش در اشکريزان نيز علي. است شده رحهش شرحه چگونه که را محومت بنگر. است شده

 ،زنده هنوز چه اگر بيني،مي اينجا در که دگران آن همه و واشکافته هم از چانه تا جبين از اشچهره که حالي

 .شقاقند و ستيز آن مروجان همه و همه

 پاينده و عميق بس تأثيري بود، کرده ارائه( ص)محمد از تصويري چنين که دانته اثر که کرد تصور توان مي

 .گذاشت برجاي پياپي هايسده طي مسيحي غرب اذهان بر

 رنسانس از پس اروپاي در( ص)محمد: پنجم فصل

 ترکان تهديد

 رکهات که بود نشده محو صليبي نبردهاي طي مسلمانان و مسيحيان ميان برخوردهاي از هااروپايي ذهن هنوز

 که آگاهيم. گرفتند داشتند، را تصرفش آرزوي بود سال هزار که را سطنطنيهق 1191 سال در و رسيدند راه از

 چند ودهرب افتاده کامل جدايي غرب کاتوليک کليساي با شرق ارتدوکس کليساي ميان ميالدي، 1091 سال از

 چهارصد گذشت از پس اکنون و بود گذشته اتحاد براي زمان اما کردند منعقد اتحادي عقدي 1115 سال در

 واپسين در عثماني دولت که ميالدي 1511 سال تا زمان اين از. کردمي سقوط ارتدوکس کليساي مرکز ل،سا

 که آن شگفت. بودند اروپا مسيحيان براي کابوسي ترکان، قرن، پنج طي گسست، هم از جهاني جنگ روزهاي

 اروپا در مسلمانان حضور ترتيب اين به و دادند دست از کامل طور به را اسپانيا 1158 سال در مسلمانان

 رايب اسالم چيز همه بلکه نبود اعراب از نامي ديگر آن از پس و شانزدهم قرن در بنابرين. کرد پيدا خاتمه

 شتسر( ص)محمد مسيحي، دوره اين ادبيات در که است دليل همين به. شدمي خالصه «ترکان» در اروپائيان

 .عرب نه شودمي شناخته ترک اهريمني

 و غربي روم به شرقي روم متفکران گريز و قسطنطنيه تصرف عَرَضي نتايج از يکي که باشيم تهداش توجه

 چيزي ود،ب اومانيسم تفکر احياي تدريج به و يونان دوره کالسيک آثار احياي ايتاليا شمال در آنان سکونت

 .گرديد آغاز ااروپ در شگرف تحولي چاپ، صنعت آمدن ميدان به با و شده شناخته رنسانس سرآغاز که

 رانمساف توسط شده ارائه اطالعات نه و تکنيکي هايپيشرفت آغاز نه اومانيسم، پديده و رنسانس نه اما

 آثار در و نکرد ايجاد( ص)محمد به نسبت اروپائيان نگره در تأثيري کدام هيچ ايران، و خاورميانه به اروپايي

 ناختهش شياد شخصي و بين طالع باز، نيرنگ ساحري اساطيري، خدايي عنوان به( ص)محمد همچنان دوره اين
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 جمله از اسالمي عقايد به مربوط اطالعات از سرشار اروپائيان هايسفرنامه که است حالي در اين. شدمي

 .بود مسائل ديگر و عبادات و توحيد

 که است راهب بحيراي داستان( ص)محمد نبوت تحليل در اروپائيان ميان در توجه مورد هايداستان از يکي

 راهب اين حجره به مرتب( ص)محمد که نويسدمي ماندويل سرجان. بود مسيحي هاينوشته استفاده مورد

 را آنان مردانش توسط گرفت،مي هاراهب از را الزم اطالعات اين از بعد محمد گويدمي او. رفتمي مسيحي

 هايبانز اکثر به بود، شده نوشته انسهفر زبان به که اطالعات قبيل اين با شخص اين سفرنامه. کشتمي

 .شد ترجمه اروپايي

 1983 و 1159 ،1113 سالهاي در انگليسي به بار سه فقط که – بِنِديکتي راهب يک – هيگدن اثر جهان تاريخ

 روازپ سرش باالي دانه براي تا بود کرده تربيت را او( ص)محمد که آوردمي را کبوتري داستان شد، ترجمه

( ص)مدمح که است شتري داستان ديگر، داستان. فرستدمي وحي او به که بود خوانده القدس روح را او و کند

 و ودب آويخته شتر اين گردن بر را قرآن( ص)محمد. بگيرد را غذايش او دست از فقط که بود کرده تربيت

. است آسماني پيامي اين که گفتمي مردم به و گرفتمي را او محمد و زدمي زانو شد،مي او نزديک وقتي

 قويتت و مسيحيت تضعيف براي( ص)محمد که است هاييراه از يکي هيگدن، ديدگاه از جنسي هايجذابيت

 .بود کرده انتخاب اسالم

 در است شاهزادگان سقوط عنوانش و شده سروده 1111 – 1110 سالهاي ميان که گيت ليد جان منظوم اثر

 زن با اهدافش تحقق براي داندمي جادوگري را( ص)محمد ن،دروغي پيامبر ماحومت، عنوان با بخشي

 را او يارد و کندمي بيزانس امپراتور هراکليوس با جنگ آهگ او ثروت از استفاده با و کرده ازدواج ثروتمندي

 در آن از پيش که کرده ياد( ص)محمد صرع بيماري از همچنين او. نمايدمي تصرف اسکندريه حد سر تا

 داستان آورده، اثر اين در او که هم ديگر قديمي داستان يک. شدمي گفته باره آن در اوانفر وسطي قرون

 .خوردند را او... از ايدسته و بمرد او بود مستي از ناشي که صرعي حمله پي در که است( ص)محمد رحلت

 !شد خوک گوشت خوردن و شراب تحريم سبب امر همين

 دبيا هايخالقيت از ناشي برخي و بود رسيده ارث به وسطي قرون از که افسانه اين که داشت توجه بايد

 ات دانيممي که طوري به. ندارد وجود قرآن از درستي شناخت که دادمي نشان بود، مسيحي هنرمند شماري

 ينيالت به قرآن دوازدهم، سده ميانه در گرچه نداشت، وجود اساسا انگليسي به قرآن ترجمه 1115 سال از پيش

 .بود شده ترجمه
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 توهمات از شماري بردن ميان از براي فکري هايفعاليت آغاز از هايينشان البته رنسانس، آغازين قرن در

 دانستنمي مسيحيت و اسالم مشکل حل راه را جنگ که بود اسپانيايي اسقف يک سگوويايي جان. آمد پديد

 شمرگ از پس البته که داد انجام پانيايياس مسلمان يک کمک با قرآن از ايترجمه منازعات اين حل براي و

 آلماني اسقف به سگوويايي جان. کردند پنهان را آن او، روحاني دوستان واقع در و شد گم 1191 سال در

 گزاربر مسيحيت و اسالم دادن آشتي و هاعداوت به دادن خاتمه منظور به همايشي بايد که نوشت نيکالس

 .شود

 که وسسيلوي آئناس. داشتند آگاهي مسيحيت و اسالم آيين مشترک اصول از که بودند هم کساني زمان، اين

 سازگاري و افقتو نقاط مسلمانان و مسيحيان بين: »نوشت فاتح محمد سلطان به بود پاپ قسطنطنيه فتح زمان

 و جزا نظام و اخروي حيات ايمان، ضرورت جهان، آفريدگاري يگانه، خداي به اعتقاد. دارد وجود بيشماري

 بنايم و شالوده، عنوان به تورات يا عتيق عهد مقدس کتاب از مشترک گيري بهره و روح جاودانگي پاداش،

 حال، ناي با. «داريم اختالف يکديگر با که خداست ماهيت و ذات مورد در تنها. مشترکند اصولي اينها تمامي

 !شود مسيحي فاتح، محمد سلطان تا بود کرده درخواست نامه اين در پاپ

 دفاع يحمس از سخت مسلمانان که است همين انگيختهمي بر را مسيحيان شگفتي بايستمي که نکته يک

 رهنگف در که جايگاهي به توجه با مطلب اين که پذيرندنمي را او شدن کشيده صليب به هرچند کنند،مي

 .کند کم هم را هاستايش آن اثر توانستهمي داشته مسيحي

 قساوت باره در آمده، اسالم باره در اروپا مذهبي ادبيات در آنچه بعد، به قسطنطنيه تصرف از پس روزگاري از

 .شدمي دانسته يکي اسالم شرارت با ترکان شرارت اينان، نگاه در. است آنان خونريزيهاي و ترکها

 خاطر به تيمور از سرود، 1911 سال در که اشعاري در مارلو کريستوفر تا شد سبب ترکها، با دشمني شدت

 يبنص را فراواني هايدشنام تيمور، زبان از بود، ساخته که شعري در و کرده ستايش ترکان به اش حمله

 سانب تيمور اثر، اين در. است داده را قرآن سوزندان دستور تيمور که کند وصف را ايصحنه و سازد محومت

 .شودمي ظاهر مسيحي يکي

 مسيحيان قلوب در آن از شده ايجاد جراحت هم امروز به تا حتي که است وقايعي آن از قسطنطنيه واقعه

 در يرشکسپ حتي. است يافته انعکاس فراوان آن، از بعد اشعار و هانمايشنامه در دليل همين به. است موجود

 است آورده فرانسه پادشاه دختر کاترين به وي قول از نوشت 1100 سال حوالي در که پنجم هنري نمايشنامه

 به را ترکان شري و رود قسطنطنيه به که انگليسي نيم فرانسوي، نيم بياميزيم، را پسرکي گل» هم با بيا که

 يعني 1180 سال به مربوط پنجم هنري داستان که بود حالي در اين. «برخيزد چالش به آنان با و بگيرد چنگ
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 ندارد اريخيت اشتباه چنين به توجه که است قوي چندان شکسپير حس اما. است قسطنطنيه سقوط از پيش 11

 .دهدنمي اهميتي آن به يا

 «مسيح ضد» عنوان به( ص)محمد: ششم فصل

 کليسا اصالح جنبش دوران در اسالم و محمد

 طرف از و کرد بلند را پاپ شخص و کاتوليک کليساي با مخالفت پرچم شانزدهم، قرن دهه دومين از لوتر

 اومانيست يک که هم ايراسموس. آمد پديد اروپا در بنيادين تضاد يک پس اين از. شد تکفير کاتوليک کليساي

 عبيرت در که بود اختالفاتي همه وجود با خداوند تکريم و وتقديس مذاهب و اديان همه با مدارا جانبدار بود،

 اکنون که مهمي بخش ميان در مسيحيت، درون در اختالفات گرفتن باال با. داشت وجود آنان ميان حقيقت از

 تأثير نيانگزارب حد در که لوتر. بود گرفته قرار مسيح برابر و کرده پيدا را دجال عنوان پاپ بود، گرويده لوتر به

 ديگر همراه که کرد مطرح اسالم و( ص)محمد باره در هم را تندي هايديدگاه داشت، پروتستانتيسم در

 طيوس قرون فرهنگ در که دجال وانعن که بود آن مهم و اکنون اما. يافت رواج پيروانش ميان به انتقاداتش

 ودب واقعي دجال که بود پاپ اين پروتستانها، نظر از و داده پاپ به را خود جاي شد،مي اطالق( ص)محمد بر

 عنوان اب کتابش مقدمه در کِراموِل و بود اهميت با بسيار مسيحيت، در دجال مفهوم. بود درآمده مسيح برابر و

 از تر ضروري دانشي هيچ مسيح، عيسي بشري منجي و خدايمان از پس: نوشت «دجال همان روم پاپ»

 هتوسع آن از پس و رنسانس آغاز در پاپ مصداق اکنون. «نيست موجود دجال ناب و حقيقي مفهوم شناخت

 :بود اين پرسش. بود يافته

. ستدانمي پپا در را دجال حقيقي تجسم لوتر ؟(ص)محمد يا يهوديان ترکها، ها، اسقف پاپ، کيست؟ دجّال

 يک که را پاپ خطر اما دانستند،مي اهريمني وجود را( ص)محمد و پاپ همزمان، انگليسي پروتستانهاي

 و ترکان ميان مقايسه در شد نوشته 1990 سال در که اينمايشنامه در. دانستندمي بيشتر بود، داخلي دشمن

 مسائل يانم مقايسه در. «شمايند از بهتر بار هزار ترکان که گفت توانمي جرأت به» که شد گفته هاکاتوليک

 1111 سال حوالي در( Jon Wycliff) وايکليف جان بدي، لحاظ به( ص)محمد وجود و مسيحيت داخلي

 و کرده اشاره «غربي هايمحومت ما» شعار از غربي مسيحيت در موجود هايبدي به اشاره براي ميالدي

 .کليساست هاييبدرفتار و عدالتيبي و آز و حرص مقصودش

 و دبو جدي واقعا ترکان خطر که بود زماني شانزدهم قرن در مسيحيت دنياي در جدايي به مربوط تحوالت

 دگي،سالخور زمان در لوتر و بود مهم همچنان اسالم با مبارزه بنابرين. بود کرده ساقط را مجارستان پادشاهي

 .ردک ترجمه آلماني به را مونتکروچه اثر «قرآن رد» کتاب
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 نايتع و لطف که بود آمده پديد شبهه اين و کردمي جلوه نيرومند بسيار اروپائيان نظر در اسالم زمان، اين

 بيشتر اسالم رد رستگاري که پرداختمي هم بحث اين به بايد لوتر بنابرين. است شده ترکان پشتيبان خداوند

 که فتگ و افتاده ترديد به هم خودش يکبار که نمود چنان داشت، که اعترافاتي در لوتر مسيحيت؟ يا است

 هر هوديان،ي و ترکان نظرم در بودم، پذيرفته پيامبري به تقريبا را... محمد» که بود شده بدر راه از چنان زماني

 .کند ورد خود از را شيطان است توانسته يکباره که افزود اما. «داشتندمي بر گام ناب قدوسيت طريق در دو

 هک گفتمي و ديدمي دجال واقعي مصداق را پاپ همچنان لوتر داشتند، اروپا براي ترکان که خطري همه با

 و ترکان يکسره بيروني دشمنان وي آثار در حال، اين با. آن از بيرون نه است مسيحي جامعه درون در دجال

 .است گفته آنان عليه فراواني مطالب وي و هستند( ص)محمد و يهوديان

 مطالعه را آن گرفت قرار اختيارش در قرآن از ايترجمه که ميالدي 1918 سال در تازه ترلو رسدمي نظر به

 ار ايشان او، طرف از مسيح ربانيت نظريه رد و يگانه خداي به( ص)محمد اعتقاد دليل به همچنان اما کرد،

 فاوتيت پاپ با ينبنابر و خدا، نه است کرده دريافت شيطان از را متون اين که دانستمي دروغين پيامبري

 تا چرا که اين اما. دانستمي محکوم ندارد، معجزه که پيامبري عنوان به را( ص)محمد همچنان وي! ندارد

 .دانستمي زيرکي و مهارت البته و ريا دروغ و مکر از ناشي را آن است، آورده دست به پيروزي حد اين

 هودياني سوي از که بود انتقادي دو ديگر، طرف از مسيح ربانيت و طرف يک از متعال خداي توحيد از بحث

 و يهودي دض تنفر عباراتي، در مسأله، اين به عنايت با لوتر و شدمي مطرح مسيحيت به نسبت مسلمانان و

 نهچگو: آورندمي فرياد ما بر محمد و يهود منطق: »دادمي نشان تثليث نظريه شرح در را خود مسلماني ضد

 ستا ممکن چگونه باشد؟ خدمتکاري خدا، است ممکن چگونه است؟ پذيرفتني داخ مورد در ايگفته چنين

 ...«.باشد؟ ايبيچاره گناهکار او

 عقايد به و دباش اعتنابي است گفته کتابش در( ص)محمد آنچه به که کردمي تأکيد مسيحيان به همواره لوتر

 حمدم اگرچه... باشيد خرسند و قانع مسيح در مجسم خداي خصوص در تان عقيده به شما و: »پايبند خويش

 .«بمانيد مصلوب مسيح با دهند،مي ادامه خود اکتشافات به همچنان پاپ و

 متحجر يا اومانيست: هفتم فصل

 هيجدهم قرن در اروپائيان آثار در محمد

 هاينگراني رفع و اروپا براي ترکان خطر کاهش براي آغازي 1111 سال در وين از خارج در ترکان شکست

 تکان دوران. بود بود اومانيسم رواج و روشنگري دوران هيجدهم قرن ديگر، سوي از. بود دولت اين از ناشي
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 هم فکري آزادي تدريج به زمان اين. است خرد عصر اصطالح به يا خرد حاکميت دوران( 1110 – 1381)

 .آورند بانز به گذشت،مي دلشان در که را مطالبي سانسور، و محدوديت با ولو توانستندمي کساني و آمد پديد

 بود اين در گذشته با آن تفاوت تنها و داشت ادامه همچنان( ص)محمد و اسالم به حمالت هيجدهم، قرن در

 اين حال، عين در. اسالم دين نه کردند متمرکز( ص)محمد شخص روي را خود توجه تمامي منتقدين، که

 .کردمي عرضه هم متفاوت آثاري گاه کرد،يم تکرار را گذشته مطالب گاه که طور همان دوره

 انتقادات همان تکرار که نوشت قرآن مؤلف باره در عنوان با ايرساله 1381 سال در فرانسوي ورتو دو آب

 باري و ندببي طرفدار و پرداخت اسالم تبليغ به شمشير لبة با( ص)محمد که آن جمله از. بود وسطايي قرون

 دکرمي مطالعه را جديد عهد و عتيق عهد مقدس کتب مضامين مخفيانه،( ص)مدمح که دارد تأکيد وي. بود

 وحي رتفسي يا ثروتمند زن يک با ازدواج همچنين وي. گرفتمي کمک جديدش طرح بنيادافکني در آنها از و

 .کرد عنوان رساله اين در بود، وسطي قرون در که ايتوزانه کينه مطالب ديگري و صرع بيماري به

 1318 سال در محومت زندگي عنوان با کتابي( Cont de Boulainvilliers)  بولنويليه دو کنت بر،برا در

 کليسا ادعاي اين او. کرد معرفي منطقي و ساده اصيل، فطري، ديني مسيحيت، برخالف را اسالم و کرد منتشر

 و رت عاقالنه و تر منطقي که گفت و کرده رد است نابخردانه مسيحي، عقل اساس بر( ص)محمد دين که را

 تمدنبي فردي محمد که را وسطي قرون اروپاي ادعاي اين همچنين وي. ندارد وجود او دين از قبولتر قابل

 گوشت. است مفيد بدن سالمت براي ختنه. کرد دفاع هم مسلمانان رسوم و آداب از حتي او. کرد رد بوده

 اويهز از گرمسير مناطق در هم وضو و غسل و شستشو. شودمي بيماري بروز باعث گرمسير مناطق در خوک

 .آورد پديد پايدار سنت يک نتوانست بولنويليه کار متأسفانه. است مفيد بسيار بهداشت

 در يرپ سنت دو ابه نمونه براي. شودمي نوشته اروپائيان تازه افکار با متناسب هم جديدي هايرديه زمان اين

 قمناط در که کرد استخراج اصل اين از را اسالم برآمدن پديدة «زممحومتي عليه ايخطابه» عنوان با متني

 عصبت به نهايت در وي نظر به که است امر همين از ناشي اسالم آمدن و است بيشتر تخيل قدرت گرمسير

 ند،ک نفوذ هستند خردمندتر که سردسير مناطق مردمان ميان تواندمي افکار اين. شودمي منتهي هم تحجر و

 .باشند نادان هم آنان که صورتي در البته

 با که کرد معرفي طلب جاه فردي را( ص)محمد رساند چاپ به 1313 سال در که کتابي در گوئر آنتوان ژان

 فصاحت در محمد هرگاه که گويدمي وي. کندمي استفاده خود اميال ارضاي براي ابزاري را آن دين، تحريف

 يدوروي و تزوير را مشابهت وجه کرده، مقايسه کرامول با را( ص)دمحم او. شدمي متوسل زور به آوردمي کم

 دوم فصل در گوئر.داشتند شوهرانشان تشويق در مهمي نقش هم آنها دوي هر همسر. داندمي دو آن پنهايي
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 چيز ههم که چيزي! روندنمي بهشت به لذا و اندبهرهبي روح مزيت از زنان اسالم، نظر از که گويدمي کتابش

 تکرار را وسطايي قرون انتقاد همان هم زنان به( ص)محمد ناپذير پايان تمايل روي وي. است آن الفبرخ

 و زنان دوست بزرگترين( ص)محمد که گفتمي و گذاشت اثر هم ديدرو روي که بود مطلبي اين. کندمي

 دنرسي اساس ار ناباوري و شک و نداشت اعتقادي هم مسيحيت به البته وي. است بوده عقل و خرد دشمن

 چونان هک کساني از شماري داشت توجه نکته اين به بايد ترتيب بدين. دانستمي فلسفي نگرش يک به

 ودند،ب قدرتمند مسيحي روحانيون هنوز که فرانسه جامعه در و بودند دين اصل منتقد انديشيدند،مي ديدرو

 .بود دين اصل اصلي، هدف که حالي در دادند،مي قرار هجوم مورد سانسور بدون را اسالم دين

 يمدخل يافت، انتشار هيجدهم قرن ميانه و بودند دار عهده را نظارتش دالمبر و ديدرو که المعارفي دايرة در

 از تمجيد با همزمان. بود تنيده هم در اما سرزنش و ستايش از ايآميخته که يافت اختصاص محومت به هم

 تسياس طور همين و همسري چند تأييد نيز و جنسي تمايالت از دانتقا باز اما تهور، و قدرت لحاظ به وي

. آيديم کوتاه حال شرح اين در يکسره وسطايي قرون انتقادهاي همان مقياس در نبوت دروغين ادعاي و فريب

 به( ص)دمحم از خود «انتقادي – تاريخي فرهنگ» در که بود بيل پير از اينوشته از متأثر نوعي به مقاله اين

 ودخ عالئق و مصالح با را لطيف جنس که اين يا و نبود برخوردار زنان زيرکانه همکاري از که کسي انعنو

 زيبايي زنان که نکرد حمله ايران به روي آن از( ص)محمد گويدمي حال عين در و کرده ياد کرد،نمي درگير

 !کند نفس کف نتواند که ترسيدمي و داشت

 رنگ و شکل هر در تعصب و تحجر مخالف او. است ولتر اروپا بلکه انسهفر دوره اين نويسنده مشهورترين

 يا محومت» نمايشنامه شناختمي خود کار بهترين را آن هم خودش که وي اثر مشهورترين. بود مذهب و

 متن. آمد صحنه به بعد سال سه و نوشت 1311 سال در که بود( Mahomet ou le Fanatisme) «تحجر

 جرايا عثماني، سفير رسمي اعتراض خاطر به هم يکبار و گرفت قرار چهاردهم بنديکت پاپ توجه مورد آن

 وشتهن اروپا در( ص)محمد به نسبت موجود قديمي ذهنيت اساس بر که ساختگي داستان اين. شد ممنوع آن

 کنديم تصوير انديشتوطئه و غارتگر فاتحي و قدرت تشنه آشام، خون جنگجويي( ص)محمد از است، شده

 چند و حارثه بن زيد عمر، ابوسفيان،. داردمي بر راه سر از هم را دوستانش نزديکترين طلبي جاه روي از که

 دستيابي براي ستيز هنگام به که شودمي تصوير چنان( ص)محمد و کنندمي بازي نمايشنامه اين در ديگر نفر

. شمردمي روا هم را محارم با زناي فشاهدا به رسيدن براي و است عاري وجدان عذاب گونه هر از قدرت، به

 هب حمله آن اصلي ابعاد و اجزا تمام تقريبا که چرا بود، بدتر هم آن نخست بخش از نمايش اين دوم پرده

 رفتهگ شکل( ص)محمد به نسبت وسطي قرون اوائل در که بود اينگره همان اساس بر( ص)محمد شخصيت

 محومت تگوگف اين در. است شگفت و مفصل است، ابوسفيان همان که زوپير با محومت گفتگوي بخش. بود
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 در خواهدمي و دارد عربي قبايل کردن متحد براي عظيم طرحي و است طلب جاه يک که دهدمي شرح

... کنيم ابرپ را عربستان دنيا اين ويرانه بر بگذار: »گويدمي او. کند غلبه آنان بر روم، و ايران ضعف فرصت

 .«سازم متحول را بدوي قوانين اين تا ام آمده من ايهزاره از پس

 به محومت شخصيت از استفاده سوء با که خودساخته نمايشنامه اين دل از او که دارد وجود احتمال اين

 بتهال. باشد بوده فرانسه دربار رفتارهاي سوء و هادشواري دادن نشان هدفش شده، ارائه تراژدي يک صورت

 اذهان در را( ص)محمد شخصيت تمام بيرحمي با ولتر که است آن مهم اشد،ب پرده پشت پنهاني هدف هر

 .کرد وصف شکل بدترين به بود، روشنگري قرن که هيجدهم قرن اروپائيان

 لتر،و کار با مقابله در مصري، معروف سراي داستان و نويس نمايشنامه الحکيم توفيق که بيفزاييم ما

 داد قرار اسحاق ابن سيره پايه بر هم را آن اساس و نوشت محمد حضرت براي 1511 سال در اينمايشنامه

 .نرفت صحنه روي گاه هيچ نمايشنامه اين اما بود توجه قابل آن علمي اعتبار جهت، اين از که

 دليل به را( ص)محمد «ملل رسوم و آداب باب در ايمقاله» عنوان با ديگرش اثر در 1391 سال در بعدها ولتر

 هب حتي وي. کرد تأکيد هم را پيغمبري دروغين ادعاي همچنان اما داد، قرار ستايش دمور شگرفش تأثير

 اليح شرح و کرده جانبداري( ص)محمد از که بود کساني معدود از که بولنويليه دو هايديدگاه با مخالفت

 اعتقادي دار،مسياست هم و باشد پيامبر هم کسي که شودنمي اين گفت و برخاست بود، نوشته او براي روشنگر

 .کردمي حکايت وي در مسيحي هايديدگاه عميق نفوذ از که

 يزندگ در آن کامل تجسم و شيادي راستين ماهيت» عنوان با کتابي هفدهم قرن اواخر در هم پريدو همفري

 پيا دروغين ادعاي هايويژگي تا کوشيد و نوشت «محومت
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 (ص) خدا رسول توسط مدينه در النبي مسجد محل انتخاب حکمت

 جعفريان رسول: نويسنده

 1119/  01/  11: سايت روي انتشار تاريخ

 

 انتخاب اين دليل. کرد انتخاب مسجد و يزندگ براي را محلي مدينه، به ورود در( ص)خدا رسول: خالصه

 در قطهن اين داشتن قرار انتخاب، اين حکمت که است شده تأکيد نکته اين روي مقاله اين در است؟ بوده چه

 .است شدهمي ناميده يثرب که است جايي ميانه

 پيش. گرفت صورت( ص)خدا رسول طرف از حضرت، خانه کنارش در و( ص)النبي مسجد محل انتخاب

 مدينه، به آمدن وقت در اصحابش از بسياري که جايي ماند، قبا در روز دوازده براي اقل حد حضرت آن، از

 ماما رسيدن و قبا مسجد تأسيس از پس اما. بود شده مستقر عوف بن عمرو بني طايفه درکنار محل، آن در

 قلمنت جايي به و کرده تحرک قبا از حضرت آن ،(ص)خدا رسول دختر فاطمه و اسد بنت فاطمه با( ع)علي

 .دارد قرار( ص)النبي مسجد امروزه که شدند

 دهمحدو نقاط از اينقطه در کدام هر که مختلف طوايف بيشماري، نقلهاي اساس بر حضرت، حرکت وقت در

 که بودند آن خواستار کردند،مي زندگي – شرقي و غربي حره و جنوب و شمال در قبا و احد مابين – يثرب

 .بماند آنان نميا حضرت

 مأمور وا که کنيد رها را شتر افسار «مأمورة فانها سبيلها خلوا» که بود اين شد داده معمول طور به که پاسخي

 .است

 بارتيع به يا «اخوال» النجار بني. کردندمي زندگي النجار بني که بود محلي شد، انتخاب که جايي نهايت در

 دهمان جا اين در شام به سفر وقت در هاشم شد،مي گفته که بود آن هم دليلش. بودند حضرت آن هايدايي

 به ضرتح هايدايي النجار بني بنابرين. بود ازدواج اين محصول عبدالمطلب. بود گرفته طايفه اين از زني و

 .آمدندمي شمار

 تهداش( ص)خدا رسول به نسبت دلدادگي و حمايت نوعي ها،دايي روي، هر به که آمدمي نظر به طبيعي اين

 .باشند
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 انتخاب ريديگ و بود الهي تقدير به اشاره که شتر بودن مأمور يکي. بود محل اين انتخاب در نکته دو اينجا تا

 .باشد داشته همراه به را حمايتي توانستمي که فاميلي نسبت نوعي داشتن دليل به محل

 که است شده روايت( ص)خدا رسول از که است اين آن و دارد وجود هم تر مهم نکته يک اينجا در اما

 اين هک پيداست. خوردمي را هاقريه ساير که ام گشته مأمور ايقريه به من القري، تأکُلُ بقَرية اُمرُت: فرمود

 .است مَثَل يک

 ن،آ داشتن قرار وسط حالت و مدينه مجموع در النجار بني محله جغرافيايي موقعيت اساس بر و ما نظر به

 شده حتصري آن به روايت اين در که است مطلبي اين. باشد محل اين انتخاب براي دليل رينت مهم تواندمي

 .است

 .دهيم ارائه مختصر شرحي بايد دارد وجود حديث اين باب در که نظري اختالف و مطلب اين شرح براي

 وهي يثرب الناس يقولون: شودمي افزوده کلمات اين «قرية» شرح در و حديث اين دنبال معمول طور به

 .الحديد خبثَ الکَير تنقي کما الناس تنقي المدينة،

 معناي(. 809/  1 :النهاية و البداية: بنگريد) است آمده «تنفي» «تنقي» جاي به آنها بيشتر بلکه نقلها، از برخي در

 .باشد بايد کردن تصفيه و کردن تميز يا کردن نفي آن،

 را مدينه همچنان - منافقان خاص طور به و – که کساني هب است ايطعنه حال، عين در شده نقل روايت

 که است شده نقل( ص)خدا رسول از که چنان است؛ شده نهي آن از شدت به که چيزي. ناميدندمي يثرب

 را آن مدتها تا منافقين، شودمي گفته(. 1/851: الهدي سبل) «اهلل فليستغفر يثرب، المدينة سمّي من: »فرمود

 .ناميدندمي يثرب همچنان

 يعباس منصور براي را آن انس بن مالک که چنان بود؛ مدينه محدثان و مردم محبوب «القري تأکل» حديث

 قح در احساني تا کند تحريک را منصور تا کرد تالش مالک. آمد مدينه به وي که بود زماني اين و خواند

 ات داد اعتمادش مورد شاگردان به هم او و گذاشت مالک اختيار در پولي. کرد چنين او و بنمايد مدينه مردم

 (.801/  8: السياسة و االمامة) کنند تقسيم

 ضمن کثير ابن. است گرفته قرار استفاده مورد مدينه براي فضيلت يک عنوان به روايت، اين ترتيب، بدين

 انس بن الکم که گويدمي و کرده حديث اين به اشاره شده وارد مدينه فضيلت باب در که رواياتي از بحث

 را کانيم تنها و کرد رد را نظر اين کثير ابن خود سپس. است متفرّد است، افضل مکه از مدينه که امر اين در

 نقل روايت باره در اما( 809/  1: النهاية و البداية. )است( ص)خدا رسول دفن مکان همان کند،مي استثناء که
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 هنياورد شرحي معناست، چه به «القري تأکل» که اين و کرده منفک آن صدور خاص شرايط از را آن که شده

 .است

 از يسار بن سعيد ابوالحباب طريق از که است روايتي آن و ندارد بيشتر اصلي طريق يک شده، نقل روايت

: الهدي سبل) مسلم و احمد و بخاري که است طريقي اين. است شده نقل( ص)خدا رسول از ابوهريره

: التاريخ و المعرفة) فسوي نيز( 8/113) الموطاء در مالک ،(915/  8) النبوه ئلدال در هم بيهقي و( 1/851

 .است آورده را سند همان پيشگفته منبع در هم کثير ابن و آورده را متن همان عين طريق، آن از( 1/111

 «القري تأکل» باره در توضيحي

 .ودش نقل کامل طور به روايت بعد و قبل است بهتر شود، روشن «القري تأکل» از مقصود که اين براي

( 1131) بخاري و( 111 ،813 ،8/813) احمد مسند از را زير روايت( 1/831) الرشاد و الهدي سبل در شامي

 به قيبيه از زبير، بن عبداهلل طريق از مسندش در منصور بن سعيد از ابوبکر، از( 111 الحج، کتاب) مسلم و

 بن عمارة از نقل به حسن بن يحيي از و ساعده، بن عويم از نقل به اقاسح ابن از و عقبه، بن موسي از نقل

 :کندمي نقل چنين خزيمه

 – بودند وي هايدايي که النجار بني سراغ به را کسي شود، مدينه داخل خواست( ص)خدا رسول که زماني

 و شاناي به داشتند يلحما شمشير که حالي در آنان. فرستاد – بود آنان از عبدالمطلب مادر که اين دليل به

 راحله( ص)خدا رسول برآمد، روز وقتي. بود جمعه روز روز، آن. «مطاعين آمنين ارکبوا: »گفتند اصحابش

 در هم مردم و شد سوار قُصوا بر حضرت. پوشيدند سالح و کرده اجتماع مسلمانان خواست، را خويش

 فتنر آيا: گفتند و آمده حضرت آن نزد عوف بن عمرو وقت، اين در. بودند ايستاده سواره و پياده وي، اطراف

 أکلت بقرية امرت اني: فرمود حضرت طلبي؟مي ما خانه از بهتر ايخانه يا است ماللت روي از ما نزد از شما

 رها را من ناقه. بخورد را ديگر قراي که خواهممي را ايقريه من مأمورة، فانها – ناقته اي – فخلّوها القري،

 .است مورمأ او کنيد،

 ظرف ينا. است شده ابراز ظرفي چه در «القري تأکل قرية امرت اني» سخن که دريافت توانمي ترتيب بدين

 آن هن است؛ بوده آن اطراف يا يثرب قراي از يکي ميان از دايمي اسکان محل انتخاب وقت در دقيقا تاريخي،

 .کند بانتخا را جايي ديگر شهرهاي يا حبشه يا مکه يا يثرب ميان که

 .کرد تأمل بايد باشد «القري اکّالة» مدينه نام يک که اين تصور بنابرين
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 آورده، ايترو ابتداي در که منابعي آن از يک کدام از را پيشگفته مفصل نقل آن شامي، که اينجاست مشکل اما

 نادرست د،دار وجود نامبرده مآخذ در عبارت آن عين که تصور اين. هيچکدام گفت، بايد است؟ کرده نقل

 .اند¬آورده «القري تأکل بقرية اُمرت انّي» همان حد در را ابوهريره روايت منابع، آن. است

 تربت و مدينه فضيلت يکم و چهل باب 189 ص) النبى شرف فارسي متن در که انس بن مالک از روايتي

 انس بن مالک:  که است چنين است، ابوهريره توسط شده نقل روايت از پس و آمده( السالم عليه رسول

 روم يهىد به که اندفرموده مرا گويدمى رسول. «القرى تفتح اى القرى تأکل» گويدمى آنچه معنى که گويدمى

 .است آمده( 1/39: الباري فتح در نقل همين. )بگشايند را ديهها آن، اهل يعنى بخورد، را ديهها همه که

 دانسته شدن حفت از کنايه خوردن، يعني است، شده گرفته ديگر يلقبا شدن فتح معناي به القري اَکّاله اينجا در

 .است شده

 شهرهاي با قياس در مدينه تمامي باره در شده نقل روايت که مبناست اين بر است، مالک نظر مورد آنچه

 براي قديم يثرب محالت از ايمحله انتخاب باره در حديث اين که کرديم اشاره که حالي در است؛ ديگر

 .بماند قبا در بودند خواسته حضرت از که است عوف بن عمرو طايفة پاسخ در و متاقا

 در مونهن براي. اندآورده را غنائم آوردن دست به و قراي ساير فتح معناي همان «تأکل» از لغوي، منابع بيشتر

 هم و أهلها بيغل اي: است آمده آن تفسير در و شده دانسته مدينه شهر حديث مصداق( 11:81) العرب لسان

 .يأکلونهاف اياها يغنمهم و عليهم القري يفتح و بأهلها دينه اهلل ينصر و القري من غيرها علي باالسالم االنصار

 را نشدي آنان کمک به خداوند و کنندمي غلبه ديگر قراي بر اسالم کمک به باشند، انصار که آن اهالي يعني

 براي معنا همين مانند. خورندمي را آنها گرفته غنيمت را آنها انآن و کرده فتح را هاقريه و رساندمي ياري

 و. 3/810: العروس تاج ؛1:185: المحيط قاموس: بنگريد نيز. )است آمده( 19:133) لسان در مزبور حديث

 (.1/39: الباري فتح در بيشتر تفصيل با معنا همين

 ابتداي در اسالم جيوش مرکز مدينه که اين يکي: است کرده مطرح احتمال دو حديث معناي در هم نووي

 وزير و رزق که است اين آن دوم معناي. آمد دست به غنايم و شده فتح ديگر بالد که بود آنجا از و بوده امر

 (.115: الحوالک تنوير) شودمي سرازير آنجا به ديگر نقاط غنايم و است شده فتح قراي از آن

 آمده( 3/818) المحلّي در که است مطالبي جمله آن از که شده دهدا حديث اين باره در هم ديگري هايشرح

. باشد همک بر مدينه برتري معناي به که آن نه است خاص برهه يک از اِخبار اين که دارد تأکيد حزم ابن. است
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 داشته تريبر جايي بر بصره که گويدنمي کسي اما است، بوده فارس و خراسان فتوحات مرکز زماني هم بصره

 .است آمده فتح معناي به «تأکل» کردن معنا همان ادامه در توضيحات، اين. تاس

 در رضي شريف. دارد هم فراواني ادبي شواهد قُري، ديگر کردن نابود يعني خوردن معناي به «اکل» تفسير

 نالف اکل» که شود گفته که اين مثل. است آورده مختلف شاهد چندين باره اين در( 110) النبويه المجازات

 .کند دشمني او با «عليه عدا» که شودمي گفته وقتي که «جاره

 روايت درست معناي

 لزوما نه تهالب و است ديگران بر غلبه معناي به اکل. داشت روايت اين صدور شرايط به توجه بايد حال، اين با

 مرکزيت طشراي اين ظحف براي شرايطي داشتن و مرکزيت است مهم آنچه. غنايم گرفتن و نبرد و فتح با همراه

 .است

 مدينه از ماسال ابتداي که، آن مراد، و است تمثيل يک اين: گويدمي روايت اين تفسير در ابوحاتم از حبان ابن

: بانح ابن صحيح) يافت خواهد استيال ملک ساير بر و کرد خواهد غلبه ديگر قراي بر سپس و بود خواهد

5/10.) 

 بر شهر اين برتري از کنايه هم شايد گويدمي غنائم، گرفتن و بالد ساير بر غلبه به آن تفسير ضمن زمخشري

 (1/11: الفائق) االحاديث يأکل حديث هذا: گوييممي که اين مثل باشد، شهرها ديگر

 بلکه ت،نيس بالد ديگر گشودن و فتح معناي به لزوما «اکل» به تمثيل که دارد آن به اشاره هم زمخشري سخن

 .است تريبر نوعي معناي به

 پاسخ در ار جمله اين حضرت که باشد روشن و باشد داشته اصيلي منبع الهدي سبل نقل اگر رسدمي نظر به

 رد محلي انتخاب در حضرت که گرفت معنا اين به را حديث آن بايد باشد، فرموده عوف بن عمرو طايفه

 عين در و باشد نقطه ترين يتپرجمع که کردند انتخاب را جايي مختلف، طوايف درخواست برابر مدينه،

 که اييج النجار بني محله به نگاهي. باشد داشته طوايف همه مکان با معقولي تناسب مکاني، لحاظ به حال،

 ومترکيل شش قبا، تا جنوب از و احد تا شمال از نقطه اين فاصله که دهدمي نشان دقيقا شد ساخته مسجد

 قطةن در مسجد باز است، کيلومتر شش و حرّه دو ميان که هم شرقي و غربي نظر از. است راه ميانه در و بوده

 نقاط هب دسترسي امکان آنجا از که است جايي انتخاب معناي به القري تأکل مفهوم بنابرين. دارد قرار مياني

 .باشد مختلف
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 المدينة، قري ام يثرب کانت: گويدمي که باشد جالب زباله ابن از عبارت اين نقل مطلب، اين تأکيد در شايد

 ثربي دقيق محل آن، تعريف در وي. است بوده مدينه قراي مادر – کرد اقامت پيامبر که جايي همان – يثرب

 (.13 الثمينه، الدرة) داندمي «زباله» تا «مال» و شمال در «جرف» و «قنات» بين ما را

 لرسو وقتي: است کرده نقل چنين الحسيني يحيي المدينه اخبار از نقل به الوفاء وفاء در هم سمهودي

 تگيخس و ماللت روي از آيا اهلل، رسول يا: گفتند کرده اجتماع عوف بن بنوعمرو آمد، بيرون قبا از( ص)خدا

 امرت اني: فرمود حضرت باشي؟ داشته ما خانه از بهتر مسکن و خانه تا هستي آن بر يا رويمي ما نزد از ما از

 آن امکد هر انصار قبايل و شد خارج قبا از حضرت ترتيب بدين ورةمأم فانها فخلوها القري تأکل بقرية

 خلوها: فرمودمي حضرت و دادندمي حمايت و نصرت وعده او به و خواندندمي خود سوي به را حضرت

 جايي سمت به پس زان و( 891/1: الوفاء وفاء) خواند سالم بني ميان در را جمعه نماز که آن تا مأمورة، فانها

 .کرد حرکت ساخت را اش خانه و مسجد که

. رديمک اشاره ما که است اينکته همان مؤيد است، شده گرفته مدينه تاريخ در کهن منبع يک از که نص اين

 معموال هک است چيزي آن با متفاوت ترکيب اين با روايت اين در هم «بودن مأمور» معناي که گفت توان حتي

 .آيدمي ذهن به آن از

 هفتاد يباتقر که منطقه اين تمامي بر تسلط براي معقول انتخابي که نبود انتظاري اين جز (ص)خدا رسول از

 .باشد داشته بود مربع کيلومتر دو و

 

 منابع

 اراالضواء،د بيروت، شيري، علي تحقيق دينوري، قتيبه بن مسلم بن عبداهلل ابومحمد السياسة، و االمامة ـ

1550/1110 

 1103/1511 درالفکر، بيروت، ،(331 م) کثير بن عرم بن عيلاسما النهاية، و البداية ـ

 الحياة مکتبة بيروت، ،(1089 م) الزبيدي مرتضي محمد العروس، تاج ـ

 مرکز منوره، مدينه شکر، عباس بن الدينصالحب تحقيق بغدادي، حسن بن محمود بن محمد الثمينة، الدرة ـ

 1181 المنوره، المدينه بحوث و دراسات
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 ،العلميه دارالکتب بيروت، قلعجي، عبدالمعطي تحقيق ،(191 م) بيهقي حسين بن احمد ابوبکر النبوة، داليل ـ

1519/1109 

 علي و عبدالموجود احمد عادل تحقيق ،(518 م) شامي صالحي يوسف بن محمد الرشاد، و الهدي سبل ـ

 1111/1551 العلميه، دارالکتب بيروت، معوض، محمد

 1111 بابک، تهران، روشن، محمد تصحيح راوندي، الديننجم ترجمه خرگوشي، واعظ ابوسعيد النبي، شرفـ 

 1551/ 1111 الرسالة، موسسة بيروت، االرنؤوط، شعيب تصحيح بلبان، ابن بترتيب حبان ابن صحيح ـ

 دارالمعرفه بيروت، ،(198 م) عسقالني حجر ابن الباري، فتح ـ

 1513 الرساله، موسسه بيروت، فيروزآبادي، يعقوب بن محمد مجدالدين المحيط، قاموس ـ

 1101 دارالفکر، بيروت، ،(891 م) بخاري اسماعيل بن محمد بخاري، کتاب ـ

 .دارالفکر بيروت، ،(811 م) نيشابوري حجاج بن مسلم مسلم، کتاب ـ

 1109 العربي، الثراث داراحياء منظور، ابن العرب، لسان ـ

 بصيرتي مکتبة قم، (101 م) رضي سيد النبوية، المجازات ـ

 دارصادر بيروت، حنبل، بن احمد احمد، مسند ـ

 مؤسسة بيروت، العمري، ضياء اکرم تحقيق ،(833 م) بسوي سفيان بن يعقوب ابويوسف التاريخ، و المعرفة ـ

 1511/1101 الرسالة،

 1101 ،العربي التراث داراحياء بيروت، عبدالباقي، فؤاد تصحيح( 135 م) انس بن مالک الموطاء، ـ

 1559 العربي، التراث داراحياء بيروت، سمهودي، احمد بن علي نورالدين الوفاء، وفاء ـ
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 اسالم عمومي تاريخ در «الخبر لب» ابکت و( 0111 از بعد م) اسکندر الدين نجم

 جعفريان رسول: نويسنده

 1119/  05/  09: سايت روي انتشار تاريخ

 

 

 قرن علماي از اسکندر الدين نجم نام با اي نويسنده از صفحه 111 در مختصر عمومي تاريخ يک الخبر لُبُّ

 .است يستهز مي هند در اما بوده آملي اصل در و سادات از وي. است هجري يازدهم

 قرن زا هند در شيعه علماي از يکي عنوان به وي به که است اشاراتي يافتم، وي باره در مختصر اين در آنچه

 در او خود خط به که کرده يا «بهشت هشت» عنوان با وي از کتابي آقابزرگ. است دست در هجري يازدهم

. است آمده خود جاي در يک هر يعه،ذر در که کرده ياد کتاب چندين خودش از و شده کتابت 1015 سال

 المذاهب، مرآة التقي، مرآة القلوب، مرآة الشهود، مرآة السعاده، مراة الحياة، مرآة الجنان، مراة االيات، مرآت

 (.89/881:  ذريعه) است بوده ارموي محدث مرحوم اختيار در کتاب اين نسخه. االزواج مرآة

 طيخ کتابهاي فهرست از مجلد دومين در و بوده ارموي مرحوم ايکتابه ميان در هم الخبر لب کتاب قضا از

 اين. است شده معرفي( 105 ص اسالمي، ميراث احياء مرکز خطي هاي نسخه فهرست هشتم جلد) ارموي

 .است بوده هم کنار در اينها که است اي قرينه خود

 مؤلفات مجموعه ضمن هم آن که نويسد مي هم «تقويم معرفت» عنوان ذيل( 891-81/890 ذريعه) آقابزرگ

( 1/833) تهران دانشگاه ادبيات دانشکده کتابخانه خطي نسخ ميان در آن از اي نسخه و بوده اسکندر الدين نجم

 1 الکرامه، مرآت – 8 گوهرشناسي، –1: ترتيب اين به مؤلف همينمؤلفات از اي مجموعه ضمن نيز و است

 ذريعه در که او از ديگري تأليفات و دعا، آداب در الشروط مرآت – 9 التقي، مرات – 1 تقويم، معرفت –

 .آورديم 80/181

 جمن از: است نوشته آن باره در بلوشه از نقل به منزوي به که دارد هم االرشاد مرآت يک اسکندر الدين نجم

 در 1011 سال به را کتاب اين و بود گرفته فرا هندي پارساي يک از را خود هاي آموزش که اسکندر الدين

 (.1/111: فارسي کتابهاي فهرستواره) 1/111: بلوشه.  است نگاشته فصل 1
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: وارهفهرست) است مانده برجاي آن از نسخه دو که است کرده ياد وي از صحت حفظ عنوان با هم کتابي منزوي

 (.1/8831: فهرستواره) است شده معرفي اي نسخه دو هم المذاهب مرآت از(. 9/1119

 ي،منش بيک اسکندر حال شرح ذيل اشتباه به را عناوين اين از برخي( 1/108: الشيعه اعيان) امين محسن سيد

 .است آورده عباسي آراي عالم مؤلف

 به قمتعل نسخه همان اساس بر اينجا در. نداد نشان ما به را الخبر لب کتاب از يادي الذکر، فوق جستجوهاي

 گزارش شده، معرفي 105 ص هشتم مجلد اسالمي راتمي احياء مرکز خطي هاي نسخه فهرست در که ارموي

 1011 سال به اشاره تنها و نديده کتاب اين در را 1011 تاريخ نويس فهرست. آوريم مي را کتاب اين اجمالي

 .است کرده اشاره بوده، کتاب از جايي در که

 الخبر لب باره در

 رد اول بخش. است بخش دو و مقدمه کي در عمده طور به باشد، بندي فصل داراي که آن بدون کتاب اين

 .پراکنده تاريخي حکايات انتخاب دوم، بخش و دولتها تاريخ باره

 فرزند خواهش بر بنا است، کمال ادوار اکابر، احوال و آثار تتبع چون بعد اما» که است آمده مقدمه در

 .«نموده مرقوم الخبر لب به موسوم مختصر اين اسکندر الدين نجم احقر بنده سعادتمند،

 همان اساس بر بايد را عنوان اين طبعا. «اسکندريه الخبر لب کتاب» است شده نوشته نخست صفحه باالي

 .داد توضيح عبارت

. دارند ترجيح اول گروه که پيداست و هستند شاهان و انبياء گروه دو آدم بني اکابر که است اشارتي آغاز در

 .است آمده جلو و کرده آغاز آدم از معهود طبق و گفته سخن آنان باره در ابتدا همين، براي

 اب همراه موعظه و نصيحت در مطالبي شده، آغاز انبياء از بحثش گويي و ندارد مقدمه عنوان که مقدمه، در

 قطب که حکايتي نيست روشن ادامه در و کرده نقل مطلبي مذاکر تاريخ از 1 ص در. دارد قرآن از آياتي ذکر

 .خودش پدر از نقل يا است مذاکر تاريخ به مربوط رده،آو پدرش از کتاب نقل

: گفت تمنشس چون. بنشين ما با گفت را بنده. شد سنگين اندک. نداشت کوفت هيچ پدرم: است اين حکايت

 هدي ائمه تابع... نکن فراموش را حق باشي که حال هر در... اند کرده معين کاري بهر را کس هر دنيا در

 (.3 ص) گذشت عالم اين از پوشيده چشم و گفت شهادت کلمه و...  باش عيناجم عليهم اهلل صلوات
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 از را معهود مطالب همان و کند مي آغاز وي فرزندان و نوح از عجم، تاريخ اساس بر را عالم تاريخ 1 ص از

 لاس پنجاه و صد دو امامت عهد» که گويد مي وي. رسد مي اسالم به تا آورد مي ايران اساطيري دوره تاريخ

 مهدي محمد امام حضرت گرديدن غايب و عسکري حسن امام رحلت به هجريه شصت و صد دو سال در که

 .«پذيرفته ختم امامت - اجمعين عليهم اهلل صلوات -

 .کبري غيبت سپس و کرده ياد صغري غيبت دوره از آن از پس

 بر او، نظر از تاريخي بندي تقسيم که اين و کرده آشکار را او تشيع عقيده حال، هر به وي، بندي تقسيم اين

 .است ديدگاه همين اساس

 نزم فضالي را حضرت آن نيز زمان در و: »نويسد مي کرده بيان او تأثير و( ع) زمان امام از اندکي اينجا در

 عرب ،1018 سال تبريز در ديده بنده آنچه. يابند مي شفا ديده را حضرت عليالن گاهي و نمايند مي مالزمت

 ريهگ طهماسب شاه مسجد بام در مادرزاد بود چسبيده پشت بر او دست يک که بود ديده بنده کررم که شل

 حضرت. خواهم نمي چرا: گفت او. شود گشاده تو دست خواهي مي که فرمود. ديد را حضرت که کرد مي

 او تدس نآمد هوش از بعد. آمدند او سر بر مردم. شد بيهوش و کرد فريادي عرب کشيد گرفته او پنجه پس

 (11-11 ص) «شد االمر صاحب مسجد به مشهور مسجد آن و يافتند سالم و صحيح را

 سليمان شاه از و کرده درک را 1011 سال ديد خواهيم که چنان وي زيرا. باشد مؤلف خود از نبايد مطلب اين

 .کند مي ياد هم صفوي

 يم سخن( ع) زمان امام و انبياء از برخي براي زياد سن بودن طبيعي باره در قدري که اين از پس اينجا در

 از اجمالي هم آن از پس(. 11-19 ص) کند مي ياد آنان از اجمالي طور به آمده امامان تاريخ سراغ به گويد،

 از ترتيب به و عباسيان آمدن کار روي و امويان عليه انقالب ادامه در(. 13ص) کند مي بيان اموي خلفاي

 دوره يک ارائه از پس. است بيشتري وقايع ذکر با و تر تفصيلي قدري بخش ينا. کند مي ياد عباسي خلفاي

 ساير براي که است روشي اين. است شده قيد 85-83 ص در عباسي خلفاي خالفت سنوات مهم، وقايع از

 امارت سنوات با دولت آن اميران اسامي از فهرستي سپس و گويد مي را آنان کلي تاريخ ابتدا. دارد هم دولتها

 .درگذشت سال و

 البمط ها، بخش اين در. است کرده آغاز صفاريان از آمده ايراني مستقل هاي دولت سراغ به عباسيان، از پس

 هر باره در کلي اطالعاتي دادن دست به و عمومي تاريخ يک ارائه وي هدف عمده و شود نمي ديده اي تازه
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 و زيار آل و بويه، آل و غزنوي سپس و مانيسا صفاري، از بعد(. بعد به 85 ص) دولتهاست اين از يک

 .سربداران و ايلخاني دولت و وخوارزمشاهيان ايران اسماعيليه و روم سالجقه و غوريان و سلجوقيان

 براي را لمعه کتاب شيخ که اين و کرده ياد اول شهيد به وي نگاري نامه و مؤيد علي خواجه از 38 ص در

 ص) آمده ادامه در چوپانيان( 31 – 31 ص) است کرده ياد شيراز تابکانا و کرت آل از سپس. نمود تأليف او

 .قويونلو آق و قراقويونلو و( 10) تيموريان سپس و ،(35

 همان بيان به هم اينجا در اما کرده آغاز بوده، آنان معاصر خود که صفويه دولت برآمدن از شرحي 15 ص از

 و طهماسب رسيدن سلطنت به سپس و( 51) اسماعيل گمر تا صفويان برآمدن مقدمات. پردازد مي کليات

 1031 رد که سليمان شاه و ثاني عباس شاه و صفي شاه و عباس شاه هم بعد و خدابنده و دوم اسماعيل سپس

 .دهد نمي که بدهد بيشتري اطالعات صفويان از تا است بوده آن انتظار(. 59 ص) رسيد سلطنت به

 جامع کتاب از نخست(. 59 ص) شود مي آغاز حکايات بخش بگذارد، يجديد عنوان که آن بدون پس اين از

 .کند مي بيان ذوالقرنين توسط اسکندريه شهر ساختن چگونگي باره در مطلبي النوادر

 مي درست بدنش به پوشيد مي کسي هر و بود دوخته ماني که است پيراهني باره در 55 ص از ديگر حکايت

 .آمد

 ص) علقمي ابن و مستعصم از داستاني(. 100 ص... )و رسيد گوسفندي لهگ به که سهروردي از حکايتي

 .غيره و منجمان و اميران و پادشاهان از ديگر حکايات و ،(101

 ص) «هست 1090 سنه حال تا آن بقيه» که گفت مي استرآبادي شخصي که است افزوده و کرده نقل حکايتي

 اريخت از هم حکايتي و اي نکته. باشد شنيده مذکور دياسترآبا از خودش را مطلب اين تواند مي وي(. 103

 اشاره ضمن در و( بعد به 189) است کرده ارائه اکبرشاه از تفصيلي هم جايي(. 119) است آورده نگارستان

 مقرر هند دولت تخت بر 1011 سنه بالفعل....  زيب ارونگ سلطان تدبير سوء از» که دارد 1011 سال به

 (.110 ص) «است

 .دانست کتاب تأليف سال بايد را سال اين که دهد مي نشان تاريخ، اين و سليمان شاه به وي اشاره

 البته که( آن از بعد و 119) است کرده نقل( ع) حسين قاتالن بر پيرورزيش و مختار شورش از هم حکايتي

 هاي قيام از برخي از ادامه در(. 113 ص) است دانسته 15 سال در مقتول را مختار و آورده اشتباه را تاريخ

 هر به اما کلي هم آن که( 118 – 111) است کرده ياد مشعشعيان دولت از نهايت در و کرده ياد هم علويان

 .است خوبي گزارش حال،
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 پادشاهان» ديگر و( 111) بنويسد آنها باره در مطلبي است نتوانسته که برد مي نام هايي دولت از پايان در

...  المع اطراف متفرقه ديار و مغرب پادشاه و گويند دلنده و انگريز و فرنگ را آنها هک غيره و لندر و فرانسه

 (.111 ص. )«اند نشنيده آنها نام يک هيچ عجم فضالي که

 .است الخبر لب کتاب نام که اين به اشاره باز و است کتاب صفحه آخرين ، 111 صفحه
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 السالم عليه رضا امام به منسوب قبر سنگ باره در يادداشتي) قبر سنگ نه مقام سنگ

 جعفريان رسول: نويسنده

 1119/  05/  11: سايت روي انتشار تاريخ

 

 به و يباستز بسيار سنگي کتيبه که را خود ايموزه اشياي بهترين از يکي ويرض قدس آستان که سالهاست

 بليغاتيت کارهاي در نفيس فرهنگي تحفه يک عنوان به يافته، شهرت السالم عليه رضا امام قبر سنگ عنوان

 .دهدمي قرار استفاده مورد

 معرفي - السالم عليه - رضا امام برق سنگ عنوان به است، هجري 11 سال به متعلق ايکتيبه که زيبا سنگ اين

. تاس شده مندانعالقه و دوستداران تقديم و ساخته مختلف هايشکل به تنديس نوع دهها آن روي از و شده

 .است شده ارائه هاکتاب جلد و هاروزنامه و مجالت در آن از مختلفي چاپهاي عالوه، به

 به شاناي آثار بر مرور مشغول عطاردي عزيزاهلل شيخ استاد حضرت تکريم مراسم مناسبت به که روزها اين

 منعکس نيز ايشان آثار در مسأله اين که دريافتم بودم، خراسان فرهنگ و رضوي قدس آستان تاريخ خصوص

 .اندآورده را کتيبه اين از گزارشي 11 ص ،1 ج رضوي قدس آستان تاريخ کتاب در عطاردي استاد. است شده

 الملک مجد تالش و 910 سال در السالم عليه رضا امام بقعه تخريب ذيل خراسان، فرهنگ کتاب در چنينهم

 آن بر شاهد را آن و داشته 911 سال يعني يادشده سنگ تاريخ به اشاره مطهر، روضه بازسازي براي قمي

 (.91-99: اول جزء خراسان، فرهنگ) است کرده بنا تجديد به شروع وي که اندگرفته

 شخصي که است بوده( 1111 نوروز) 80 شماره قدس آستان نامه نشريه در ايمقاله تساب،ان اين منشأ شايد

 به سنگ ناي از ايشان. است مزبور سنگ از تصويري آن صفحه يک و نگاشته صفحه سه در شبيران. ع نام به

 نامه. )دانکرده ديا قدس آستان موزه در السالم و الصالة عليه االئمة ثامن حضرت کثيراالنوار مزار سنگ عنوان

 (.31 ص ،80 شماره قدس، آستان

 911 نييع يادشده سال در که است سنگي بلکه( ع) رضا امام قبر سنگ نه سنگ، اين که است آن حقيقت اما

 قدمگاه اي مشهد عنوان به که محلي در و شده تراشيده بوده، شيعي کاکويه آل اختيار در يزد شهر که دوراني در

 .است بوده شده نصب بوده، يزد در - السالم عليه – رضا امام

 .ناميد «مقام سنگ» بايد مي پس اين از بلکه قبر سنگ نه را سنگ اين بنابراين،
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 قرن ريحجا آثار از ديگر، سنگ سه با سنگ اين اندکرده افشار ايرج استاد که داريدامنه تحقيقات اساس بر

 را اآنه نمونه دو که شخصي نام حتي و حجاري و گسن نوع در که اشتراکاتي دليل به که است يزد ششم

 عليه رضا امام قدمگاه به مربوط البته صد و يزد حوزه به متعلق يادشده سنگ که کرد يقين بايد داده، سفارش

 .است بوده شهر اين در السالم

 .است وصف قابل شرح بدين سنگي کتيبه نمونه چهار اين

 فراشاه روستاي سنگ -1

 از کيي نام که دارد کتيبه هم شيرده به تفت جاده در واقع يزد فراشاه در الرضا موسي بن علي مشهد مسجد

 :است قرار اين از کتيبه متن. شودمي ديده آن روي کاکويه شيعه خاندان امراي

 حمةر الي الفقير المذنب العبد السالم عليهما الرضي موسي بن علي بمشهد المعروف المشهد هذا بعمارة امر

 عمل. مائة مسخ و عشر اثنا سنة شهور في منه اهلل تقبل عالءالدوله ابن فرامرز بن علي بن گرشاسب تعالي اهلل

 (1/111 يزد يادگارهاي) مرة احمد بن عبداهلل

 .است کرده حکومت 911-111 سالهاي ميان و بوده کاکويه آل از علي بن گرشاسب اين

 فرط مسجد به متعلق مقام سنگ -8

 بن علي مشهد يا مسجد به شهرت و شده واقع يزد خميني امام خيابان در که است ديمسج فُرط مسجد

 نوانع به قدس آستان موزه در حاضر حال در که مقام سنگ زياد بسيار احتمال به. است داشته الرضا موسي

 :است قرار اين از آن متن. است بوده فرط مسجد به متعلق شود،مي نگهداري قبر سنگ

 عبداهلل ملع خمسمائة و ست سنة شعبان الغافلين من التکن و صلواتک علي اقبل السالم عليه ضاالر مقام هذا

 اهلل رحمة الي الفقير المذنب السالم عليه الرضا موسي بن علي الرضوي المشهد بعمارة امر. مرة احمد بن

 فرط مسجد باره در( )8/513: يزد يادگارهاي. )منه اهلل تقبل الحسيني العلوي احمد بن علي بن احمد ابوالقاسم

 (818-8/810 يادگارها: کنيد نگاه

 نام و ريختا به توجه با و بوده مرة احمد بن عبداهلل کار دو هر که است آن پيشگفته سنگ دو در جالب نکته

 .است شده تراشيده جا يک در دو، هر که کرد نبايد ترديد سنگ، جنس حتي و شخص، اين

 گردي اشياء با همراه يادشده سنگ شاه، دستور به و شده عرضه شاه دربار به انقالب از پيش ، مقام سنگ

 (8/519 يادگارها. )است شده اهداء قدس آستان به و خريداري
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 خرانق مسجد کتيبه -1

 ستا موجود خرانق مسجد در السالم عليه رضا از ديگري مشهد براي هم ديگر کتيبه يک ششم قرن همين از

 :کتيبه اين با

 کرد مقام و آمذ فرو مشهد درين و است رسيده اينجا الرضا موسي بن علي مائه و تسعين و ست سنة ريختا به

 نصر ابي بن علي بن بوبکر جهد از و بود خراب مشهد[ 958] خمسمائه و تسعين و اثني سنة تاريخ به و

 .شد واکرده بنا محمد بن علي بن يوسف پرگناه ضعيف دست به و فرموذند اهلل رحمه

 خوانذ آنک و کرد آنک و فرموذ آنک کار در اخالص به هواهلل قل بار يک کي کن رحمت کس آن بر خذايا

 .کند

 .مائة خمس و تسعين و خمس سنة االول ربيع شهر في محمد بن علي بن يوسف کتبه

 (133-1/131: يزد يادگارهاي. )گويند مي مشهدک را بنا آن مردم عامه

 نگتنواش گالري فرير موزه سنگ -1

 سنگ ناي افشار آقاي اعتقاد به که هست واشنگتن گالري فرير موزه در دست همان از ديگر بزرگ سنگ يک

. است شده برده امريکا به و شده دزديده افتاد، خيابان در نيمي که( خميني امام خيابان) يزد قدمگاه مسجد از

 (8/831يادگارها: بنگريد قدمگاه مسجد باره در)

 :است قرار زا کتيبه آن متن

 اهلل مةرح الي الفقير المذنب العبد السالم عليه الرضا موسي بن علي بمشهد المعروف المسجد هذا بعمارة امر

 .خسمائة و اربعين و سبع سنة في...  عمار بن جنيد تعالي

 (8/511: يزد يادگارهاي. )هست معصوم چهارده اسامي سنگ اين روي

 گيري نتيجه

 که داريم المالس عليه رضا امام با ارتباط در شيعه کاکويه آل دوران از ارزش با سنگي يبهکت چهار اين بنابراين،

 .است زيارتگاه معناي به اينجا در مشهد. است بوده يزد در که است مشهدي يا قدمگاه چند به مربوط

 .است سرجايش که يزد فراشاه در موجود قدمگاه در يکي

 .است يزد فرط مسجد از زياد بسيار لاحتما به که قدس آستان موزه در دوم
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 .است مانده برجاي که خرانق در سوم

 سجدم آن حاضر حال در که يزد در قدمگاه نام به است مسجدي به متعلق که واشنگتن گالري فرير در چهارم

 .دارد قرار – سابق پهلوي – خميني امام خيابان در هم

 .است مره احمد بن عبداهلل نام به نفر يک دوم و اول سنگ حجاّر

 همان به مربوط که دارد الرضا موسي بن علي مشهد نام صراحت به است واشنگتن در که هم چهارم سنگ

 محمد بن احمد هم سنگ اين حجار. است قدمگاه مسجد يعني يزد، در الرضا موسي بن علي مشهد مسجد

 .هست وي حجاري با يزد در ايام همان از هم ديگر سنگ چند در که است اسک احمد بن

 موجود 919 سال از کدوک احمد بن محمد بن ابوسعد از متعلق قبري سنگ که کنيممي اشاره يادآوري محض

: يادگارها) شودمي نگهداري نيويورک متروپوليتن موزه در و شده دانسته اسک ابن محمد بن احمد کار که است

 در صويرشت که است معروف قبر سنگ مانه يا مقام سنگ به شبيه بسيار قبر سنگ اين که اليخفي(. 8/511

 .است شده درج 1111 ص ها يادگار سوم جلد

 که وذينف به توجه با هم ديگري هاي صورت به بودند، شيعه که يزد کاکويه خاندان که بيفزاييم هم را اين

 از ييک اب علوي يک اختالف پي در که زماني. داشتند مشهد آباداني به اهتمام داشتند، سلجوقيان دوره در

 به اقدام خاندان اين افراد از يکي ، ديد آسيب رضوي مطهر حرم مردم ميان آشوب شدن برپا و توس فقيهان

 همين از علي بن فرامرز عضدالدين شخص اين. سازد مي 910 سال در را شهر باروي و کرده آن بازسازي

 .بود کاکويه خاندان

 مشهد باروي و برج باره در 11 شماره جاويدان ميراث در يسيد آقاي مقاله در را مطالب اين باره در شرحي

 فرماييد مالحظه توانيدمي
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 اعتدالي اسالم يا تشيع

 جعفريان رسول: نويسنده

 1119/  10/  81: سايت روي انتشار اريخت

 

 مذاهب و گرايشها و جريانها نگريم، مي گذشته به وقتي اسالم، ظهور از سال چهارصد و هزار گذشت با

. نهند يم انگشت ها، گروه ديگر با تفاوتهايشان روي کدام هر که بينيم مي اسالمي امت تاريخ در را مختلفي

 .دارد متفاوتي اساس و امبن کدام هر نظرها، اختالف اين

 شگراي چهار سنت اهل ميان در که فقهي گرايش دهها آمدن پديد آن حاصل و است فقهي اختالفات، از برخي

 هاي فرقه از بسياري و مانده برجاي جزئيات در تفاوت البته و گرايش يک با بيت اهل فقه شيعه، ميان در و

 .است رفته ميان از ديگر

 شهرها رد گوناگون اسامي با که متفاوتي کالمي مذاهب حاصلش، و است کالمي الفات،اخت اين از ديگر برخي

 .رفتند ميان از زمان گذر در آنها از بسياري و ماندند ها قرن براي برخي. شدند ظاهر مختلف مناطق و

 مي يند مباني تبيين و تحليل روش و دين پيام درک دين، روح فهم به مربوط نظرها، اختالف اين از شماري

 را دين که اين. صوري يا بفهمند عارفانه را دين که اين. صرف نقلي يا بفهمند عقلي را دين که اين. شد

 .کارآمد و گيرانه سهل يا بفهمند سختگيرانه و متعصبانه

 بر که فهمي تکفيري، و سختگيرانه فهمي فهميدند، مي را دين خاص اي گونه به خوارج که دانيم مي همه

. ميراثش متقسي و بود کشتن حقش و شد مي محسوب کافر شد، مي کبيره گناه مرتکب که کسي هر آن اساس

 ناي آنان، سيره به مراجعه با توان مي که داشتند دين از را خود خاص فهم هم دوم و اول خلفاي ترديد بدون

 .داشتند دين فهم در را خود خاص هاي روش هم معتزله و مرجئه بعدها. درآورد را خصوصيت

 در لهمعتز و مرجئه از نامي ديگر اکنون. رفتند ميان از بزرگ و کوچک هاي فرقه از بسياري و گذشت قرنها 

 .است رفته ميان از هم فقهي مذاهب از بسياري که چنان نيست، ميان

 در ساسيا تصفيه يک سمت به اسالم دنياي بغداد، نابودي و مغول حمله از پس از که گفت توان مي تقريبا

 ميان دنش دو بر تقسيم براي را خود ها، گرايي فرقه و اختالفات آن گذاشتن سر پشت با و رفت پيش دخو

 .ساخت آماده تشيع دنياي و تسنن دنياي



671 

 

. ودب داده رخ تسنن يا تشيع داخل هاي فرقه ميان در که بود فراواني جدالهاي حاصل نقطه، اين به رسيدن

 .شد گذاشته کناري به بود، رانداختنيدو آنچه و ماند بود داشتني نگه آنچه

 از داشت، وجود سنيان ميان حتي و متعدد هاي فرقه در روزگاري که اسالم جهان فلسفي ميراث چرا راستي

 داد؟ ادامه را خود راه به تشيع شاخه در تنها و بست بر رخت دايره آن

 در ماا است استدالل و فهم و عقل نآ سرتاسر که آمد پديد البالغه نهج چونان کتابي شيعه، ميراث در چرا

 حديث ايکتابه فقط آنجا در نشد؟ ديده باشد، آن محصول که اي انديشه و کتابي چنين هيچ تسنن اهل ميراث

 صيفهت – گرا عقل هاي فرقه تمام ضد يعني – بدعت ضد و حديث اهل سنيان فيلتر با که کتابهايي هم آن

 کلش به هم آن آنها در تأمل و احاديث آن حفظ فقط طلبه، يک مهم رسالت و شد حفظ و ماند باقي بود، شده

 .بود صوري

 او و پرسيد غدير حديث باره در حنبل بن احمد از کسي که کنم نمي فراموش را تاريخي نص اين گاه هيچ

 مشکاني حميد بن احمد پاسخ در احمد سخن. کني تأمل آن در ندارد لزومي اما کن حفظ را آن فقط گفت

 ابن ه،السن بنگريد،) جاء کما الحديث دع و هذا في التکلم: بود اين پرسيد غدير حديث باره در را او رنظ که

 (113-111 ص ، ج خالل،

 ردنک بر از و قرآن کردن حفظ جز رسمي، تسنن در اما است ارزشمند اندازه اين مستقل تفکر تشيع در چرا

 شود؟ نمي ديده تفکري و شهاندي گذشتگان، عبارات تکرار و بخاري صحيح احاديث

 ندارد؟ وجود اسالمي فلسفه عنوان به چيزي االزهر، دانشگاه و مدينه اسالمي دانشگاه در هنوز چرا

 :کنيم مي مطرح بعد دو در را پاسخ. باشد داشته روشني پاسخ بايد اينها

 فکري بعد: الف

 قائل کرتف و انديشيدن براي ، فراخ حال عين در و بلند جايگاهي ، تشيع انديشگي، چشم واز فکري بعد در

 هک حالي در باشد داشته خود کنار در را آنان و کرده تحمل را مخالفان تا است کرده تالش هميشه و بوده

 تمخالف و حديث ظاهر دادن قرار معيار و بودن ظاهر اهل به هميشه و بوده انديشه ضد جرياني مقابل، جريان

 .است کرده مي تخاراف و داشته شهرت فلسفه و عقل با
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 داشته فهفلس و تفکر به تمايل اظهار اسالمي نخستين قرون در تسنن، اي حاشيه هاي جريان از برخي البته

 دخو از زايد، عضو يک عنوان به را فلسفه هم، نهايت در و بوده خصلت اين فاقد آن، ذات و اساس اما است،

 .دارد پرهيز امر اين از بشدت آن، يسنت هاي آموزشگاه هم، امروز به تا و انداخت بيرون

 با و يعتش به وابسته حتي و انحرافي هاي جريان عنوان به را منش آزاد فکري هاي نحله هميشه تسنن جريان

 .است هکرد مي پرهيز گرايي تأويل عنوان به عقلي انديشه گونه هر از و کرده معرفي بدعت اهل چون عناويني

 پاي آن رظاه بر همچنان تا است بوده مند عالقه و تافته نمي بر را متشابه آيات تفسير گاه هيچ جريان، اين

. است مخالف جريان باطن و اساس افراطي، گرايي حديث و ظاهربيني. بداند انحراف را آن جز و مانده بند

 فکرت ناي مبناي باشد، داشته خود در را تشيع آثار از اثري کمترين نبايد که احاديثي هم آن گرايي حديث

 .است

 يجادا انديشيدن براي را فراخ اي دامنه خود، تاريخ در انديشگي و فکري زبده هاي چهره داشتن با تشيع،

 نگاه ودخ در را نخستين قرون اسالمي فلسفه عظيم ميراث است توانسته دليل، همين به درست. است کرده

 وانعن به را شيعه علمي هاي حوزه ند،بود گريزان فلسفيدن از شکل، هر به ديگران که زماني درست و دارد

 هيچ چون نهادند وديعت به شيعه در را ميراثشان معتزله. سازد مهيا فلسفه وباليدن انديشيدن براي پايگاهي

 .نداشت را آن تحمل و طاقت ديگري ظرف

 نقطه کي دارد، وجود کتاب اين در که تفکري و عقالنيت اعتبار به شيعه، فرهنگ در البالغه نهج آمدن پديد

 بگذارد، ايبرج شيعه فرهنگ در دارد که اين از بيش آثاري توانست مي البته کتاب اين. آيد مي حساب به اوج

 .است شيعه فرهنگ در غدير روح حضور نشانگر شيعه، ميان در کتاب اين اعتبار همه، اين با اما

 سيخداشنا و توحيد با يافته، تجلي بيت اهل احاديث و( ع) علي امام کلمات در که شيعه توحيد تفاوت

 غدير روح با يعلو اسالم ميان که است است تفاوتي است، تجسيم و تشبيه روايات مشتي پايه بر که ديگران

 .دارد خود مخالف جريان با

 بسياري و ابوحمزه کميل، جوشن، عرفه، دعاي. گرفت سراغ توان مي شيعه در دعا فرهنگ در را روح همين

 و تيمعرف لحاظ به ادعيه اين که نقشي. است مانند بي که است شيعي مثبت عرفان نوعي ديگر، دعاهاي از

 دح در فقط نه مذهبي آن از کرد، ياد شيعه در غدير روح حضور عنوان به آن از بايد و دارد، شيعه در عبادي

 .است ساخته زندگي فلسفه يک حد در بلکه اصطالحي، مذهب يک
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 شيعيان از( ع) ائمه. داشت مخالفان با مدارا و سازش به تمايل که داشت شيعه فرهنگ در ريشه امر اين

 تقيه ترس زا کسي که است خوفيه تقيه جز مداراتي تقيه. کنند عمل مداراتي تقيه اصل به که بودند خواسته

 بکت در بيشماري روايات که حالي در. مداراست روي از و حرمت رعايت براي تقيه مقصود اينجا. کند مي

 که دهد نمي اجازه سنيان به فتوا يا روايت حتي دارد، وجود سنت اهل با خواندن نماز باره در شيعه يثيحد

 .بخوانند نماز شيعه يک سر پشت

 ستنده قاصر جاهل که افرادي ديگر، اديان از بود معتقد که شيعه در بهايي شيخ مانند متفکراني آمدن پديد

 اعتبار هم انساني عقل براي که باشد پذيري تحمل انديشه از ناشي دتوان مي فقط روند، نمي جهنم به لزوما

 .دهد نمي زمانه جبر دست به را چيز همه و است قائل ارزشي و

 تاريخي بعد: ب

 رد فکري هاي دوره بارورترين از يکي عراق، و ايران در شيعه تسلط دوران گفت، بايد تاريخي ديد از اما

 رعص را نامش که است دوراني ايران، و بغداد در بويه آل حکومت سال صد يک. است اسالمي تمدن تاريخ

 در گرچه. است فرهنگ اين به زدن ضربه دوران غزنوي و سلجوقي ترکان آمدن. گذارند اسالمي رنسانس

 .کردند فرهنگي شايان خدمات اداري، مراکز در نفوذ با شيعيان هم اداوار همين

 .اند نبوده متعصب مذهبي، لحاظ به که است آن من نظر به شيعه هاي دولت باره در مهم نکته يک

. نيمک تجربه توانيم مي خوبي به يمن زيديان و فاطميان حمدانيان، بويه، آل دولتهاي باره در را مطلب اين

 به وشتن مي شيعه عليه کتاب که را عبدالجبار قاضي که داشت مشرب وسعت قدر آن شيعه عباد بن صاحب

 صاحب هجناز تشييع در حتي قاضي اين دارد؟ را تحمل اين کسي چه. بود کرده منصوب اتالقض قاضي عنوان

 !نشد حاضر عباد بن

 يکس آنان که دهد نشان تواند نمي کس هيچ اما کردند حکومت سال پنجاه و دويست نزديک مصر فاطميان

 هانج نقاط تمام در خود مذهب غتبلي براي آنان که بود حالي در اين.باشند درآورده خود مذهب به اجبار به را

 .کردند مي تالش اسالم

 ترديد بغداد بر تسلط زمان در آنان قدرت در کس هيچ. داريم سراغ را رويه همين هم بويه آل دوران در

 مختلف شهرهاي در آنان. باشد بغداد در عضدالدوله چراي و چون بي قدرت منکر تواند نمي کس هيچ. ندارد

 يانشيع براي را فضا بودند مند عالقه که آن منهاي اما. داشتند تسلط هم ري و اصفهان و شيراز مانند ايران
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 سنيان، رايب نه برداشتند، را عباسي خليفه نه دارند، برپاي را خود شعائر بتوانند تا کنند هموار فشار تحت

 .کردند تحميل ديگران به را خويش فکر نه و کردند منصوب شيعه قاضي

 ايشانه کتابخانه و آنان کردن نابودن و ري شيعيان عليه غزنوي دوره مذهبي تعصبات که تاس حالي در اين

 .است انباشته تواريخ تمام در

 سني ليفهخ دستور به که ري معتزليان و شيعيان با غزنوي سلطان تحمل و بود چنين عباد بن صاحب تحمل

 .نانچ گرفت، سلطنت فرمان و نوشت نامه قادر،ال نام به عباسي خليفه به افتخار با و کرد عام قتل را همه

 دولتي رفت، مي شمار به بزرگ بسيار قدرتي و بود ايستاده صليبيان برابر سکندر سد مانند که حمدانيان دولت

 تعصبانهم سياست هيچ دولت، همين اما. گذاشت مي ميان در مفيد شيخ با را اش فقهي مشکالت که بود شيعه

 .نداشت مذهبي

 شام مدهع بخش که روزگاري. کردند چه شام شيعيان با مماليک و ايوبيان دولت که بنگريد و ذاريدبگ اکنون

 لتدو که روزگاري و بود، اختيارشان در يکپارچه حلب شهر و داشتند، شيعه مذهب بودند عرب قبايل که

 يباق ديار آن در را کس هيچ و رفت شيعيان جنگ به ايوبي دولت همين بود، نهاده ضعف به رو فاطميان

 .اند مانده باقي شيعه مذهب بر حلب حاشيه در روستا چند فقط امروزه. نگذاشت

 .نبود هم ديار آن در شيعه يک امروزه بود، رسيده بعلبک و لبنان به ايوبيان دست اگر

 اي نمونه ،يافت سنيان ضد بر تندي فتواي کسي حلب، شيعي شهر روزگار آن قاضيان و فقيهان از کسي اگر

 و تانعربس و مصر در تسنن سمبل امروز که تيميه ابن از مطلب و فتوا برگ صدها آن، برابر اما. دهد نشان

 عليه تابک که است محکوم او نظر از فلسفه فقط نه. است دست در ها فرقه ساير تکفير در نقاط از بسياري

 .است تيميه ابن افکار به انتساب افتخارشان وهابي و تکفيري هاي گروه تمام امروز،. نويسد مي هم منطق

 اه عثماني هم آن باعث و باني که خود نخست عصر هاي درگيري منهاي - هم صفوي دولت حتي نظرم به

 دولتي - ودب آمده تبريز شهر و دولت اين به حمله براي راه کيلومتر هزار از بيش که بود سليم سلطان حمله و

 سال، دويست دولت اين. دارد متعادل برخوردي خود نيس شهروندان با خود حکومت طول در که است

 .تنداش شيعه مذهب پذيرش به آنان کردن وادار براي اي حمله و فشار نوع هيچ و کرده تحمل را ايران سنيان

 دولت تا کشت مصر و شامات در را سني نفر هزار دويست از بيش تسنن، مدافع و سني سليم سلطان اين

 سني مسلمانان کتشار در را سليم جنايات کسي چه. يافت الحرميني خادم افتخار و کرد سرنگون را مماليک
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 کشت ار فاميل مردان تمام که آن بر عالوه و. بود آناتولي در شيعيان عام قتل بر عالوه اين کند؟ مي فراموش

 .شود سبز برابرش کسي مبادا تا

 واجير هم سوي آن در کشي شيعه که اول عصر منهاي کنم مي تأکيد باز – صفوي دوره تاريخ در کسي اگر

 ارجاع آن به هم را ما تواند، مي دارد سراغ سنيان روي مرکزي دولت ناحيه از فشاري قاجار، و – داشت کامل

 .دهد

 شيعه مذهب کردن محدود در که کارهايي همه رغم به تا کرد را خود تالش تمام نادرشاه ، دوازدهم قرن در

 نماز الحرام مسجد در ديگر مذاهب کنار در هم جعفري مذهب جماعت امام که يردبگ اجازه دهد، مي انجام

 .اوردني دست به امتيازي کوچکترين اما باشد، ديگر مذاهب کنار فقهي فرقه يک حد در تشيع و بخواند

 وحدت شعار روي تنها نه دارد، که تواني و قدرت همه رغم به اسالمي جمهوري که سالهاست اکنون، و

 رس پشت را نماز اقامه جواز حکومتش، روزهاي نخستين در نظام، اين رهبر تنها نه و کرده، تکيه نانمسلما

 بتمح و دوستي با مخالفان هاي گري افراط برابر در تنها نه و داده، النبي مسجد و الحرام مسجد جماعت امام

 که نآ شگفت. است گرفته کار به سنيان حقوق رعايت براي را خود تالش نهايت داخل، در کرده، برخورده

 وا که کرد تعريف بود، رفته مکه در منکر از نهي و معروف به امر مسوول ديدن به( 1119) امسال که دوستي

 ناکنو گفتم، او به: گفت ايشان. کنند نمي شرکت الحرام مسجد جماعت نماز در ايراني زايران چرا گفت

 مسجد در ايراني زايران و کرده ممنوع ها هتل در را عتجما اقامه خميني امام که است سال هشت و بيست

 اي درنيافته را حقيقت اين سالها اين طول در که هستي مسوولي چه تو. خوانند مي جماعت به را نماز الحرام

 اي؟ نشسته مسندي چنين بر و

 با عراق رد يا و داشته وجود کشور آن شيعيان بر سعودي سوي از گذشته سال صد طي که فشارهايي مقايسه

 اسالمي جمهوري که رفتاري با شده، اعمال شيعيان ضد بر بعثي و پادشاهي دوره و ها عثماني وحشتناک رفتار

 چه ات شيعه هاي دولت که دهد نشان تواند مي داشته، سنيان با با صفوي و قاجار و پهلوي دوران در حتي و

 .اند بوده معتدل اندازه

 عارش دولت، آن عليه ها انگليسي فشار وقت در هم باز شيعه، عليه عثماني فشار اوج در شيعه رهبران حتي

 .دادند عثماني دولت از دفاع در بيانيه و کردند قبول را اسالم اتحاد

 نوانع به را القاعده و امريکا به وابسته سني نظام يک قالب در را سعودي دولت بيني ظاهر تواند مي امروزه

 مورد غدير روح منهاي اسالم سنجش براي معياري و محک را رفتارشان ها، قدرت مخالف سني سازمان يک
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 سني دولت يک صدام رياست به هم عراق بعثي دولت که کند مي مفتخر را خود کساني اگر. داد قرار بررسي

 اين در .بيفزايند آن حجاجي نوع از مخالفان بر سختگيري در گذشته تجربه آن بر هم را آن بايد است، بوده

 .کرد مي دفاع هم آنان از تيميه ابن که اين کما شود مي دفاع هم امويان از گاهن

 اند عارفانه دعقاي از متأثر که سنياني خصوص به هستند، افريقا شمال و مصر در فراواني معتدل سنيان البته 

. ستنده ديگر قاطن و پاکستان و هند در هم فراواني معتدل سنيان طور همين. گيرند قرار غفلت مورد نبايد و

 .است حتمي و ممکن امري دارند، اعتدالي اسالم از هايي نشانه که اينان با وحدت

 نبود دگم و شده سرخورده آنان تند رفتارهاي از امروز اند بوده ها وهابي خور نان که هم کساني از بسياري

 هابيو تند گري قشري فتارهاير زاييده القاعده که معتقدند صراحت به و کرده مطرح را آنان بودن قشري و

 وهابي ولهايپ تأثير تحت که هستند مستضعفاني اما سنيان اکثريت قضا از که سنيان اين. هاست سعودي و ها

 .باشند داشته خود در که را اعتدالي و علوي اسالم از صورتي توانند مي هستند، ها

 رايب آبرويي وهابي اسالم اال و کرد تالش و بست دل اسالم نجات براي آنان با اتحاد به بايد ترديد بدون

 آبروي سال چند اين طي افراطي اسالم اين سمبل عنوان به القاعده که چنان گذاشت، نخواهد باقي اسالم

 اسباب هم صدام اسالم، اين در که رسيده جايي به کار روزها اين. است داده قرار خطر معرض در را اسالم

 .است شده افتخار

 ماسال عالم اتحاد آرزويش تمام و دارد اسالمي وحدت به عميق باور که پرورد مي را خميني ماما تشيع امروز

 شمرد مي وار سني فلسطينان به نحو هر به را پول دادن که کسي. است فلسطين نجات براي و اسرائيل برابر

 زا را مطلب اين او نظرم به. بود فلسطين نجات پهلوي، دست از ايران درآوردن از پس هدفش ترين مهم و

 نبالد ايران هم اکنون که است راهي همان اين. بود تفکر اين پرورده دست او. بود کرده استخراج تشيع متن

 .کند مي

 الشت عراق در طوايف همه حقوق حفظ براي وجود تمام با که پرورد مي را سيستاني اهلل آيت تشيع امروز

 مثل نيانس رهبر ترين معتدل حتي اما. بدهد سنيان ضد بر فتوا سطر نيم است نشده حاضر امروز به تا و کرده

 دومين در اش جمعه نماز خطبه در و کرده سخنراني شيعيان عليه يکسره سامرا، واقعه از پس از قرضاوي،

 .است کرده دفاع او از صدام اعدام از پس جمعه

 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/781 
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 هب مغول حمله باره در يادداشتي و هجري هفتم قرن در اصفهان امامي شيعه عالم شفروه ابوالسعادات

 اصفهان

 جعفريان رسول: نويسنده

 1119/  11/  13: سايت روي انتشار تاريخ

 

 

 اصفهاني شيعه عالم شفروه قاهر بن اسعد ابوالسعادات

 هجري هفتم قرن در

 11 سال در اصفهان به مغول حمله باره در يادداشتي و

 در که بود جديدي حرکت هفتم، قرن نخست نيمه و ششم قرن اصفهانِ در( ع) بيت اهل فضائل آوري جمع

 از بعد و شد باب اصفهاني ابونعيم توسط بار نخستين براي شايد حرکت اين. نداشت طوالني سابقه اصفهان

 ارآث به نگاهي. است رفته ميان از هم برخي و مانده برجاي حرکت اين محصوالت از برخي. يافت ادامه آن

 مي رسدمي نظر به. دهد نشان را علمي حرکت اين از اي گوشه تواندمي( 301 در زنده) طبري عمادالدين

 .گيرد قرار دقيق بررسي مورد سير خط اين بايست

 .بودند شيعه عالمان از طبري عماد مانند برخي و سنت اهل از آثار، اين زا برخي مؤلفان

 آورده فراهم نجف احيانا و شهر اين در خود خاص طرق از را فضائل که است امامي شيعه يک ما، فعلي مورد

 تهاجم مورد اصفهان که بود سال اين رمضان 88 در. باشد 111 سال از پس به مربوط بايد اثر اين. است

 پاهس شکست به که شد واقع مغوالن و خوارزمشاه الدينجالل ميان سهمگيني نبرد و گرفت قرار غوالنم

 آنان چنگ از را اصفهان و داده شکست را مغوالن توانست الدينجالل بعد سال در. شد منجر خوارزمشاهي

 [1.]درآورد

 نزاع و آنان نزاع ميان شهر و درآويخته هم به سخت دردشت و جويباره يعني شهر بخش دو آن از پيش

 آن صفو دوره، اين برجسته شاعر اصفهاني الدين کمال اشعار. بود ديده آسيب شدت به شافعيان، و حنفيان

 :است مغول حمله از پيش سالهاي در اصفهان روز
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 چاره کشش و کوشش از نيست جوباره و هست دردشت که تا

 خونخواره فرست پادشاهي سياره هفت خداوند اي

 جوباره از آرد خون جوي کند دشت چو دردشت که ات

 محل هگرچ – شده نوشته دوره اين اصفهان مکتب اساس بر( ع) بيت اهل فضائل زمينه در که آثاري از يکي

 بن عداس ابوالسعادات از الفصاحتين مجمع و الصباحتين مطلع کتاب - شده انجام عرب عراق در آن تأليف

 ستا شده داده متعددي احتماالت شفروه باره در. است هجري هفتم قرن عالمان از اصفهاني شفروه عبدالقاهر

 اين .دارد وجود اصفهان شرق در فزوه نام به امروزه که است روستايي آن يافته تغيير شکل جمله آن از که

. است شده ياد «شفروه قبيله و اصفهان قضات» از( 180-115 ص) طبرستان تاريخ در. است احتمال يک

 .است بوده شهر همين از ابوالسعادات اساس و اصل هست، چههر

 اين( 1119 سال) اخيرا و نوشتند 1 ش حديث علوم مجله در کتاب اين باره در اي مقاله نيا صدرائي آقاي

. است شده منتشر صفحه 111 ضمن انساني علوم پژوهشگاه توسط اشکوري صادق سيد کوشش به کتاب

 طاوس ابن که کنيم اشاره اجماال. است آمده وي آثار و مؤلف حال شرح در آن آغاز در هم مختصري مقدمه

 نويسد يم کرده روايت عبدالقاهر بن اسعد همين طريق از را «ماهيار بن محمد تفسير» کتاب که اين به اشاره با

 [8.]است شده وارد وي بر بغداد غربي سمت در طاوس ابن خانه در و آمده بغداد به 119 سال در وي که

 األديب نياإلصفها شَفَروَة بن عبدالقاهر أسعدبن أبوالفضل عمادالدين: نويسدمي مؤلف اين باره در فوطي ابن

 از عربي عرش بيت دو سپس. بالفارسية ديوان وله العرب لغات في والتبحر واألدب بالشعر المعروف البيت من

 .تنيس آنها بيان متکفل حاضر مقاله که است هآمد منابع در هم ديگري مطالب وي باره در[ 1.]است آورده او

 ليص خدا رسول فرمايشات مشابهت خاص طور به و بيت اهل و السالم عليه علي امام فضائل حاوي کتاب

 اين در. است دعا باره در هم آن اخير باب و باب شانزده در که است السالم عليه علي امام و وآله عليه اهلل

 آنها اول هک است احاديثي نهم باب مثال. است گرفته صورت ابتکاري کاري مه ابواب تقسيم نظر از کتاب

 احاديثي پانزدهم باب و. است آمده آنها اول در «اياک» که است احاديثي هفتم باب. است آمده «ليس» حرف

 .است آمده آنها ابتداي در «لو» حرف که است

 معنا يا لفظا که است مشابهي احاديث( 11 ص) آورده مقدمه در مؤلف که آنچه اساس بر کتاب اين احاديث

 برگرفته البالغه نهج و قضاعي الشهاب کتاب دو را آنها همه وي و رسيده( ع) علي امام و( ص) خدا رسول از

( ص) محمد قال با حديث هر و نياورده را روايات اسناد وي. است کرده استفاده هم ديگر مآخذ از البته. است
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 رواياتي از برخي که است افزوده و کرده بيان هم خاتمه در را مطلب اين وي. شود مي آغاز( ع) علي قال يا

 (101 ص. )است آورده کتاب اين در بوده، هم سبعه صحيح در که هم

 و محمد خلق» حديث «واحدة شجرة من وعليّ محمد» حديث. است شده آغاز حديث چند با کتاب مقدمه

 عليه اهلل صلي اهلل رسول رأس بمنزلة عليّ» حديث و «النعل خاصف حديث» «السالم عليه آدم خلق قبل علي

 بيالن کالم تشابه» باره در ايصفحه دو گفتاري و «کفر فقد السالم عليه عليا جحد من» حديث و «وآله

 .است مصحح از عنوان گويا که «والوصي

 ندبل شغلي صاحب و داشته شهر اين حاکم در که نفوذي با هم آن اصفهان در ايشيعه عالم چنين حضور

 اهميت يزن شهر اين در تشيع شناخت در تواندمي که است اينکته کند، نمي ياد آن از البته که بوده مرتبه

 يا تاداناس از وقت شيعه عالمان با نسبتش و ارتباط و او الوالء رشح رساله از وي امامي تشيع. باشد داشته

 .است آشکار شاگردانش

 بيمطل. است پيشگفته احاديث نقل از پس مؤلف ايصفحه دو مقدمه ما براي مهم اينجا، در و ميان اين در

 .است داشته عهده بر ميان اين در مؤلف که نقشي و اصفهان به مغول حمله به است اشارتي که

 به حتي و روي هيچ به امامي، شيعه يک عنوان به وي که دارد اهميت زاويه اين از خصوص به نکته اين

 رفتار ايگونه به مغوالن، حمله مقطع در است نشده حاضر مشاغلش، و دارايي تمام دادن دست از قيمت

 پس نهايت در و داشته شهر در مهمي موقعيت که است حالي در اين. بدهد را آنان با همکاري بوي که کند

 .است رفته( ع) مؤمنان امير مشهد و عرب عراق سمت به چيز، همه وانهادن از

 :کندمي ياد آنها از و دارد فضائل باب در خود کتاب عنوان چند به اشاره بتداا در وي

 الفضائل مجامع في الدالئل جوامع. 1

 االشکاالت تقرير في السؤاالت توجيه. 8

 الدعاء شرح في الوالء رشح.  1

 قتله و مصيبته و شکايته و فضله و الحسين فضيلة.  1

 المؤمنين يرأم فضائل في االربعين علي الفائق. 9

 عمرش هم اکنون. ساخت ضعيف را جسمش و کرد سپيد را خود موي راه اين در مؤلف افزايد، مي سپس

 بد عمالا نيک کارهاي با و بينديشد آخرت به و بپوشد دنيا از چشم ديگر که است بهتر نهاده، پايان به رو
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 خود روي به را الهي عتاب باب و دآور روي روز روزه و شب نماز و خشوع به و کند جبران را خود گذشته

 .بگشايد

 ريسپ اميرالمؤمنين مشهد در را عمر آخر سالهاي تا است بوده مندعالقه گويد، مي مؤلف شرايطي چنين در

 .دهد انجام( ع) معصومين ائمه مشاهد از ديگر يکي يا آنجا در را کارها اين و کند

 ار جا همه ظلمت مغول کفار حمله با. است برگشته رقو يکباره که است بوده ها انديشه و افکار اين در

 رقو ترتيب بدين. است ريخته هم در را چيز همه و گشته آغاز مردم بر هجومشان راست و چپ از و گرفته

 در مردم و ريخته بهم دلها و پاشيده هم از ها خانواده و برآمده پرستي بت و شده سرشکسته اسالم و برگشته

 بوده هيال رحمت به تنها آنان اميد. اندشده پراکنده هافتنه از طوفاني ميان در و اندهگشت غرق حيرت درياي

 (.11-19) است نمانده مردم براي( ع) مهدي يعني او صالح خلف و وصي و رسول جز حامي هيچ و

 رتحض صيهتو روشن مصداق وي. است آورده آن از رهايي راه و هافتنه باره در بخاري از را روايتي اينجا در

 د،باشن آنان وامام مسلمين جماعت مالزم بايد فتنه در که اين بر داير مردم، به روايت اين در را( ص) رسول

 صخصائ جامع که است دانسته( ع) القائم منتظر حضرت يعني او صالح خلف به مردم تمسک از مصداقي

 رپ جور و ظلم از که آن از پس را زمين بايد مي که امامي. است امامت و رسالت مستکمل و فتوت و نبوت

 کاءب قصة» باره در هم حديثي بخاري، شده نقل حديث مختصر شرح از پس وي. کند عدل و قسط از پر شد،

 (31 – 15 ص) است شده ها فتنه از برخي و( ع) مهدي ظهور به اي اشاره هم آن در که اين و آورده «فاطمة

 عزيمت قصد که زماني. برود معظمه مشاهد سمت تا شود مي ممصم او و بوده آرام اوضاع هنوز زمان اين

 نامش اما کند، مي ياد «العراق مخدوم» عنوان با او از که خودش مخدوم از تا شمرد مي الزم خود بر کند، مي

 اجازت وي از وقتي. بزند کار اين به دست است توانسته نمي وي اجازه بدون چه. بگيرد اذن کند، نمي ذکر را

 .است يافته ادامه سال سه براي وضعيت اين. شود مي ماندگار اجبار به وي و پذيرد نمي او هد،خوا مي

 الرأس سقطم و مسکن که اصفهان به بودند تاتاران طايفه همان که توان تمام با کفار سپاه که است زمان اين در

 تخريب به مشغول و شدند وارد ندابوده آنجا در دوستانش و احفاد و نزديکان و اوالد و اهل و بوده ما مؤلف

 .باشد 111 سال در بايد اين. شدند شهر کشاندن استيصال به و مردم تعذيب و شهر

 به و مضطرب بسيار هم آن ،(39 ص) است بوده مخدومش کنار در رشاقيه قلعه در ما مؤلف وقت، اين در

 در بوده، آورده فراهم اموال و ومال گيزند از زمان اين تا که آنچه هر وي. نگران و آشفته عيال و اهل خاطر

 ودخ تسکين و تحمل جز اي چاره وي. است ديدهمي «التتار مخاذيل و الکفار مالعين» صدمه و خطر معرض
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 مهمو من تفرّغوا: »فرمود که طلبيدهمي را( ص) رسول حديث به عمل که کاري است، نداشته توان حد تا

 .بزنيد خيالي بي به را خود که آن اختصار به. «مااستطعتم الدنيا

 مهنا و برود «الکفار زعيم» نزد تا است خواسته وي از مخدومش مرتبه، يک که است بوده هوا و حال اين در

 سان و او حضور در سپاهش آوري جمع و اخالص اظهار و عذرخواهي پيام پيام، اين. برساند را او پيام و

 .است بوده تهنيت ضعر و امور از برخي درخواست و سپاه از ديدنش

 از اهلل نسبحا گفتم، خود به: گويد مي وي. است شده مستولي جانش بر ترس مسأله، اين طرح با نويسنده

 يند در و کنند مي کمک طغيان و کفر به و داده عدوان و ظلم به تن که کساني و االيمان ضعيف هاي انسان

 يحترج الهي رضايت بر را آنان رضايت و شمرند مي بزرگ را اسالم دشمنان شأن و ورزند مي سستي اسالم

 و بروند کفار ياري به که دهندمي دستور اکنون و ندادند خواستيم مي خير کار در اجازه وقتي. دهند مي

 ناي در. اندشده داده فرمان کفار طاعت به و اندشده خلق دنيا براي گويي که اندشده مباالتبي چندان

 :گفتم و شده مضطر من تا وعيد و وعده با گاه و فرستاد مي من دنبال به مرتب وقت

 انجام من با که کاري هر و من اساس و اصل نابودي و من هالکت و اهانت و قتل براي تو دستور! امير اي

 بر نانآ خيال و بشنود را آنان صداي گوشم و بيفتد کفار آن به من چشم که اين از است بهتر من براي دهي

 .ده انجام خواهي مي هرچه هستم تو اختيار در من. زبانم بر ادشاني و افتد خاطرم

 ارعزلشک از و کرد حبس را او حال در و شد خشمگين او بر «فضيح قول» و فصيح کالم با حاکم وقت، اين در

 رآنچهه و گرفت وي از بوده اختيارش در که اموالي باقي و کشيد پايين داشت، که بلندي جايگاه از و نمود

 .نماند دستش در چيزي هيچ که درآن وي دست از داشت اسباب و هارپاچ از

 و ستا الهي خفيه الطاف انتظار در لحظه به لحظه گرفت، قرار فشاري و شدت اينچنين در که ضعيفي اما

 مه دروني لجاج و احتجاج گرفتار حال، در البته و برسد بدو چيزي الهي آشکار صنع از تا دارد آن توقع

 .برد مي پناه خدا به شيطان کيد و شر از مداي و هست

 که حالي در آمد خوابش به( ع) اميرمؤمنان شبي که آن تا برد مي المؤمنين امير به پناه روز شبانه ضعيف اين

 رها ار او کي؟ تا و نيستي صادق و صاف من با چرا: گفتمي حاکم به و داشت دست در کشيده شمشيري

 .زد خواهيم شمشير با را گردنت اال و کن
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 وي با مالطفت و معاطفت به فرستاده وي نزد را کسي مخدوم حال، در و شد بيدار خواب از وقت اين در

 دهد پس او به شده گرفته دستش از که را کارهايي و بازگرداند او به را اثاثيه و اسباب تا کرد وعده و برآمده

 .بدهد او به زياده حتي و کند جبران را گذشته و

 عراق يعني – عراق در ديگر کسان همه و شما: گفت کرده مطرح باز را سخنش ضعيف اين وقت، اين در

 المؤمنين امير مشهد زيارت قصد طرف اين به پيش سال سه از من که دانند مي کوچک و بزرگ از – عجم

 .شوم نمي راضي آن جز چيزي با و داشتم را( ع)

 که آن بدون آمد، فرود قلعه از هم ضعيف اين. نماند يو کردن خالص جز راهي مخدوم، براي حال اين در

 .بردارد مالي و باشد داشته احوال و اوضاع در جستجويي و باشد داشته توجهي چپ و راست به

 از چه را دشمن فراواني و ياور اندکي و سفر دوري و دوستان فراق و تنهايي و راه وحشت ضعيف، اين

 بود، دشخو بر ترس از بيش دينش براي ترس زيرا کرد، تحمل تني سوء يا داشتند نيت حسن که کساني

 امير سوي به اش خانواده و خود بنابرين. بود دينش کردن هالک از تر راحت خودش شدن نابود که چنان

. کردند هجرت( ص) اهلل رسول بسوي مهاجران که چنان کرد هجرت( ع) مهدي صالحش خلف و( ع) مؤمنان

 احدّه علي قائمة فالهجرة: فرمود( ع) علي امام که چنان است، باقي نخستش کلش همان به البته هجرت و

 .االول

 من حق در( ع) مؤمنان امير عنايت بود، فراوان لطف و بزرگ معجزه يک در ريشه هجرت اين که آنجايي از

 لبمطا اين شکرش، آوردن جاي به براي تا بود الزم من بر گشت، مشهور عام و خاص نزد و گشت ظاهر

 تا کنمب واصل و وافر نعمت آن به افتخار ابراز و بکنم فراوان احسان و فضل آن از يادي و بنويسم اينجا در

 تنيس غافل کنند مي او از که کمکي درخواست و مؤمنان سکنات و حرکات از حضرتش که بدانند ديگران

 او عنايت مشمول سختي، و عمتن در راحتي، و شدت در باشند، زمين مشرق و مغرب در کجا، هر در آنان و

 (.10 ص) رسد مي فريادشان به و هستند

 شيدهک زبانه آتش هاي شعله که دارد اشارتي زمانش آشفته اوضاع به نسبت هم کتاب پاياني سطور در وي

 فکرت و شده خاموش استعدادها و گشته حيران چشمها و گشته آشفته افکار و شود نمي خاموش که آنچنان

 منا فرقت حتي المطالب تعسرت و المشارب تکدرت و العباد تحير و البالد تغيرت و» است يانم از تأمل و

 (.101 ص. )«مؤتلفا کان ما عنا تشتت و مجتمعا کان
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 محتمل برخي. است شده بغداد وارد 119 سال در او که است داده خبر طاوس ابن که شد اشاره مقدمه در

 .است رفته نياد از 110 سال در وي که دانند مي چنان

 منابع: 

 81 ،19/81: ذهبي االسالم تاريخ[ 1]

 1/18: العلماء رياض[ 8]

 (518شماره حالِ شرح) 8/11: الکاظم محمد تحقيق با فوطي، ابن األلقاب، معجم في اآلداب مجمع[ 1]
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 الهي حکمت با مخالفت براي نبوي سنت به تمسک

 جعفريان رسول: نويسنده

 1119/  18/  01: سايت روي انتشار تاريخ

 

 

 تاس سازگار اسالم، تاريخ در عقلي جريان معناي به «حکمت» با( ص) رسول حديث به تمسک آيا: چکيده

 خير؟ يا

 .دارد وجود ارتباط اين در مکتب دو رسد مي نظر به

 و حديث از پيروي که است باور اين بر و شده شناخته حديث اهل مذهب عنوان تحت که مکتبي نخست

 ستا چنين اصل مکتب اين در. ندارد سازگاري انديشيدن براي عقل کردن رها با سنت، و کتاب به تمسک

 اهل را خود مخالفان جريان، اين. رفت پيش ظواهر دايره در تنها و گرفت حديث از بايد را چيز همه که

 که داند مي سنياني شامل حتي و حديث اهل مذهب مخالفان تمامي شامل مفهومي را آن و نامد مي بدعت

 .شود مي شامل را عقايد تا فقه از و بوده وسيع بسيار نگاه اين دايره. هستند رأي و کالم اهل

 بوين حديث به تمسک جماعت اين. ناميد حکمت مکتب طرفداران را نامشان بايد که يهنظر آن مخالفان دوم

 .بينند مي مفتوح دين در را عقل و کالم راه و دانند نمي حکمت با مخالف را

 طراحي هصحاب از برخي توسط آن مباني گفت بايد نوعي به حتي و داشته وجود صحابه زمان از جريان دو اين

 .است شده

 از انش تلقي نوع پذيرفتند نمي را حديث روزگار آن در که کساني حتي اول، دهه چند يعني نخست دوره در

 اقعو مقبولشان حديث که بعدها. نساخت آن ضميمه چيزي و کرد بسنده آن ظواهر به بايد که بود چنان قرآن

 .کردند کتمس حديث به افراط صورت به بار اين و دادند ادامه را ظاهربيني حرکت هم باز شد

 صورت به حکمت و سنت از دفاع( ع) علي امام. است( ع) علي امام صحابه ميان در حکمت مکتب سمبل

 عمده بخش اما است، آن از پيروي و نبوي سيره طرفدار شدت به که آن رغم به وي. است همزمان و همراه

 .دارد وي هاي آموزه در ريشه شود مي ياد «حکمت» عنوان به آن از که چيزي
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 سني اسالم بخش در اسالم جهان در غالب جريان که جرياني که است مطلب اين شرح دار عهده مقاله اين

 قادقي ديگر، جرياني که حالي در است، داده قرار حکمت نفي براي اي بهانه را سنت ديرباز از است، شده

 دين رد تأمل و حکمت براي جايي که شود مي محقق وقتي سنت به تمسک که دارد پافشاري نکته اين روي

 .نماند

 بن نحس بن اهلل هبة ابوالقاسم از الجماعة و السنة اهل اعتقاد اصول شرح کتاب پايه بر عمدتا را بحث اين

 عقل بکارگيري از پرهيز براي حديث اهل هاي توصيه.کنيم مي دنبال( 11 م) اللکائي طبري منصور

 يعهش نظر از و( ص) رسول رفتار و گفتار شامل عام، معناي به حديث بر آن، شده شناخته اصطالح در سنت

 رسول نسخ تلو تالي هم را صحابه اقوال و رفتار سنت، اهل البته. است معصومين تمام رفتار و گفتار همان

 .شمرند مي سنت جزو را آن عمل در و دهند مي قرار( ص)

 شيوع زماني در تعبير اين گفت، يدبا شده انجام تحقيقات اساس بر يافت؟ شهرت «سنت» تعبير زماني چه از

 کامال که دشدن تعريف چنان تعريف اين در بدعت و سنت ترتيب بدين و شد نهاده بدعت آن برابر که يافت

 يک نداد نشان براي «سني» کلمه از سنت، مخالف هاي نحله برآمدن از پيش تا بنابرين. هستند هم ضد بر

 و تسن اهل اصوال و شد اطالق «حديث اهل» بر خاص تعبير اين در گرايي سنت. شد نمي استفاده گرايش

 .رفت بکار معنا يک به حديث اهل

 صرفا شده ادي گروه که بود اساس اين بر مذهبي گروه يک معرفي براي گرا، سنت يعني تعبير اين از استفاده

 جاي هب. کنند مي رهيزپ آنهاست، کنار در يا مقابل در آنچه هر از و هستند پايبند احاديث يعني ها سنت به

 بدعت اهل متکلمان و رأي اهل تفسير اين در. شد مي استفاده کالم اهل حتي يا و رأي اهل از گاه بدعت،

 شناخته بدعت اهل عنوان به حديث، اهل غير هاي گروه همه تر وسيع معناي در البته. شوند مي شناخته

 .بودند بدعت اهل همه قبيل اين از و خوارج و شيعه و جهميه و معتزله. شدند

 در. شود مي شناخته( ص) خدا رسول حديث عنوان به که است «احاديثي» مجموعه باره در مهم نکته يک

 هاي نزاع ميانه در درست شرايطي در و مجعول احاديث اين از بسياري. دارد وجود جدي هاي ابهام باره اين

 جعل زمان توان مي گويي که است آشکار دانچن جعل عالئم آنها از بسياري در. است شده ساخته مذهبي

 .دريافت سوم يا دوم قرن از خاص دهه فالن در هم را آنها
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 و عقلي مجاز معرفت حدود توان مي آنها پايه بر و آمده چه احاديث اين در که اين به داشتن چشم بنابرين

 از که کردند جمع «ديثح اهل» را حديث عمده. است اي بيهوده چشمداشت دريافت، را اسالم در فلسفي

 .کنيم نمي دنبال اين از بيش را بحث اين عجالتا. نداشتند اي ميانه گرايش آن با اساس

 :شود مي تکيه ويژگي سه روي بود، «حديث اهل» دلخواه که آنچنان سنت، از تفسير در

 و تابعين و صحابه بلکه رسول شامل تنها نه و شده نقل حديث اعتبار به آنچه معناي به حديث بر تکيه: اول

 .شود مي گرفته صورت صالح سلف عنوان به که گزينشي

 .حديث و قرآن ظاهر پذيرش و تفکر و تعقل از دوري: دوم

 عنو هرچيز به بدعت بخش، اين در. نو موضوعات و جديد هاي يافته و تازه نکات طرح از جلوگيري سوم

 علي الحث» است مهم آنچه. است حديث و قرآن از ظاهري پيروي صرفا آن، مقابل مفهوم. شود مي اطالق

 اعتقاد اصول شرح کتاب مقدمه در اللکائي(.1/81: اصول شرح. )است «االختراع و التکلف» از دوري و «االتباع

 که خود ديد از را جالبي شرح حکمت اهل و حديث اهل ميان منازعه جريان گيري شکل باره در السنه اهل

 کنند مي متهم را حکمت و عقل مکتب اصحاب مقدمه، اين در وي. است دهآور است، حديث اهل عالم يک

 را ودخ «الحديثه آراء» و ندارند قبول سلف درک پايه بر را آيات آن تفسير و ندارند قرآن آيات به ايمان که

 دانند مي «براهين و حُجَجا و علما و حکمة» را آراءشان و دارند قبول افکار اين و داده قرار قرآن فهم مبناي

 (.1/11: اعتقاد شرح)

 افکار حديث، اهل متقابال و کنند مي تلقي مقلد و مذهب حشوي را حديث اهل حکمت، اصحاب مقابل، در

 .کنند مي قلمداد شريعت با مخالف افکار و سردرگمي را آنها انديشه و

 لصياحا و لبقباق ا و جاجالص دينه انما: از است عبارت حکمت اصحاب دين اللکائي مانند حديثي اهل نظر از

 (.11: همان) است اللقالق و

 در( 19-11: انهم) اند برده پيش مخفيانه تبليغ يا شمشير زور با را عقايدشان معتزله که است معتقد اللکائي

 نظر به .است مأمون رفتار به اللکائي اشاره. است يافته نشر طبيعي صورت به حديث اهل عقايد که حالي

 بدتر روشي اب باز متوکل مشي با معتزلي افکار زورانة نشر براي مأمون روش ميان تفاوتي طورس اين نويسنده

 .ندارد تفاوتي حديث اهل افکار نشر در

 نهند مي اين بر را بنا حکمت، اصحاب و حديث اصحاب تاريخي نظريه گيري شکل شرح در حديث اهل

 ريانج انحراف، يک ايجاد اثر در سپس و فتهگر شکل تابعين و صحابه عقايد پايه بر حديث اهل جريان
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 ارب نخستين حديث، اصحاب جريان از پس که است اين اللکائي عبارت. است شده درست حکمت اصحاب

 «االخرون و االوّلون ماضون القرون هذه علي مضت» و نيافت ظهور و بروز جرأت اما شد، مطرح قدر از بحث

 االدلة من ابتدعوا» نحله آن پيروان و شد منحرف بود آن بر اهلل رسول آنچه از جديدي جريان که اين که اين تا

 .گرفتند اعتقاد و دين را اين هم بعد. «السنة و الکتاب خالف

 همفسد و ناهنجار کاري کردند، مي پيشنهاد حکمت اصحاب معموال که علمي مناظره نوع هر تصوير، اين در

 مناظره از حديث اهل(. 15 ص همان،. )«المبتدعة مناظرة من عظمأ جناية المسلمين علي جني فما. »بود انگيز

 حتي. نندک مي تفسير «علم بغير اهلل في يجادل» مصداق را آن داشته پرهيز اعتقادي مباحث سر بر مجادله و

 نظر به(. 185 ص همان،) کند مي پيدا «ببعض بعضه قرآن ضرب» معناي گاه تصور اين در هم قرآن تفسير

 .گيرد صورت بيشتري دقت روايت اين باره در دباي رسد مي

 علوم همه کند مي تالش که است دوم قرن در حديث فراواني و افراطي گرايي حديث مهم، مسائل از يکي

 روايت، کمبود جبران براي. کند اتخاذ است مجعول آنها از بسياري که احاديث اين از را آخرين و اولين

 يعني «آثار» «احاديث» کنار در ترتيب بدين و ببرند بهره «اثر» نام به يزيچ از کردند تالش مکتب اين اصحاب

 :نبوي مستندات.شد تر صخيم ها موسوعه و ها مجموعه طبعا. شد گردآوري هم تابعين و صحابه کلمات

 در مه آن ثلث که بود محدثان دسترس در سوم قرن در( ميليوني ارقام با) نبوي حديث از عظيم اي مجموعه

 چرا که اين. نبود اول قرن در هم آن عُشر است سهل که آن از ربعي ثلث، اين از و نداشت وجود دوم قرن

 درست حديث اهل که اين است گفتني اختصار به آنچه. است مهمي پرسش افتاد اتفاقي چنين سوم قرن در

 .است شگفت تانيداس اين. کردند گرم شدت به را حديث بازار و برآمدند سوم قرن و دوم قرن اواخر در

 تفکر و لتأم با مخالفت يعني آن خاص معناي به بدعت با مقابله عنوان به احاديثي ما، بحث با ارتباط در اما

 و اسم هم آن. شد ساخته آنها رسم و اسم با مختلف هاي فرقه عليه حديث صدها. شد ساخته نيز دين، در

 يگوي غيب پاي به را شده ياد احاديث بايست مي نآنا القاعده علي و بود شده ايجاد بعدها که هايي رسم

 .گذاشتند مي آينده از حضرت

 شرايطي در دقيقا و است سوم و دوم قرن وضعيت بر ناظر که کرد ياد توان مي ذيل حديث از مثال براي

 :بگيرد را مفاهيم سر بر مذهبي و اي فرقه مباحثات جلوي تا است شده مطرح
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 هماختالف و سؤالهم کثرة قبلکم کان من أهلک فانما ترکتکم ما ذروني(: ص) اهلل رسول عن هريره أبي عن

 ترمذي و مسلم و بخاري روايت به. )مااستطعتم منه فأتوا به أمرتکم ما و فاجتنبوا عنه نهيتکم فما أنبيائهم، علي

 (.حديث اهل حديثي اصلي مصادر تمام و ماجه ابن و

 :رفت مي بکار مباحث قبيل اين براي جدل عنوان انتخاب

 ما» آيه از ادامه در. الجدل اوتوا االّ عليه کانوا هدًي بعد قوم ضلّ ما(: ص) اهلل رسول قال: قال امامة أبي عن

 طالقا گفتگوها قبيل اين اين بر بد جدل مفهوم تا شده استفاده «خَصِمُون قوم هم بل جدالً االّ لک ضربوه

 و» آيه در آنچه مانند جدل بد مفهوم از هم ديگر نقلهاي در(. 181/ 1: السنة اهل اعتقاد اصول شرح. )شود

 آيه يلذ قتاده.  است شده معرفي بدعت آن از مقصود و شده استفاده «علم بغير اهلل في يجادل من الناس من

 تعبير اين شبيه(. 1/185:  اصول شرح) باشد مي بدعته الي يدعو بدعة صاحب: مقصود که است گفته شده، ياد

 لسفيف و حکمي مباحثات بر تطبيقش اما است پسنديده بودنش مذموم البته که است دين در «ومهالخص»

 اين در است شده استفاده آيات پيرامون عقلي هاي بحث براي هم «اهلل آيات در خوض» از. است دشوار

 (.1/111: اصول شرح) اهلل آيات في يخوضون فانهم الخصومات اهل التجادلوا: آيه و حديث ترکيب

 شده لنق( ع) علي امام از. باشد شده نهي علمي مباحثات در دشمني و خصومت از که پذيرفت توان مي البته

 در خصومت مقصود که است روشن( 1/111: اعتقاد اصول شرح) الدين تمحق فإنها الخصومة و اياکم: است

 و لبالق تشغل فانها الدين في الخصومات و اياکم: فرمود که است شده نقل( ع) صادق امام از. است مباحثه

 بعدي کالمي جدلهاي براي درست نمايد مي که ذيل حديث اين(. 1/119: اعتقاد اصول شرح) النفاق تورث

 :است شده مطرح

 منف شيء؛ کل خالق اهلل هذا يقولوا حتي يستاءلون الناس يزال ال(: ص) اهلل رسول قال: قال هريره أبي عن

 حد يف مذکور حديث البته(. ديگران و مسلم و بخاري. )باهلل آمنت فليقل ذلک أحدکم وجد فاذا اهلل؟ خلق

 .باشد عقلي و فلسفي مباحثات عليه توانسته مي آن کلي گيري جهت اما ندارد مشکلي نفسه،

 سني و يعهش حديث در و حق به تعلم و تعليم ادبيات در جا بي پرسشهاي و سؤال کثرت گفت بايد اينجا در

 سني و هشيع مصادر در روايت اين. ندارد علمي و فلسفي مباحث طرح به ربطي اين اما گرفته قرار انکار مورد

 (.9/101: کافي ،1/191 الزوائد مجمع) است شده نهي «سؤال و قال و قيل کثرت» از که است شده نقل
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 اردو معناي به که - بدعت اصل درستي رغم به است، دين در بدعت نفي باره در کلي طور به که احاديثي

 اي گونه به ، بوده درست آنها اصل هم اگر – احکام بخش در است دين عنوان به را چيزي دين در کردن

 :شود مطرح دين در حکمي و فکري مباحث عليه تا است شده مطرح

 .(ديگران و مسلم و بخاري) رد فهو فيه ليس ما أمرنا في أحدث من(: ص) اهلل رسول قال: قالت عائشة عن

 ستهدان ضعيف را آن سند مصحح) تفاتحوهم ال و القدر اهل التجالسوا: اهلل رسول قال: عمر عن هريره أبي عن

 (1/111: اصول شرح(. )است

 اثري مستندات

 ردگي مي جاي باب هر در احاديث کنار در که آثاري است، شده منسوب صحابه به هم آثاري زمينه، همين در

 .شود مي آن با حديث حکم تقريبا است، حجت مه صحابه اقوال که اين اساس بر و

 شرح) أضلوا و بالرأي فقالوا يحفظوها أن االحاديث أعيتهم السنن أعداء فانهم الرأي اصحاب و اياکم: عمر عن

 که اي جمله اين در اما بود مخالف حديث نقل با اساسا عمر که است حالي در اين(. 115/ 1: اعتقاد اصول

 حديث وي که است دليل آن به شده ساخته عمر قول از که اين. دارد وجود ايده همان شده، ساخته او قول از

 نص لمقاب اجتهاد حتي و رأي به احکام بخش در. بود قرآن کفايت اش ايده و پذيرفت نمي اساس و بن از را

 .داشت باور هم

. ) اهلل اببکت أعلم السنن اصحاب فان بالسنن خذهم القرآن بشبهات سيجادلونکم أناس سيأتي: عمر از نيز و

 قرآن منهاي عمر البته(. 118: همان) الدين علي الرأي اتهموا: عمر از نقل اين و(. 1/115: اعتقاد اصول شرح

 ديثح چون بود رأي به قائل احکام، بخش در قضا از نباشد، تأمل و تفکر کرد مي توصيه آن درباره در که

 .دانست بعد هاي دوره ساخته بايد را وي زا منقوالت قبيل اين. پذيرفت نمي هم را

 کميجادلون قوم سيأتي: علي عن! : اند داده نسبت هم( ع) علي امام به را دوم خليفه از پيشين جمله شبيه

 رسيد، تابعين به که نوبت(.1/115: اعتقاد اصول شرح) اهلل بکتاب أعلم السنن أصحاب فإن بالسنن فخذوهم

 حديث اهل نگاه از ايشان از مقصود که - قدر اصحاب مجالست از نهي رد اثري قصار کلمات قبيل اين

. دش فراوان بسيار - کردند مي مطرح عقايد باب در را فلسفي هاي بحث نوعي حال هر به که است کساني

 در جمالتي گردي بسياري و عياض فضيل سختياني، ايوب ابوقالبه، بصري، حسن سيرين، ابن مانند افرادي از

 جمالت اين از زيادي شمار اللکائي. شود مي نقل «الرأي اهل» و «القدر اهل» يا «االهواء اهل» مجالست از نهي

 سؤال او از «اهواء» از وقتي که است عبدالعزيز بن عمر از اينها از يکي. است آورده بعد به 119 صفحه از را
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 شد روبرو معتزلي يک با وقتي ،تابعين از طاووس ابن(. 1/191: اصول شرح) الصبي بدين عليک: گفت شد

: تقاداع اصول شرح) نشود او کالم از چيزي تا کند چنين گفت هم پسرش به. «أذنيه في اصبعيه فأدخل»

 .«سمعک من االهواء أصحاب التمکّن» که کرد وصيت سختياني ايوب شاگردش به هم ابوقالبه(. 1/198

 (.198 همان،)

 ،الکالم من شيء الي فخرج العراق أهل من رجل ناظره: است شده نقل شافعي از. يافت ادامه شافعي تا ماجرا

 في الکالم: گفت که است شده نقل هم انس بن مالک از(. 1/119: اصول شرح) فدعه الکالم، من هذا: فقال

 ناک فيما اال الکالم أحب ال و اشبهه، کلما و جهم رأي و القدر: يکرهونه بلدنا أهل يزل لم و أکرهه کله الدين

 کان ام اال الدين في الکالم عن ينهون بلدنا تأهل رأي ألني عنه، فالسکوت اهلل في الکالم فأمل عمل، تحته

 (.111 همان،) عمل تحته

 و السنة علي نفسک اصبر: دهد مي پرهيز شود مي شناخته سنت و دارد رسميت آنچه از عدول از هم اوزاعي

 سعهمو ما يسعک فانه الصالح سلفک سبيل اسلک و کفوا عما کف و قالوا ما قبل و القوم وقف حيث قف

 (.131 همان،)

 لفس که است همان آن، و بوده شده نقل سنن دايره در تنها و تنها اعتقادي مسائل که باور اين سوم، قرن در

 يانم در مسلم باور يک صورت به شود، پرهيز است «اهواء اهل» از که فکري نوع هر از بايد و اند، بوده آن بر

 .بود درآمده حديث اهل

 :از است عبارت ما نزد سنت اصول: گفت مي حنبل بن احمد

 (ص) اهلل رسول أصحاب عليه کان بما التمسک

 الخصومات ترک و ضاللة بدعة کل و البدع ترک و بهم االقتداء و

 ال و قياس لسنةا في ليس و. .. الدين في الخصومات و الجدال و المراء ترک و االهواء اصحاب مع الجلوس و

 نمي درک را حديث مفهوم کسي اگر حتي گويد مي آن دنبال به وي... بالعقول تدرک ال و االمثال لها تضرب

 هشنود گوش اگر حتي که است آخرت در خدا رؤيت احاديث مثال براي. بياورد ايمان آن به است الزم کند

 از که ديگري احاديث طور همين. نکند رد را آن حرف يک حتي و آورد ايمان که اوست بر برآشوبد آن از

 الرؤية و درالق في الکام فإن الجدل اليتعلم و يناظره ال و احدا اليخاصم: افزايد مي سپس. است شده نقل ثقات

 رحش. )يسلم و الجدل يدع حتي السنة أهل من صاحبه اليکون و عنه منهي مکروه السنن من غيرها و القرآن و
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 ترک و المتکلمين کالم ترک و: است آمده حديث اهل معتقد عنوان به باز(. 133 -1/131: اعتقاد اصول

 (.1/801: اصول شرح) آثار بال بالرأي الکتب وضع من مجالسة ترک و هجرانهم و مجالستهم

 در هبلک نيست، آن امثال و توحيد باب در عقايدي احاديث به مربوط تنها حديث، روي کردن فکر از فرار

 نبلح بن احمد از مشکاني حميد بن احمد: کنيد توجه نقل اين به. هست هم غدير حديث انندم حديثي باره

 تکلم ال: داد پاسخ حنبل بن احمد وجهه؟ ما:  که پرسيد «مواله فعلي مواله کنت من: لعلي النبي قول» باره در

 .بگذار است شده نقل که صورت همان به را حديث و مگوي سخن باره اين در. جاء کما الحديث دع. هذا في

 پرسيدم رسول سخن اين باره در حنبل بن احمد از: گويد مي مروزي ابوبکر(. 1/111: خالل ابوبکر: السنة)

 ذا، عن تسأل ال و هذا عن اسکت: قال «تفسيره؟ أيش» «موسي من هارون بمنزلة مني أنت» گفت علي به که

 (1/113: خالل السنة) جاء کما الخبر

 حکمت مکتب( ع) بيت اهل مکتب

 ابعده و هارون زماني عباسيان دوره در سپس و امويان، عصر تا اول عصر از خلفا دولت تاريخي، لحاظ به

 هب تمسک معناي به لزوما نه اما. دارد حکومت حديثي اهل نگرش که است دوراني القادر، نيز و متوکل زمان

 ود،ب قرآن در تأمل که دوم ويژگي اما بود،ن درکار حديث به تمسک گرچه اول، خلفاي عصر در زيرا. حديث

 .نبود قبول قابل

 مي لسالما عليه علي امام مکتب به وابسته را خود که معتزله مکتب کلي طور به و بيت اهل مکتب مقابل در

 کار هب را «علي ملة» و «عثمان ملة» اصطالح معاويه. آمد مي شمار به قرآن تفسير و کالمي مکتب طرفدار ديد،

: السنه اهل اعتقاد شرح. )نبي ملت: گفت علي؟ ملت يا هستي عثمان ملت طرفدار که پرسيد عباس ابن از برده

 کريف لحاظ به مکتب، دو اين سياسي، روش منهاي رسد مي نظر به. بود معقولي پاسخ البته اين و( 1/159

 .داد نشان انتو مي طريق چندين از را اهل مکتب در عقل به گرايش بروز. است گرفته شکل هم

 به آمده، الحکم غرر و البالغه نهج در آنچه مجموعه و حکيمانه کلمات به( ع) علي امام شدن شناخته اوال

 است وينب سنت به متسمک شديدا حال عين در که السالم عليه علي امام در را تعقل مکتب تواند مي راحتي

 اساس بر امام. نيست حکمت با مخالفت هب مشروطه سنت به تمسک علي مکتب در ترتيب بدين. دهد نشان

 لمعقو اجتهاد به همزمان اما کند مي تکيه آن از پيروي و نبوي سنت روي فراوان آمده، البالغه نهج در آنچه

 .است مند عالقه
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 ينا بر است مهمي شاهد ما حديثي موسوعه کتابهاي ورودي مدخل عنوان به الجهل و العقل کتاب که ثانيا

 آمده حديث اهل حديثي هاي مجموعه در آنچه با راحتي به و ندارد بسط و شرح به نياز هنکت اين. مطلب

 حکمي و يفلسف پرسشهاي از نهي در حديث اهل آثار در که فراواني نقلهايي مقابل در ثالثا.است مقايسه قابل

 و الورع أهلَ سجال» که است اين( ع) علي امام روايت کند، مي نهي حکيمان با همنشيني از و دارد وجود

(. 1311 ح: الحکم غرر. )«علما ازددت عالما کنت إن و علّموک جاهال کنت إن فأنک مناقشتهم، أکثر و الحکمة

: ديگر حديث در و( 11: العقول تحف) الفقراء جالسوا و الحکماء خاطبوا و العلماء سائلوا: ديگر روايت در و

 الکالم نقاد کونوا: ديگر روايت و(. 5101 ج: الحکم غرر) فضائلهم تُکسب و فوائدهم تُنتج العلماء مناقشة

 اين و(. 5139 ش: الحکم غرر) النفوس شفاء و العقول حياة الحکما مجالسة: روايت اين و(. 1/159: محاسن)

 (.1313 ش: الحکم غرر) عقلک يَکمُل الحکما جالس: حديث

 ضالة مالحک. »کند مي تأکيد نفاق اهل از حتي را حکمت گرفتن که دارد وجود شيعه منابع در فراواني روايات

 من لو و الحکمة خذوا: »ديگر روايت و( 10 حکمت: البالغه نهج) «النفاق أهل من لو الحکمة فخذ المؤمن،

 أحق تکونوا المشرک عند لو و فاطلبوها المؤمن، ضالة الحکمة» ديگر روايت و( 1/110: محاسن) «المشرکين

 اسالمي، عقايد نامه دانش: بنگريد) ديگر روايت دهها اينها مشابه و(. 189 ص ي،طوس امالي) «أهلها و بها

1/51 – 100.) 

 .«کلِّه القرآن قراءة ام خير العلم مذاکرة: »پرسند مي( ص) خدا رسول از آمده شيعه منابع در که روايتي در

 جامع) «کلّه القرآن قراءة من اهلل الي أحب العلم مذاکرة عند ساعةً الجلوس اباذر يا: »فرمايند مي حضرت

 (105 ص: االخبار

 هب حضرت و پرسد مي العلم رأس از( ص) خدا رسول از اعرابي يک است، کرده نقل صدوق که روايتي در

 ال و بالمثل تعرفه» آموزد مي او به را توحيد حضرت و کند مي پرسش باز او. نماياند مي را «اهلل معرفة» او

 (811: صدوق التوحيد) «نظير ال و له کفوَ ال آخر، أولٌ باطنٌ ظاهرٌ أحدٌ حدٌوا أنّه و ندّ ال و شبه

 تيح و نخست خلفاي از يک هيچ به ما نگاهي چنين. بود قرآن مفسر و( ع) علي امام شاگرد خود عباس ابن

 نهمون يک. است اسالم عليه علي امام به نسبت او شاگردي گرو در عباس، ابن بودن مفسر. نداريم صحابه

 (.8/889: السنة اهل اعتقاد شرح) است کرده نقل «االرض و السموات نور اهلل» آيه از او عقلي تفسير

 – طبري از نقل به الحديد ابي ابن) تفسروه ال و القران جرّدوا: گفت مي رسما عمر که است حالي در اين

 (.18/51: البالغه نهج شرح
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 ابن از زيرا. است همين مقصود که دارد وجود شواهدي اما دهنيام «والتفسروه» تعبير مآخذ، از بسياري در

 االسالم ختاري) جلّ و عزّ اهلل کالم االّ شيئا فيه تکتبوا ال و القرآن جرّدوا: گفت که است شده روايت هم مسعود

 شکل به تعبير اين که چنان. باشد نظر مورد تفسير بدون قرآن که است اين به اشاره اين(. 11/111: ذهبي

: وايدالز مجمع) منه ليس ما به التلبسوا و القرآن جردوا: گفت که است شده روايت مسعود ابن از هم ديگري

 (1/181: عبدالرزاق مصنف(. )3/191

 و کرده نقل را آن ديگران و دارمي که دارد هم ديگري روشن نمونه دين، در تفکر و تأمل با عمر مخالفت

 :است مشهوري روايت

 القرآن، همتشاب عن يسأل فجعل صَبيغ، له يقال رجل المدينة قدم: قال يسار، بن سليمان طريق نم الدّارميّ روى

 فضربه ،عمر اهلل عبد أنا و: قال صبيغ، اهلل عبد أنا: قال أنت؟ مَن: فقال النخل، عراجين له فأعد عمر إليه فأرسل

: االصابه) رأسي في أجده تکن الّذي ذهب قد المؤمنين، أمير يا حسبک: فقال رأسه،[ أدمى] حتى

 تشيع صورت حکمت(.1/130

 بوده اي توده تسنن اصلي شاخه بلکه مهم شاخه يک اوائل از افرطي گراي حديث که است آن مهم نکته يک

 ترديد بدون. است شده آن اصلي صورت طرف، اين به هجري هفتم قرن از خصوص به هم، امروزه و است

 مراد وفق بر ار تسنن صورت نتوانستند اما برخاستند اي برجسته کلمانمت و فالسفه تسنن، تاريخ طول در

 هداشت تسنن از بيرون در ريشه آن مگر ندارد تسنن در جايگاهي تفکر حاضر حال در. دهند شکل خويش

 .باشد

 هداشت حضور صحنه در اعتقادي مباحث خصوص در اصولي و اخباري نحله دو نيز شيعه در سوي اين در

 .است شده حفظ گرايش همين تاکنون و بوده شيعه اصلي صورت گرايي حکمت حال، ناي با. اند

 الميک هاي بحث با مخالفت غالب گرايش» شيعه در نخست عصر در که باور اين شد، يادآور بايد اينجا در

 اند، هداشت شيعه متکلمان ديگر و سالم بن هشام يا حکم بن هشام چون کساني که اعتباري با «است بوده

 .نيست سازگار

 مي خنيس معصوم امام وقتي تا هم کالمي مباحث در که بود اين باورشان کساني که پذيرفت بايد و توان مي

 عقل رهداي در و حکيمانه سخنان اين که است بوده چنان باور اين مبناي اما. کرد قبول تأمل بدون بايد گويد

 زا بسياري که کلمات آن حوالي در بنابرين. دارد جودو آنها چهارچوب در و اساس بر مناظره قابليت و بوده

 از ست،نخ اماميه در که پنداشت نبايد بنابرين. است بوده داخل مناظره و استدالل بازار بوده، عقلي خود آنها
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 ليک روند که آن شاهد. نيست غالب جريان اين نداشتند، کالمي مباحث به اعتقادي معرفتي، مباحث زاويه

 .است يافته ادامه هم امروز به تا و شد پذيرفته شيعت در گري عقلي

 ،1/135: کافي مانند) است شده کالمي مباحث از برخي در ورود از نهي که نقل چند به تمسک روي هر به

 آنچه مانند به شيعه در کالمي مباحث طرح کلي جريان مقابل در( 111-113: کشي ،101 و 108 ،51 – 58

 ودهب موردي نهي شده ياد موارد که شود اين بر حمل بايد تنها آمده، البالغه نهج يا صدوق توحيد يا کافي در

 پذيرفت؟ احاديث در را کالمي مباحث هم آن طرح توان مي چگونه اال و است،

 اقعر که داشت ريشه هم اين در گشت، مي باز آن تاريخي ظرف به که آن منهاي عراق، در تشيع گسترش

 سرسخت مدافع اموي دوره در که بود شام عکس به اين و بود تازه افکار و آراء دنياي و تعقل و تأمل محل

 .بود حديث اهل مکتب

 و شام در که اوزاعي. نامند مي بدعت را آن حديث، اهل که است چيزي آن و رأي ظهورمکتب محل عراق،

 عراقال أهل بعض اليهم قذفها حتي البدعة هذه من غفلة في الشام أهل کان قد و: گفت مي بود ديار آن فقيه

 (.1/131: اعتقاد اصول شرح) الشام أهل من طوائف قلوب فأشربها...  البدعة تلک في دخل ممن

 بغداد معتزله در عتشي. داشتند يکديگر روي متقابلي تأثر و تأثير هم زمينه اين در عراق و تشيع ترتيب بدين

 .داشت ستد و داد ديگران و هشام مانند شيعياني ميکال هاي انديشه با معتزلي عقلي هاي انديشه و کرد نفوذ
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 هجري هفتم قرن پايان در ايران تشيع آينه «االمامة اسرار» کتاب

 جعفريان لرسو: نويسنده

 1111/  01/  08: سايت روي انتشار تاريخ

 

 آن يفتأل تاريخ زيرا است، طبري علي بن حسن عمادالدين آثار آخرين از يکي يا آخرين االمامه اسرار کتاب

 عمر آن از بعد نبايد «السن علوّ» نگاشته را آن پيري شرايط در که او خود نظر اظهار به توجه با و است 51

 .است بوده زنده 301 سال تا کم دست وي زياد احتمال به گرچه باشد، کرده زيادي

 به نمغوال حمالت دنبال به و هفتم قرن ميانه در که هايي ناامني و آشوبها از پس و بوده مازندراني نويسنده

 در اصفهان در 131 سال در وي. است آمده قم خصوص به و جبال منطقه به آمده، پديد نواحي آن در ايران

 خطه آن در تشيع از دفاع در آثاري است توانسته و بوده جويني محمد بن محمد بهاءآلدين هاي حمايت ايهس

 مبنا که است ديگري آثاري و امامت در کفايت سقيفه، در کامل الطاهرين، مناقب جمله آن از که بنگارد

 .است کرده تأليف محمد بهاءالدين

 آمده االمامه اسرار همين نيز و االبرار تحفه الطاهرين، مناقب همقدم جمله از مختلف جاهاي در وي حال شرح

 کلي ورط به. رويم مي االمامه اسرار کتاب تحليل سراغ به يکسره و نکرده تکرار را مطالب آن بنابرين. است

 .تاس تاريخ گذر در شيعه عقايد شناخت اصلي هاي ايستگاه از يکي االمامه اسرار همين جمله از و وي آثار

 يگر،د مباحث البالي در بعدها حتي و نخستين، فصول در اما است، امامت باب در گرچه االمامه اسرار تابک

 مذهب ديدگاه از عدل و نبوت و توحيد درباره در را نکاتي و کرده مرور اجمال به هم را اعتقادي مسائل

 تابک کار عمده و است کوتاه ،امامت مبحث با مقايسه در مباحث، قبيل اين حال، اين با. است آورده تشيع

 .است آن تفريعات و امامت کالمي و حديثي و تاريخي هاي جنبه باره در

 18هجري هفتم قرن پايان در ايران تشيع آينه «االمامة اسرار» کتاب

 يعراق هاي مکتب از متأثر که خصوص به کرد تلقي هجري هفتم قرن در مهم اثري توان مي را کتاب اين

 اين. اند دهش تربيت ايران خود در که است شيعياني فکر محصول بيشتر و نيست حله و جفن مکتب مانند

 ودهب رايج ايران در شيعي دواير در زمان آن که اند بوده آثاري همزمان و شيعه سنتي ميراث از متأثر گروه،

 راوانف استفاده آثارش در طبري االمامة في المسترشد طور همين و المناقب في الثاقب کتاب از وي. است
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 تهنياف دست است، دسترس در جا همه که المسترشد کتاب به االمامه اسرار مصححان که بماند. است کرده

 مه جرير ابن اين که است کرده مي تصور عماد دهم مي ضعيف احتمال! برند بهره آن از تصحيح در تا اند

 سني منابع ميان در را وي نام که 818 ص: بنگريد) است محتمل اما است شگفت چند هر اين و است سني

 شناساندن در که است آن اسرار کتاب در مهم روي هر به. نپذيرفت را احتمال اين توان مي طبعا(. آورد مي

 .است داشته اهميت بسيار رايج هاي ديدگاه و دوره اين در شيعه تاريخ

 هرتش مؤمنان ميان و کرده تأليف را آن «قديما» که دارد خود بهايي کامل کتاب تأليف به اشاره مقدمه در وي

 «االمامه في کتاب» تا است خواسته وي از او احفاد از يکي است آمده ري به که زماني حال، اين با. است يافته

 و داده امانج را کار اين وي. باشد «عجيب ترکيب» و «غريب ترتيب» داراي که طوري به بنويسد، فارسي به

 و کردهن تأليف آن مانند کسي که گونه آن درآمده لطيف متني و زيبا شکلي با متوسطي کتاب آن حاصل

 به ار آن تا است آمده چنين ذهنش به آنگاه. اند گرفته نسخه آن از و اند کرده ستايش آن از دشمن و دوست

 ماسرانج به را کار اين کرده، نمي ياري چشمش و داشته که زيادي سن وجود با گويد مي وي. درآورد عربي

 .است رسيده ما دست به خوشبختانه که است االمامه اسرار کتاب همان اين(. 10-81) است رسانده

 تاريخي همم نکات از برخي کنيم مي کوشش بلکه نيست، آمده کتاب در که مطالبي بر مرور قصدمان اينجا در

 ارائه اطالعاتي نيز خودش رهبا در عماد. دهيم ارائه کرده استخراج آن از است، ويژه اهميت داراي که را آن

 زهةن» عنوان با الهي علم بحث خصوص به و کالمي مباحث در که است کتابي به اشاره جمله آن از. دهد مي

 (.11 ص) است نشده ياد آن از ديگري منبع در که است نوشته «الرسول آل تحفة في االصول

 11هجري هفتم قرن پايان در ايران تشيع آينه «االمامة اسرار» کتاب

 صليا منابع االسف مع. است آمده هم اثر اين در شود، نمي يافت ديگر منابع در که شگفت تاريخي نقلهاي

 نقلهاي آن از تر مهم اثر اين در حال، اين با. شناسيم نمي را است آمده کجا از که اين و نقلها اين از برخي

 راوانيف علت باره در بحثي جمله آن از. دارد تابهاما از برخي رفع باب در وي که است هايي تحليل تاريخي،

 در يجرا فتاوي از برخي را آن دليل وي. است کرده ارائه تقيه به آنان شدن مجبور و شيعيان کمي و سنيان

 مباحث اين در وي لحن. است کرده آسان و سهل مردم براي را کار که داند مي سنت اهل فقهي مذاهب

 باب اين در مهم نکات از برخي روشنگر وي اشارات حال، اين با است دقيق غير حال عين در و خطابي

 مکک زمينه آن در محققان به تواند مي ديگر فتاوي برخي و موسيقي شمردن حل به اشاره مثال براي. است

 .کند
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 تعجزام شاهد و رفته( ع) ائمه قبور زيارت به يکسره زوار اما هستند، اندک شيعيان که اين با وي، نوشته به

 و شده مسلمان کفار از بسياري روزگار اين در که است آن تر مهم مهم، نظر از(. 11 ص. )هستند فراوان

(. 13 ص) دهد نمي رخ شيعه يک شدن سني يعني آن عکس که حالي در پذيرند، مي را تشيع مذهب مستقيم

 .باشد مغوالن به وي اشاره شايد

 شيعيان از تشيع، مذهب به اي عده گرايش وجود با که است کرده تأکيد هم ديگري جاي در را مطلب اين

 و نحل و ملل جميع از را کساني ما: نويسد مي ديگر جاي و(. 880 ص) گرود نمي ديگر مذاهب به احدي

 رب. شوند مي( ع) علي طريقه در داخل و دارند مي بر خود باطل اديان از دست که بينيم مي اسالمي مذاهب

 زاره هزاران اکنون اما بودند( ع) علي با نفر هفده تنها سقيفه، روز در. شود مي افزوده روز هر افراد اين شمار

 که بينيم مي مي بلکه شد سني و بود متشيع فالني بگويند که ايم نشنيده ما. هستند مختلف قراي و بالد از

 کانوا أنهم مينالعال نجد بل تسنّن، ثم متشعيا فالنا ان: يقول أحدا نجد ال) گشتند شيعه و بودند متسنن عالميان

 در حال، اين با(. 811 ص) است شده تکرار باز ديگر نوعي به مطلب همين(. 813 ص(. )تشيّعوا ثم متسنّنين

 حال و است، اکثريت در سنت و اقليت در شيعه که ديدم کردم، تتبع اسالم فرقه دو در من: نويسد مي ادامه

-891. )«الشيعة مع الحق أن عرفتُ» که بود اينجا است؛ گفته بد «اکثريت» از قرآن جاي جاي در خدا که آن

 مصداق است اقليت که اي شيعه که است روشن و کرد خواهد پر را جهنم که است فرموده خداوند(. 893

 (.103 ص) بود نخواهد شدن پر اين

 مي همحاجّ و مقاومت انآن برابر چنين اين اما هستند، اعداء عشير عُشر که شيعيان که است جالب وي نظر به

 قالب در را امامان مناقب که هستند مدّاح هزاران عالوه، به. شود مي افزوده آنان شمار بر هم روز هر و کنند

 معظم و کرده معيشت کسب راه اين از و بازارها و ملوک و سالطين حضور در هم آن خوانند مي نثر و نظم

 نويسند مي کتاب يکسره هم شيعه علماي(. 15 – 11 ص) نيست آنان دفع به قادر هم دشمن و هستند مکرم و

 (.15 ص) کند ارائه است، نياز بدان فن اين در که را آنچه تمامي بتواند کتابم که اميدوارم هم من و

 11هجري هفتم قرن پايان در ايران تشيع آينه «االمامة اسرار» کتاب

 بحث( ع) زمان امام باره در خصوص به و دهآور معصومان تک تک براي اجمالي حالي شرح پس زين وي

(. 11 – 30 ص) دهد پاسخ هست، زمينه اين در که ابهاماتي و پرسشها به تا کرده تالش و آورده مفصلتري

 اگر: که است کرده مطرح پرسش اين طرح در را آن و آورده هم را کتابش تأليف سال که جاست همين در

 ص... )بود خواهد اين پاسخش کند، زندگي و بماند زنده 151 تا 899 سال از کسي نيست ممکن: شود گفته

 لحاظ به نه است مخفي تشخص و تعين لحاظ به( ع) مهدي حضرت ما، ديدگاه از که گويد مي وي(. 101
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. يمشناس نمي را او عينه به اما بينيم مي را همديگر که است اماميه علماي از يکي شکل در او که چرا صورت،

 (.101ص) است مخالفان براي الرجال قطب مثل ما رايب زمان امام

 علماي وريآ جمع مناقب، و فضائل کتب از استفاده وي، ديگر آثار همانند تقريبا اثر، اين هاي ويژگي از يکي

 اصفهانيُّ و مذهب شافعي او گويد مي که است( 111 م) مردويه بن ابوبکر نمونه يک. است اصفهان شهر سني

 و الحسن و فاطمة و عليّ و أنا: معصومون منا خمسةٌ: که است کرده نقل( ص) خدا رسول از و است المولد

 .است فراوان کتاب اين در مردويه ابن از نقل(. 181 ص( )ع) الحسين

 ابي بن عداس الدين نجيب ابوالفتوح از االصول علم في الفصول نکت کتاب زمينه اين در وي منابع ديگر از

 .است شده نقل مورد 11 کتاب اين از. است( 188 م) اصفهاني عجلي فخل بن محمود الفضائل

 بوده فسيرت دوازده از مقتبس که را کتابش که است شيرازي مؤمن بن محمد ابوبکر تفسير وي مصادر ديگر از

 .است ناميده المؤمنين أمير شأن في القرآن نزول نام به

 رد صالحاني: کند مي نقل افراد اين از بيت اهل باره رد تطهير آيه نزول باره در مورد يک عماد مثال براي

 المآرب، هيمنت در قطان الدين اصيل المسترشد، در جرير بن محمد الفصول، نکت در عجلي ابوالفتوح مجتبي،

 (.103-101 ،109-101 ،818ص) تفسيرش در ثعلبي و العروس سوق در دامغاني ابوعبداهلل و

 و کتاب اين در او از طبري عماد که است کساني از هم اصفهان ساکن( 115 م) نهرواني عبداهلل بن سلمان

 (.831 ص) است کرده نقل ديگرش آثار

 حتي(« »ص) النبي بنت بالسياط ضربهم» تعبير با او و است صريح بسيار( س) زهرا فاطمه آزار به وي باور

 فزودها آن بر هم «مُلبّبا مکتوفا مبطوشا عليّ أخذ» که اين عالوه به. است کرده ياد «عليه ماتت و ذراعها اسودّ

 صلا در سني نام که که ورزد مي تأکيد نکته اين روي ديگرش آثار و کتاب اين در وي(. 111 ص) است شده

 «محمديه سنت» از برگرفته که آن نه کردند باب معاويه زمان از که است( ع) علي امام بر لعن سنت از برگرفته

 «لسنةا بُدّلت» و «السنة رُفعت» اعتراض صداي کرد، لغو را آن عبدالعزيز بن عمر تيوق دليل، همين به. باشد

 .رفت آسمان به

 اعثم ناب طبري، عماد نظر از. است اعثم ابن الفتوح کتاب شده، نقل آن از نوبت چند که کتابهايي از يکي

 چنين ناصبي استعمال موارد رديگ از(. 131 ص. )است آشکار کامال کتابش مطاوي از «نصب» و بوده «ناصبي»

 هک است جمله اين سخن اين مبناي. کند مي اطالق مخالفان عموم بر را تعبير اين وي که آيد مي دست به
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 سنت اهل ما روزگار در: بيفزايم بايد بنده(. 131ص) «خردل قدر لو و عليا يُبغض حتي سنيا الرجل اليکون»

 .دارند( ع) بيت اهل دوستي اظهار غالبا

 19هجري هفتم قرن پايان در ايران تشيع آينه «االمامة اسرار» ابکت

 نهمدي و خدا حرم مکه که است سخن اين کند مي نقل حرمين در شيعه باره در طبري عماد که اي تازه نکته

 همه مدينه اهل و هستند زيدي همه مکه اهالي. بينيم نمي آنجا در سني غريب، افراد جز و است رسول حرم

 (.131 ص) اند اثناعشري

 آثاري وي حمايت تحت و بوده اصفهان در مدتي براي( 131 م) جويني محمد بهاءالدين زمان در طبري عماد

 امامت در علما از جمعي با اصفهان در اقامت زمان که اي مناظره از اينجا در. است نوشته تشيع از دفاع در

 کنند نتوط شهر اين از اي محله در صحابه اگر: است هپرسيد آنان از کالم ختم عنوان به. است کرده ياد داشته

 که خانه در باشد، نداشته منزلي و برسد، راه از( ص) رسول هنگام اين در و ديگر، اي محله در( ع) علي و

 او خانه رسول که دارد دوست را کسي که است شاکر را خدا او و(. ع)علي خانه در: گفتند. آمد خواهد فرود

 اگر: پرسد مي سنيان از که است بوده چنين اصفهان در او ديگر مناظره يک(. 135 ص. )کند مي منزل

 اگر: گفت. ليع با: گفتند. بود شام سپاه با يا پيوست مي علي سپاه به شد، مي حاضر صفين در( ص)پيامبر

 مي فاطمه و علي خانه به او بود، اينجا هم چهارگانه خلفاي خانه و آمد مي شهر اين در محمد که کنيم فرض

 .ديگر زباني با باشد نخست مناظره همان شايد(. 181) علي و فاطمه خانه در: گفتند ديگران؟ يا رفت

 قرار اميه بني کنار در را آنان بارها کتاب سراسر در و( 158 ص) گويد مي عباسيان انقراض از هم سخني وي

 است هکرد ياد «االموية و التيمية و العباسية» زا جايي وي. گويد مي سخن علويان و امامان به آنان ستم از داده

 کند، مي ياد آن از «خروج» عنوان به که را آنان گرايانهقيام روش و نيست خشنود هم زيديه از(. 811 ص)

 رازي نيست، درست او نظر به دانند مي ثابت خروج شرط به را امامت آنان که اين. دهد مي قرار انتقاد مورد

 نبرد آنان ميان وقت آن. آيد مي پديد اختالف آنان بين طبعا و کنند قيام علوي صد يک است ممکن روز يک

 .شد خواهد الينحلي مشکل که آخر الي و شود مي

 نبود؟ امام زمان آن آيا نکرد؟ خروج خلفا، زمان( ع) علي چرا عالوه، به

: فتگ پاسخ در بايد صورت آن در نمود اقتدا بدو هم زيد و کرد خروج علي بن حسين: بگويد کسي اگر اما

 مردم. شد رمنج قتلش به اين و کرد قيام مضرت دفع براي بلکه نکرد قيام امامت گرفتن براي( ع) حسين امام
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. است بوده بدعت و معصيت زيد، خروج ترتيب بدين. کرد امتناع او و خواندند فرا کافر يک اطاعت به را او

 .است جالب داند مي «مضرت دفع» براي را آن که هم قيام از( ع) حسين امام هدف باره در وي تحليل اين

 11هجري هفتم قرن پايان در ايران تشيع آينه «االمامة اسرار» کتاب

 به. دنکردن پيروي زيد از امت شروران جز و کردند پيروي( ع) باقر امام از تابعين علماي اکثريت عالوه، به

 مي خروج که کسي. کرد صبر سال 89( ع) علي امام جهت ينهم به و است امامت شرايط از «صبر» وي نظر

 اصال که دهد مي نشان وي ترتيب بدين. ندارد را امامت شرايط از يکي پس(. 159-151) ندارد «صبر» کند

 .ندارد زيد به نسبت مساعدي نظر

 ليع چرا که است شده مطرح پرسش اين که آنجا است، پرداخته خروج بحث به هم ديگري جاي در وي

. تگذاش آزاد را نمرود و فرعون اما است تر شجاعت علي از خدا که است اين پاسخ. گذاشت کنار را قتال( ع)

 .کرد مي سپري را روزگار فرعون خانه در که زمان آن موسي به يا کرد اقتدا يوسف به او تازه

 در اما. دبو معاويه که چنانآن باشد، «العصيان ظاهر» دشمن که است وقتي به مربوط سيف به خروج عالوه، به

 جازها شرع مگر عالوه به. بود پنهان ارتداد و بودند شرع و اسالم ظاهر بر مخالفان بود،( ع) علي که شرايطي

 نزد وا منزله به علي که هم هارون نيست؟ جايز قتلشان که نيستند ذمّه اهل مگر دهد؟ مي را کافري هر کشتن

 (.185) نکرد جنگ «لعِجلا عَبَدةُ» مقابل در بود، پيامبر

 نآ به آثارش از برخي در وي که است مطالبي کنند، مي شادي و فرح اظهار عاشورا روز مخالفان که اين اما

 روز در مخالفان اما: نويسد مي عاشورا روز در( ص) رسول اندوه و حزن به اشاره با هم اينجا در و پرداخته

 مشغول و نهند مي حنا را پا و دست و پوشند مي را خود نگير لباسهاي بهترين کرده، شادي و فرح اظهار

 مي را «فَتَحنا انا» سوره عاشورا روز که اند گذاشته سنتي حتي. شوند مي رقص و زدن دف و مالهي انواع

 اصحاب و رسول عترت توانست و شد يزيد نصيب پيروزي و دولت که هدف آن به شادي روي از خوانند،

 کرلش در داشت، حضور و بود زنده کربال در( ص) خدا رسول اگر که نيست ترديدي که حالي در. بکشد را

 (.883 ص) بود او ياوران از و حسين

 سر عاشورا شب در زيادي شهرهاي در که کند مي ياد مغرب ديار از هم کتاب همين از ديگري جاي در وي

 دشون مي جمع آن گرد هم مردم. است...  سر اين گويند مي و کنند مي نيزه سر را آن گرفته را مرده االغ يک

 مي و ايستند مي اي خانه هر در و شوند مي مشغول غنا و زدن دف به و کرده روشن مشعلها شب در و

 شادي و خورند مي شب آن در که است شيريني نوعي منطفسه. المنطفسة أطعمينا المرؤوسة ستي يا: گويند
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 پوشند، يم را لباسشان بهترين و بندند مي حنا را پاي و ستد و کنند مي حسين قتل به شماتت و کنند مي

(. 139 ص) نيست حقيقي سني نباشد، راضي وضع اين به که کسي. کنند چنين ها عروسي و اعياد در که چنان

 رد گرفتن جشن اصل هرچند. باشد درست شکل، اين در کم دست اخبار اين که نمايد مي بعيد راستش

 گرفتن جشن از شرحي هم حکايات و احاديث اخبار، در عماد و بوده سنيان ميان مرسوم امري عاشورا

 .دارد 131 سال عاشوراي در ها اصفهاني

 کردند، نقش ايفاي حسين امام عليه کربال در که قبايلي تکريم و تعظيم باره در هم شگفتي فصل اسرار در وي

 :اند احترام مورد قبايل اين شام در. است آورده

 .داشت اش نيزه بر را حسين امام سر که کسي فرزندان السنان بنو

 .گذاشت يزيد پيش را آن و نهاد طشت در را حسين سر که لعيني اوالد الطشت بنو

 13هجري هفتم قرن پايان در ايران تشيع آينه «االمامة اسرار» کتاب

 مي پسر به پدر گرفته را اسب آن نعل آنان. دواند کربال در حسين امام جسد بر اسب که کسي اوالد بنوالنعل

 وقت هک هستند کسي اوالد المکبّر بنو. کنند مي آويزان خانه در به تبرک و تيمن براي را آن از اي حلقه و دهد

 .داد سر تکبير شام، به حسين سر ورود

 .کرد شهر وارد حرون فرزدج باب از را حسين سر که هستند کسي اوالد الفرزدجي بنو

 .بزند علي بن حسين دندان بر تا آورد يزيد براي قضيب که هستند کسي اوالد القضيب بنو

 لک تحناف انا» سوره يزيد براي بشارت عنوان به حسين امام شدن کشته روز عصر که کسي اوالد الفتح بنو

 (.131 ص) خواند مي «مبينا فتحا

 اما کند مي نقل الزينه کتاب از مورد چند مثال براي. شناسد نمي را مؤلفان از برخي بودن شيعه و سني مؤلف

 رازي حمدان بن احمد حاتم ابي کتاب اين مؤلف که حالي در( 890 ،815 ص) داند مي سني را آن نويسنده

. اند يافتهن دست کتاب اين به اند نوشته پاورقي در هم کتاب مصححان که آن شگفت. است اسماعيلي شيعه و

 ليع باره در تطهير آيه که باورند اين بر مفسران همه که ناي و کرده ياد سائب بن محمد از ديگري جاي در

 قاخال فساد به سائب بن محمد که افزايد مي سپس. سائب بن محمد جز است حسين و حسن و فاطمه و

 همسايه از آرد گوني يک که بود همان کرده نقل او از را خبر اين که هم حوشب بن شهر. است بوده شهره

 (.811 ص! )شد پيدا اش خانه در آرد گوني اما نکرده چنين که خورد قسم ءدارالقضا در و دزديد اش
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 زيارت به مردم توجه همين اوالدش و علي کرامات از يکي: نويسد مي هم( ع) امامان قبور زيارت باره در

 و علي براي سوگواري ايام در. روند مي آنان زيارت به نفر هزاران وزمستان تابستان و روز و شب. آنهاست

 همه. دنگارن مي زيارتشان وصف در کتابها علما. کنند مي اجتماع آنجا در بيشتر بلکه هزار سيصد حسين

 گذرد نمي ماه و سال. ندارد غرب و شرق در سلطاني هيچ که عظمتي بينند، مي را آنان مزار عظمت عالميان

 رايب را قلبها اينچنين خداوند هک اين. است مشهور اين و يابند مي شفا آنان قبر سر مريضها از اي عده که

 (.819) است آنان امامت بر دليل خود و العاده خارق امري کرده تسخير آنان مزار به رفتن

 هتماما عبادات و فرايض اقامه در و مسلم زنا و شراب از پرهيزشان ديگران، با قياس در شيعيان وي، باور به

 کنم مي مقايسه آنان اجداد با را اجدادم وقتي من: افزايد مي وي. اندعکس به مخالفان که حالي در. دارند

( ع) علي امام. آنان به من نه کنند اقتدا من به بايد آنان که فهمم مي و بينم مي غرب و شرق در را حال همين

 (.891 ص) است مخالفان در معايب و مثالب همه و مناقب، و مطالب تمام حاوي فرزندانش و

 پيامبران علوم با را آن و کرده ياد آنها مختلف جهات و( ع) صادق امام و علي از( ع) بيت اهل علوم به وي

 تابک اين در اي اشاره کمترين که است شگفت سطور اين نويسنده براي ميان، اين در. کند مي مقايسه( ع)

 زمينه نيا در تندي گرايش او که رفت مي انتظار وي، هاي ديدگاه به توجه با. نيست قرآن تحريف بحث به

 .داند مي تحريف از بدور کامال قرآن وي که است آشکار اما باشد، داشته

 11هجري هفتم قرن پايان در ايران تشيع آينه «االمامة اسرار» کتاب

 يک را يانعباس سلسله وي. است منفي بسيار خاندان اين به نسبت او نگاه که گذشت عباس، بني باره در اما

 هزار چهارصد با همراه که داند مي خان هالکو سعيد اعظم خان دست به را نانآ خاتمه و شمرد مي بر يک

 است دهش گفته يعني «قيل» تعبير با اينجا در. زد لشکرگاه بغداد کنار هزار صد يک با و آمد ترک سپاه از

 خکر محله در گاهي صبح مستعصم فرزند ابوبکر امير: گويد مي( شناسد نمي آن براي درستي منبع گويي)

 ارتشانغ و برد يورش کرخ به روز همان. کند مي لعن صحابه از جمعي بر کسي که شنيد. کرد مي عبور بغداد

 اقدام از او .رسيد بود متشيع که علقمي بن محمد دارالخالفه وزير به خبر اين. کرد اسير را هايشان بچه و کرد

 وي که نوشت وي. کند حاضر را خود پاهس تا خواست او از و نوشت خان به اي نامه و شد ناراحت ابوبکر

 با را مستعصم و کرد حرکت نيز عادل خان. کرد خواهد کوتاهي کارها در و ترساند خواهد را لشکر و امرا

 باره اين در هم قدسي يعني سماوي حديث. گرفت را عرب ملک و انداخت دريا در و کشت عالم چهل

 چون قلبشان و است ترک نامشان و ام داده مسکنشان شرق در که دارم لشکري من: فرمود خداي که هست
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 تقامان عاصيانم از آنان کمک به که هستند من شجاعان اينان. کرد نخواهند رحم کنندگان گريه به و است آهن

 (.101-108 ص) گيرم مي

 فتعري ،(191) ابوطالب ايمان باره در بحثي جمله از. است شده مطرح کتاب جاي جاي در جالبي هاي بحث

...  و( 111( )ع) علي امام دختر با عمر ازدواج داستان ،(119) انبياء پدران ايمان ،(191) تقيه ،(193) کفر بالد

 و اسالم ظاهر بر عمر اينجا، در که حالي در داد کفار به را دخترش لوط که کند مي تأکيد وي جا اين در

 .باشد سازگار قرآن معيارهاي با واندت مي ازدواجي چنين بنابرين. بود «الشرعيه لالحکام راعيا»

. بگذارد نارک را( ع) علي بر لعن سنت تا کرد تالش او که اين و يافته اختصاص عبدالعزيز بن عمر به فصلي

 عاويهم گفت. کنند لعن را معاويه تا دادي مي دستور اگر که گفت او به کسي که کند مي ياد مأمون از سپس

 وا راهها و محالت و بازار و کوچه در عرب اجالف که کنم مي کاري بيايد؛ منابر بر نامش تا نيست سزاوار

 مسلمان وقت و شده مسلمان و بوده يهودي که اين و هست الراوندي ابن به هم اشارتي(. 133) کنند لعن را

 روان که حال عين در هم وي نگارشي ادبيات(. 151) است شده معتقد عبدالمطلب بن عباس امامت به شدن

 روايت خلفا فضائل در که اخباري نقل پس وي. گيرد مي خود به هم عوامي شکل گاه اما است، عالمانه و

 و رواياتند قبيل اين مدعي آنان و شده روايت آنان خود طريق از تنها اخبار، اين که نويسد مي است شده

 از که است منافقين رياتمفت از اينها که نويسد مي تندي با هم بعد و( است دنبش شاهدش) «ذنبه شهيده»

 حُرم في - مصر اهرام – الهَرَمان و االسکندرية منارة و» اند داده نسبت ديگران به برگرفته( ع) علي فضائل

 (.181-181 ص) «الکاذب

 15هجري هفتم قرن پايان در ايران تشيع آينه «االمامة اسرار» کتاب

 ودب سلمان يکي و کردند همراهي( ع) علي امام با يفهسق روز در صحابه از نفر هفده که دارد اشاره بارها وي

 شيعي و رافضي معناي باره در(. 118) ببردي ميره حق و نکردي و بکردي: گفت فارسي به و اعتراض به که

 ترديد: نويسد مي وي. است 193-191 صفحات آن موارد از يکي که شده ارائه توضيحاتي بارها کتاب اين در

 رود، بهشت به چنين( ع) بيت اهل دوستدار که اين در اما رود مي بهشت به ابحس بدون شيعي که نيست

 ماما فضيلت در خبري حنبل بن احمد براي کسي که است اين هم جالب روايت يک(. 195) است تأمل جاي

 هک سوگند خدا به تو قميا، الحديث بهذا تحدث أن اهلل ناشدتک: گفت وي بن احمد و کرد روايت( ع) علي

 در او روزگار در تشيع به ها قمي شهرت بر دليل خبر اين(. 111) کني روايت قمي براي را حديث اين امباد

 مي ظرن به که دارد( ع) جعفر بن موسي با حنبل بن احمد برخورد از شگفتي خبر. است سوم قرن اول نيمه

 شهرستاني نحل و للم کتاب تلخيص کتاب اين اخير بخش(. 118) باشد درست نبايد زماني لحاظ به رسد
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 نکات حاوي گاه مطالب اين. است آمده ديگر منابع از طبعا فرق از برخي باره در مطالبي گهگاه که است

 که «خدا» معناي باره در جايي در(. 150-113) است آمده نصيريه يا سبعيه باره در آنچه مانند است بديعي

. يستن او خود جز او يعني گرداند، مي بر «او خود» به را آن اند کرده انتخاب اهلل براي فارسيان که است نامي

 :آورد مي فارسي به هم شعري

 تويي پستي و بلندي را جهان

 (.901) تويي هستي هرچه اي چه ندانم

 اميةاالم الشيعة من الراغب و: است توجه جالب خواند مي امامي شيعه را اصفهاني راغب صريحا که نکته اين

(911.) 

 .رسد مي اتمام به 981 ص در کتاب
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 (سيستاني اهلل آيت سياسي فکر اصول) شيعه مرجعيت و صدام از پس عراق

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  01/  03: سايت روي انتشار تاريخ

 

 اعراب از هايي بخش حتي و کردها و شيعيان ضد بر ها بعثي طوالني حال عين در و انساني غير ستم و ظلم

 اقدامي نوع هر به زدن دست به حاضر صدام سقوط براي که بود کرده ايجاد آنان براي وضعي چنان سني،

 کي مشقت و رنج سال سي تحمل از پس آنان، براي. ندنداشت ايتقيه گونه هيچ زمينه، اين در و بودند

 يعه،ش مرجعيت زمينه، اين در. شود کن ريشه و سرنگون بايد بعث حزب و صدام که بود اين مهم ديکتاتور،

 با ارتباطي نوع هيچ و بوده شديد کنترل تحت و برد مي بسر عراق در سيستاني اهلل آيت زيرا نداشت، نقشي

 علميه حوزه به ها بعثي بيشتر تجاوز سبب که اقدامي کمترين به دست هم، ايشان دخو. نداشت خارج جهان

 تا شد سبب ايشان رفتار اين. نيامد بيرون هم خانه از حتي متمادي ساليان طي دليل همين به و زد نمي شود،

 اين که دبودن کرد و سني و شيعه معارض هاي گروه اين عراق، از بيرون در.)( شود حفظ نجف علميه حوزه

 .کردند مي دنبال را خط

 که وريسمتر کردن کنترل پايه بر ديگري بود، بزرگ خاورميانه طرح اساس بر يکي امريکا آمدن کلي طور به

 از خيبر که تأثيري سوم و دارد، ارتباط القاعده با عراق دولت که گشت مي وانمود چنين يا شد، مي تصور

 هانهب يک اينها، بر افزون. کردند عراق ماجراي وارد را آنان و گذاشته امريکا روي چلبي امثال عراقي معارضين

 ات.شد مي مطرح عمومي افکار فريب و ها ملت تحميق براي عراق در اي هسته سالح وجود عنوان تحت هم

 و هشيع و کرد هاي گروه نيز و سابق هاي بعثي الئيک، معارضين اين شد، مي مربوط ها عراقي به که آنجا

 دست به فرصت از و کرده طراحي را صدام سقوط آينده برنامه مداومي جلسات طي که بودند نيس عرب

 انسان اميليونه کشتار سبب دهه سه از بيش که صدام نظام کردن سرنگون براي را خود تالش امريکا، در آمده

 مرا اين از عراق مردم و بوده آسان امري صدام سقوط که کردند تفهيم امريکا به آنان. کردند فراهم بود، شده

 نخست، هايماه در ،(1118 فروردين 80/  8001 آوريل 1) شد ساقط بعثي نظام که زماني. هستند راضي

 عسري فصل و حل براي ها امريکايي کاري ندانم دليل به ادامه، در اما بود، مشهود کامال عمومي رضايت اين

 و ،عراق به پاکستان و سني عرب بالد تمامي از ها يستترور انتقال مردم، به امور واگذاري و عراق مسائل

 سبب عراق عليه غيره و امارات و اردن و يمن و سعودي خصوص به سني عرب کشورهاي مشترک توطئه
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 اليخوشح رغم به که کرد تأکيد بايد هم باز همه، اين با. آيد پديد کشور اين در بحراني وضعيت تا شد

 .نداشت عراق احوال و اوضاع در نقشي هيچ رحلهم اين تا شيعه مرجعيت شيعيان،

 در نانآ نقش شيعيان، کثرت دليل به ارقام، و آمار اساس بر و شده تشکيل عراق در حُکم مجلس که زماني از

 ظاتيمالح و ها ديدگاه اساس بر ورود اين. شد عراق قضاياي وارد سيستاني اهلل آيت شد، تر جدي مجلس اين

 سي،اسا قانون تدوين براي انتخابات حُکم، مجلس دوران طول در يکسان و شده تعريف صورت به که بود

. بود شاناي نظر مد اشغالگران با برخورد در نيز و وزير نخست انتخاب و مجلس، تشکيل آن، براي گيري رأي

 :گفت سخن توان مي اصل چند روي ارتباط، اين در کلي طور به

 اقيعر چهارچوب در کشورشان براي سرنوشت تعيين در مردم نقش به عميق باور ايشان براي اول اصل. 1

 يامريکاي نخست، روزهاي آگاهيم. بود اساسي قانون تدوين جريان در اصل، اين بروز ترين مهم. بود متحد

 ولا حکم مجلس همان اصوال يا و کنند انتخاب اساسي قانون نوشتن براي را اي عده خود تا بودند آن بر ها

 اب و آمد عراق به ملل سازمان نماينده عنوان به ابراهيمي اخضر کار، اين تحميل براي. دهد انجام را کار اين

 اما. ردندا وجود انتخابات امکان شرايط اين در که کردند مي مطرح چنين آنان. کرد ديدار سيستاني اهلل آيت

 ايدب که هستند عراق مردم مايندگانن اين تنها و تنها که کرد اعالم کرده مخالفت امر اين با رسما اهلل آيت

 ايشان( 8.)ندارد مشروعيت و صالحيت کار اين براي حکم مجلس و بگيرند عهده بر را اساسي قانون تدوين

 کتابة جلسم أعضاء تعيين في صالحية بأية التتمتع السلطات تلک ان: نوشتند باره اين در سوالي پاسخ در

 دين و ملي هويت از منبعث که اساسي قانون يک بتوانند اينان که هست تعهدي چه: افزود ايشان. الدستور

 ونقان امريکا طرف از منصوبين که – طرح اين کنند؟ تدوين باشد، مردم اين اجتماعي هاي ارزش و اسالمي

 است جلسيم تعيين براي عمومي انتخابات اجراي راه، تنها و بوده قبول قابل غير اساس از – بنويسند اساسي

 نمي راضي ابتدا ها امريکايي زمينه، اين در( 1.)کند تدوين را اساسي قانون و باشد مردم رأي از عثمنب که

 وجود نآ براي جايگزيني راه هيچ و بوده انتخابات راه تنها که اين به تصريح و ايشان پافشاري اما شدند،

 قعرا موجود اساسي قانون تدوين در مسأله اين تأثير. بدهند کار اين به تن تا کرد وادار را آنان( 1)ندارد،

 .است روشن بسيار

 عتقاديا سيستاني اهلل آيت. بود عراق جاري مسائل در مرجع يک عنوان به ايشان نقش باره در ديگر اصل. 8

 يةوالمرجع» نوشت سوالي پاسخ در رسما و نداشت عراق در جزئي و اجرايي امور در ديني مرجعيت دخالت به

 به ناممکن عراق در که بود امري ايشان، اعتقاد از نظر صرف امر اين( 9.)«الحکم و لسلطةا في دورا التمارس

 آيد يدپد عراق در ايران دولت مانند دولتي هستند مايل آيا که پرسش اين پاسخ در بنابرين. آمد مي حساب
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 جامعه ريتاکث دين نعنوا به را آن احکام و دين اصل که هستند دولتي طالب بلکه نيست چنين: گفتند نه، يا

 اجرائي کارهاي درگير را خود که کردند توصيه هم دين رجال و روحانيون به ايشان( 1.)بشمارد محترم عراقي

 و امنيت تأمين و شهر امور اداره کارشان که نهادهايي بر اِشراف و ارشاد و توجيه کار به و نکرده اداري و

 ترين کلي در خود کلي نفوذ از تا بود اين ايشان تالش امتم( 3.)بپردازند است مردم براي عمومي خدمات

 که جا آن تا و کند واگذار نمايندگان خود به را وزيري نخست به مربوط حتي مسائلي و کرده استفاده مسائل

 مقدور که جا آن تا ايشان و بود اساسي قانون نکته ترين مهم طبعا. نکنند نظر اظهار باره اين در است ممکن

 ودخ واقعي حق عراق مردم از طائفه و قوم هر که اين به باور و مردم براي سرنوشت تعيين حق پايه بر بود

 شاناي گيري موضع اين. کردمي منتقل اساسي قانون کنندگان تدوين به را خود نظرات کنند، دريافت را

 در هم نآ نظام يک يکل خطوط در بايست مي فراملي دينيِ مرجع يک عنوان به که بود اصل اين از برخاسته

 سال چهل از بيش از پس ايشان که بدانيم است جالب. باشد ناظر و گذار تأثير مسلمان اکثريت با ملتي ميان

 .کرد سفر لندن به ايراني گذرنامه با و دانست مي ايراني را خود همچنان عراق، در اقامت

 و ملل، سازمان چهارچوب در و خارجي لحاظ به الملل بين نظام که بود اين ايشان نظر از ديگر مهم اصل. 1

 لگراناشغا از عراق يد خلع جهت در امور پيشرفت و انتخابات مبناي بايد داخلي لحاظ به دمکراتيک اصول

 تحقق با تا شتدا تالش و بوده مخالف ميليشيا تشکيل و تروريستي و نظامي حرکت نوع هر با بنابرين. باشد

 بود طبيعي اين البته. کند فراهم عراق از را اشغالگران خروج زمينه آرامي به مؤثر، مجلس و قومي دولت يک

 به .عراق مردم همه روي نه داشت نفوذ شيعيان درصدي چهار و شصت جمعيت روي سيستاني اهلل آيت که

 ياربس. بودند داده شهيد هزار صدها و گرفته قرار ضربات ترينسخت زير دهه چندين طي شيعيان عالوه،

 دخو به خود دمکراتيک اصول پايه بر حقي ذي هر حق اعطاي اساس بر هم آن ايشان رهبري که بود روشن

 صتشخي خويش ضرر به را راه اين که ديگران اما. بود آنان طبيعي حق اين. شود منجر ها شيعه برآمدن به

 يستانيس اهلل آيت مقابل در. اند برده فرو خونين گردابي در را عراق و کرده باز تروريسم براي را راه دادند، مي

. نکرد مطرح را سني و شيعه بحث گاه هيچ و داشت تکيه عراق ملت روي خود هاي بيانيه در مدام طور به

 راق،ع مردم از منبعث حکومتي آن در که است شرايطي طالب او: نوشت سؤالي پاسخ در اوائل همان در ايشان

 اب دولتي خواهيد مي که پرسد مي ايشان از رويتر خبرنگار وقتي( 1.)آيد پديد عراق در طوايف همه شامل

 تمام با عراق مردم را عراق جديد حکومت شکل: نويسد مي «اسالمي» يا آوريد پديد عربي «قومي» هويت

 ايشان اساس، همين بر( 5.)بود خواهد آزاد انتخابات هم آن وسيله و کرد خواهند تعيين مذاهب و ها قوميت

 يچيز و بگذارد احترام را غالب دين و کرده را اکثريت اداره مالحظه تا داشت انتظار راقع آينده حکومت از

 با آنان ميان کلي تصالح و تعامل ايشان نظر سني، و شيعه باره در( 10.)نکند تصويب آن احکام برخالف
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 دارهايدي طريق زا سنت اهل برادران با ارتباط و تواصل: نوشتند باره اين در ايشان. بود گفتگو و مذاکره

 گفتگو. ستا نزديک هم به يا مشترک اصلي مسائل باره در ما هاي ديدگاه و بوده برقرار مستقيم غير و مستقيم

 (11.)است احتمالي اختالف نوع هر حل براي حل راه بهترين و حل راه تنها

 اوج اختالفات بعثي يروهاين بقاياي با آنان اتحاد و عراق در ها ايالقاعده و هاوهابي نفوذ با که زماني

 اصول روي همچنان ايشان فشارها، همه رغم به گرديد، ويران و شد حمله( ع) عسکريين حرم به و گرفت

 عدم انايش خود شخصي عقيده هم، فدراليزم باره در حتي. داشت تأکيد مستقل و واحد عراقي ايجاد و تفاهم

 اشت،د نخواهد حرفي او بخواهند ملت اگر که کرد اعالم دمکراتيک اصول اساس بر تنها و بود آن با موافقت

 تبايس مي که نکته اين بر مرتب مدت، اين طول در وي. شد اعالم ها مصاحبه در بارها که بود مطلبي اين

 ولاص از پاسداري و کشورشان ملي وحدت حفظ پي در يکديگر با شيعه و سني و شده حفظ عراق اتحاد

 و عمومي هاي عام قتل به دست ها تروريست که بعد اندکي(18.)کرد تأکيد ،باشند خود ملي و ديني ثابت

 انتظامي نيروي و دولت تقويت را حل راه اما گرفت موضع آنان برابر ايشان زدند، وسيع هاي خونريزي

 مسوول را اشغالگران مرتب طور به ايشان عالوه به( 11.)مسلح و ميليشيا هاي گروه ايجاد نه دانست حکومتي

 ايشان. دانست مي آن تقويت و دولت به امور واگذاري را چاره راه و کرد مي معرفي عراق ناامني و منيتا

 صادر يانيهب بودند، گذاشته انگشت شيعه خطر روي که مبارک حسني مانند اشخاصي تحريکات برابر همچنين

 (11.)گرفت موضع و کرده

 همان ما رنظ از که کرد تصريح اهلل آيت دفتر. بود غالگراناش باره در ايشان هاي ديدگاه مورد در ديگر اصل. 1

 پرسيد خبرنگاري وقتي( 19.)شوند مي محسوب اشغالگر متحالف، نيروهاي کرده، تصريح ملل سازمان طور

 ايشان د،مان خواهند باقي عراق در هم ملي دولت تشکيل از بعد حتي امريکايي نيروهاي است گفته بريمر که

 (11)کنيم؟ تأييد عراق در را اشغالگر نيروهاي ماندن باقي ما است ممکن چطور: گفت

 نوع هيچ شيعه، مرجعيت عراق، در جاري مهم مسائل در اهلل آيت قاطع حضور وجود با است مهم آنچه اما

 نيويوريک پرسشهاي به پاسخ در هم رسما و نکرده برقرار آنان با مستقيم صورت به سالها اين طول در ارتباطي

 سازمان نماينده با هرچند ايشان( 13.)نيست عراق در آنان ماندن با موافق روي هيچ به که کرد تصريح زتايم

 مناسبت ناي به هم تسليتي و داشت ديدار شد، کشته تروريستي اقدام يک در بعدا که ميلو دي سرگيو ملل

 11)فرستاد، ملل سازمان رئيس براي

. گرفتن صورت او نماينده يا وي با مکاتبه يا ساده مالقات يک حتي بود، عراق حاکم بريمر که مدتي در اما( 

 ضورح اجازه بود، آورده اينامه و آمده سيستاني اهلل آيت خانه در پشت تا خبربي وي نماينده که يکبار
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 به را ودخ پيروان سيستاني اهلل آيت جمله از و شيعه مرجعيت که نوشت خاطراتش در بريمر بعدها. نيافت

 تا: تنوش و کرده تکذيب را مطلب اين سيستاني آقاي نماينده. خواندند مي فرا ائتالف نيروهاي با ريهمکا

 نداشته تالفائ نيروهاي با «تعاون» براي اي توصيه هيچ ايشان شود، مي مربوط سيستاني اهلل آيت به که جايي

 شنيده رانديگ از را مطالب اين بسا و نداشته مرجعيت بيت با مستقيم تماس که است آن بريمر مشکل. است

 (15.)است

 تاس کرده توجيه چنين اهلل آيت طرف از را خود با مالقات عدم خاطراتش از ديگري جاي در بريمر همچنين

 قاتمال عدم: است آمده العراقي الفکر منتدي پاسخنامه در. ندارد مناسبي صورت مؤمنين ميان در کار اين که

 بودن راشغالگ دليل به اين و آمده حساب به اصل يک سيستاني اهلل آيت نظر زا ائتالف، نيروهاي رؤساي با

 هاي ديدگاه کتاب، موارد از بسياري در بريمر(80.)است داشته اقتضايي چنين مصلحت که آن نه است آنان

( 81.)است توجه جالب که کرده بيان سيستاني اهلل آيت نظر مورد روشهاي و اهداف با را امريکا مختلف

 البيمط و کرده انکار اهلل آيت دفتر و بريمر ميان را اي نامه نوع هر تبادل اظهارات، اين به پاسخ در مچنينه

 مهپاسخنا اين نويسندگان. است شده تکذيب را، نامه يک وجود حتي کرده، ادعا زمينه اين در بريمر که را

 نشان ار ها نامه آن از يکي کم دست اندتو مي خود ادعاي اثبات يا سخن اين تکذيب براي بريمر: اند نوشته

 چهره و مسؤوالن همه روي به سيستاني اهلل آيت خانه در البته که است شده تصريح پاسخنامه اين در! دهد

 هميشه کند، حل را موجود هاي دشواري توانست مي آنان با مالقات که ائتالف، نيروهاي رؤساي جز به ها،

 يو اما نوشت نامه سيستاني اهلل آيت براي بوش دوبار سالها، اين طول در که آن تر مهم(88.)است بوده بار

 مطبوعات در و رسانده بوش به را ايشان سالم عراق، کارگزاران از يکي که هم يکبار. نداد آن به جوابي

 يا مکاتبه و ديدار و رابطه کمترين شيعه مرجعيت بنابرين،. کرد تکذيب را آن ايشان دفتر بود، شده منعکس

 هک زماني. نداشت زور از استفاده به اعتقادي آنان، با برخورد روش در حال، همين در. نداشت اشغالگران با

 زماني و نکرد همراهي گونه هيچ ايشان شدند، ها امريکايي با برخورد در نظامي فاز وارد ها جريان از برخي

 آسيب نانآ به يا ببرند بين از نظامي فشار با را صدرها ها امريکايي تا رفت مي آن بيم نجف، قضاياي در که

 .داد نجات شده ياد آسيب از را آنان لندن، سفر از بازگشت در سيستاني اهلل آيت مداخله بزنند، جدي

 ستقلم عراق يک ايجاد کرد، دنبال و ترسيم اشغالگري بخش در عراق قضاياي در شيعه مرجعيت که مسيري

 که دش سؤال ايشان از زماني. بود طبيعي صورت به ها امريکايي خروج ايبر زمينه کردن فراهم و قانونمند و

: که کردند بيان چنين را نظرشان شود، مي دعوت اشغالگران برابر مقاومت به ها جمعه نماز از برخي در اخيرا

 راقيع به عراق در سيادت و سلطه بازگردان به بخشيدن سرعت جهت در آميز مسالمت روشهاي به مرجعيت

 (81.)است اجانب تسلط بدون آنان خود دست به کشور اداره زمينه کردن فراهم و ها
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 نعنوا به خود کلي نقش بر عالوه ايشان بود، تر آرام عراق اوضاع که صدام سقوط از پس اول سال دو طي

 و چي پاچه بارزاني،. بود جديد عراق رهبران تمامي براي و عراق تمام در برجسته شخصيتي شيعيان، مرجع

 اما.ودب آنان با همفکري و مشورت طرف امور از بسياري در و داشتند ديدار ايشان با عراق رهبران از بسياري

 سعيد محمد سيد اهلل آيت. داشتند حضور هم ديگر تقليد مرجع سه نجف در زمان، اين داخلي، لحاظ به

 اهلل تآي مطاع و مطلق مرجع دوران، اين تمام در. نجفي بشير اهلل آيت و فياض اسحاق محمد اهلل آيت حکيم،

 الفيمخ نظر نوع هيچ سالها، اين طول در. دادند مي ارجاع ايشان به را مسائل امور همه در آنان و بوده سيستاني

 و بود نجف در موجود مرجعيت ادب از ناشي هم امر، اين طبعا. نشد شنيده ايشان مقابل در ديگران سوي از

 دوران رد که است گفتني. گشتمي باز سيستاني اهلل آيت عقل و درايت به اداعتق و مسأله اهميت به هم

 شدند، تبعيد و کشته حوزه برجستگان از بسياري آنان طي و شد، نجف حوزه حق در که ستمي و ظلم صدام،

( 81).بماند يباق «برجسته هاي چهره از اي قليله ثلّة» تنها سيستاني، اهلل آيت نوشته به بنا تا گرديد سبب

 سوريه از روحاني مهاجران از شماري بازگشت و صدام سقوط از پس اندي و سال يک در نجف آرام موقعيت

 در را نجف نقش تا رفت مي وضعيت اين. ساخت آماده نجف مجدد تحول براي را زمينه عراق، به ايران و

 به را نجف رشد به رو وندر و شده عراق در اخير هايناامني گرفتار که کند هموار شيعه جامعه راهبري

 زا عيار تمام پيروي بارها و بارها هم ايران تقليد مراجع و اسالمي جمهوري رهبري.کرد متوقف زيادي مقدار

 عراق لمسائ در را نظراتشان و ايشان همشه و کردند توصيه عراق در را سيستاني اهلل آيت نظرات و هاديدگاه

 ورتص همين به وضعيت هم باز شد، مي مربوط ايران دولت به که آنجا تا.داند مي قرار تأکيد و تأييد مورد

 در تا ردندک مي سعي و شتافته ايشان ديدار به کردند، مي سفر عراق به که ايراني مسؤوالن از بسياري و بوده

 اظهار ايران مطبوعات از برخي لندن، به معالجه براي ايشان سفر ماجراي در. کنند عمل هماهنگ مسائل همه

 ورط به ايران بر حاکم فضاي که است حالي در اين. شد رجوع و رفع سرعت به که کردند خالفي نظرهاي

 صريح ايه توصيه و سيستاني اهلل آيت مرجعيت به عميق باور يک تنها و بود عراق وضعيت با مخالف کلي

 در راقع مسائل به تنسب ايشان مطلق مرجعيت پذيرش براي را اي زمينه چنين توانستمي انقالب، رهبري

 همراه يکش برادر و خونريزي و قتل با همراه که عراق تاريخ جديد دوران گفت بايد تأسف با.کند فراهم ايران

 دخالت و اه امريکايي هاي سوزي فرصت نتيجه تنها و تنها کشيده، درازا به است سال سه قريب اکنون و شده

 اقليتي به قدرت بازگرداندن اقدامات، اين از اصلي دفه. است عراق امور در عربي کشورهاي جانبه همه

 ها،نهفت اين تداوم. است نداشته کردها و شيعيان برابر در سرکوب و خشونت جز روشي سال دهها که است

 هاييونتخش صحنه عراق و شده گرفته بسياري از گيري تصميم توان که است کرده آشفته را اوضاع آنچنان

 اصول اساس بر عراق ملت خواهند نمي که است کساني توطئه و اجانب خلهمدا معلول که است شده
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 هبرر يک نيز و شيعه مرجع يک حد در سيستاني اهلل آيت. برسد خود معقول و قانوني حق به دمکراتيک

 گروه همه از داد، عراق در طائفي نبردهاي باره در الثانيه جمادي 88 در که اي بيانيه در عراق، براي سياسي

 خود کشور خطير موقعيت و بردارند خونريزي از دست خواست غيره و عشاير و سازمانها و احزاب از ،ها

 رابرب حقوق رعايت و طائفي نبردهاي از خودداري در تنها و تنها را حل راه سيستاني اهلل آيت. کنند درک را

 نبردهاي که است اين بر ايشان اهديدگ( 89.)کرد اعالم آينده براي گيري تصميم در عراقي شهروندان همه براي

 گروهي آن اصلي عامل که است سياسي بحران يک بلکه نيست سني و شيعه مذهبي جنگهاي از ناشي جاري

 (81.)باشند مي خود خاص اهداف دنبال به که هستند ها تکفيري از افراطي

 نظرهاي ظهارا با و گرفت پيش در عراق تحوالت در که معقولي روش با سيستاني اهلل آيت گفت بايد جمع سر

 دح در تنها نه عالمانه، هاي نظر اظهار نيز و متن در گذاري تأثير براي حاشيه در حرکت نيز و خود عاقالنه

 که يتيظرف. شد شناخته جهان در سياست عالم در برتر سياسي چهره يک به بلکه شيعه براي مرجعيت يک

 ودخ از بيرون با شيعه جامعه تر گسترده مناسبات ايجاد بعد در هم و شيعه جامعه در هم رهبري اين حاصل

 رسد مي ظرن به چنان گويي اما داشت وجود آن از بهينه استفاده امکان که بود بااليي بسيار ظرفيت آمد، پديد

 مي ازب شرايطي به گردد باز مرجعيت به که آن از بيش امر اين. است نشده وافي و کافي استفاده آن از که

 تا بنمايند بهتر برداري بهره آن از و کرده فراهم بايست مي آن رهبران خصوص به و شيعه جامعه که گردد

 که آنچنان را خود جهاني نقش بتواند شده خارج اقليت مذهبي گروه يک حد از اخير هاي دهه در که شيعه

 .کند ايفا است بايسته و شايسته

 

 : نوشتها پي

 لخفاف،ا حامد اعداد: )العراقية المسألة في السيستاني السيد سماحة عن الصادرة النصوص السيستاني، - 1

 51( 8003 العربي، درالمورخ بيروت،

 15: السيستاني - 8

 18-11: السيستاني - 1

 11: السيستاني - 1

 11: السيستاني - 9
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 11: السيستاني - 1

 11 ،18: السيستاني - 3

 11: السيستاني - 1

 81: السيستاني - 5

 81: ستانيالسي - 10

 98: السيستاني - 11

 11: السيستاني - 18

 111-118: السيستاني - 11

 111-113: السيستاني - 11

 11: السيستاني - 19

 90: السيستاني - 11

 13: السيساني - 13

 91: السيستاني - 11

 181: انيالسيست: به سيستاني اهلل آيت باره در بريمر مطالب بر الخفاف حامد تعليقات به بنگريد - 15

 يسيستان آقاي که پست واشنگتن نشريه در هم کينگ سخن اين پاورقي در. 188 – 181: السيستاني - 80

 شده کذيبت نپذيرفته را ائتالف نيروهاي مسؤوالن ديگر يا بريمر دليل اين به و پذيرد نمي را مسلمانان غير

 سازمان مسلمان غير نمايندگان از ديگر برخي يزن و بود ميلو دي که را ملل سازمان نماينده اهلل آيت زير است،

 .پذيرفت حضور به را المللي بين هاي

 181-181: السيستاني - 81

 189: السيستاني - 88

 19: السيستاني - 81
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 58: السيستاني - 81

 (الطائفية الفتنة حول العراقي للشعب رسالة) 191 – 191: السيستاني - 89

 118: السيستاني - 81
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 (مسلمانان تازه اسامي تغيير موردي بررسي( )ص) خدا رسول توسط خوشبينانه نگرش ترويج

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  01/  15: ايتس روي انتشار تاريخ

 

 داشته جودو گزيدهمي بر فرزندانش براي که هايينام و اسامي با انسان معتقدات ميان عميق پيوندي باز دير از

 اتحي در انساني، آلهايايده نماد و سمبل تواندمي که است نام و اسم اهميت به مسأله اين بازگشت. است

 .باشد اخالقي ارزشهاي مانند دو اين اصلف حد عنصري گاه و او عملي و عقلي فکري،

 باطندارت در خدا با که چهرگاني يا متعال، خداوند صفات خدايان، نام به فرزندان شدن ناميده ديگر، عبارت به

 رد که آنچه هر و هازيبايي ها،خوبي اسامي از استفاده طور همين آيند،مي شمار به خدا از نمادي نوعي، به و

 بر است شاهدي همه و همه نباشند، زيبا يا خوب که آن لو و دارند، اهميت ارزشي و قياخال عملي، زندگي

 نسانيا هاينگره و معتقدات با است، انسان اطراف در که ديگري اشياء و فرزندان نامگذاري ميان عميق ارتباط

 .اعتقادي و

 و باورها کلي روح از شانين را جامعه يک در رايج هاينام اگر که است جدي حد آن به تا مسأله اين

 آن م،مرد آن نگاه از که روست آن از اسامي اين اعتبار. ايمنرفته بيراهه به بدانيم، جامعه آن مردمان هايديدگاه

 .آورندمي دست به آن از را خويش شأن و اعتبار که دارند مسمّايي اسامي

 و نامها اين حرمت که روست آن از داند،مي امسمّ بدون اسامي را بتان هاينام کريم، قرآن در خداوند، وقتي

 سُلْطَانٍ مِنْ بِهَا اللَّهُ أَنْزَلَ مَا وَآبَاؤُکُمْ أَنْتُمْ سَمَّيْتُمُوهَا أَسْمَاءٌ إالّ هِيَ إِنْ. کند اعالم باطل را آنان اعتبار و شأن

 .نيست آنها سر پشت چيزي اما است نام يک فقط اينها( 1:النجم)

 بت جامعه در خصوص به. داشت مهمي بسيار جايگاه ها،ملت ديگر مانند اعراب، ميان در دانفرزن نامگذاري

 لغت نه،زمي اين در. است تروسيع و چشمگيرتر جهاتي از نامگذاري اين خدايان و هابت تعدد دليل به پرست

 وجهت نکته اين به دقيقا اند،کرده کار عامه فرهنگ و عمومي باورهاي باره در که مورخان از کساني و شناسان

 هايباور با را آن ارتباط و داده قرار بحث مورد لغوي لحاظ به را اسامي اين از بسياري ريشه آنان. اندداشته

 نحس بن محمد از االشتقاق کتاب آثار ترينکهن از يکي زمينه اين در. اندکرده روشن مردم ديني ـ عمومي
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 اساس بر را عربي معروف اسامي که است( 1111 بيروت، هارون، معبدالسال تصحيح( )181 ـ 881) دريد بن

 .است داده شرح را آن ريشه و معنا و داده قرار بررسي مورد قبايل

 ورط همين و( قبيله از کوچکتر عماره) عمائر و قبايل اسامي تا بود آن ما هدف نويسدمي مقدمه در دريد ابن

 ويدگمي وي. نماييم تبيين را آنها ريشه و دهيم شرح را شعرا و اشراف و رؤسا اسامي نيز و بطون و افخاذ

 قبيل اين هک بود اين باورشان عرب، بر طعنه در( شعوبيه شايد) بسياري که بود آن مسأله اين به توجهش علت

 .ندارد آنان لغت در اصلي و مسماست بي عرب اسامي

 ذارينامگ براي هدفي چه با گروه هر که اين و دارد عرب قبايل و افراد اسامي در بندي طبقه نوعي سپس وي

 .است بوده عرب توجه مورد هانامگذاري اين در هدف چند وي اعتقاد به. اندشده انتخاب

 ...و مقاتل ظالم، غالب، نام انتخاب مثل دشمنان ضد بر خير به تفأل: الف

 ...و سالم رک،مد نائل، اسعد، سعيد، سعد، مثل فرزندان خوشبختي براي خير به تفأل:  ب

 ...و ضرغام ذئب، ليث، اسد، مانند دشمن ترساندن براي درندگان به نامگذاري: ج

 ..و هراسه سلمه، طلحه، سمره، مانند تفأل براي هم باز خشن و سخت درختان اسامي: د

 ...و حَزن جرول، فهر، حجير، حجر، مانند هستند صعب و سخت باز که زميني اشياء اسامي: هـ

 مانند يندبمي منزل بيرون در که حيواني اولين نام انتخاب با پدر سوي از تولد از پس فرزند مگذارينا گاه: و

 (.1 ـ 9: االشتقاق... )و کلب خنزير، جحش، ثعلب،

 شرح اين در ديني جنبه که خصوص به. نيست گفت زمينه اين در بايستمي آنچه همه اينها که است طبيعي

 در. است ديني هايپديده باره در عرب اسامي از ايعمده بخش که حالي در ست،ا نيامده دريد ابن مقدماتي

 و خوردمي دپيون هابت با نوعي به که افراد اسامي و داشته ايبرجسته بسيار جايگاه پرستي بت زمينه، اين

 اسامي با اهليج عرب ميان در رايج اسامي ميان تطبيق. است فراوان بسيار است، همراه «عبد» پيشوند با غالبا

 بحث هب بحث، اين کردن دنبال. دهدمي نشان را مسأله اين خوبي به آورده االصنام در کلبي هشام که هاييبت

 .نيست مربوط ما فعلي

 نامگذاري باره در( ص) خدا رسول حساسيت

 رب فرزند هک است شده تعريف حقي عنوان به اسالمي، روايات در افراد، براي نيک نام داشتن اسالم، در اما

(. 81/150: الشيعه وسائل ـ اسْمَه تُحَسِّنُ: قَالَ هَذَا؟ ابْنِي حَقُّ مَا! اللَّهِ رَسُولَ يَا: رَجُلٌ قَالَ. )دارد خويش والدين
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 نهمي دهند؛ نشان را بندگي و عبوديت که هستند آنهايي نامها، بهترين که است آمده هم نيک نام شرح در

 (.81/151: وسائل ـ الْأَنْبِيَاءِ أَسْمَاءُ أَفْضَلُهَا وَ بِالْعُبُودِيَّةِ سُمِّيَ مَا الْأَسْمَاءِ قُأَصْدَ) انبياء اسامي طور

 خوبي به تفاوت اين. بود هانامگذاري همين در اسالمي جامعه با جاهلي جامعه اصلي هايتفاوت از يکي

 بخش اين از را شرک و جاهلي رنگ تا کردمي تالش دليل همين به و بود درک قابل( ص) خدا رسول براي

 .کند جايگزين را بندگي و عبوديت آن جاي به و زدوده

 تغييرات از بخش يک زيرا. داشت اهميت بسيار حضرت براي هم آن رواني و اخالقي جنبه آن، منهاي اما

 در بود، مالحظه قابل هم آن حجم و اهميت که ديگر بخش اما بود، آلود شرک اسامي در تغيير به مربوط

 .شدمي مربوط رواني داليل به نوعي به که بود تغييراتي

 :کرد ارزيابي جهت دو در را تغييرات اين توانمي کلي طور به و اين بنابر

 توحيدي نگرش ترويج: الف

 جامعه در خوشبينانه نگاه ترويج: ب

 راگ که بود آن مدينه و مکه در( ص) خدا رسول اقدامات از يکي است، آمده سيره کتابهاي در آنچه اساس بر

 عوض را آن نداشت، سازگاري اسالمي اخالق يا توحيدي فرهنگ با صورت هر به که داشت نامي کسي

 يراز. داشت جامعه عمومي عرصه در مثبتي بسيار تأثير اخالقي هم و فکري بعد در هم اقدام، اين. کردمي

 .باشد بد فرهنگ کننده تداعي توانستمي بد و زشت نام شنيدن که است روشن

 شياءا اسامي باره در بلکه نبود افراد اسامي بخش در تنها( ص) خدا رسول حساسيت موجود، منابع اساس بر

 آنچه تا شدمي تالش بخش، هر در. داشت وجود يافت،مي ويژه نامي نامگذاري قالب در آنچه از بسياري و

 .بگيرد را جهل و بدي و شر و غلط جاي است، اصيل و علم و نيکي و خير و درست

 توحيدي نگرش ترويج: الف

 اول نکته ست،ا ترروشن آنچه خوشبينانه، نگاه و توحيدي نگرش ترويج يعني پيشگفته، هدف دو با ارتباط در

 و رکش با مقابله اشاساسي هدف و توحيد آور پيام( ص) محمد حضرت که است طبيعي بسيار اين. است

 اندشده مسلمان هک افرادي از را پرستي بت از برگرفته اسامي که است روشن بسيار بنابرين،. است پرستي بت

 .بدهد آنان به توحيدي اسامي آن جاي به و گرفته
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 و بوديتع فکر ترويجگر نوعي به که است هايينام اسم، انتخاب براي هاگزينه بهترين از يکي که گذشت

 يهتوص او به حضرت و کرد مشورت السالم عليه صادق امام با فرزندش نام باره در شخصي. است بندگي

 سَأَلَ أَنَّهُ: )ددانستن عبدالرحمن را بهترين ميان اين در و برگزيند است عبوديت به نزديک که هايينام که کردند

 ـ الرَّحْمَنِ عَبْدُ قَالَ هُوَ الْأَسْمَاءِ أَيُّ الَفَقَ الْعُبُودِيَّةِ مِنَ اسْماً سَمِّهِ فَقَالَ وَلَدِهِ اسْمِ فِي شَاوَرَهُ وَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا

 مورد اسامي تغيير امر در( ص) محمد حضرت عملي سيره در که بود همان امام، سخن اين(. 81/151: وسائل

 هب را افراد اسامي حضرت که دارد وجود مواردي شناسي، صحابه و رجالي منابع در. بود گرفته قرار توجه

 اختصاصا توحيدي، اسامي به افراد اسامي تغيير از مورد 11 فهرست اينجا در. دهدمي ييرتغ عبدالرحمان

 را عبداهلل و عبدالرحمان

 :کنيممي بيان

 اختصاصي صفات از که است چنان اسم اين و ـ نهاد عزيز را او نام پدرش والدت وقت در که شخصي ـ 1

 عبدالرحمن شخص اين(. 1/131: احمد مسند) داد يرتغي عبدالرحمن به را نامش حضرت ـ نمايدمي خداوند

. تاس عبدالرحمن و عبداهلل خداوند براي نامها محبوبترين: فرمودند حضرت. بود جُعفي سبره ابي بن

 (.1/180: طبقات: بنگريد و ،8/111: االستيعاب)

 محاک ستدرکم) داد تغيير عبدالرحمن به حضرت که بود عبدالعزي درجاهليت هم ابوبکر پسر نام ـ 8

 (.1/131: نيشابوري

 منعبدالرح به را نامش حضرت شد،مي ناميده عبدالعزي جاهليت در که هم تيمي صفوان بن عبدالرحمن ـ 1

 (.8/113: االستيعاب) داد تغيير

 گذاشت عبدالرحمن را نامش( ص) خدا رسول شد، مسلمان وقتي هم ثعلبه بن عبداهلل بن عبدالعزي ـ 1

 (.8/115: االستيعاب)

(. 8/119: االستيعاب) دادند تغيير عبدالرحمن به را نامش حضرت بود سعيد بن صرم نامش که شخصي ـ 9

 .است کردن قطع معناي به صرم

 وضع عبدالرحمن به( ص) پيامبر که بود عبدالکعبه يا عمرو عبد جاهليت در عوف بن عبدالرحمن نام ـ 1

 (.1/58: الکبري طبقات ؛8/111: االستيعاب. )کرد

 (.1/1311: االستيعاب) ناميد عبدالرحمن را او( ص) خدا رسول و بود عبدالعزي انصاري، بلوي ابوعقيل نامـ  3
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: ابهاسدالغ) داد تغيير عبدالرحمن به را داري سواد بن مالک بن سواد نام حضرت کلبي، ابن گزارش به ـ 1

8/118.) 

(. 1/183: اسدالغابه) فرمود جايگزين عبدالرحمن با تحضر که بود عبدالعزي هم جبر بن عبدالرحمن نام ـ 5

 (.3/888: االصابه) يافت تغيير عبدالرحمن به که بود معبد نامش که اندنوشته هم برخي

 يمانا مکه فتح روز که بود مسلماناني از هم قصي بن عبدشمس بن حبيب بن سمرة بن عبدالرحمن ـ 10

 برخي(. 1/191: الغابه اسد) کرد عبدالرحمن به تبديل حضرت که بود عبدالکعبه زمان آن تا وي نام. آورد

 (.5/191: االشراف انساب) شد تبديل عبدالرحمن به و بود کالل عبد او نام که اندگفته

 :الغابه اسد) کرد عبدالرحمن به تبديل را آن حضرت که بود مروان هم داري مالک بن عبدالرحمن نام ـ 11

1/111.) 

 درخواست خدا رسول از کرد، توبه و بود، ضرار مسجد منافقان از بعدها که اشجعي رحمي بن مخشي ـ 18

 است آمده ديگري منبع در( 1/190: اسدالغابه) ناميد عبدالرحمن را او حضرت و دهد تغيير را نامش تا کرد

 به را وا نام حضرت و کرد نارضايتي ابراز پدرش و خود نام از( ص) پيامبر حضور در حمير بن مخشّي که

 (.9/119: الرشاد و الهدي سبل ؛1/1009: واقدي مغازي) داد تغيير عبدالرحمن يا عبداهلل

 ،«لَمَم به» و بود حازم اسمش آوردم،( ص) خدا رسول نزد را فرزندم گويدمي ثقفي عقيل بن عيسي ـ 11

 (.1/1815: االستيعاب) گذاشت عبدالرحمن را نامش حضرت

 (.1/99: الزوائد مجمع) ناميد عبدالرحمن را او حضرت بود، عبدکلوب نامش که ديگري صحابي ـ 11

 نام حضرت شد، وارد حضرت بر وفدي در پدرم وقتي که گويدمي عبسي قارب بن ربيع فرزند ـ 19

 (.8/91: الغابه اسد) داد وي به خلعت و برگزيد وي براي عبدالرحمن

 (.1/188: الغابه اسد) داد تغيير عبداهلل به( ص) رپيامب که بود عبدالحجر نامش ديان بن عبداهلل ـ 11

: ستيعاباال) داد تغيير عبداهلل به را آن حضرت که بود عبدالعزي جاهليت در هم جهني بدر بن عبداهلل نام ـ 13

 (.1/35: الغابه اسد ،1/131

 (.1/100: اسدالغابه) کرد تبديل عبدالعزيز به بود عبدالعزي که را ديگر فردي نام حضرت ـ 11

 يعني آن مقابل نقطه به را آن حضرت که بود عصيه شرک، دوران در نامش هم هوزني قيس بن عصمة ـ 15

 (.1/919: اسدالغابه) داد تغيير عصمت
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 يومعبدالق به را او نام ايشان و آمد حضرت نزد يمن از ازدي ابويحيي کنيه با قيوم نام به هم شخصي ـ 80

 (.1/199: اسدالغابه) کرد عوض

 را نامش( ص) خدا رسول که بود عبدشمس نامش هم هاشم بن المطلب عبد بن حارث بن عبداهلل ـ 81

 به را خود پيراهن( ص) خدا رسول و درگذشت حضرت زمان وي(. 1/111: االستيعاب) گذاشت عبداهلل

 .کردند استفاده وي براي کفن عنوان

. ذاشتگ عبداهلل را نامش حضرت آمد، اهلل رسول زدن وقتي هم ضبي صفوان بن زيد بن حارث بن عبداهلل ـ 88

 رسول که است آمده الغابه اسد در اما( 1/111: االستيعاب) است داشته نامي چه قبال گويدنمي عبدالبر ابن

 ،1/111: اسدالغابه) برگزيد وي براي را عبداهلل نام حضرت گاهآن. عبدالحارث: گفت. پرسيد را نامش خدا

1/111.) 

 عبداهلل ار نامش حضرت آمد، دنيا به وقتي بود، صحابيان کهن از پدرش که هم ارت بن خباب بن اهللعبد ـ 81

 (.1/151: االستيعاب) گذاشتند

 به تبديل را آن حضرت که بود بجيرا نامش جاهليت در هم مخزومي مغيره بن ربيعة ابي بن عبداهلل ـ 81

 .کرد عبداهلل

 غييرت عبداهلل به( ص) خدا رسول توسط بود، حکم جاهليت در نامش هک هم عاص بن سعيد بن عبداهلل ـ 89

 (.1/11:بنگريد و 1/580: االستيعاب: کرد

: االستيعاب: )داد تغيير عبداهلل به را آن حضرت که بود عبدالجان هم زهري عبداهلل بن شهاب بن عبداهلل نامـ  81

 او مدينه، به مسلمانان هجرت از پيش و بود حبشه به مهاجران از وي شد، عوض مکه در وي نام(. 1/583

 (.1/131: الغابه اسد) درگذشت

: تيعاباالس: )داد تغيير عبداهلل به حضرت که بود نهم عبد هم تميمي قدامه بن صفوان بن عبداهلل نام ـ 83

 .ناميد عبدالرحمن هم را وي برادر که گذشت(. 1/581

( ص) خدا رسول که داشت حباب نام به فرزندي مدينه، قانمناف بزرگ سلول، ابي بن ابي بن عبداهلل ـ 81

 شيطان معناي به حباب که است شده گفته(. 1/510: االستيعاب) داد تغيير بود عبداهلل که پدرش نام به را نامش

 (.1/105: الکبري طبقات) بود
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: االستيعاب ؛113: ارفالمع) کرد تبديل عبداهلل به حضرت که بود عبدالکعبه جاهليت در هم ابوبکر نام ـ 85

 بود ابوبکر همان که اشکنيه به هرچند( 1/581

 .يافت شهرت

 کرد عوض عبداهلل به را آن حضرت که داشت نام شيطان جاهليت در ازدي ثمالي قرظ بن عبداهلل ـ 10

 (.1/531: االستيعاب)

 آنها تحضر که بود عاص مه عاص بن عمرو پسر عبداهلل نام و عمر پسر عبداهلل نام که است شده گفته ـ 11

. بودم ادهايست قبر نزد من و مرد کسي که گويدمي هم جزء بن حارث بن عبداهلل. داد تغيير عبداهلل به نيز را

: ستيعاباال. )داد تغيير عبداهلل به را نامم حضرت. حارث بن عاص: گفتم چيست؟ نامت پرسيد من از حضرت

 (.پاورقي 1/1133

 آن بر الوهع حضرت. کرد تغيير عبداهلل به نامش بود، عفيف بن نهم عبد برده که دالعزيعب نام با ايبنده ـ 18

 فقط و گرفتند را چيزش همه شد، مسلمان وقتي که بود سبب بدان اين. دادند وي به هم را ذوالبجادين لقب

 تکه دو را آن مدآمي حضرت نزد که راه در و گريخت آنجا از وي. دادند او به ـ ضخيم باالپوش ـ بجاده يک

 قبل ذوالبجادين را او حضرت سبب همين به. انداخت شانه روي را ديگري و بست پايين به را يکي کرده

 (.1/181: اسدالغابه) دادند

 بداهللع نام حضرت شدن، مسلمان از پس که بود حصين نامش جاهليت در هم اسرائيلي سالم بن عبداهلل ـ 11

 (.1/110: اسدالغابه) برگزيد وي براي را

 کرد يلتبد عبداهلل به حضرت که بود شمس عبد شرک، عصر و جاهليت در هم عوف ابي بن عبداهلل نام ـ 11

 (.1/899: الغابه اسد)

: هاالصاب) داد تغيير عبداهلل به را آن حضرت که بود عبدشمس جاهليت در هم ابوهريره نام اندگفته ـ 19

3/115.) 

: بهالغا اسد) شد ناميده عبداهلل( ص) خدا رسول سوي از هم او که بود عبدعمرو هم قنيع بن عبداهلل نام ـ 11

1/111.) 

: االصابه ،1/108: الغابه اسد) يافت تغيير عبداهلل به بود، «نُعم» يا «نعمي» نامش که هم ديگري شخص ـ 13

1/119.) 
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 (.1/818: اسدالغابه) شد تبديل عبداهلل به که بود عبدالالت نامش ديگري ـ 11

 (.1/111: صابهاال) يافت تغيير عبداهلل به نامش حضرت توسط است، اسلمي ابوبرزه همان که نيار بن نضلةـ  15

 (.191: العرب انساب جمهرة) داد تغيير عبداهلل به را آن حضرت که بود عاصي نامش ديگري فرد ـ 10

 تگذاش عبداهلل را نامش هللا رسول و شد مسلمان که بود يمني نخستين خوالني، کليب بن ذؤيب ـ 11

 (.1/511 ؛8/111: االستيعاب)

 (.1/1001: االستيعاب) برگزيد وي براي را عبداهلل نام حضرت، که بود سائب نامش ديگري صحابي ـ 18

 (.11/10: عبدالرزاق مصنف) ناميد عبداهلل هم را نامي حباب حضرت ـ 11

 منعبدالرح را نامش حضرت شد، مسلمان مکه فتح در وقتي عوام بن زبير برادر عوام بن عبدالکعبه ـ 11

 (.8/111: االستيعاب) گذاشت

 ماما اصحاب از بعدها وي. ناميد عبداهلل را او( ص) خدا رسول که بود عبدالمدان نامش ديگري صحابي ـ 19

 (.1/819: الفتوح. )شد کشته ارطاة بن بسر دستور به يمن در وي. بود( ع) علي

 ينانهخوشب نگرش ترويج: ب

 ترويج فهد به اسامي تغيير به که است بخشي است، برخوردار اهميت از تربيتي و رواني لحاظ به که آنچه

 هايرزشا با که را بد و زشت هاينام تا کندمي تالش حضرت بخش اين در. شودمي مربوط خوشبينانه نگرش

 .دکن جايگزين لطيف و زيبا ينانه،خوشب اسامي آنها جاي به و کرده حذف ندارد، سازگاري اسالم اخالقي

 گرفته رارق پذيرش مورد مثبت، اصل يک عنوان به اسالم در که بود خير به تفأل اصل اقدام، اين پايه و اساس

 نوعي سمت به آن گرايش ناميد،مي که نامي هر به را چيزي هر و زنيدمي صدا را هرچه شما که اين. است

 خشب اين در. باشد بدطينتي و زشتي و شرارت از پرهيز در حال، ينع در و طهارت و پاکي نيکي، و خير

( ص) خدا رسول از. باشد حس اين نمايشگر نوعي به تواندمي آنها از کدام هر که داريم فراواني هاينمونه

 نايمع به «عدوي(. »8/831: االسماع امتاع) الصالح الفأل أحبُّ و طيَرة ال و عَدوى ال: فرمود که است شده نقل

 .است ديگر کسي به کسي از بدي بودن مسري

 الحديث غريب) الحسن االسم و الصالح الفال يحبّ کان النبي انّ: است آمده ديگري روايت در طور همين

 «الطيبه الکلمة» و( 1511 ش ،8/818: داود ابي سنن) «الحسنة الکلمة» معناي به را صالح فال(. 1/11: قتيه ابن

 .اندکرده تفسير( 15/131: الحديد ابي ناب البالغه نهج شرح)
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 انتظار وبخ نام يک از انسان که اين. است شرّ به تطير مقابل در دقيقا خير به تفأل که است آن جالب نکته

 دو اين فاوتت. است ناپسند و مذموم شر، فال يعني تطير اما است، مثبت تفکر باشد، داشته را خوب وضعيت

 نام روي از بد هايگمان و حدس از پرهيز و خوشبيني و اميد ايجاد براي ندنيروم روحي حس يک ايجاد در

 اءلواتف» که است شده نقل حضرت از. است نااميدي از جلوگيري براي ـ کالغ صداي مثل ـ بد صداي يا بد

 نآ باشد، خير دنبال به کسي اگر که است احساس همين مبناي اين(. 1/8191: الحکمه ميزان) «تجدوه بالخير

 ،11 :يس) شده مطرح خداوند خواست برابر در باطل نگرش يک عنوان به هم قرآن در که تطير اما. يابدمي را

 کفارة» که است آمده روايت در دليل همين به. دارد انسان روان و روح روي شديدي منفي تأثير ،( 13: نمل

 فال» بلمقا در. ببرد ميان از را تطير منفي آثار تواندمي که است خداوند به توکل و اعتماد. «التوکل الطيرة

 .است توکل نوعي برپايه خود که خداوند به ظن حسن داشتن يعني «صالح

 ينيکوي نام حضرت وقتي که است خبر اين اجتماع، عرصه در آن به دادن اهميت و توجه اين آثار از يکي

 کامال اشچهره رفتار با آمد،مي بدش آن از که شنيدمي را اسمي وقتي اما شد،مي خندان اش چهره شنيد،مي

 و تشکفمي اش چهره بود نيکويي نام اگر. پرسيدمي را نامش شد،مي وارد ايقريه در که زماني. دادمي نشان

 (.8/831: االسماع امتاع) گشتمي آشکار اشچهره در کراهت صورت، اين غير در

: سيدپر حاضر افراد از. بدوشد شير داشت قصد ضرتح که است آمده کرده، نقل انس بن مالک که خبري در

. شينبن: فرمود حضرت. مره: گفت او. پرسيد را نامش حضرت. من: گفت شخصي دوشد؟مي را اين کسي چه

 ومس نفر. بنشيند خواست هم او از حضرت. حرب: گفت. پرسيد را نامش حضرت. کرد آمادگي اعالم ديگري

 ،150: مالک موطأ) بدوش: فرمودند او به حضرت. يعيش: گفت. رسيدپ را نامش حضرت. کرد آمادگي اعالم

 (.1331 ش

 حنجي يا.. راشد يا: بشنود بود مندعالقه بود، کاري انجام عازم حضرت وقتي که است آمده ديگر نقلي در

 خود نمايندگان به حضرت که است آمده منبع همان در ديگري خبر در(. ترمذي از 8/831: االسماع امتاع)

 (.8/831: امتاع) باشند داشته نيکو نام که بفرستند او نزد را کساني دادند دستور

 ار آن بودند ناميده( کشت قابل غير زمين) عفره را زميني. داشت حساسيت هم ديگر هاينام روي حضرت

 معروف نيهلزا بنو به که ايتيره. ناميد الهدي شعب گفتند،مي الضالله شعب آن به که را شِعبي. ناميد خضره

(. 8/833: امتاع. )فرمود نامگذاري بنورشده هم را بنومغاويه طور همين. ناميد الرشده بنو را آنان حضرت بود،

 حساس بسيار شد،مي سوار که قاطرهايي و هااسب حتي و خود شخصي وسائل در نامگذاري در حضرت

( 1/905: انساب: بنگريد و ؛181ـ189/ 11: نواراال بحار. )کردمي انتخاب متناسب و نيک هاينام معموال و بود
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 به ار بابي محدثان از شماري آغاز از که است داشته اهميت چندان نيک اسامي به زشت اسامي تغيير موارد. 

 (.5/103: البيهقي سنن ؛8/111: داود ابي سنن: بنگريد) اندداده اختصاص امر اين

 دارد رهيزپ «تطير» از که اقدامي. پردازيممي خوب اسامي به بد ساميا از اسم تغيير هاينمونه بيان به اينجا در

 .کندمي دعوت «صالح فال» سمت به را مردم و

 خدا رسول که بود ساله پانزده وي. ناميد سهل را او( ص) خدا رسول که بود حَزن نامش سعد بن سهل ـ 1

 (.8/180: الغابه اسد) کرد رحلت( ص)

 (.8/111: اسدالغابه. )برگزيد وي براي را صالح نام( ص) خدا رسول که بود يمنع نامش نحام بن صالح ـ 8

 ادد تغيير بشير به حضرت که بود زحما يا زحمان يا ـ زحمت معناي به ـ زحم نامش ديگري صحابي ـ 1

 (.8/885: بنگريد و 1/99: اسدالغابه ؛9/113: المحلي)

 (.1/119: اسدالغابه ،1/1131: االستيعاب) ناميد مطيع را او حضرت که بود عاصي عدوي اسود بن مطيع نامـ  1

 گذاري نام مطيع را او آمد، حضرت نزد وقتي. بود عاصي کالبي، عوف بن عامر بن مطيع نام همچنين ـ 9

 (.1/111: اسدالغابه) کرد

 هحاصرم در طائف که وقتي در وي. داد تغيير منبعث به حضرت که بود مضطجع نامش ديگري صحابي ـ 1

 (.1/111: اسدالغابه) آورد اسالم بود

 وفدي رد داشت، تن به سفيدي لباس که حالي در و آورد اسالم که بود يمن ايرانيان از مهاخسرو بن يزيد ـ 3

 (.1/311: اسدالغابه) ناميد زاهر را وي حضرت. شد وارد حضرت بر

 :صابهاال) ناميد بشير را او حضرت باز که بود سدوسي نذير نامش ديگري ـ 1

1/119.) 

 آمده ايواقعه در زيرا ناميد ناجيه را او حضرت و بود ذکوان جاهليت در اسلمي جندب بن ناجية نام ـ 5

 (.1/1988: االستيعاب. )«قريش من نجي اذ. »يافت نجات قريش دست از او که است

 يک در شهاب(. 1/1911: االستيعاب) ناميد هشام را او حضرت بود، شهاب نامش جاهليت در که فردي ـ 10

 دش شهيد احد در بود نامي عامر که پدرش و است انصاري امية بن عامر بن هشام وي. است آتش شعله معنا،

 .گرديد ساکن بصره در بعدها هشام اين و
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 (.8/911: االصابه) ناميدند الخير زيد را او حضرت داشت، شهرت الخيل زيد به که طائي مهلل بن زيد ـ 11

: االستيعاب. )ناميد ابيض را او حضرت و بود اسود نامش که است شخصي باره در جالب ردموا از ـ 18

 (.1/131: االصابه ؛1/111

 تگذاش سعيد را نامش وحضرت بود ـ کردن قطع يا شدن قطع معناي به ـ اصرم يا صرم نامش ديگري ـ 11

 (.1/151: حاکم مستدرک ،8/815: اسدالغابه ،8/183: االستيعاب)

 (.1/111: اسدالغابه) کردند تبديل خير عبد به را نامش حضرت که بود شر عبد هم يکي ـ 11

 االحاد ؛1151/ 1: االستيعاب) کردند نامگذاري مسلم را او حضرت و بود غراب نامش ديگري صحابي ـ 19

 (.9/819: المثاني و

 ابن لبالغها نهج شرح) ناميد عبداهلل ار او حضرت و بود، عبدالکعبه نامش جاهليت در ابوبکر که اندگفته ـ 11

 (.1/199: الحديد ابي

 (.111: العرب انساب جمهرة) ناميد مهاجر را او( ص) پيامبر که بود وليد نامش هم کسي ـ 13

 انساب ،1/119: طبقات) گذاشت عاقل را اسمش( ص) پيامبر بود، غافل نامش که هم ديگري فرد ـ 11

 (.11/51: االشراف

 (.1/881: طبقات) ناميد جميله را او پيغمبر که بود عاصيه خطاب بن عمر همسر نام ـ 15

 (.1/183 ،1/110: االصابه) داد تغيير عفيف به نامش حضرت بود، عازب نامش که شخصي ـ 80

/ 1 ؛1/851:  االستيعاب) ناميد کثير را او اهلل رسول و بود قليل من خال نام: گويدمي عازب بن براء ـ 81

1101). 

: يعاباالست) داد تغيير عتبه به را نامش حضرت بود( عبدالسلمي بن) نشبة يا عَتَله نامش که فردي ـ 88

 .است «تندي» و «شدت» معناي به عتله(. 1/1011

 (.8/131: االستيعاب) ناميد اليدين ذو را او حضرت که بود الشمالين ذو نامش اصحاب از يکي ـ 81

 ادد تغيير راشد به را نامش( ص) خدا رسول و بود عبداهلل بن ظالم امشن جاهليت در ديگري صحابي ـ81

 بن غاو: گفت. پرسيد را نامش حضرت. آمد( ص) خدا رسول نزد وي: گويدمي اثير ابن(. 8/901: استيعاب)

 (.1/11 ،8/19: اسدالغابه ؛113 ،11/101: االشراف انساب) هستي عبداهلل بن راشد تو: فرمودند حضرت. ظالم



725 

 

 (.1/111: االصابه. )بود سلمي عبدربه بن راشد وي. ناميد راشد را او حضرت بود، غوي نامش که کسي ـ 89

 ار نامش حضرت و بود يسار وي نام جاهليت در. بود( ص) پيامبر اصحاب از خزاعي صرد بن سليمان ـ 81

 (8/190: اباالستيع ؛851: المحبر. )گزيد سکونت کوفه در بعدها وي. داد تغيير سليمان به

: هاسدالغاب) ناميد بشير را او حضرت و آورد( ص) خدا رسول براي را الخلصه ذي فتح خبر طائي ارطاة ـ 83

 .ماند وي روي نام همين و( 1/31

 (.1/18: االصابه) ناميد محمد را او حضرت که بود عبدمنات نامش هم ديگري شخص ـ 81

: اسدالغابه) تربالمق فسماه بصحبتک، تعالى اهلل إلى ألقترب جئت: گفت و آمد حضرت نزد ربيعه بن اسودـ  85

1/101.) 

 (.118 ،819/ 1: الغابه اسد) گذاشت بشير را نامش حضرت بود الحارثي اکبر نامش که ايصحابه ـ 10

 شمار در بعدها وي. ناميدند محمد را او حضرت که بود ماناهيه نامش( ص) خدا رسول موالي از يکي ـ 11

 ،1/119 :اسدالغابه. )شد مسلمان و آمد مدينه به. بود مجوسي وي که اندگفته. آمد خراسان به که بود ايصحابه

 (.9/919: االصابه ،115: بنگريد و

 (.1/191: االصابه) داد تغيير بکر به را آن( ص) خدا رسول که بود بربر نامش حنفي حبيب بن بکر ـ 18

 (.1/119: اسدالغابه) گذاشت عبدالجبار را نامش حضرت و دآم( ص) خدا رسول نزد حارث بن جبار ـ 11

 بحبي به را نامش حضرت. بغيض: گفت. پرسيد را نامش. آمد حضرت نزد وفدي در ديگر شخصي ـ 11

 (.1/111: اسدالغابه ؛11/11: االشراف انساب) دادند تغيير

: هاسدالغاب) دادند تغيير حسينا به را نامش حضرت بود، عرفطه بن حسيال نامش که ديگري شخص ـ 19

1/159.) 

 (.1/151: اسدالغابه. )ناميد مسلم را او( ص) خدا رسول که بود شهاب نامش ازدي عبداهلل بن مسلم ـ 11

 (.8/831: االسماع امتاع) حالل يا: بگو: فرمود. حرام يا: گويدمي کسي که شنيد حضرت ـ 13

 :اسدالغابه) ناميد مسلم را او حضرت آن که بود اصع شرک دوران در نامش هم حضرمي عالء بن مسلم ـ 11

1/159.) 
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 داخ رسول. بود سراقه بن جعيل نامش بود مردي پرداختند خندق حفر به ياران و خدا رسول که زماني ـ 15

 (.1/119: الغابه اسد: )سرود چنين هم شاعري و. گذاشت عمرو داده تغيير را نامش( ص)

 ظهرا يوما لبائسل کان و عمرا جعيل بعد من سماه

 به را نامش حضرت آن و شد وارد حضرت بر وفدي همراه بود، شهاب بن قرضابا نامش که شخصي ـ 10

 (.8/11: الغابه اسد) دادند تغيير راشد

 هناميد رشدان بنو هم فرزندانش بعدها و گذاشت رشدان را نامش حضرت بود، غيان نامش که صحابي يک

 شما: پرسيد ايشان از حضرت که آن از حکايت ديگر خبر(. 1/30: اسدالغابه ؛18/118: االشراف انساب) شدند

 را نآ حضرت که بود غوي هم آنان وادي نام. رشدان بنو أنتم: فرمود حضرت. غيان بنو: گفتند کسانيد؟ چه

 (1/35: الهدي سبل ؛1/891: الکبري طبقات. )ناميد رشد

: هاسدالغاب) يافت شهرت الشقري زرعة به و ناميدند زرعه را او حضرت که بود اصرم نامش ديگري فرد ـ 11

8/109.) 

 (.8/810: الغابه اسد. )گذاشتند سليم را نامش رسيد، حضرت خدمت وقتي جشمي سعيد ـ 18

: نووي از مسلم کتاب شرح) گذاشت جويره داده تغيير بود بره که را همسرانش از يکي نام حضرت ـ 11

 (.180 ـ 11/115

 (.8/831: االسماع امتاع) داد تغيير زينب به که بود برّه هم حضرت آن ديگر همسر بزين نام ـ 11

 (.9/33: الهدي سبل) ناميد هشام را او( ص) خدا رسول که بود بغيض هم عکرمه بن هشام نام ـ 19

 متولدين تازه براي نامگذاري

 آن از برخي. اندفرموده انتخاب مينا متولدين تازه براي( ص) خدا رسول که است آمده منابع در نيز مواردي

 :است شرح اين به موارد

 گذاشت يحيي را او نام ايشان آوردند، حضرت نزد را او شد متولد که زماني کندي خالد بن يحيي ـ 1

 (.1/1915: االستيعاب)

 هلس براي فرزندي و کرد ازدواج او با حنيف بن سهل که ماند حبيبه نام به دختري زراره بن اسعد از ـ 8

 (.1101/ 1: االستيعاب) گذاشت اسعد را بچه اين نام حضرت. آورد
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: ابهاسدالغ) گذاشت ابراهيم را او نام حضرت که بود مدينه متولدين از هم قيس بن عبداهلل بن ابراهيم ـ 1

1/91.) 

 ينچن او و بگذار عبدالرحمن را او فرمودند حضرت که بود گذاشته قاسم را فرزندش نام هم شخصي ـ 1

 (.3/813: االصابه) کرد

 محمد وي. گذاشت محمد را نامش آوردند، ايشان نزد را او که آمد دنيا به حضرت زمان در ديگري نوزاد ـ 9

 (.1/1113: االستيعاب. )بود انصاري قيس بن ثابت بن

 :االستيعاب) گذاشت محمد آوردند، ايشان نزد که هم را طلحه فرزند نام ـ 1

1/1131.) 

 رد که را سنان من: گفت اما آورد حضرت نزد بود آمده دنيا به تازه که را فرزندش هذلي مهبق بن سلمة ـ 3

 تحف روز وي. گذاشتند سنان را او فرزند نام حضرت. دارم دوست فرزند اين از بهتر جنگممي آن با خدا راه

 :الغابه اسد) آمد دنيا به مکه

8/103.) 

 عبداهلل بود، آورده حضرت خدمت نامگذاري براي که هم را جحش بن ابواحمد فرزند نام حضرت ـ 1

 (.1/13: الغابه اسد) گذاشت

 (.1/181: االصابه) گذاشت ابراهيم را نامش حضرت که آمد دنيا به اشعري ابوموسي براي هم فرزندي ـ 5

 در ابخط بن عمر دليل چه به نيست روشن. گذاشت ابراهيم ماريه، از هم را خودش فرزند نام حضرت ـ10

 را شامه بن حارث بن ابراهيم نام که اين کما. کرد عوض داشتند را انبياء نام که افرادي اسامي خالفتش زمان

 سخن خليفه توسط مزبور اراده از منبع، دو هر در 1 ـ 9/1: الکبري طبقات ،818: معارف) گذاشت عبدالرحمن

 داخ محمد يا محمد يا گفتمي او به ابخط ديگري بود، محمد نامش که کسي هم يکبار(. است شده گفته

(. 9/13: الکبري طبقات! )گذاشت عبدالرحمن کرده عوض را او نام عمر. دادمي دشنام را او و بکند تو به چه

 (.9/11: طبقات! )کرد تبديل عبدالرحمن به بود، موسي که هم را ديگري شخص نام عمر

 رسول و دآم دنيا به بود، زراره بن اسعد بزرگ دختر که فريعه همسرش از مالک بن جابر بن نبيط فرزند ـ 11

 :الکبري طبقات) نهاد نام عبدالملک را او( ص) خدا

1/189.) 
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 طبقات،) گذاشت عبداهلل را نامش حضرت که بود زبير فرزند آمد دنيا به مهاجرين براي که فرزندي اولين ـ 18

 (.11/ 8 الخامسه الطبقه

 شرور افراد گذاري نام

 :ودفرم انتخاب بودند، شر نوعي به که افرادي براي لقبي يا اسامي حضرت که دارد وجود نيز هايينمونه

 .ودب ابوالحکم اشکنيه وي. داد تغيير را ابوجهل يعني هشام بن عمرو کنيه حضرت مشرکان، ميان در ـ 1

(. 1/831: االشراف انساب) ناميد طاغوت هم را اشرف بن کعب( ص) خدا رسول که است آمده خبري در ـ 8

 .گردد باز او بودن قاضي نقش به توانستمي اين

 او زا خريدن عنوان تحت بود آورده مدينه به که نشيني باديه از را باري وي. بود حباب نامش شخصي ـ 1

 (.8/111: الستيعاب) گذاشت سرّق را نامش حضرت. گريخت برداشته، را آن اما گرفت،

 کينه( ص) خدا رسول به نسبت ابي بن عبداهلل مانند که بود مدينه مردمان از هبرا ابوعامر نام به شخصي ـ 1

 با نبرد عازم محارب عنوان به احد در و پيوست قريش به رفته بيرون مدينه از نهايت در. داشت ورزي

 همانجا و گريخت روم به هم مکه فتح از بعد وي. دادند تغيير فاسق ابوعامر به را او نام حضرت. شد مسلمانان

 (.1/110: االستيعاب ؛1/911:  اسدالغابه) مرد

 

 منابع

 1111 دارالجيل، البجاوي، محمد علي تصحيح اندلسي، عبدالبر ابن االستيعاب،

 1105 دارالفکر، بيروت، جزري، اثير ابن الغابه، اسد

 1111 درالجيل، بيروت، هارون، عبدالسالم تحقيق دريد، ابن االشتقاق،

 لعلميه،ا دارالکتب بيروت، عبدالموجود، احمد عادل تصحيح عسقالني، حجر ابن الصحابه، ةمعرف في االصابه

1119 

 1180 العلميه، دارالکتب بيروت، النميسي، عبدالحميد محمد تحقيق مقريزي، علي بن احمد االسماع، امتاع

 رياض و زکار سهيل تصحيح بالذري، يحيي بن احمد االشراف، انساب
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 1513 دارالتراث، بيروت، ابراهيم، ابوالفضل محمد حيحتص الطبري، تاريخ

 1113/1551 دارالفکر، بيروت، زرکلي،

 1111 العلميه، دارالکتب بيروت، عبدالموجود، احمد عادل تحقيق الشامي، الرشاد، و الهدي سبل

 1110 دارالفکر، بيروت، اللحام، محمد سعيد تصحيح سجستاني، اشعث بن سليمان داود، ابي سنن

 تا بي دارالفکر، بيروت، بيهقي، علي بن حسين بن احمد الکبري، سننال

 1110 العلميه، دارالکتب بيروت، عطا، عبدالقادر محمد تصحيح بصري، سعد بن محمد الکبري، طبقات

 1111 داراالضواء، بيروت، شيري، علي تحقيق الکوفي، اعثم بن احمد الفتوح،

 تابي الجديده،داراالفاق بيروت، شتيتن، نليخت ايلزه تحقيق حبيب،محمدبن المحبر،

 1101 دارالمعرفه، بيروت، المرعشلي، يوسف تحقيق نيشابوري، حاکم مستدرک

 .دارصادر بيروت، حنبل، بن احمد مسند

 1558 قاهره، عکاشه، ثروت تحقيق دينوري، قتيبه ابن المعارف،

 1105 لمي،اع بيروت، جونز، مارسدن تحقيق الواقدي، عمر بن محمد مغازي،

 1101 العربي، التراث داراحياء بيروت، عبدالباقي، فؤاد محمد تصحيح انس، بن مالک موطاء

 1111 قم، ،(ع) البيت آل مؤسسة تحقيق عاملي، حر شيخ الشيعه، وسائل
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 (خواف گنجينه کتاب معرفي) تبعيد دوران در مدرس شهيد هاي درس و ها يادداشت باره در

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  01/  10: سايت روي انتشار تاريخ

 

 ردکت کوشش به( تبعيد در مدرس حسن سيد شهيد روزانه هاي يادداشت و ها درس مجموعه) خواف گنجينة

 119 طهوري، تهران، صالحي، نصراهلل

 از که است معاصر ايران برجسته سياسي – مذهبي هاي چهره از يکي( 1111 – ق1811) مدرس حسن سيد

 سالها اين تمام در و داشت نظير بي شجاعتي مدرس. بود سياست درگير سخت ش1101 سال تا مشروطه

 بدمست و انگليسي رضاخان اسير نهايت در اما. پرداخت ايرانيت و اسالميت حقوق از دفاع به واهمه بدون

 .شد

 مطالبي ذيل هاي يادداشت. بود تبعيد و حبس در روز 91 و سال نه مدت به 1111 تا 1103 سال از مدرس

 هب شهرباني مأمور يک طريق از ها يادداشت اين. است نوشته خود تبعيد نخست ساله دو در وي که است

 .است شده منتقل اش خانواده به او طريق از و رسيده هزاد ملک مهدي دکتر دست

 اختيار رد را مزبور هاي يادداشت است، زاده ملک نوة که تهران دانشگاه سابق استاد بياني شيرين دکتر خانم

 شرح مهمقد در. است کرده چاپ آماده و پرداخته آنها تنقيح و تنظيم به نيز وي و داده قرار صالحي دکتر آقاي

 .است شده داده دست به نوشته اين چگونگي باره در افيک بسط و

 طاقت مصايب و ها سختي و حبس دوران گذران شرح به اختصاص آن از مهمي بخش مانده برجاي آنچه از

 سمتق بقيه» واقع در قسمت اين. است مدرس زندگي از تاريکي بخش روشنگر که بخشي. است آن فرساي

 اديعب اعمال شرح دوم قسمت خاتمه. نه يا است بوده شده نوشته نآ از پيش نيست روشن که است «دويم

 .است تبعيد در مدرس

 ي،شناس انسان خودشناسي، شامل اعتقادي مباحث در عمده طور به که است دفتر سه شامل سوم قسمت اما

 سه اين با آن اول دفتر. است ماده درس درس صورت به مطالب اين. است شناسي خدا و شناسي هستي

 :شود مي آغاز سشپر

 .شد خواهم چه عاقبت هستم؟ چه فعال بودم؟ چه من
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 .شناسي انسان باره در هم سوم دفتر و است خداشناسي باره در دوم دفتر

 در حيصال آقاي. باشد مي دوم قسمت بقيه که است حبس دوران شرح همان کتاب اين بخش ترين تاريخي

 .است کرده آن بر مروري مقدمه

 اين تا مردي. آورد مي در را انسان اشک است، مدرس بودن زنداني شرحي که کتاب اين اول بخش مطالعه

 او دور نقطه آن در سختي شرايط چنين با عمر پايان در و کند خدمت مملکت اين به خلوص با هم آن اندازه

 .دبرسانن دتشها به را او نکرده بسنده هم اين به پايان در و کرده تبعيد و حبس اندي و سال نه براي را

 حلم از راه فرسنگ دويست تقريبا است ماه هفده قريب تاريخ اين در که خود من: نويسد مي جايي در وي

 حلهرا و زاد و گذشته گناهان کفاره اميدوارم...  هستم محبوس اي مخروبه محوطه يک در و تبعيد خود اقامت

 چه روي از مختلفه و متعدده هاي مجازات ناي دانم نمي. باشد بوده و شده نفس تزکيه موجب و آتيه سفره

 وي(. 11 ص. )کرد اظهار من به کسي نه و شنيدم کسي از نه و دارم سراغ خود در نه من که است تقصيري

 !!هستيد انگليسي شما: است گفته او به و آمده نظميه رئيس شبي فقط که گويد مي همانجا

 رخيب براي بسا را دروس اين وي. است مدرس سفيفل و ديني واالي دانش نشانگر کتاب درسي هاي بخش

 قايدع بر مشتمل کتاب يک تا است داشته بنا که اين است مسلم آنچه اما کرده مي القا هم نظميه مأموران از

 در سمدر. کند تأليف شناسي انسان و شناسي هستي و خداشناسي مختلف هاي بخش در نياز مورد اساسي

 .کند مي آشکار را وي باالي دانش نوشته، مقدار همين و اشتهند اختيار در کتابي هيچ آنجا

 ابانتخ کتاب از را مباحث آن از صفحه سه. زند مي سياست به هم گريزي گاه اعتقادي مباحث البالي در

 .دهيم مي قرار عظيم خوانندگان اختيار در و کرده

 ارجمند راث اين روزي شبانه تالش و همت با که بگوييم مريزاد دست صالحي دکتر آقاي به بايد آن از پيش

 .داد ارقر مندان عالقه اختيار در را است ايران معاصر سياسي روحانيون ترين برجسته از يکي يادگار که را

 80درس

 [1105 وردين]فر 8 شنبه سه ليله

 و راطاف بين همختلف اصقاع در مسلمين امروزه حکمفرمايان و امرا اکثر متأسفانه ،«اومفرَّط مفرط امّا الجاهل»

 مايحکمفر تاريخ اين در و شده گر جلوه است سال يکصد قريب که وهابي طايفه[ اند شده واقع] تفريط
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 با را تعبودي و خلق مراتب و صفات افتاده افراط طرف به باشند مي( العرب جزيرة قسمتي) يثرب و حجاز

 .نامند يم مشرک اين به را مسلمين از جمعي کرده، خلط خالق شئون و مراتب

 المس به است زنده تا مؤمن داشتن محترم چه الوهيت و عبوديت شئون به آنهاست جهالت مطلب اين منشأ

 جهت به برق زيارت[ و] قبر تجليل[ و] جنازه تشييع مردن از پس و پا حتي دست، بوسيدن و قيام و تحيت و

 ذلک ثالام و ضعاً و شدتاً کثرتاً، و قلتاً مؤمن آن عبودّيت مراتب و شئون اختالف به آن، در مؤمن بودن مدفون

 .ندارد الوهيت شئون به مساسي و است عبوديت شئون از

 صاحب خدا جانب از را اشخاصي يا شخصي تقليداً يا اجتهاداً مسلمين از اي طايفه گاه هر است وهمچنين

 وحاجت شفاعت مسئلت شده، متوسل ممات و حيات حال در او به بدانند، غيرها و شفاعت مرتبه و مقام

 و شئون به مساسي[ و] شده داده او به خدا جانب از که است عبوديت شئون از مرتبه و شأن اين. نمايند

 انهم برهق علي التقم و ابدا مات منهم احد علي تصل وال: »التوبه سورة في تعالي اهلل قال. ندارد الوهيت مراتب

 ها گفته. است زياد طايفه اين در اشتباهات اين نظير و( 11/توبه) «فاسقون هم و ماتوا و رسوله و باهلل کفروا

 .بود مثال باب من

 دنيوي ينقوان جعل مطاعيت،) را الوهيت مراتب و شئون برخي افتاده تفريط طرف به مسلمين امراي از بعضي

 اءًهو يا اهالًتج يا جهالً اند، کرده خلط عبوديت شئون و مراتب به( ووو اعراض و اموال و نفوس به نسبت

 .امثالهما و ايران و ترکيه مثل الکفار، الُمر تقليداً يا

 (تذکر)81 درس

 [1105 وردين]فر دوشنبه ليله

 اين شده وديده شنيده چه آن[ که] نيست تناسب بي ذکرش ولي است، بحث موضوع از خارج مطلب چه گر

 اي قطهن در الاقل سابقه قرون در چه،. نوح طوفان به برسد تا است گذشته قرون بدترين جاري قرن که است

 عويد صقعي در ها آن اگر چه نمارده، و فراعنه زمان حتي بود حکمفرما ديانتي قوانين مسکون، ربع نقاط از

 قرون آن در همچنين و بود حکمفرما ديانتي قوانين ديگر نقاط بعضي در کردند مي را الوهيت شئون از شأني

 .واقعاً يا ظاهراً يا و واقعاً و ظاهراً داشت، ديانت عنوان شد مي واقع دنيا در جنگ اگر

 خارجي صورت مذکور دومطلب از يک هيچ( ما عصر در خصوص) اخيره مائه در تأسف کمال با بدبختانه

 شده، اقعو ديانت عنوان به جنگي نه و حکمفرماست آسماني قوانين دنيا نقاط از اينقطه در نه يعني نيافت،

 انچن بشر افراد چه. است بوده اديان تمام و عقل خالف بر و عدوان و ظلم روي از شده واقع جنگي هر بلکه
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 ار يک هيچ و باشد مي خود مال و عرض و نفس مختار و مالک کس هر و يکديگر عرض در همه گفتيم که

 .شود متوجه تکليفي خدا جانب از مگر نيست ديگري امور در دخالت حق

 همان آسماني قوانين اجراي نيز و ديني غرض و قصد بدون درآوردن اطاعت حتت را مردم و ستاني مملکت

 و انصار يا و مسلمانم من[ که] ندارد تفاوتي ابداً و باشد، مي خود اصقاع در امثالهما و نمارده و فراعنه رويه

 مين مسئله رد تفاوتي آورم؛ مي در خود اقتدار تحت در قهراً را مردم و هستم غيره و پرست بت يا و يهود

 .است اديان کليه حکم و عقل خالف بر و[ است] فرعونيت تمام. کند

 ار کس هر و قادر دهد قدرت او را کس هر. باشد تعالي حق اجازه به بايد فقط ديگران بر بودن قاهر و قادر

 ريااخت به مملکتي مردم يا بلدي اهل يا جمعي است ممکن ولي. بس و بود خواهد حق صاحب کند قاهر او

 .نمايند واگذار آنها يا او نظر به را خود اجتماعي امور اختيارات پنسديده، را اشخاصي يا شخصي خود

 و. داشت را کردنش حق منتخب خود که کرد توانند مي را اعمالي همان منتخبين يا منتخب اين است معلوم

 حق مه منتخبين و منتخب دنماي ديانتي قوانين خالف بر عملي نداشت حق منتخب خود چنانچه است واضح

 تبارک خداوند جانب از مأذون و منصوب به است منحصر مشروعه حکومت هذا علي بناءً. داشت نخواهند

 .شد ذکر که ترتيبي به خلقي جانب از يا بالواسطه يا واسطه به تعالي و

 واضح که اول نحوه. نيست حکومت نحو دو از يک هيچ صاحب دنيا از قسمتي هيچ ما انگيز اسف قرن در

. تنيس جاري ديانتي قوانين است اختياري هم اگر و است قهري و جبري حکومت يا ثاني نحوه اما و است،

 .را عالم شرک و کفر گرفتن و جاهليت معني است اين

 تعالي حق جانب از ايولي که کشيد نخواهيد طولي ظاهراً گرديده، ما نصيب ما قرن در که حظي سوء اين

 ،51/عدد الهجره من مضي اذا ورد قد و. » بردارد عالم صحنه از را کفر و شرک و جاهليت ده،ش برانگيخته

 «ولدا تلد ان من احسن جروا المرءة تلد و العزوبه حلت. الرحيم الرحمن اهلل بسم

 هيأت بر و واجب بعضي بر بلکه مؤکد و راجح تزويج و نکاح و غيره و نبوي اخبار و آيات مقتضاي[ به]

 تزويج نسل کثرت واسطه به من امت: فرمود پيغمبر عقل، حکم به همچنين و.[ است] کفائي واجب اعيهاجتم

 نآ رجحان حديث در که اين نکته. پيغمبران ساير نزد است من مباهات موجب مسلمين کثرت چه کنند،

 نسل فساد واسطه به که گرديد اشاره آن به که است همان شده، شمرده مباحات از يکي فقط و شده برداشته

 (.داشت نخواهد اسالم براي اي نتيجه تزويج
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 [1105] فروردين9 شنبه سه ليله

 روز و گذاردند مهجور را ديانتي قوانين طرفين آن از بعد که است( 51) صليب جنگ با منطبق تقريباً خبر

 به. شود مي و شده قعوا دين عنوان به جنگي نه و حکمفرما ديانت قوانين نه که جاري قرن تا گرديد افزون

 .«لدا و تلد ان جرواً المرء تلد: »فرمايد مي خبر در که است جهت همين

 هم تهنک اين.بود خواهد فايده بي نباشد مضر اگر اسالم براي جديد نسل است انحطاط به رو اسالميت چون

 اسالم الکمم تمام در يباتقر و داده روي مسلمين و آن قوانين و اسالم به که ضعفي و غربت[ که] نماند نگفته

 [و] سالطين امرا، خودپسندي و جهالت و رفتار سوء نتيجه حکمفرماست کفار هوائيه جعليه قوانين

 مؤمنونال» اتحاد به شريعت صاحب هاي توصيه و سفارشات خالف بر که بوده مسلمين ممالک حکمفرمايان

 ممالک اکثر رفتن دست از موجب نموده، داخلي هاي وجنگ جدال و نزاع همديگر وبا رفتار «واحدة کنفس

 .ماند مهجور اسالم قوانين و غالب شرک و کفر قهراً گرديده، واسالم خود انحطاط و وضعف اسالمي

 جسمانيان اسپه کردند حمله

 روحانيان قلعه بر و دژ بر

 کنند کم چون غزا حمله غازيان

 آورند حمله برعکس کافران

 (111 – 195:  خواف گنجينه)

 

 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/817 
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 قبادياني خسرو ناصر حج سفرهاي

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  01/  81: سايت روي انتشار تاريخ

 

 در. آمد دنيا به 51 سال در مذهب اسماعيلي بزرگ متکلم و شاعر و اديب دانشمند، قبادياني وخسرو ناصر

 به سلجوقيان آمدن از پس چندسالي اين. داشت 113 سال تا را شغل اين و گرفت اداري شغل و باليد بلخ

 غالمي و ابوسعيد برادرش همراه داده، استعفا اداري سمت از پس زين. بود مناطق آن تصرّف و نواحي اين

 .شد طوالني سفري راهي هندي

. پيمود را فرسنگ 8880 از بيش مسافت و بود سفر و سير در سال هفت: »است آمده وي سفرنامه مقدمه در

 .برد بسر مصر در سال سه. کرد زيارت را خدا خانة چهاربار

 سال رد وقتي. رسيد فاطمي خليفه هشتمين فاطمي مستنصر خدمت در مصر در و بود اسماعيلي شيعه وي

 ميهماني هب را روز چند محمد بن گيلکي ابوالحسن ديار اين اسماعيلي امير نزد طبس در بازگشت، سفر از 111

 با هک پرداخت اسماعيلي مذهب تبليغ به بازگشت موطنش به چون. کرد فراوان ستايش وي از و گذراند

 بر يعيش سپهبدانا که گريخت مازندران به پس زان. گرفت قرار پيگرد تحت و شده روبرو حکومت مخالفت

 ياد فرارش اين از کتاب آن در و نوشت 191 سال در را خود المسافرين زاد کتاب. کردند مي حکومت آنجا

 همانجا در را عمرش پاياني سال پنج و بيست و رفت بدخشان به سپس و برگشت نيشابور به بعدها وي. کرد

 مدفون همانجا و بمرد يمگان در 111 سال در يو. هستند اسماعيلي مردمانش هم امروز تا که جايي. برد بسر

 ديوان هم يکي و عقلي معارف در همه که مانده برجاي چندي آثار وي از. سرپاست مزارش امروز تا و شد

 .دارد را هوا و حال همان هم اشعارش که اوست

 است، تهنوش باره اين در منصوري فيروز آقاي هم کتابي حتي و شده ابراز هايي ترديدي وي سفرنامه باره در

 نفي را آن سادگي به و احتماالت اين با تواننمي دارد، وجود آن در که ايکهنه اطالعات دليل به عجالتا اما

 .دارد وجود تأمالتي هم آن نثر باره در که چنان نيست اشتباه بي آن داخل اطالعات طبعا. کرد

 دهش درج پيموده ناصرخسرو که مسيرهايي از هم اينقشه چاپ اين در. است دبيرسياقي چاپ به ما ارجاعات

 .دارد هم ديگر چاپ چندين کتاب اين. است
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 خسرو ناصر دوم و اول حج سفر

 وي که مسيري و بود الحرام اهلل بيت زيارت هدفش کرده، آغاز بلخ از را سفرش خسرو ناصر که زماني

 شايد .است داشته هم را مختلف الدب در گردش قصد سفر، بر افزون وي بسا. طوالني مسيري کرد انتخاب

 اين از اصلي هدف و است بوده هم خويش آيين و دين تبليغ صدد در اسماعيلي داعي يک عنوان به هم

 آن هاماب بر البته هم اين و ماند مي پنهان وجه اين سفرنامه اين در گرچه. اسماعيلي دعوت نشر براي سفرها

 .افزايد مي

 حتي و سياسي گاه و اقتصادي حيث از شهر وضع از کوتاهي گزارش د،رس مي شهري هر به خسرو ناصر

 اين هست آنچه اما نيست کتاب آن تمدني معارف ارائه و شهرها اين شرح ما بناي. دهدمي دست به تمدني

 هاي هرا عنوان به را شده ياد مسيرهاي بايد بنابرين و کردهمي طي بوده مرسوم که چنان را مسيرها اين او که

 .شناخت لياص

 سمت به آنجا از. شودمي قزوين عازم و رفته ري و سمنان دامغان، قومس، نيشابور، سرخس، به مرو از وي

 که شود مي اخالط شهر عازم آنجا از شده وسطان و وان و خوي و مرند عازم سپس. رودمي تبريز و سراب

 مسير جح براي او که پيداست. است يبعد مقصد بطليس يا بدليس شهر. است ارمنيان و مسلمانان ميان مرز

 مزار از او البته. رودمي قرني اويس مزار سر بر و رسيده صفين منطقه به آنجا در. است برگزيده شام به فرات

 ذاشتهگ بنيان قرن اويس را مسجد اندگفته که رسيده مسجدي به که کندمي اشاره تنها و گويدنمي سخني

 .است

 .است آمده راه فرسنگ 998ميافارقين تا بلخ از اينجا تا. ميافارقين معروف شهر سپس و است بعدي شهر ارزن

 دو که است حران بعدي مقصد. است داده دست به آن از مفصل شرحي که اوست بعدي منزل «آمِد» شهر

 رخسرو،ناص سفرنامه. )«شديم آباداني راه به کاروان با ما» که گويد وي. ناآباد ديگري و آباد يکي: بوده مسير

. است شده منبج عازم و گذشته فرات از گشته، سروج عازم حران از وي(. 11 - 18 صص دبيرسياقي، چاپ

 .است آورده تفصيل به را آن وصف وي که است بوده حلب شهر بعدي مهم شهر

 – النعمان معرة شهرهاي از مسير در برود منوّره مدينة به آنجا از تا است شده شامات عازم حلب از سپس

 به دهد، ادامه دمشق سمت به را زميني راه که آن جاي به وي. است گذشته حما و – معري ابوالعالي شهر

 از. است هرفت طرابلس سمت به حما از بنابرين. ببيند را مديترانه حاشيه شهرهاي تا است رفته ساحل طرف
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 صيدا به سپس و شده بيروت ازمع آنجا از. درياست ساحل در شهرکي هم امروز که رفته جُبيل سمت به آنجا

 .است رفته صور و

 منتسب شاهدم و رفته عکا شهر به صور از. باشد المقدس بيت زيارت براي است توانستهمي مسير اين انتخاب

 در و ودهب رمله و قيساريه بعدي منزل. است شده حيفا سپس و طبريه عازم آنجا از و کرده زيارت را انبياء به

 بيت از نهايت در(. 18ص. )است کرده ياد مفصل شهر اين از وي. است رسيده قدسالم بيت به نهايت

 بيت به – المقدس بيت اطراف نواحي – آنجا از من پس: »نويسدمي او. است شده حج سفر عازم المقدس

 و هپياد و جلد مردي ما دليل. برفتيم داشتند حجاز سفر عزم که جمعي با المقدس بيت از و آمدم المقدس

 بيت از( 111) اربعمائه و ثالثين و ثمان سنه القعده ذي نيمه به. گفتندمي همداني ابوبکر را او. بود يکوروين

. ودب اشجار و روان آب آنجا در. گفتند مي ارعز را آن که رسيديم که جايي به روز سه از بعد. برفتم المقدس

 روز ده هب آنجا از و. رسيديم ديگر منزلي به آنجا از و. گفتند مي القري وادي را آن که رسيديم ديگر منزلي به

 آمديم فرود العطارين سِکة به پس. شدنمي يافت طعام و نيامد طرف هيچ از قافله سال آن و. رسيديم مکه به

 اتعرف از چون. عرب از بودند پرخطر مردم. بوديم عرفات به دوشنبه روز. السالم عليه النبي باب برابر

 (.11ص.)بايستادم مکه هب روز دو بازگشتم

 يدند اسکندريه و قاهره از. شودمي مصر راهي آنجا از بازگشته المقدس بيت سوي به مکه از خسرو و ناصر

 .رودمي صقليه و اندلس و مهديه و قيروان سمت به کرده

 هب سرخ درياي يا قلزم درياي از شرحي ذيل را مطلب اين و کندمي مصري حجاج راه به اشاره اينجا در وي

 است شهري قلزم و رسند قلزم درياي به روند مشرق جانب به چون مصر از و: »نويسدمي او. دهدمي دست

 ايدب مشرق سوي شد، خواهد مکه به مصر از کس هر و... است فرسنگ سي آنجا تا مصر از که دريا کنار بر

 انزدهپ به رود مي خشکي راه به آنچه. آب بر يکي و خشکي بر يکي: باشد راه دو رسد قلزم به چون. شدن

 دريا راه به گرا و رود راه بدان مصر قافلة بيشتر و. باشد فرسنگ سيصد که است بياباني آن و رود مکه به روز

 ليص رسول مدينه تا جار از که دريا لب بر حجاز زمين از است شهرکي جار و. جار به روند روز بيست روند

 بگذرد جار از کسي اگر و. است فرسنگ صد مکه به مدينه از و است هرا روز سه سلم و آله و عليه اهلل

 و کشد هندوستان به بگذرد اگر و. رسد عدن سواحل به آنجا از و رود يمن ساحل به رود دريا به همچنان

 بيان به نوبت تا دهدمي ارائه فاطمي دستگاه و قاهره از شرحي ادامه در وي(. 31 ص. )برود چين تا همچنان

 .شودمي عازم مصر از بار اين که رسدمي او حج دوم سفر
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 معشر يا: که بخواندندي مساجد در سلطان مثال رجب اواسط در که بود چنان آنجا عادت و: »نويسدمي وي

 در و. تاس مُعَدّ زاد و شتر و اسبان و لشکريان با معهود قرار به سلطان سبيل و رسدمي حج موسم! المسلمين

. آمدندي فرود معين موضعي به و کردندي خروج آغاز القعده ذي اوّل از و بکردندي يمناد همين رمضان

 از غير به بودي مغربي دينار هزار يک لشکر اين علوفه خرج روز هر و. شدندي روانه القعده ذي ماه نيمه

 وديب قامم آنجا روز ده و شدندي مکه به روز پنج و بيست به که بودي مواجب را مردي هر که دينار بيست

 از يرغ بودي، ايشان علوفه مغربي دينار هزار شصت ماه دو. رسيدندي خود مُقام به روز پنج و بيست به و

 (.101 ص) «شدي سقط که شتر و مشاهرات و صالت و تعهدات

 کشتي آنجا از و. رسيدم قلزم به ماه بيستم و. شدم بيرون مصر از قعده ذي شهر غرّه: »نويسد مي خسرو ناصر

 چهار هب آنجا از و. بود ماه دوم و بيست و. گفتند مي جار را آن که رسيديم شهري به روز پانزده به نديمبرا

 (.108 ص. )«رسيديم آله و عليه اهلل صلّي رسول مدينه به روز

. فتيمبر بود تنگ وقت چون و کرديم مقام مدينه به روز دو ما پس» که گويد مي داده مدينه از شرحي اينجا در

 يقاتم آن و گفتندمي جحفه را آن که دره چون هاييتنگه و بود کوه مدينه از منزل دو به. بود مشرق سوي راه

 (.108 ص) «است مصر و شام و مغرب

 از و نگفته شدن مْحرم محل عنوان به شجره مسجد از سخني افتاده راه به که مدينه از وي چرا نيست روشن

 نگس اما باشد فرسنگ صد مدينه و مکه ميان: افزايد مي وي. است يغريب مطلب اين. است کرده ياد جُحفه

 .رسيديم مکه به الحجه ذي ششم يکشنبه. برفتيم روز هشت به ما و است

 چون نوشت خواهد را آن بعد سفر در که دهدمي قول و دهدنمي حرمين از تفصيلي شرح هم اينجا در وي

 مصر هب حج از پس. بود خواهد مجاور آنجا در ماه شش

 .گرددمي باز

 خسرو ناصر سوم سفر

 به» که خواندند خلق بر سلطان مثالِ بار ديگر( 110) اربعمائة و اربعين سنة رجب در: نويسد مي خسرو ناصر

 است هفرمود تعالي خداي آنچه و ببخشايند خويشتن بر. نيست مصلحت حجاج رفتن و است قحطي حجاز

 احتباس و قصود البته فرستادي حجاز به سال هر که را سلطان وظيفه و نرفتند حاج نيز سال اندرين. «بکنند

 سه ماه هر او مشاهره و مکه امير صله و مدينه و مکه امراي و حاشيه و خدم آن از و کعبه جامه آن و. نبودي

 (.109 ص) فرستادي وقت دو به بود خلعت و اسب و دينار هزار
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 مکه هب را مصر سلطان وظيفه که عبداهلل قاضي نام به شخصي همراه و شده رفتن به مصمم وي حال، اين با

 راه هب برفتم وي با من و: »ويسدمي وي. است کشتي با و قلزم از او مسير هم بار اين. رفت حج به برد،مي

 به بود ينارد پنج به اشتري درآمده تنگ نزديک حج و القعده ذي پنجم رسيد جار به کشتي نوبت اين و. قلزم

 (.109 ص) رفتمب تعجيل

 .باشد بوده «القعده ذي پنجم و بيست» اصل در که دارد احتمال

 .دهد مي دست به خراساني و مغربي حجاج باره در اطالع دو اينجا در

 از عرب شريفه، مدينه درِ به سال آن و بود آمده عظيم اي قافله مغرب از: »نويسد مي مغرب حجاج باره در

 هزار دو از زيادت مغربيان از و. برخاست جنگ ايشان ميان و. حج از زگشتنبا گاه به خواست خفارت ايشان

 عنوان به که اموالي باره در فقهي است اصطالحي خفارت. «نشدند مغرب به[ بسياري] بسي و شد کشته آدمي

 ارهب اين در هم فقهي کتب در و بوده حج سفر در آن روشن مصداق. شودمي گرفته زور به باج يا ماليات

 .است آمده طالبيم

 يکشت به و بودند رفته مصر و شام راه به قومي خراسان، مردم از حج، همين به و: »خراسان حجاج باره در اما

 هک هر که بودند گفته. رسند عرفات به تا بود مانده فرسنگ 101 را ايشان. حجه ذي ششم رسيدن، مدينه به

 اعراب. بدهيم دينار چهل ما از يک هر دريابيم حج که چنان رساند مکه به مانده که روز سه اين در را ما

 يک کي را ايشان و. بستاندند زر و. رسانيدند عرفات به را ايشان نيم و روز دو به که کردند چنان و بيامدند

 و. ودندب بسته شتران آن بر که مرده تن دو. آوردند عرفات به و برآمدند مدينه از و بستند جمّازه شتران بر

 توانستندينم برپاي که بودند شده چنان. برسيدند بوديم آنجا ما که ديگر نماز. مرده نيم اما بودند زنده نت چهار

 زر که مکردي اعراب بدين خواهش بسي راه در که کردند حکايت. گفتن توانستندنمي نيز سخن و. ايستادن

 چهار نآ الجمله في. براندند همچنان و يدندنشن ما از. شديم بيطاقت که بگذاريد را ما باشد را شما ايمداده که

 (.101 ص) بازگشتند شام راه به و کردند حج تن

 .بازگشت مصر به کرده تمام هم را حج سفر اين خسرو ناصر

 مصر راه از چهارم سفر

 ذي 11 شنبه سه از است، کرده گزارش را حرمين احوال و اوضاع تفصيل آن ضمن که وي چهارم سفر اما

 .است توجه جالب راه طول شهرهاي از وي شرح. است شده آغاز 111 سال حجه
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 منزل. هست آنجا در هم کهنه[ شهرستاني] شارستاني که است قُوص بعدي منزل. است اسيوط منزل نخستين

 هبادي روز پنج بگذرند منزل اين از چون و: »نويسد مي خسرو ناصر. است اسوان آن از پس و اخميم بعدي

 بود وهيک. گفتند مي حوضش را آن که منزلي به برفتيم و برداشت آب خيکي مردي هر .نباشد آب که است

 بود چنان و خوش آبي. ايستادمي گودي در همانجا و آمد مي بيرون آب که بود آن در سوراخ دو و سنگين

 آب شترآن که بود روز هفتم و. آوردند بيرون آب شتر جهت از تا شد بايستمي سوراخ آن در را مرد که

 رمگ آفتاب که آنگاه از آمدندي، فرود بار يک شبانروزي در و. نبود هيچ که آن از علف، نه و بودند نخورده

 فرو جاي هر به چه. باشد معلوم همه آيند فرود که جاها منزل اين و. رفتند مي باقي و ديگر نماز تا شدي

 آن و. پزند چيزي و بسوزند که يابند شتر لپشک جاها بدان و. برفروزند آتش که نباشد چيزي که آمد نتوانند

 محتاج کس راندن به هيچ که رفتندمي چنان و بميرند تشنگي از کنند کاهلي اگر که دانستندمي گويي شتران

 رديم؛ک مشرق فرا روي. نبود پديد نشان و راه اثر هيچ که آن با رفتندمي نهاده بيابان آن در روي خود و. نبود

 هيچ نگفرس چهل سي به که بودي جايي و شور و اندک بودمي آب فرسنگ پانزده به که يبود جايي و رفتند

 (111 - 110 ص. )«نبودي آب

 متوالي قرن چندين حج گزارش در آن نام که منزل اين شرح. است عيذاب او بعدي شده شناخته و مهم منزل

 عيذاب شهر به( 118) اربعمائه و بعينار و اثنا سنه االول ربيع 80: »نويسدمي وي. است توجه جالب آمده

 دريا کناره بر عيذاب شهر اين. بود فرسنگ 800 قياس به آمديم روز پانزده به که عيذاب تا اسوان از. رسيديم

 هک است باجگاهي و. داشت مصر سلطان به تعلق و باشد آن در مرد پانصد و. دارد آدينه مسجد. است نهاده

 اسوان تا برندب گذشتيم ما که بيابان بدين بارها اشتران بر آنجا از و آيد آنجا هاکشتي يمن و زنگبار و حبشه از

 است يکوه کنند قبله به روي چون شهر اين راست دست بر و. برند مصر به نيل آب به کشتي در آنجا از و

 ايشان و. يندگو بجاويان را ايشان که آنجا، بسيارند خلقي و بسيار علفخوار و عظيم بياباني کوه آن پس و

. ورندد آباداني از که آن از اند نياورده ايمان پيشوا و پيغمبر هيچ به و ندارند کيش و دين هيچ که اندمردماني

 هرکش دو بُعد همه اين در و. فرسنگ سيصد عرض و باشد زياده فرسنگ هزار از آن طول که دارند بياباني و

 تا است مصر از بيابان اين طول. عيذاب را ديگر يکي و يندگو النعام بحر آن از را يکي که نيست بيش خُرد

 قوم اين و. مشرق تا مغرب از قلزم درياي تا نوبه واليت از عرض و جنوب تا است شمال از آن و حبشه

 انمسلمان و. مشغول خود چهارچاي به. نکنند غارت و دزدي و نباشند بد مردم. باشند بيابان آن در بجاويان

 مهچش و چاه آب عيذاب شهر اين در و... بفروشند و برند اسالم شهرهاي به و بدزدند ايشان کودکان غيرهم و

 آنجا هک ماه سه تا و. بفروشند و آرند آب بجاويان آنجا باشد منقطع باران آب گاهي اگر و. باران آب االّ نباشد
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 را ما و بود شمال باد. شدنمي روانه کشتي که آن از. نيز درم دو به و خريديم درم يک به آب خيک يک بودم

 .بايستمي جنوب باد

 يشانا خطابت مدت آن در و نکردم مضايقه ايشان با. کن خطيبي را ما گفتند ديدند مرا که وقت آن آنجا مردم

 ترش گفتند و. شدم جدّه به آن از بعد و نهادند شمال به روي هاکشتي و رسيد موسم که آنگاه تا کردم مي

 (.119 -118 ص. )«برند حجاز و مصر به آنجا از و بيابان آن در که نباشد نانچ جاي هيچ نجيب

 جدّه. »است جده باره در وي بعدي گزارش. است آمده جدّه سمت به و شده کشتي بر سوار عيذاب در وي

 و است نهاده دريا شمال بر. باشد مرد هزار پنج او در دريا، لب بر دارد حصين ايباره و است بزرگي شهر

 يمسجد االّ نيست عمارت هيچ شهر از بيرون و. باشد مشرق سوي آدينه مسجد قبله و. دارد نيک بازارهاي

 هک مشرق سوي يکي: را شهر است دروازه دو و. السالم و الصالة عليه اهلل رسول مسجد به است معروف که

 به روند جنوب سوي دريا لب بر جدّه از اگر و. دارد دريا با رو که که مغرب سوي ديگر و. دارد مکه با رو

 زا که رسند جار شهر به روند شمال سوي اگر و. است فرسنگ پنجاه آنجا تا و. صعده شهر به رسند يمن

 مکه تا آنجا از و. آرند رُستا از آيد کار به هرچه زرع نه و است درخت نه جده شهر بدين و. است حجاز

 را دينهم و گفتند مي الفتوح ابي بن المعالي تاج را او و ودب مکه امير بنده جده امير و است فرسنگ دوازده

 از رسيدمي من به که باجي قدر آن و کرد کرامت من با و شدم جده امير نزديک به من و. بود وي امير، هم

 مردي اين که نوشت مکه به چيزي و کردم گذر مسلم دروازه از که چنان. نخواست و داشت معاف من

 .ستيدن نشايد چيزي وي از است دانشمند

. مرسيدي مکه شهر در به االخره جمادي سلخ شنبه يک. برفتيم جده از ديگر نماز آدينه روز :دهدمي ادامه وي

 و. باشد عظيم موسمي آن و رجب اول باشند حاضر مکه در را، عمره بسيار خلق يمن و حجاز نواحي از و

 .«يايندب بار سه سال هر است سهل و نزديک ايشان راه نچو و. بيايند نيز حج وقت به و. همچنين رمضان عيد

 (.111 – 113 ص)

 لحسا راه از بازگشت

 سخن ساکن اقوام و حاکمان آنجا، در زندگي وضع حرمين، از مفصل سفر، اين گزارش در ناصرخسرو

. است داشته را بلخ به بازگشت قصد وي. آوردمي ميان به بازگشت از سخن آنگاه( 100 ص تا) گويدمي

 رايهک شتر اعرابي از آن از پس: »گويدمي او. شودمي منتهي بحرين به که است لحسا راه برگزيده که راهي

 وزدهمن آدينه روز. کردم تعالي خداي خانه وداع. روند روز سيزده به آنجا تا مکه از گفتند و. لحسا تا گرفتم
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. برفتم مکه از فرسنگ هفت بود، قديم دادماهخر اول که( 118) اربعمائه و اربعين و اثنا سنه الحجه ذي

 را آن که بود چاهي و بود ديهها و بود صحرا شديم کوه راه به چون. آمد پديد کوهي آنجا از. بود مرغزاري

 ذي ومد و بيست دوشنبه و. شد مي مشرق سوي راه و بود و سرد هواي و گفتندمي سالمه بن الحسين بئر

 (110 ص. )«است فرسنگ دوازده آنجا تا همک از که رسيديم طائف به حجه

 شکستگي و وهک و برفتيم طائف از: نويسد مي وي. است لحسا وي مقصد و است بياباني مسير بعد به اينجا از

 باعرا. نمودند من به خراب حصارکي شکستها ميان در و. بود ديهکها و حصارکها هرجا و رفتيممي که بود

 مي طارم را آن که رسيديم حصاري به آنجا از و. است عجيب ايشان قصه و است بوده ليلي خانه اين گفتند

 آنجا. گفتندمي ثريا را آن که رسيديم ناحيتي به آنجا از و. بود فرسنگ دوازده آنجا تا طائف از و. گفتند

 لطانس و حاکم هيچ که گفتندمي ناحيه آن در و. دوالب و چاه آب به کردندمي زراعت و بود بسيار خرماستان

 تخصوم و جنگ يکديگر با روز همه خوني و دزد مردي و خود سر به باشد مهتري و رئيسي هرجا و. نباشد

 (111 ص) «کنند

 وي. نهاستآ به مربوط مسائل و مختلف مناطق از ياد با و تفصيلي بسيار لحسا تا راه اين باره در وي گزارش

 جانب هر از که نهاده صحرايي بر است شهري لحسا: »ويسدن مي او. رود مي لحسا به آنجا از و آمده يمامه به

 لحسا، به ستا سلطاني را آن که مسلماني از تا شهري نزديکتر و. بريد ببايد عظيم باديه رفت خواهي بدانجا تا

 قصد هک است نبوده سلطاني بصره به هرگز و. است فرسنگ پنجاه و صد بصره تا لحسا از و. است بصره

 (.113 ص) «کند لحسا

 جااين در اما هستند ها اسماعيلي همانا که کرده ياد هستند بوسعيدي که آن مردم مرام و لحسا از وي اينجا در

 اسماعيلي داعي يک عنوان به او از که است انتظاري برخالف اين و. است نيامده باره اين در درستي شرح

 .رودمي

 دريا در اگر. درياست فرسنگي هفت روند مشرق نبجا به لحسا از چون و. »شودمي عمان عازم لحسا از وي

. دارد ياربس نخلستان و است بزرگ شهري و آن طول فرسنگ پانزده است ايجزيره آن و. باشد بحرين بروند

 لحسا از اگر و. بودي را لحسا سالطين نيمه يک برآوردندي غواصان هرچه و. برآورند دريا آن از مرواريد و

 هيچ هک است بر و بيابان او جانب سه ليکن و است عرب زمين بر عمان و رسند نعما به بروند جنوب سوي

 (.191 ص) «بريدن نتواند را آن کس

 بصره هرش از شرحي سپس. است رفته بصره سمت به يمامه از که کندمي بيان چنين را خود بعدي مقصد وي

 اي محله تا اي محله از که پراکنده ظيمع آبادانيها بودو خراب اغلب شهر» زمان اين که اين و داده دست به
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 علي المؤمنين امير نام به بصره در: »افزايد مي بصره باره در وي(. 191 ص. )«بود خراب فرسنگ نيم مقدار

 (.193 ص) «است مشهد سيزده السالم عليه طالب ابي بن

 هب بصره از. کندمي وصف است نهر کنار و آباد شهري که را شهر آن و رود مي ابلّه به بصره از ناصرخسرو

 ود آنجا شطّ که اي جزيره چون است نهاده دريا کنار بر عبادان و. »رودمي عبادان به آنجا از و «عثمان شاطي»

 يم مهروبان شهر به آنجا از. کنند گذر آب به االّ شد نتوان عبادان به جانب هيچ از که چنان است، شده شاخ

 مي مهروبان در «اندخصومت و جنگ در هم با باکاليجار پسران» و است ناامن راهها که شنود مي چون و رود

 (.111 ص) ماند

 نهاده هامون بر شهري. باشد فرسنگ 110 اصفهان تا بصره از. است اصفهان سپس و ارجان وي بعدي مقصد

 ينزم همه در من و... آيد بيرون خوش سر آبي برند فرو چاه گز ده که هرجا و دارد خوش هوايي و آب

 به اصفهان از وي(. 113 - 119 ص) نديدم اصفهان از تر آبادان و جامعتر و نيکوتر شهري گويان پارسي

 روديم سرخس به آن از بعد و قاين به سپس و تون به آنجا از. رودمي طبس سوي به آنجا از و نائين سمت

 .گرددمي باز بلخ به نهايت در و

 رسپا به بصره راه به و مکه به آنجا از و شديم مصر به بلخ زا هک راه مسافت و: نويسد مي پايان در وي

 فرسنگ تبيس و دويست و هزار دو بوديم، رفته غيره و زيارتها به اطراف به آنکه غير آمديم بلخ به و رسيديم

 .بود

 .است بوده هجري 111 سال االخره جمادي ماه 81 شنبه سه وي بازگشت زمان
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 اسالمي تمدن ادوار به نگاهي

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  01/  01: سايت روي انتشار تاريخ

 

 

 چه بر و چگونه ادوار اين که اين از نظر صرف. است نهاده سر پشت را متفاوتي هايدوران اسالمي تمدن

 ختلفم مراحل در موجود و بنديزمان و مقايسه غربي تمدن ادوار با نبايد که است مسلم شود، تقسيم اساسي

 .شود تحميل اسالمي تمدن ادوار بر جديد، عصر و ميانه قرون تا روم دوران از غربي، تمدن

 اريخيت شرايط با که بنديتقسيم نوعي است، اسالمي تمدن ارادو به «نگاهي» تنها شده ارائه اينجا در آنچه

 از بيش ادوار، اين از يک هر باره در توانمي. رسدمي نظر به طبيعي قرن، چهارده طي اسالم جهان در موجود

 .کرد آشکار هست، تفاوتي اسالم دنياي غرب و شرق ميان اگر ضمن در و گفت سخن اين

 ديدج اسالمي تمدن باشد، قرار اگر. است گرفته صورت خاصي تأکيد صفوي الگو روي بحث، پايان در

 اسالم جهان با همگرايي نوعي به نياز که حال عين در بگيرد، شکل ايران حوزه در آن، از بخشي کمدست

 .است آمده توضيحاتي ادامه در باره اين در. شود تکيه صفوي الگوي روي تواندمي دارد،

 (ميالدي هشتم و هفتم/  هجري دوم و اول قرن) اسالمي تمدن ضجن و گيري شکل دوران: الف

 سه ستا ممکن بسا آيد، پديد تمدني که روزگاري تا شودمي تشکيل بدوي محيط يک در دولتي که زماني از

 تاس ممکن البته. آيد پديد قرن دو و قرن يک در که نيست امري تمدن زيرا بينجامد؛ طول به قرن ده تا

 مندنياز قرن چند طي در تدريجي حرکت يک به آن هايزمينه پيش اما شود، آشکار قرن دو در آن شکوفايي

 .است

 لتدو اين گسترش سبب فتوحات. شد تشکيل مدينه در( ص) خدا رسول زمان از دولت اسالمي، تمدن در

 با و اسالم با دبرخور در هااليه اين. داشت کهني تمدني هاياليه خود که هاييحوزه گرديد، وسيعي حوزه به

 نام هب ايپديده تا کشيد طول نيم و قرن يک. کرد آشکار بشر تمدني زندگي در را خود جديد تفسيرهاي

 اب علمي هايرشته و شد مطرح جد به علوم بنديطبقه که بود آن از بعد قرن دو يکي. آيد فراهم «کتاب»

 سازيمينهز دوران را دوم و اول قرن دو بايد ليک طور به. شدند تفکيک تدريج به آمد، پديد که هاييپيشرفت
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 رنشينيشه عصر و بدوي عصر ميان تمدني اما دارد تمدن البته که دوراني. بدانيم اسالمي تمدن گيرينضج و

 .آيدمي پديد سوم قرن در که پيشرفته،

 (ميالدى نهم/ هجري سوم قرن) پيشرفت و حرکت دوران: ب

 از ناشي شوک از اسالمي، تمدن در موجود مختلف اقوام که شد آغاز زماني از پيشرفت و حرکت دوران

 اين. کردند تجربه را اسالم جهان در نوين نظمي و شدند فارغ آن از حاصل اجتماعي نظميبي و فتوحات

 در و جديد انساني و اخالقي و ديني هايآموزه با که بود مختلف اقوام ميان سازيهمسان نوعي نوين، نظم

 اقوام، زا بسياري. داشتند مشترکي احساس اقوام اين همه آن اساس بر و بود آمده فراهم اسالم، ليمتعا پرتو

 يزن نصارا و يهود مانند مذهبي هاياقليت حتي شدند؛ اسالم در داخل و گذاشتند کنار را خود کهن هايآيين

 را خود هايداشت مسلمانان جااين تا. کردند مشارکت آن در و دادند تطبيق جديد نظام و نظم با را خود

 اين. دندکرمي آغاز را حرکت بايد اکنون. اندايستاده اسالمي تمدن کجاي در که بودند دريافته و کرده ارزيابي

 يرسا از علمي متون ترجمه حرکت هجري، سوم قرن نخست سال بيست در عباسي، مأمون زمان يکباره که

 ضرر و نفع و هاترجمه اين نتيجه زمان، آن البته. است حرکت همين نهنشا گيرد،مي اوج عربي زبان به هازبان

 يگرد هامخالفت و بود گشته آغاز حرکت که بود اين مهم نبود؛ بيني پيش قابل اسالمي تمدن براي آن

 نبيعقوب يعني دوره، اين در جدي فيلسوف يک ظهور. سازد متوقف را اسالمي تمدن چرخه توانستنمي

 رايب و بينديشد بايد که است دريافته اسالمي جامعه که دارد آن از نشان ،.(ق10 حدود متوفي) کندي اسحاق

 محصول رفتهگ صورت عربي زبان به سرياني و يوناني از که هاييترجمه بيشتر. باشد داشته جديدي طرح آينده

 .است دوره همين

 (سيزدهم - دهم/  هفتم اوائل تا چهارم قرن) اسالمي تمدن اوج دوران: ج

 اسالم عالم که دوراني. بود پنجم و چهارم قرن در اسالمي تمدن ظهور براي زمينه هجري اول قرن سه تمام

 اگر. کرد سپري صليبي، هايجنگ خصوص به و خارجي و داخلي هايجنگ رغم به را، خود دوران بهترين

 زمينه ره در اسالم دنياي علمي آثار نبهتري بدانيم، علم تاريخ بخش در را آن از بخشي يا اسالمي تمدن ظهور

 دو، آن جز و بيروني و سيناابن مانند اسالم جهان علمي هايچهره برترين ظهور. آمد پديد قرن دو اين در

 و غرافيج نجومي، رياضي، پزشکي، فلسفي، ديني، مختلف هايزمينه در اسالمي آثار بهترين شدن نوشته

 ولديت چنين آن از پيش قرن سه بدون البته. بود قرن دو اين در ديگر، علمي هايرشته از بسياري و تاريخ

 از يکي ظهور با زمانهم و کرد طي را بارداري دوران سال سيصد اسالمي تمدن واقع در. بود ناممکن

 .کرد خيره را دنيا و آورد دنيا به را خود مولود بويه، آل يعني اسالمي، هايسلسله ترينمعقول



746 

 

 هايبخش تمامي در که است اين آن، جانبه همه رشد نمودار اساساً و است چشمگير مدنت اين در آنچه

 پديد دوره اين در فلسفي و علمي هايمتن استوارترين. خوردمي چشم به پيشرفت اين اقتصادي، و علمي

 .کندمي ظهور عصر همين در سياسي و اجتماعي سازمان ترينگسترده و آيدمي

 بخارا، خوارزم، نيشابور، اصفهان، ري، شهرهاي نيز، شرق در است؛ است بغداد شهر تمدن اين ثقل مرکز

 تا آنجا از و قاهره تا شام از اسالمي غرب در. درخشندمي همدان اسالم، ايراني تمدن غرب در نيز و سمرقند

 را يشرفتپ راه جدي، بسيار وحدتي با و دايره يک در حال عين در و هم موازات به همه اندلس، و مغرب

 و خسرو ناصر اصطخري، مقدسي، مانند کساني مسلمان جهانگردان که است دوره همين در. دارند پيش در

 .دهندمي ارائه اسالم جهان درباره هاييگزارش ديگر بسياري

 رکود هاينشانه آرامي به که است هفتم قرن اوائل سپس و ششم قرن اواخر

 .شودمي پديدار

 (شانزدهم – سيزدهم/دهم – هفتم قرن) رکود و توقف دوران: د

 زدن درجا سبب مسلمانان، روي به علمي ترقي تازه درهاي شدن باز عدم و تصوف ظهور داخلي، هايجنگ

 قرن ميانه در غُزها،. شد نابود غُزها دوره در بود اسالمي تمدن تغذيه مهم مراکز از يکي که خراسان. شد آنان

 نسا و خوارزم و نيشابور و طوس و مرو بردند، يورش خراسان به وقي،سلج سنجر دوران اواخر در و ششم

 .کردند نابود را خراسان تمدن و علم و ويران را ديگر شهرهاي از بسياري و

 عاملي مه مذهبي اختالفات نبودند؛ بادوامي دولت رسيدند، قدرت به سلجوقيان از پس که نيز خوارزمشاهيان

 لتدو و عباسي خالفت دستگاه داردامنه اختالفات. بود اسالم جهان در اقانشق و افتراق ايجاد براي مؤثر

 اردچ را اسالم دنياي عوامل اين مجموعه. بود کرده ايجاد اسالمي تمدن شرق و غرب در شقاقي نيز، فاطميان

. ذاشتگ مي سر پشت را ضعيفي دوران اسالم دنياي مغوالن، يافتن قدرت آستانه در که طوري به. کرد رکود

 تند،داش اسالم داعيه خود که سلجوقيان مانند گروهي نه بار اين که داد نشان را خود وقتي ضعف اين البته

 توقف رايب رسدمي نظر به حال، اين با. بردند يورش اسالمي هايسرزمين به بودند پرستبت که مغوالن بلکه

 از لمانانمس تلقي نوع به ذهني عوامل اين .عيني عوامل تا گفت سخن بيشتر ذهني عوامل از بايد اسالم دنياي

 .گرددبازمي طبيعت با تماسشان نوع تحليل و تحقيق و پژوهش روش به علم،

 رفتهگنشأت جو روحي ـ ذهني عوامل ترينمهم از يکي. نهاد ويراني به رو اسالمي تمدن بقاياي مغول حمله با

. بودند کردهن تجربه وسعت اين با را شکستي چنين گاه هيچ مسلمانان. بود مغوالن توسط مسلمانان شکست از
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 کشته يعباس خليفه اکنون اما. رفت نخواهد ميان از عباسي خالفت گاه هيچ که بود آن تسنن اهل غالب تصور

 .بود نيفتاده هم خاصي اتفاق و بود شده

 برده رس به کفر در را دخو ساله هشتاد عمر از نيمي که بود دولتي انحصار در اسالمي شرق ايلخانان، دوره در

 و ندگريخت اسالمي غرب به دانشمندان از بسياري دوره اين در. بودند مسلمان دبيرانش و وزيران گرچه بود؛

 اني،ايلخ دولت انحالل با. يافت امتداد گذشته وضعيت اما نيامد، پديد مهمي علمي تحول هم آنجا در چند هر

 .رآمدد الطوايفملوک صورت به مدتي براي ايران

 تا را نخراسا بودند دانش و علم اهل که تيمور بازماندگان. زد اسالمي شرق به تيمور را اساسي ضربه سومين

 در اسالمي تمدن و علم دوره اين در. بود دشواري بسيار کار مرده اين کردن زنده اما کردند؛ احيا اياندازه

 اب مماليک دولت. ماند باقي شام و مصر در مماليک قدرت حوزه در بنيادين تحول يک بدون و ثابت حدي

 ينا در. کند حفظ نواحي آن در را اسالمي تمدن ميراث از بخشي توانست داشت، که تذبذبي و تزلزل همه

 مغرب هايبخش و بود رفته دست از اندلس، يعني اسالمي، دور غرب تمدني مرکز ترينمهم حساس، دوره

 .دادندمي ادامه خود حيات به سنتي صورت به تنها و نداشتند پويايي گونه هيچ هم الجزاير و تونس و

 (هيجدهم - شانزدهم/  دوازدهم تا دهم) تجديد دوران: هـ

 توانمي ديگر، طرف از دهلي در را هند مغولي دولت دوام و ظهور و طرف يک از را صفوي و عثماني عصر

 که بود هرات در تيموري اخير دوره به وطمرب حيات تجديد اين از اندکي. آورد شمار به تجديد يک آغاز

 قد بارهيک اسالمي دولت سه يکباره دوره اين در که اين. يافت انتقال عثماني و صفوي دولت به آن بقاياي

 .کرد جستجو اي فرامنطقه عامل يک أن براي بايد برافراشتند

 که ثاريآ. کردند شروع را ياتازه حرکت تسنن عقيده مبناي بر عثماني و تشيع عقيده مبناي بر صفويان

 اساس گرچه دارد، خود در را تجديد از هايينشانه آوردند، پديد خود سلطه تحت مناطق در هاعثماني

 محرکه وتورم يک توانستنمي داشتند، مدنيت و شهري تمدن در که ضعيفي پيشينه دليل به عثماني حکومت

 نويني تحرک تمدني بخش در عثماني دولت که گذشت قح از نبايد حال اين با. باشد فراگير تمدن يک براي

 .کرد آغاز را

 رديگ وجوه از بيش تمدن اين هنري صورت. کرد آغاز را ايتجديدگرايانه حرکت ايران در هم صفوي دولت

 در ايبرجسته آثار خلق طور همين و رياضيدانان و منجمان برجسته، فيلسوفان برآمدن اما. است آشکار آن

 يعيش قالب در اسالمي تمدن در تجديدگرايانه حرکت اين از حکايت همه انساني علوم نيز و ،پزشکي علوم
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 و رفت ميان از شده ياد امنيت که زماني و آورد پديد صفوي دولت که بود امنيتي محصول امر اين. دارد آن

 .گرديد متوقف هم تجديدگرايانه حرکت اين شد، ساقط صفوي دولت

 (بيستم تا نوزدهم/  چهاردهم و سيزدهم قرن) انحطاط دوران: و

 دولت نيز و قاجاري ـ صفوي و عثماني دولت نابودي و تضعيف با اسالمي تمدن در انحطاط جديد دور

 راراستم يک امکان ديگر که بود شده ميدان وارد نيرومندي مدعي و تازه دشمن بار اين. بود همراه هند مغولي

 ديگر. بماند سالم جسم تا رفتمي دست از کامل طور به روح و تهوي بايد. نبود ممکن هم درجازدن و

 مهاجم دشمن هضم به شروع مسلمانان نهايت در اوليه، هايمقاومت از پس. نبود گذشته به تمسک امکان

 غرب، نتمد رسوخ. شدند اساسي تحولي گرفتار هجري، سيزدهم قرن در ايراني غير و ايراني مسلمانان. کردند

 همم بسيار عوارض از يکي قديم و جديد نسل آمدن پديد که شد اسالمي تمدن در سيختگيگ هم از سبب

 .بود آن

 خود اين و کرد پيدا غربي هايپاسخ همه کرد، مطرح خود ماندگي عقب درباره اسالم جهان که هاييپرسش

 سنتي لحاظ از هم اسالم، جهان. شد تعريف جديد معيارهاي با مطابق هم انحطاط. بود ديگري انحطاط آغاز

 موقعيتي جديد دنياي در هم و بود گذاشته سر پشت عبارتي به و گذاشته کنار را خود آرماني هايدوره

 .نداشت

 بازگشت عصر ايران، اسالمي انقالب: ز

 بازگشت اين براي رسد،مي سال 190 از بيش به اسالمي، تمدن مندشکوه عصر به بازگشت براي تالش دامنه

 ايران، در .کرد مقاومت غرب هايتعدي برابر در بايد که بود آن بر تصور ابتدا. شد ارائه تلفيمخ هايتئوري

 الگويي نچو و آمد پيش سياسي سيستم اصالح فکر آن از بعد. است دوره آن به متعلق تحريم سياست آغاز

 چيز همه و گرفت کلش بيگانگان با يکرنگي براساس هاتئوري بار اين. رسيد راه از مشروطه نداشت، وجود

 گرايي جددت در افراط. کردندمي تکيه اصول اين روي بازگشت، براي که متدينيني نبودند کم. شد آميزيرنگ

 .شد آغاز ديگر بازگشتي و کرد «زدگي غرب» پديده متوجه را ما و آورد پديد خود در را خود نفي ظاهري،

 انقالب رد. شد منجر اسالمي انقالب به بازگشت ناي. شد بازتعريف سياست دروني، الگويي وجويجست در

 خر هم گذشته هايآرمان و اصول به بازگشت مستقل، سياسي هايتئوري گيريشکل با همزمان اسالمي،

 يراز باشد؛ اسالمي امت جمعي حرکت بر غالب رنگ تواند مي اسالمي، تمدن عصر به بازگشت حس. نمود

 .يافت ترجدي حضوري جهاني سياست صحنه در اسالم هانج بلکه ايران، تنها نه دوره اين در



749 

 

 ايراني - اسالمي تمدن براي الگويي: صفويه: ح

 قيسلجو دوره با مقايسه قابل جهاتي از که است صفوي دوره ايران، تاريخ در مهم تاريخي هايدوره از يکي

 راناي در شده ياد دوره دو هر در که است تمدني و علمي بنيادهاي قوّت جهت به بيشتر مقايسه اين. است

 دوره دو اين البته. است دوره دو هر از جاودانه علمي و تاريخي آثار ماندن باقي آن نشانه. گرفت صورت

 کسي چه که اين از نظر صرف دوره دو هر در که بدانيم که است جالب اما دارد؛ يکديگر با هاييتفاوت

 از نآ وسيع گستره در ايراني شرقي فرهنگ با که بود يدانشمندان و دبيران دست در کار کرد،مي حکومت

 نيايد سلجوقي، عصر در که است اين در دوره دو اين اصلي تفاوت. بودند شده تربيت عراق تا ماوراءالنهر

 دنتم غرب در مصر هايپيشرفت بود؛ ناممکن آن از غرب و شرق تفکيک و پارچهيک زيادي حد تا اسالم

 .بود ايران در پيشرفت ميزان همان به اسالمي،

 اثر در شرق رسدمي نظر به. شد جدا ديگر هايبخش از اسالم جهان از بخش اين شرق، به مغول حمله با

 شد، ويران هاکتابخانه. داد کف از را خود علمي هايسرمايه زيادي مقدار به مغوالن و ترکان مداوم حمالت

 .شودنمي ديده استوار مساجد و سمدار برپايي از اثري ديگر و گرديد نابود مدارس

 هب اسالمي غرب از اسالمي شرق که طوري به عرض در يکي: بود جهت دو از اسالمي شرق در گسيختگي

 شمش ـ پنجم قرن ميان ايفاصله که طوري به طول در ديگري. گرديد جدا يکديگر از مصر و شام مرکزيت

 سه. آمد پديد اخير دوره و اسالمي تمدن درخشش عصر ميان عميق اي درّه و داد روي دهم قرن تا هجري

 .آمد پديد صفوي دوره در تنها جدي تحرک و بود خاموشي و خمودي در ايران، قرن،

 خالقيت و علمي توليدات تنها نه زيرا انداخت، عقب بسيار را اسالمي شرق عرضي، و طولي گسيختگي اين

 يعهش از اعم دوره اين ايران در اسالمي هايفرقه. بود دهمان بهرهبي هم خود گذشته هايداشت از بلکه نداشت

 بخش رد دنياداري نظام سمبل که فقيهاني نه و بود منظمي فقه نه. نبودند فعال چندان جامعه عرصه در سني و

 .باشند اسالمي حکومت

 در بود؛ داده دست از را خود اهميت فقه که دهدمي نشان پيشين، هايدوره با ايران تاريخ از دوره اين مقايسه

 رانياي جامعه در. است دين مبناي بر اجتماعي انضباط و نظم اساس و پايه اجتماعي، لحاظ به فقه که حالي

 اين در هيتوج قابل فقهي اثر هيچ و نداشت حضور فقه تصوف، رسوخ دليل به بودند، سني آن اکثريت که

 همين در .بودند ايراني عمدتاً پنجم، تا سوم قرون نيس فقهاي که است حالي در اين. نشد توليد ايران در دوره

 پديد جامعه آن در شگفتي هاي رخنه تصوف، هم همانجا گرچه. دارد قوي و منسجم فقهي مصر، و شام دوره

 .کرد مي بيداد شرق در مسأله اين. کرد سلب آنها از را تحرک و آورد
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 بخش در اسالمي تمدن پويايي و تحرک ايجاد در مهمي بسيار قدم هجري، 503 سال در صفوي دولت تشکيل

 تا بريزت و هرات ميان است ميراثي از برگرفته شود، مي انتخاب اينجا در که الگوي. است آن شرقي و ايراني

 آيدمي پديد ايران در دوره اين در فلسفي و هنري و علمي هايبخش در که هاييمکتب. شيراز و اصفهان

 .رفت ذکرشان که است شهرهايي ودهمحد در گذشته ميراث به متکي

 يارتباط چه ايراني شرقي تمدن مجدد برآمدن و صفوي دولت برپايي ميان که است اين مهم پرسش يک

 اقداماتي چه صفوي دولت که اين آن و کرد مطرح توانمي هم ديگري زاويه از را پرسش اين دارد؟ وجود

 قوطس از خطه اين در را مردم تمدني و اجتماعي زندگي رشد روند گذشته، با متفاوت توانست که داد انجام

 سمت به

 بکشاند؟ صعود

 ور تمدني حرکت يک اسالم جهان از نقطه سه در همزمان که است اين آن و کرد فراموش نبايد را نکته يک

 ؟داشت ودوج ارتباطي فکري جنبش سه اين ميان آيا. دهلي و اصفهان، و تبريز استانبول،. شد ايجاد رشد به

 و رتباطا بدون جنبش سه اين تواندنمي مسلماً. است دشوار سطور اين نويسنده براي هاپرسش اين به پاسخ

 و کرده آغاز را نويني حرکت شده، جديدي مدار وارد اسالم جهان که است آن مهم. باشد يکديگر با پيوند

 .هستند پايدار همچنان انحطاط لعوام و فراوان هادشواري اما. است آمده پديد آن سراسر در مشترکي حس

 ظامن تقويت علمي، ميراث از وريبهره امکان شرايط اجتماعي، امنيت قوي، ارتش ثبات، با دولت يک وجود

 و خالق هايانسان جذب براي حاکم فکري نظام آمادگي با همراه «پيشرفت» مفهوم به ويژه توجه و آموزشي

 مورد «مجموعه» تواندمي که است عواملي از بخشي مردم، انمي در مناسب اجتماعي اخالق وجود و مبتکر

 .کند فراهم را اسالمي تمدن گيريشکل براي نياز

 يم؟بود برخودار تعالي و ترقي براي عوامل «مجموعه» وجود از صفوي دوره در ما آيا: است اين پرسش اکنون

 الزم، ندازها به مختلف، هايبخش در متوانستي مهم تاريخي مقطع يک در ما. است مثبت پاسخ رسدمي نظر به

 هايبخش در که بود دليل همين به. بردارد جلو به قدمي اسالمي تمدن که کنيم فراهم ايگونه به را شرايط

 برخوردار ايراني جامعه روي و زير در پيشرفت هاينشان از و داشتيم را دوره اين ويژه توليدات مختلف،

 رستيد به را مطلب اين اهميت توانيممي بيندازيم صفوي دوره از مانده جايبر ميراث به نگاهي اگر. بوديم

 .دريابيم
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 نجوم و رياضيات مانند علومي نيز و فقه ادبيات، عرفان، فلسفه، مانند انساني علوم در همزمان هايپيشرفت

 اين ديگر عبارت به. است گيريشکل حال در مجموعه يک که دارد آن از نشان داروشناسي، و پزشکي و

 مورد رشد براي کافي شرايط گرچه است برخوردار است، الزم تمدن يک ايجاد براي آنچه تمامي از دوره،

 ببس غلط هايسياست اما است نيرومند بسيار مقاطعي در صفوي ارتش مثال، براي. ندارد وجود آنها نياز

 يک جودو براي که هم انضباطي لکهب باشد، نداشته رشدي تجهيزات لحاظ به ارتش اين تنها نه که شودمي

 شاه دوره در ايران ارتش نظميبي باره در کمپفر. نيايد فراهم است، الزم دشمنان برابر مقاوم و قوي ارتش

 واحدها از يک هر نزد در لباس مختلف هايتکه رنگ: نويسدمي جمله از و گويدمي سخن تفصيل به سليمان

 ديگري و دارد بازوبند يکي. پوشدمي لباس بخواهد دلش طور هر سک هر. است متفاوت يکديگر با کلي به

 را خود ديگر صورتي به يا آراسته پر با را خود عمامه سومي. کندمي حرکت هاخيابان در زره در غرق

 خود واهدلخ به کس هر. شودنمي رعايت ترتيبي و نظم هيچ زدن اردو و لشکرکشي در. است کرده نماانگشت

 نداشده بلبشويي چنان مختلف واحدهاي و گرديده ايجاد هاريسمان و هاطناب از شلوغي چنان. زندمي خيمه

 اردو هلا تمام توانندمي راحتي به بزنند، شبيخوني شباهنگام دشمنان از معدود تن چند اگر کنممي خيال که

: پفرکم سفرنامه) کنند قمع و قلع هستند، زدن چرت حال در ترتيب بي و برهم و درهم هايخيمه اين در که را

 ايرانيان: نويسدمي کند،مي قلمداد ايرانيان دشمن را آنان به که هندي، نيروهاي با مقايسه در همو ولي(. 51

 (.59: همان) هستند ترکارآزموده هنديان از جنگي امور تمام در

 ارسمد فراوان شمار ترديد بدون. است مدرسه و کتاب علم، رواج صفوي عصر تمدن ابعاد ترينمهم از يکي

 دوره، اين در هک است آن نشانگر اصفهان، و قزوين تبريز، يعني بود، صفويان پايتخت ترتيب به که شهرهايي

 دوره اين در که هاييکتاب شمار و مدارس تعداد. است شدهمي داده «آموزي علم» و «علم» به زيادي اهميت

 داير اصفهان در مدرسه صدها. است دانش و علم به ويژه توجه زا جالب نشان دو است، شده کتابت يا تأليف

 زا است پر ايران شهرهاي: است نوشته کمپفر نمونه براي. شدمي اداره هاموقوفه با همه مدارس اين. بودند

 صد يک حدود در بزرگ، و شکوه با است شهري و است پايتخت که اصفهان در تنها. موقوفه و مدرسه

 مدارس بر سخت ايراني مدارس ساختمان، طرز و جالل و شکوه نظر از... دارد وجود حظهمال قابل موقوفه

 شاه طرف از استاد و مدرس نصب: نويسدمي ديگري جاي در وي(. 110 ص کمپفر،. )دارند برتري ما عالية

 در تهالب. باشد شاه شخص موقوفات از مدرسه که است صورتي در اين و گرددمي عملي اعظم صدر توافق با

 قيد رد هنوز واقف شخص هرگاه البته کند،مي تعيين را مدرس واقف شخص توافق با صدراعظم موارد ساير

 وقف شاه طرف از که مدارسي در. شودمي پرداخته ساالنه و است مکفي کامال مدرس حقوق. باشد حيات

 و کمتر حقوق اين ارسمد ساير در شود؛مي بالغ( تالر 1300) تومان صد يک به مدرس حقوق است، شده
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 کاست و کم بدون و مقرر روز در درست حقوق اين که دانست بايد ولي. است تومان پنجاه حدود در غالباً

 همان،) شدمي ارزاني موهبتي چنين دانش چراغ فروزندگان اين استادان، به نيز آلمان در کاش. شودمي تأديه

 (.111 ص

 الملليبين مرکزيت نوعي به آن مرکزيت تبديل نمايد،مي رخ رجستهب نسبتاً تمدن يک در که مسائلي از يکي

 رادياف سوي از شهر اين به ورود و توجه که است درست. داد رخ اصفهان درباره اتفاقي چنين. است جهاني و

 و دآم همين ماا باشد، داشته ديني تبليغات يا سودجويانه هايجنبه توانستمي اروپائيان ويژه به ملل، ساير از

 زمان ات اصفهان پايتختي از ساله صد دوره يک در. است شهر اين در نهفته امکانات به توجه از نشاني رفت

 شتربي با مقايسه در شهر اين. بود روز آن دنياي در مطرح شهرهاي از يکي اصفهان شهر حسين، سلطان شاه

 لحاظ به هرش اين وضعيت گزارش به هتوج. بود برخوردار برجسته موقعيتي از اروپايي، شهرهاي تمامي بلکه

 دند،بو کرده آغاز غربي تمدن سمت به را خود حرکت که غربيان، سوي از اجتماعي و سياسي سازمان و اداري

. ردگي قرار استفاده مورد الگو يک عنوان به تواندمي که است شهري همچنان اصفهان که داشت آن از نشان

 يحت و آموزشي ديني، قضايي، اداري، سازمان از است شرحي وپائيانار سوي از شده نوشته سفرنامه هاده

 .باشد مرزها سوي آن براي الگويي توانستمي که درباري نظام
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 (فرقه نه آيين تشيع) تشيع گسترش انعمو

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  01/  81: سايت روي انتشار تاريخ

 

 

 مقدمه

 زرگب آقا حاج مرحوم فقيد عالمه هايتالش به اخير، دوره در آن جدي و علمي معناي به شناسي شيعه سابقه

 در تبعت و جستجو با هاکتابخانه غبار و گرد يال البه از را شيعه علماي احوال و آثار که گرددمي بر تهراني

 عالمانه قدم يک الذريعه. کرد معرفي کتابشناسي بعد در بيشتر مختلف بالد شخصي و عمومي هايکتابخانه

 وراند در آن فکري تنوع و تشيع مجموعه با را انسان الذريعه، کردن مرور بار يک. بود مهم و اساسي بسيار

 علماي زا بسياري مخفي چهره ديگر زاويه از هم او الشيعه اعالم طبقات. کندمي شناآ بسيار تاريخي مختلف

 .کرد آشکار را شيعه

 هاي دمق شيعه المعارف دايرة با حسن سيد مرحوم پسرش و الشيعه اعيان تأليف با امين محسن سيد مرحوم

 ارزشمند اريک صدر حسن سيد مرحوم اثر الشيعه تأسيس محدودتر، شکل در. برداشتند خوبي و اساسي بسيار

 .است

 امامت درباره هک هاييبحث منهاي تشيع، تاريخ شناساندن براي گسترده تتبع يک عنوان به اميني عالمه الغدير

 و نشد تأليف ديگر بزرگ آثار اين مانند تاکنون که است اين حقيقت. است مهم بسيار دارد مباحث ساير و

 کلش به کار که بود اين از مانع هم انقالب اول هايسال تاب و تب البته .هست مانده معطل کار زيادي مقدار

 رد نجف علمي سنت که آگاهيم. نداشت مباحث قبيل اين در طاقتي چنين هم قم حوزه. برود پيش علمي

 قوي قم از هسابق لحاظ به شرايط آن در لبنان، در شيعه علمي سنت حتي. بود ترقوي مراتب به قم، با مقايسه

 .بود رت

 نوع يک نجف حوزه و عربي کشورهاي مصر، جديد فکري محافل با لبنان و نجف هاي شخصيت از بسياري

 .داشتند علمي ستد و داد و تقابل
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 شيعه عقايد و تاريخ زواياي و هاگوشه کردن روشن براي متعدد مقاالت و کوچک کارهاي اخير هايسال در

 .منداري اعتنايي قابل کار متأسفانه بزرگ، آثار آن حدّ در اما است، شده تأليف آن، پيشينه و سوابق و

 اساس رب هم آن تشيع گسترش راه سر در موجود هايدشواري و موانع» به مربوط بيشتر آمد، خواهد که نکاتي

 مرور را خود گذشته بار يک توانيم مي ما. است اسالمي بالد در گذارها و گشت برخي نيز و تاريخي تجربه

 نيز بار کي. است بوده چه آن عوامل و ايمداشته توفيق مناطق و شهرها چه در ببينيم تاريخي لحاظ از و کنيم

 که ينيمبب و کنيم بررسي عربي غير و عربي مختلف کشورهاي در را شيعي جوامع خودمان زمان در توانيم مي

 آن در هک تشيع از اينسخه است؛ اندازه چه تشيع از آنها فهم هستند؛ رو روبه مشکالتي چه با شيعي جوامع

 دارد نجف و قم در تشيع نسخه با تفاوتي چه هستند نسخه آن مروج منطقه آن عالمان و کندمي حکومت جا

. دارد وجود راهکارهايي چه تشيع گسترش هايزمينه کردن فراهم و مشترک گفتمان يک به رسيدن براي و

 هپوست از جدي طور به توانيمنمي قوت نقطه هم آن با اچر که اين و دشواريهاست از ايگوشه بيان مهم

 .درآوريم( ع) بيت اهل معارف فکري نفوذ زير را بيشتري گسترة و درآييم خود

 علمي بساطت – علمي پيچيدگي: الف

 زرتشتي آيين و شد منتشر سرعت به ايراني جامعه در اسالم چرا که کنيم مي مطرح پرسش اين با را نکته اين

 تمدن، ختاري و اديان تاريخ در معموال که شودمي روشن نکته اين به توجه با پرسش اين اهميت رفت؟ ميان از

 دست از را حکومت مردم است ممکن يعني دانند؛ مي مذهب و آيين تغيير را تاريخ هايپيچ ترينسخت

 .دارندمي نگه را انهايشوسنت باورها و هاآيين دين، اما بگذارند کنار را چيزها از بسياري و بدهند

 از سياريب حتي ها،زرتشتي بين و ايران در فقط نه شد؟ منتشر سرعت به ايران جامعه در اسالم که شد چطور

 ختلف،م نقاط در هاپرست بت از بسياري و شرقي روم سلطه تحت مناطق در اسالم، دنياي غرب در هامسيحي

 .کردند قبول راحت را اسالم

 رآن،ق در ولي است؛ آن نظير چيزهايي و الهي تقديرات و آن بودن خدايي اسالم، تحقاني مسألة بحث، يک

 رفت،ن فراتر هم شانسکونت محل محدوده از آيينشان عمرشان، آخر تا که آيدمي ميان به سخن پيغمبراني از

 چنينهم دارد، آيين يک تبليغ در را خود خاص اهميت اجتماعي و سياسي شرايط که اين خاطر به درست

 هايتن جديد، دين از آنها برداشت و تلقي و( سايرين و حواريون از) بودند پيامبران اطراف که مبلغاني نوع

 .دارد را اهميت
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 هب اسالم بساطت آن و کنندمي اشاره نکته يک به -داخلي چه و غربي چه – معاصر شناسان ايران معموال

 ريفک و علمي پيچيدگي چنان آن اسالم که اين. است اسالم بودن پسند همه و بودن فهم همه فکري، لحاظ

 انساني جنبه هم اسالم، احکام و فروع و اصول روزگار آن مردم براي. کند دشوار مردم براي را کار که ندارد

 و بودن مفه همه اين. کند بسيار تالش مردم به اسالم تفهيم براي کسي نبود الزم بود؛ فهم قابل هم و داشت

 .بود مؤثر بسيار آن انتشار سرعت در اسالم، دين نبود پسند همه

 اميح روحانيون از ايسلسله. کردمي جانبداري آن از حکومت و بود قدرتمند و قوي ايران در زرتشتي آيين

 ستد از را اشزمينه زرتشتي آيين آن، «سهله و سمحه شريعت» و اسالم ظهور با ولي بودند، حکومت و دين

 .کرد عوض الماس با را جايش و داد

 گردد، دهافزو آن به هاييزينت و زيور و شود ضميمه آن به هاييپيرايه شود، پيچيده قدري اگر بساطت اين

 آن يازمندن تشيع، فهم براي کسي باشد قرار وقتي نمونه، براي. دهدمي دست از را خود محبوبيت تدريج به

 مواجه مشکل اب قاعدتا کنيم حفظ را بساطت اين انيمنتو ما و باشد معتقد فرع دويست و اصل صد به که باشد

 .ايمپذيرفته را آن که شيعه حقانيت به نه و گرددمي باز ما ارائه هايشيوه به اين. شويم مي

 حقيقت اصل، پنج يا چهار سه، با و است فهم قابل و بسيط تشيع امروز آيا: پرسيد بايد نکته، اين به توجه با

 که شده ازمشکل آنها با مخالفت و شده پذيرفته و افزوده آن به مختلف عقايد قدر آن يا شود، مي تفهيم آن

 امروزه لي،ک نکته اين کنيد؟ حفظ را آن بساطت نيستيد قادر کنيد بيان را مجموعه اين خواهيد مي وقتي شما

 .تشيع درباره هم و است تأمل قابل اسالم درباره هم

 اسالم ايدني در نتوانستند وقت هيچ معتزله که داليلي از يکي که است هنماند دور محققان چشم از نکته اين

 مشکل و بهمم پيچ، در پيچ عقلي، توضيحات با را عقايدشان که بود اين باشند، داشته ايتوده و مردمي نفوذ

 رالجبا عبد قاضي هاينوشته خواندن بودند، عاجز آن فهميدن از هم عالمان حتي که قدر آن کردند؛ مي ارائه

 مي،عل محافل در فقط عمال معتزله نفوذ خاطر همين به. است نکته اين بر خوبي بسيار شاهد ديگران، و

 .کند پيدا رواج مردم بين نتوانست وقت هيچ و ماند ها نخبه بين و مدارس

 نه. چيدهپي غير و بسيط مجموعه يک به شود؛ تبدل لذيذ لقمه يک به بايستي مذهب که اين است مهم آنچه

 و عقلي هايبرگ و شاخ با چندان نه و کند سخت را وتحمل دشوار را کار که باشد داشته پيرايه چندان

. کرد انبي را آن فروع و اصول تمام مختصر، حوزه يک در بتوان بايد. باشد شده وپيچيده شديد خردگرايي،

 به هک است آن پيچيده زبان همين اخير ديني هايروشنفکري موفقيت عدم داليل از يکي که ندارم ترديد

 .آوردمي در را معتزله اداي نوعي
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 مذهبي سختگيري و پيچيدگي: ب

 خوارج بعدها نهروان، قصه از غير که شود منکر تواندنمي کس هيچ. داشتند زيادي هايجاذبه خوارج،

 دض پيشه، اهدز بودند افرادي نوعا آنها. باشد داشته عمومي مقبوليت توانستمي که زدندمي هاييحرف

 وقت هيچ اما دادند؛مي نشان خود از شديدي گراييقرآن اعتقادي، لحاظ به و ستم و ظلم ضد اشرافيت،

 ود در جز نيز حاضر حال در. دهند اختصاص خود به اسالم دنياي در را ايمالحظه قابل جايگاه نتوانستند

 هم عهتوس جاي هيچ و رفته بين از ميراث آن تمام فارس، خليج جنوبي حاشيه در عمان و افريقا شمال نقطه،

 .شودمي تلقي شده حذف اسالمي مذاهب مجموعه از اصال و ندارد

 مذهب درش کنار در را مسأله اين. است مذهبي سختگيري اساسي، بسيار عامل يک چيست؟ مسأله اين دليل

 ابوحنيفه وايفت. بگذاريد کرد، دايجا دين شدن سهل براي ابوحنيفه که شرايطي دقيقا و اسالمي شرق در حنفي

 زشنما نيست الزم و است مسلمان بگويد را شهادتين کس هر که اين يا خواند فارسي توانمي را نماز که

 مؤثر ياربس گري حنفي گسترش در فقهي، و کالمي ارجاء نوعي و دست، اين از فتواهايي و بخواند صحيح را

 .کنميم بيان را تاريخي تجربه يک بلکه ندارم باورها اين ادرستين يا و درستي به کاري اينجا در من. بود

 دانستندمي واجب را او کشتن و کافر را کبيره مرتکب که بود خوارج سختگيري گيري، سهل اين مقابل در

 شب ات صبح از و ما دارالهجره در بيايد و کند رها را خود زندگي همه بايستي ماست با کس هر گفتندمي و

 .کنيم شورش مسجد در بايد که بود اين باورشان بودند نفر اگر حتي خوارج. باشد عبادت يا مبارزه مشغول

 هک شد سبب اينها همه بينيم،مي اسالم جهان نقاط از بعضي در هم االن را خوارجي رفتارهاي اين از برخي

 .باشد داشته زمينه ندنتوا شان پرجاذبه شعارهاي آن وجه هيچ به و بروند بين از شوند، منکوب خوارج

 ما. دهيمب زهدگونه شعارهاي حتي يا بدهيم، عدالت شعار ما است کافي تشيع رواج براي نکنيد فکر بنابراين

 .دهيم نشان تشيع نشر در را انساني هايجنبه آن است، رسيده( ع) هدي ائمه از که ميراثي همان اساس بر بايد

 رشد انعم جامعه، بر سخت هاي کنترل نيز و فقهي، يا باشد کتئوري شکل، هر به مذهبي، سختگيري نوع هر

 خشب سوم و دوم قرن در مرجئه ناظريد که اين. کرد اکتفا بايد چيزها اقل به زمينه اين در. است مذهب يک

 يا وهگر معناي به ارجاء و مرجئه تعريف نکنيد تصور. است همين دليلش گرفتند، را اسالم جهان از زيادي

 ايه کتاب در واهي مطالب آن. ندارد اشکال ايمانش براي بکند هم گناه کس هر گويدمي که ستا اي عقيده

 فتندگ مي مرجئه که بود اين افتاد اتفاق خارج عالم در که چيزي آن. است آمده مرجئه تعريف در نحل و ملل

 گناه يا رديد،ک تخطي ايذره اگر که نيست طور اين است؛ کافي ايمانتان براي بگوييد را شهادتين وقتي شما
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 و يدکرد تنگ را فضا و ضيق را دايره وقتي شما. ايدشده خارج مذهب از و کافر شديد، مرتکب ايکبيره

 .ابدني گسترش و بماند محدوده يک در تانآئين که باشيد داشته انتظار بايد کرديد، نگاه خوارج مثل

 وادثح اگر. داشت ديگري هايبهانه که بود ذهبيم هايسختگيري همين هم اميهبني شکست داليل از يکي

 خيلي اميهبني که بينيد مي بخوانيد را -عبدالعزيز عمربن عصر از غير – هجري 180 تا 30 هاي سال

 ندخوامي درست را نماز که کردند مي آزمايش را شده مسلمان تازه فرد و دادند مي نشان مذهبي سختگيري

 المث که کردند مي مسلمانان تازه از طبي معاينه حتي آنها. است خارج دين از خواندنمي درست اگر نه؛ يا

 .نه يا اندکرده ختنه اند، شده مسلمان اگر

 و انسيست کرمان، که اين با. بود ايران شرق در آنها گسترش و حنفيان و خوارج حيطه در فقط من مقايسه

 تهمم ليث يعقوب) بودند دولت داراي و بود جخوار سلطه زير تقريبا دوم، قرن در ايران جنوبي هايبخش

 باقي آنها براي نداشت خاصيتي هيچ که دنيا از هاييگوشه فقط و رفتند بين از ولي( بوده خوارج با که بود

 .ماند

 همين کند،مين پيدا گسترش بسيار، هزينه صرف و گسترده تبليغات باهمه وهابيت امروزه که داليلي از يکي

. يستن تحمل قابل و است سنگين بسيار ايمانشان و کفر بين مرز آنها. است گونه رجخوا هايسختگيري

 .است جدي بسيار محدوديت و سختگيري زيرا نيست، جهانگير که شاهديم اما نيست، کم البته هاوهابي نفوذ

 کردن نگاه اي فرقه:  ج

 دايته براي که مذهبي يا بينيممي فرقه يک را تشيع واقعا ما آيا که است اين دارد اهميت که سومي نکته

 اخالق و هدايت ترويج را آن شعار و دانيم مي اصيل اسالم را شيعه ما وقتي واقع، در. است مردم عامه

 رقهف وجوه روي را مانمذهبي مباحث تمام و کنيم تبديل فرقه يک به را آن که است درست آيا دانيم،مي

 کنيم؟ خالصه اي

 مناقشه مَثَل رد البته. دهيد قرار نژاد يک انحصار در را مذهبي شما که است اين شبيه ،فرقه به شيعه شدن تبديل

 آداب که ارامنه مثل کند؛ مي پيدا را حالتي چنين عمال اما نيست، نژاد بحث جا اين که است درست. نيست

 آن به نيست درقا کسي دبکنن نيز تبليغي اگر و ندارند هم تبليغي نوع هيچ هستند؛ جدا بقيه از و دارند خاصي

 فرقه به را شيعه کنيم، بيشتر را تشيع انحصارات و هامحدوديت قدر چه هر ما يعني. کند پيدا گرايش طرف

 اين رايب و کنند حفظ را خود هويت اندشده مجبور اند،اقليت در شيعيان که جوامعي در. کنيممي ترنزديک

 ها،ژگيوي ها،نشانه اندشده مجبور کنند، هويت حفظ اصطالح به و بگويند بقيه با را خود هايتفاوت که



758 

 

 با را نشاخانوادگي هايارتباط جوامع اين. دهند جلوه بيشتر يا کنند بيشتر را خود امتيازات و انحصارات

 رد شيعه اي جامعه چنين در. گيرند مي دختر ونه دهند مي کسي به دختر نه کنند؛ مي قطع کامال ديگران

 تماس آنها با و بيايد تواندمي اصوال و کند مي رغبت کسي چه صورت اين در. گرا درون و است اقليت

 کند؛ کدر را شما تواندنمي و است متنفر شما از او متنفري، او از شما. است مشکل بسيار اين باشد؟ داشته

 زندگي همه از بايد د،شو وارد هم روزي اگر که داند مي و دهينمي طعم او دهان به که هستي ايلقمه يعني

 دربسته و گرادرون اقليت يک توانيممي. ندارد ايرادي نيستيم، تشيع توسعه فکر در ما اگر. کند اميد قطع اش

. نيمک اضافه مذهب اين به ديگران از بيشتر شدن جدا براي را جديدي هايبخش روز هر توانيممي. بمانيم

 گرا. است شده مسلمات جزء نبوده، فروع و اصول جزو و نداشته وجود قبال که چيزهايي شاهديم گاه امروزه

 گيريختس. پذيريمنمي را او و کنيممي بيرونش هم خودمان بين از حتي باشد، نداشته اعتقاد آنها به کسي

. شود يم تبديل نادري بسيار مشخصات و اندک بسيار جمع به ناجيه فرقه اين که کنيم مي زياد حدي به را

 شيعه هم ار بزرگان از بعضي گويي که است چنان رفتارشان که بينيم مي را داخلي ههايگروه برخي متأسفانه

 .است ضعيف آنها ايمان کنندمي فکر و دانندنمي خالص

 اختالفات و ترکوچک روز هر بلکه دهد، بسط را آن تواندنمي بسازد، فرقه يک تشيع از که ايجامعه

 هم جان به اگر حساس مواقع در...  و شود مي اخباري ديگري و شيخي يکي شود؛مي بيشتر اشدروني

 .آيد مي پديد آن درون در بيشتر گرايي فرقه هم باز و شده بدتر اوضاع بيفتند

 وسيله هک طريقي به کنيم؛ تبديل اسالم متن و اصل به را تشيع مذهب که باشد اين بايد ما مذهبي سياست

 ما که است آن کار اين الزمه. آن از فرقه يک نه است آن متن و سالما اساس تشيع. باشد عمومي هدايت

 .کنيم تبديل مقبول و پسند همه دين و آيين يک به را شيعه مذهب

 خواهند صورت آن در. افزود آن بر چيزي و کرد عوض را محتوايش بتوان روز هر که نيست چيزي دين

 ينا به را اشمرامنامه حتي معمولي حزب يک. ندارد لاص در ريشه که دارند باور مسائلي به اينها که گفت

 يمختصر اصالحات و شوند جمع سال صد از بعد است ممکن دين يک سران البته. کندنمي عوض سادگي

 توجه ايدب آنان. باشند داشته نظر در را مذهب نشر کلي مصلحت بايد اينان. بکنند مذهب در تمام احتياط با

 حتي و مسلمانان ساير خودمان، مردم عمومي اذهان در تصويري چه تشيع هبمذ در ما که باشند داشته

 داريم؟ نامسلمانان

 چه را نهايي بندي جمع. کيست کار آنها به بخشيدن رسميت و عقايد اين تبيين که است اين تر مهم نکته يک

 شود؟ مي شناخته شيعه رسمي عقايد عنوان به کساني چه عقايد. دهدمي انجام کسي
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 که داريم توجه مان همه ولي دانيم مي شيعه مذهب امتيازات از را آن و کنيممي مطرح را اجتهاد بحث ما

 تواندنمي عمومي فهم که زنند مي هاييحرف مجتهد عنوان به کساني چه و شودمي استفاده سوء اين از چقدر

 کليفت نباشد، جامع و دقيق تعريف يک و همساني و شود متعدد فکري رهبري مراکز وقتي. بپذيرد را آنها

( ريفک رهبري مراکز و نقد عدم و همساني) کاري چنين که شود تصور است ممکن. نيست معلوم شيعه غير

 يقاتتحق باب. جداست هم از دو اين که داشت توجه بايد اما شود،مي منجر تحقيقات باب شدن بسته به

 يعهش چه – مذهبي لحاظ به مردم اما کند، تحمّل را تتحقيقا آن هم جامعه و باشد داشته را خود ظرفيت بايد

 .بدانند رسمي عقايد با را خود تکليف بايد – شيعه غير چه و

 يرونيب عرضه براي دروني و داخلي نهايي اجماع يک به کنيم، معرفي ديگران به را شيعه مذهب باشد بنا اگر

 وافقت يک به اوليه، و بسيط اصول در الاقل هک است تصور قابل وقتي نهايي اجماع اين.  داريم نياز مذهب

 همان به ت،اس معتقد اصول آن به که کسي بر تشيع صدق براي و بپذيريم را اي محدوده و برسيم اولي دست

 شد مطرح بحثي قم و تهران در «رجعت» به راجع 1118 تا 1110 هاي سال در مثال براي. کنيم بسنده مقدار

 باره اين در قم علميه حوزه مؤسس حائري اهلل آيت مرحوم از. شود تبديل يآشوب به که رفتمي تقريبا و

 خارج عتشي از را او باشد، نداشته رجعت به اعتقادي کسي اگر: نوشت راحت خيلي ايشان و کردند استفتا

 ايدب شد، کم تحمل و محدود دايره، وقتي. شد کمتر و کم تحمل بعدها. خوابيد آشوب آن از بعد. کند نمي

 جمع بايد همه که کنندمي ايجاد مشکلي و کنندمي خراب را چيز همه افراد اين از برخي که داشت نتظارا

 .کنند حل را آن تا شوند

 اما. اشيمب داشته گفتن براي حرفي توانيم مي تشيع حوزه از خارج در برسيم، بنديجمع به خودمان ما وقتي

 براي هميم حرف شيعه غير جامعه ميان در که باشيم داشته ظارانت توانيم نمي نداريم بندي جمع خودمان وقتي

 .باشيم داشته گفتن

 اعتدال عدم: د

 او از ترمهم و مفيد شيخ به راجع شود، اشاره آن به تاريخي هايتجربه روي از باز است الزم که ديگري نکته

 بار، ننخستي براي شد عثبا که چيزي. است ري شهر به آنها شاگردان آمدن و ابوعلي پسرش و طوسي شيخ

 واجر شود، بدل هاامامي مرکز به درگيري بدون بود، حنفي حتي و شافعي هايسني ثقل مرکز که ري شهر

 سنت، اهل هايکتاب در هم هنوز. بود نجف مکتب در موجود آميز مسالمت برخورد و اعتدالي هاينگرش

 .کنندمي رفيمع گويد،نمي بد صحابه به که معتدل شخصي را حلي عالمه
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 کردندمي تشرک شيعه ادبي محافل در و نشستندمي شيعه علماي منبر پاي هاسني که بود شکلي به ري اوضاع

 افتاده هم جان به ري در هاحنفي و هاشافعي که بود زماني درست اين. داشتند هم مناظره و بحث گاهي و

 اعثب امر همين. کردندمي بيان معتدل نحوي به را خودشان هايحرف و داشتند مقبوليت هاشيعه اما بودند؛

 و حفظ آن در گسترده صورت به را تشيع معتدلي، برخورد بود، اصلي راه چهار و ايران مرکز که ري شد،

 تنها نه و کرده خارج آن اعتدال حد از را تشيع شيعه، جامعه درون در کساني که شاهديم امروز اما. دهد رواج

 داخلي هايسختگيري با بلکه نيست، برخودار کافي اعتبار از که دهندمي جلوه اي گونه هب را آن ديگران نزد

 درستي تعامل و نباشد اعتدال موضع از برخوردها اگر که پيداست ناگفته. دهندمي هل بيرون به را کساني هم

 .کند پيدا گسترش تواندنمي تشيع باشد، نداشته وجود

 قالب يطيمح هر در را تشيع و کنيم انديشي مصلحت صرفا بايد ما که کنيم گيري نتيجه چنين خواهيمنمي

 توحيد که داريم اصلي مرز يک ما حال هر به. بياوريم در دارد وجود محيط آن در که هاييانديشه و افکار

 حتما ار آنها بايد که داريم ارزشمندي بسيار و صريح معتقدات همچنين. نيست جمع قابل شرک، با و است

. کرد حرکت آن برخالف تواننمي و پسنددمي را روشي ايجامعه هر که داشت توجه بايد اما. کنيم حفظ

 که ييهاخوبي از را ديگران و ببيند يافته هدايت را خود فقط و نزند حرف اصال و شود منزوي بايد يا آدمي

 و دکن حفظ را تجربه اين بايد شود، همزبان کسي با خواست اگر يا و کند محروم دارد وجود اشانديشه در

 .گرفت کمک توانمي افکار بعضي از هامحيط بعضي در که بداند

 مکاني و زماني شرايط درک عدم: ه

 آرام و دش وارد نيز تصوف راه از کرد، استفاده اعتدال اهرم از که اين از غير هشتم، و هفتم قرن ايران در تشيع

 قاهتيف تشيع به صوفيانه تشيع از را زيادي هايبخش و شد مسلط آن بر و کرد اصالح هم را تصوف آرام

 هم را انعرف از دفاع زمينه که ماست کار حسن اين. داشت وجود ايران در نيز کار اين زمينه البته. کرد تبديل

 .نيمک جلب خود سوي به فضا اين در را نامسلمانان حتي و مسلمانان از زيادي هاييبخش توانيممي و داريم

 در خصوصا – اند شده وارد دنيا در جايي هر در آنان. هستند ما عکس به هاوهابي که است حالي در اين

 اساس از آنها. اندداشته خانقاه و سماع و ذکر هايحلقه که است بوده هاييگروه با دعوايشان اولين -آفريقا

 .دادندنمي ظهوري زمينه هيچ اينان به و کردندمي بيرون را هاگروه اين

 تيح و ذکر و عرفان اخالق، به توجه. وحزبي بازاري تصوف نه البته دارد، اخالقي ميراث و عرفان تشيع،

 جهان از هاييبخش در تواندمي دارد، وجود شيعه فرهنگ از ايعمده بخش در که عرفاني ميراث از استفاده

 .باشد مؤثر اسالم
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 وارد ،جمود و خشکي آن با وهابيت شيوه به و ببندد ما روي به را هاراه همه که باشد تنگ چنان ما ديد نبايد

 .کند قطع را راه و شود

 هشيع در. برد بهره توانمي آن از بخش هر از يعني است؛ عيار تمام مذهب يک که است اين تشيع خوبي

 و تاس معتزله عقالنيت وارث شيعه. داريم جدي بسيار اخالقي هايبحث و عارفانه زاهدانه، فقاهتي، نگرش

 ار عارفانه هاي جريان بازاري، تصوف از بدور تواندمي و دارد را ائمه عرفان شيعه،. دارد معقول ميراث يک

 شرايطي درهر موجود، هايانديشه و افکار و تاريخي مختلف هايهدور اين تناسب به ما. دهد راه خود در

 .دهيم گسترش را آن و کنيم استفاده فرصت از بايد

 وديسع کشور سرتاسر در که است حالي در اين. است عقلي کالم و فلسفه از ما دفاع ما امتيازات از ييک

 هاريمص محبوب که کالم علم راه از تواندمي راحت خيلي تشيع ولي دهند،نمي را کالم رشته تأسيس اجازه

 يگراي حديث نوع يک آنها هالبت. دهد توسعه را خود هايانديشه است، ديگر نقاط مسلمانان از بسياري و

 کهينا ترمهم و هست هم فلسفي و عرفاني ميراث دارد، وجود حديث که اين از غير تشيع در ولي دارند شديد

 مق در که ايراني غير و ايراني طالب همچنين. کند استفاده هاروش اين از بتواند که است قم به هانگاه همه

 شکل رينبهت به خودشان محيط در هاروش ازاين بتوانند راحتي به دباي گردند،برمي وقتي کنندمي تحصيل

 .کنند استفاده

 خاص عتنو و پويايي امروز، قمِ دارند، ويژه افراد از برخي که هاييسختگيري رغم به که کنيم اعتراف بايد

 وبخ ناسب،ت به مختلف، نقاط در مراجع مذهبي و فکري رهبري تحت بتواند بايد تنوع اين و دارد را خود

 مرکز اين با را خود ارتباط مختلف کشورهاي و شهرها ساير روحانيون و طالب که است الزم و کند عمل

 .کنند حفظ

 

 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/825 

 

 

 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/825


762 

 

 شهيدي جعفر سيد استاد ممرحو از يادي

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  10/  81: سايت روي انتشار تاريخ

 

 تشص و پنجاه دهه عرب نويسندگان از خيلي و حسين طه خصوص به ها مصري آثار شهيدي آقاي: خالصه

 .بود طريق آن از ايشان تاريخي تجربه بيشتر. بود کرده مطالعه را ميالدي

 بيست دهه در شهيدي دکتر ذهبيم – سياسي ادبيات*

 کتاب هک زماني. بود انقالب از بعد نخست سالهاي در سال، و سن تناسب به ايشان کتابهاي با من آشنايي

 ثارآ هم آن از بعد. شد مطرح دانشگاه براي درسي کتاب عنوان به اسالم تحليلي تاريخ همان يعني ايشان

 .شد بيشتر و بيشتر روز هر ايشان از شناختم من و شد منتشر ايشان از ديگري

 درسهاي و رفت نجف به جواني در. کرد آغاز ديني علوم با را تحصيل که است کساني از شهيدي  مرحوم

 هب نجف از وقتي و بود سعيدي غالمرضا سيد مرحوم داماد ايشان. گرفت فرا خوب را خود ديني و عربي

 که بود شهيدي آقاي از "علم فروغ" نامه. کرد مي همکاري يمطبوعات و تاليفي کارهاي در ايشان با آمد ايران

 چاپ 85 فروردين  مجموعه اين اول شماره. کرد مي اداره سعيدي غالمرضا سيد آقاي زنش پدر کمک با

 يشانا مهدويت و اسالم کتاب البته. شد مي چاپ دانشجويان اسالمي انجمن نشريه عنوان به نشريه اين. شد

 عنيي کتاب اين. کرد مي هم سخنراني و بود فعال بروجرد در که زمان آن. است آن از پيش به مربوط گويا

 فارسي به عربي از هم کتابهايي زمان همان. شد چاپ بيست دهه همان در و بروجرد در ومهدويت اسالم

 چاپ ررمک و گرفت هم خيلي که تاريخ جنايات مثل کتابهايي واقع در. گرفت خوب بسيار که کرد ترجمه

 جلد نوانع و بود جلد سه کتاب اين. بود مذهبي – انقالبي عبارتي به يا مذهبي – سياسي ادبيات نوعي شد

 – سياسي پرونده يک بيست، دهه در شهيدي آقاي پرونده. بود سلطنت تخت تا تجارت مسند از سومش

 شتدا همکاري هم مياسال عباسعلي شيخ و سراج حاج با ايشان بعدها. است باال نمره با مذهبي – انقالبي

 .داشت ائلمس قبيل اين و توحيد و کالمي و ديني جنبه آنها بيشتر. نوشت مي آنها نشريات براي مقاالتي و
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 !نهفته گنج آن* 

. فتر دانشگاهيش کار سراغ هم شهيدي آقاي. رفتند کنار ها خيلي خشن، استبداد بازگشت و 18 سال از بعد

 ردک مي نقل شهيدي آقاي از  راد مهدوي آقاي اما. است گذاشته کنار را تروحاني لباس کي ايشان دانم نمي

 يخيل عکس، به اما. ندارم را طاقتش من که باالست قدر آن لباس اين شأن کردم احساس من: گفت مي که

 از. دندز مي لگد مرتب کردند، کاري درست کنند تأکيد که اين براي درأمدند روحانيت لباس از که کساني از

 کار اخالص با معين دکتر کنار در دهخدا موسسه رفت شهيدي آقاي حال هر به. بود فراوان ها نمونه ينا

 را کارها همه  شديدداشت کسالت معين که سالهايي طي هم بعد. دارند آگاهي ايشان خدمات از همه. کردند

 دوران آن به مربوط است ارزشمند بسيار که " نادره دره" کار. داد مي درس هم دانشگاه در. کرد مي او نام به

 در انايش کار بيشتر. دارد شگفتي نثر و است دشواري متن,  متن اين دانند مي ادب و تاريخ اهالي. است

 سته روشن. نيست ما دست در فهرستي آنها از. ماند نظرهاپنهان از و شده گم معموال کارها اين. بود لغتنامه

 .است شده درج لغتنامه البالي در و کرده مي کار سالها که

 بود اصيل متدين يک هميشه استاد* 

 مکنم حتي. داشت خاصي حريت زدن حرف در البته. بود جدي بسيار تدينش  به نسبت شهيدي  مرحوم

 در. بود لاصي متدين يک هميشه استاد اما باشد نداشته مناسبي هاي برداشت ايشان هاي شوخي از کسي بود

 قاالتم البته. ندارم آگاهي من انقالب از پيش و بيست دهه از بعد ايشان مذهبي – علمي هاي فعاليت زمينه

 نقش و شيعه تطور باره در اي مقاله شد چاپ 98 سال در يغما مجله در که آنها از يکي. نوشت مي مذهبي

 بوذرا کتاب. کرد زنده بعد اين در ايشان انقالب کنم مي فکر اما.  بود آن در مجدد يک عنوان به اميني عالمه

 زمينه عواق در. است شده زنده دوباره يا بوده زنده ايشان در هنوز انقالبي تفکر که دهد مي نشان ايشان غفاري

 رجمهت کارها اين اوج شايد. بزند بزرگي کارهاي به دست که کشاند مسير اين به را ايشان آمد فراهم که اي

. ستني مقايسه قابل اي ترجمه هيچ با واقعا و هست الغهالب نهج شان در که اي ترجمه يک. بود البالغه نهج

 خصوص هب انقالب از بعد البالغه نهج احياي. است مانند بي. است فارسي ادبيات در استثنايي متن يک اصال

 بعداز  که ودب اين ديگر نکته. بود آن دنبال البالغه نهج بنياد و ميشد دنبال جدي بسيار انقالب اول سالهاي در

 هتجرب. شد ميدان وارد شهيدي آقاي بود جدي آن به نياز ولي نداشت جدي محقق اسالم  تاريخ که بانقال

 .کرد شروع را کارش بار اين. بود تاريخ جنايات جلدي سه کتاب همان مقصودم. داشت بيست دهه از اي

 اين با. بودن گاهيدانش درس يک براي تدريس براي واقعا اما بود خوبي کتاب. بود درسي کتاب سالها کتابش

 .بود معصومين براي نوشتن کار دنبال خودش حال اين با. آورد دوام داشت وجود که فقري خاطر به حال
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 به ربوطم بخشي و حضرت به مربوط بخشي که نوشت را اسالم تحليلي تاريخ کتاب همان پيغمبر درباره

 مالسال عليهم سجاد امام و حسين امام زهرا، حضرت درباره همچنين. بود اموي عصر پايان تا آن از بعد وقايع

 ماما براي هم علي زبان از علي کتاب. شد چاپ مکرر که بود آثاري اينها. آورد در تحرير رشته به را آثاري

 .بود درآمده البالغه نهج ترجمه دل از کنم مي فکر که بود السالم عليه علي

 !داشت نو انديشه که نقادي*

 حصيلت ادبيات در داشت، قبل از که حوزوي تحصيالت منهاي بلکه نبود، ريخيتا شهيدي آقاي تحصيالت

 و پنجاه دهه عرب نويسندگان از خيلي و حسين طه خصوص به ها مصري آثار  کنم مي فکر اما. بود کرده

 ايشان ادينق روش. بود طريق آن از ايشان تاريخي تجربه بيشتر نظرم به. بود کرده مطالعه را ميالدي شصت

 خود البته. نداشت رواج خيلي ايران در که روشي زا، ترديد و انکاري روش بود، حسين طه شبيه بسيار مه

 وقت کي بايد بحث اين. است نيرومند و قوي آنها انتقادي جنبه آثارش در و بود کرده کار نقادي روي ايشان

 .شود پيگيري درست ديگري

 که يشانا نقادي روش با: کرد تصريح, آثارش در شهيدي حوممر نقادانه شيوه تحسين با, ونويسنده محقق اين

 همه در کم دست. نيست گيري نتيجه مهم. نه ها گيري نتيجه همه با اما موافقم شود مي جدي هم خيلي گاه

 نگاه وقتي اما باشد عيب کبرايش و صغري در است ممکن. کند نقادي بتواند مورخ يک که است اين مهم. جا

 قدر قتو آن ما، مذهبي تاريخ خصوص به بوده التواريخ ناسخ مثل اواخر همين تا ما ويسين تاريخ که کنيم

 مثال. ويهس يک گفت بشود شايد. بود تند ها گيري نتيجه از برخي من نظر از. فهميم مي را کارها قبيل اين

. اشتد هم مرتضي جعفر سيد ما استاد را خصوصيت اين. کند انکار را مطلبي يک خواهد مي دلش بيشتر

 .  بود آنها در نو انديشه هم و بود نو نقادي هم حال هر به اما. معکوس جهت دو در البته

. کربالست ايعوق از تعليلي و تحليلي و منظم و منسجم گزارش يک. است جالبي کتاب سال پنجاه از بعد کتاب

 جنبه. تبجاس آن از بخشي الاقل اما حد، از بيش کرده، تکيه اي قبيله مسائل روي خيلي کردم مي فکر اوائل

 .است جالب افتاده اتفاق اين سال پنجاه از بعد چرا که اين و کتاب اين تعليلي

 گشود شهيدي علمي کارهاي در جديدي صفحه, انقالب* 

 کارهاي رد جديدي صفحه تا داد او به را فرصت اين انقالب. بود خشنود بسيار انقالب از شهيدي دکتر مرحوم

 و مذهبي جنبه تنها ايران ملت اخير قيام :بود نوشته جايي در خوداو. شد زنده او واقعا. گشايدب اش علمي

 الس که بود نوشته نامه آرام در را مطلب اين. )مسلمانان نجات براي و اسالم نام به است قيامي. ندارد محلي
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 ارهاب. بود محترم انقالب طول در و هميشه انصافا. کرد تقدير خوبي به ايشان از هم انقالب.( شد چاپ 11

 آقاي. شد نمي او از شاه دررژيم گاهي هيچ تقديري چنين. بود او طبيعي حق اين و شد تقدير ايشان از

 گفتني. بود کم دادند مي هم سال جايزه صد اش البالغه نهج ترجمه براي اگر. بود تقدير اين شايسته شهيدي

 .گرفت را سالميا جمهوري سال جايزه 15 سال کتاب است؛اين

 ايشان همراه حج سفر در* 

 شاناي با حج سفر در همه از بيش اما. جلسات برخي و علمي نشستهاي در. بودم رسيده ايشان خدمت بارها

 يزيچ. کرديم مي کار بعثه در نوعي به هم ما سالها آن در. بودند مهمان بعثه در بار چند ايشان. بودم محشور

 بنده شد قرار شد تمام اعمال و آمديم مکه به مدينه از وقتي 31 سال من اول سفر همان در مانده يادم به که

 هدوبار. نکردم زيارت خوب رو جدم من گفت و افتاد گريه ي شهيد آقاي هست يادم. مدينه برگردم دوباره

 از دبع و کرد فراهم مدينه به را ايشان بازگشت زمينه کرد لطف هم عسکر قاضي آقاي. برگردم خواهم مي

. ودب کرده کار حج براي آن از بعد هم و انقالب از قبل هم شهيدي، آقاي. برگشتيم ايران به هم با روز چند

 ترجمه ايشان نوشتني کارهاي از بخشي. نوشت حرمين شريفه اماکن براي هم کتابي يک. داشت هم مقاالتي

 رجمهت ايشان بود هنري تاريخي اثر يک که قلوز عزالدين خدا خانه راه در کتاب. بود زمينه اين در تأليف يا

 کتابي. بردند هم رو من اسم سفرها از يکي هاي يادداشت در ايشان کنم مي فکر. شد چاپ 93 سال و کرد

 رد خود اقامت زمان از خاطراتي بارها سفر آن در. نوشتند را کتاب آن شرح. ايشان خدمت بردم بودم خريده

 از برخي. است آورده جاي به 99 سال را واجب حج که گويد مي ييجا در ايشان خودش. گفتند مي نجف

 .است شده چاپ امروز تا ديروز از کتاب در ايشان حج سفر هاي يادداشت
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 صفوي اخير دوره از اثر يک در اجتماعي و تاريخي هاي آگاهي

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  10/  81: سايت روي انتشار تاريخ

 

 شامل آن دوم فصل و السالم عليه رضا امام معجزات شرح در( 1119 تاليف) الرضوان وسيله کتاب: خالصه

 دآوريگر کتاب اين در و شنيده ديگران از( ع) ارض مقدس آستان سرکشيک مقام در مولف که است معجزاتي

 .است کرده

 صفوي اخير دوره از اثر يک در اجتماعي و تاريخي هاي آگاهي

 (الرضوان وسيلة کتاب باب در شرحي)

 ختصارا به يا القاسم ابي بن طالب ابي بن بديع محمد بن محمد الدين شمس از است اثري الرضوان وسيلة

 در - السالم عليه - رضا امام معجزات باب در را آن که مشهد رضوي سادات از رضوي محمد الدين شمس

 .است نوشته صفويه سقوط از پس يعني دوم طهماسب شاه دوره

 1119 تا 1118 الهايس ميانه را کتاب اين نويسنده بگوييم، بايد کنيم بيان تر دقيق را تأليف تاريخ بخواهيم اگر

 امام رمح سرکشيکي منصب و بوده مشهد محترم سادات از که وي. است نوشته است، اصفهان سقوط سال که

 1119 که تحرير حال»... که کندمي تصريح دوم فصل از هشتم معجزه در است، داشته را السالم عليه رضا

 .«است

 ياد «تأليف و تحرير حالت» عنوان به 1111 سال از آورده دوم فصل 11 معجزه ضمن که وي ديگر گزارش از

 .است کرده ياد «رساله اين تحرير حالت» از 1118 سال از 91 معجزه ضمن چنان ه،کرد

 زدن را آن نسخه که است فرموده و داده دست به کتاب اين از شرحي الرضوان وسيله مدخل ذيل بزرگ آقا

 يديگر جاي در بزرگ آقا(. 101 ص ،1 ج ذريعه ؛33 ص ،89 ج :ذريعه. )است ديده نهاوندي اکبر علي شيخ

 بوده مشهد در که است( ق1111 م) رضوي مدرس اسماعيل بن باقر محمد سيد اجداد از مولف: افزايد مي

 بر: دافزاي مي و کرده ياد المجالس تزيين عنوان با را الرضوان وسيله مؤلف ديگر کتاب همچنين وي. است

 شده متولد 1050 حوالي ايدب کرده عمر سال پنجاه – چهل آن تأليف وقت در که آمده وسيله در آنچه اساس

 (131 ص ،1 ج: ذريعه. )باشد
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 را معجزات اين از مورد 101 تعداد «الرضويه التحفه» کتاب در بسطامي علي نوروز مال بزرگ آقا نقل به بنا

 کرده نقل خود خزانه کتاب در را آن قصص از برخي نيز نهاوندي(. 111 ص ،1 ج: ذريعه) است کرده نقل

 ص ،89 ج: ذريعه) است کرده نقل را کراماتي آن از دارالسالم کتاب در نوري حسين اميرز همچنين. است

33.) 

 هاآن از گزارش اين تهيه در که است موجود قم اسالمي ميراث احياء مرکز کتابخانه در نسخه دو اثر اين از

 .است شده استفاده

 سينه اي پيشينيان کتب در که است ياتيحکا و نقلها و اخبار همه گردآوري اثر، اين تأليف از نويسنده هدف

 و حمد از پس مقدمه در وي. آورد فراهم کتاب اين در را آنها تا است شده مصمم وي و داشته وجود افراد

 وي. است داده دست به اثر اين تأليف از هدفش و چگونگي از شرحي خويش انگيزه باره در خداوند سپاس

 نمتو در برخي که( ع) رضا امام معجزات گردآوري را هدف نخستين دمشه در خود طوالني اقامت به اشاره با

 دامخ و کرام زوّار اقدام تراب اين خاطر به: »نويسدمي دانسته شده روايت مردم توسط شفاهي برخي و قديم

 آباي و حقير که است بعيد عهدهاي و مديد هايمدت چون که رسيد مقام ماليک روضه اين االحترام ذوي

 بسياري عادات خوارق و معجزات و ساکن خود بزرگوار جدّ درخدمت رضوي مقدّس مشهد در حقير اين

 مقام در وکسي گرديده عام و خاص مشاهد و داده روي اقدس ارض اين سکنه زوّار به اوقات اکثر در که

 دست هب يبسيار تعب به دانه يک هر و شده وپراکنده گسسته هم از مرواريد عقد مثل و نيامده در آنها ضبط

 .است «نموده ضبط خود سينه گنجينه در را آن و افتاده کسي

 هدف درسمي نظر به و شدهمي نقل سينه به سينه و زبان به زبان معجزات به مربوط هايقصه معمول طور به

 به بوطمر که نيز معجزاتي تا است گرفته تصميم حال، اين با. است بوده حکايات همين گردآوري او اصلي

 با وي. کند گردآوري مجموعه اين در نيز را آنها آمده تاريخ و حديث کتابهاي در و بوده حضرت خود زمان

 ايام عجزاتم بعضي همچنين و: »است کرده بيان نيز را خود منبع اصلي کتابهاي از فهرستي مطلب، اين بيان

 نهاآ مطالعه و استماع فشر به حقير و بود متفرق مخالف و موالف از متأخرين و متقدمين کتب در حيات

 معجزه سه دو يک کتابها بعضي در و بود کتابها آن همه در که بود مشترکه معجزات آنها اکثر و شدم مشرّف

 صولف تحت در که شدمي ديده ايمعجزه احاديث طي در اوقات بعضي نبود ديگر کتابهاي در شد مي يافت

 وصنص و - اهلل رحمه - مجلسي محمدباقر موالنا آخند واربحاراالن کتاب در خصوصا نبود مرقوم آنها ابواب و

 شهرآشوب ابن مناقب و خرايج و المهمه فصول و الغمه کشف و  - اهلل رحمه - حر محمد شيخ المعجزات و

 يکاف و حميري داليل و الدرجات بصائر و( ع) فاطمه حضرت مناقب و النبوه شواهد و الرضا اخبار عيون و
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 حديقه و طوسي شيخ غيبت کتاب و الفقيه اليحضره من و کشي شيخ رجال کتاب و نواراال مشارق و ارشاد و

 جماعت از هک رحلت از بعد معجزات بعضي با بود متفرق سني و شيعه معجزات کتابهاي از اينها غير و بهجه و

 در که حيات ايام منقوله معجزات بعضي با امديده خود و شده شنيده اقدس ارض اين معتمدين و صلحا

 در حديث چند و امامت بر دليل چند و امام صفات و عالمات و عادات خوارق و بود متفرق مذکور کتابهاي

 گروه دو و هفتاد مذاهب بطالن و عشر اثنا ائمه مذاهب حقيت و خصوصا و عموما عشر اثني ائمه نصوص

 يکجا رد بودم گرفته فرا اعالم ايعلم از و رسيده قاصر نظر به مذکور کتابهاي در که بها يتعلّق ما و ديگر

 .است «کشيده ترتيب رشته به و جمع

 واقع رد و روايي کتب در منقول معجزات به اختصاص است آن اول نيمه که را کتاب از مهمي بخش بنابرين

 و لفظال تحت يا اختصار به بوده عربي را آنچه و داده اختصاص السالم عليه رضا امام حيات زمان به مربوط

 آن فظالل تحت بعضي و خالصه بعضي باشد عربي آنچه» است کرده درج کتاب اين در و کرده ترجمه ملکا

( ص) الزمان آخر پيغمبر رحلت از بعد ايشان خالفت و امامت بر قاطع حجت تا نمايم بيان فارسي به را

 تام فعشن تا گرديده ظاهر ايشان خالفت و امامت زبانان فارسي به گردند مندبهره آن از شيعيان بوده بالفصل

 لهيا اقدس جناب خشنودي باعث و حقير خطيئات و معاصي رفع و آخرت نجات وسيله شايد باشد، تمام و

 .«شود پناهي رسالت حضرت و

 الرضوان لةوسي را آن اين بنابر: »کند انتخاب الرضوان وسيلة نيز را کتاب نام تا است شده سبب او نگاه همين

 ناي به حِدِه علي رساله - المحشر يوم الي عليهم صلوات - عشر اثنا ائمه از يک هر صوصخ به و نهاده نام

 غرض چون و رسانيدم اعالم علماي صحّه به و نمودم سعي خود وسع قدر به را يک هر و نموده جمع ترتيب

 آن آبروي به را جامع سهو که آن اميد بود، اطهار ائمه کرامات و معجزات انتشار هارساله اين جمع از کلي

 .«بخشند دين بزرگواران

 وراند در را تقيّه است، صفوي متأخر روزگار به مربوط شفاهي خاطرات بيشتر چرا که اين توجيه در وي

 رگوارانبز آن معجزات که گويندمي مردم بعضي که اين و: »نويسدمي دانسته مطلب اين عامل صفوي از پيش

 لکهب وقت چندين تا آن از بعد و زمان آن در چون اما...  يقين راه از است حرفي نيست، ضبط قابل و بسيار

 اخفاي در هم خود و بوده شديد بسيار تقيه – برهانهم اهلل انار – صفويه سالطين پادشاهي و دولت ابتداي تا

 .«يخروار نمونه باشد مشتي. است شده ضبط کم اعتبار اين به اندنمودهمي مبالغه عادات خوارق و معجزات

 صاياستق زمان اين تا اما کرده نقل را معجزات از برخي کدام هر پيشين علماي که اين به اشاره با نويسنده

 اما اشدب گرفته صورت امام حيات ايام معجزات باره در هايي نوشته بسا که اين نيز و نگرفته، صورت کاملي
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 توجيه ار کتاب اين نوشتن کار باشد، نکرده يفارس و جمع را آنها کسي بوده رحلت از بعد به مربوط آنچه به

 ذره اين براي که غفار خداوند فيض منتهاي بي درياي از» که اوست براي افتخاري اين حال هر به. کند مي

 .«شوم مشرّف شرف به و فايض فيض اين به که بود شده مقدر وقت اين در و شده ذخيره مقدار بي

 ودخ ديگر کتاب در وي اما ندانند، معجزه داده رخ امام رحلت از بعد را آنچه کساني بسا: گويدمي نويسنده

 بزرگان زا شماري که اين بر عالوه. است داده پاسخ پرسش به «المؤمنين امير معجزات في المتين حبل» نام به

 يمعل کربالي و اشرف نجف علماي و شيعي مالحسن و اردبيلي مالاحمد و مجلسي محمدباقر موالنا» مانند

 ينا به هم ديگري هاي پاسخ وي. «اندنموده ايراد معجزه لفظ به غيره و واقدي مثل علما از بعضي و بغداد و

 عجزهم فلسفه و باشد هدايتگر تواندمي هم حيات از بعد معجزات که است اين پاسخ يک. است داده اشکال

 .ندارند حيات وقت با تفاوتي و هستند زنده نيز رحلت در امامان که آن بر افزون. باشد داشته همراه را

 لظ پناه دين شهنشاه حمايت ظل در» را کتاب ين که گويدمي و کرده ياد دوم طهماسب شاه از اينجا در وي

 لقابا  صفحه نيم از بيش آنگاه و است نوشته «السالم عليهم انام ائمه مذهب مروج و اسالم بيضه حافظ اهلل

 شتمه امام مثال گردون قبه حريم در بال فراغ به تقيه بدون چون: يسدنومي آنگاه. است آورده سلطان براي

 دساق ارض اين سکنه خصوصاً عام و خاص همگي بر حضرت اعلي اين دعاي لهذا بريممي بسر السالم عليه

 .«است الزم الدوام علي بلکه شام و صبح هر متحتم

 به که کندمي بيان را کتاب مطالب فهرست پسس و آورده السالم عليه رضا امام ستايش در اشعاري اينجا در

 .خاتمه يک و فصل دو مقدمه، يک: است شرح اين

 سن و حليه و تولد محل و والدت تاريخ و لقب و کنيه و نسب و اسم: اول: است مقصد سه شامل مقدمه

 ... حضرت آن مادر اسم و آن سبب و وفات تاريخ و امامت ايام و مبارک

 .السالم عليهم عشر اثنا ائمه حقيت و عالمات و آثار و السالم عليه امام شناختن بيان در: دوم

 و نکات و اخبار و عموما اند کرده ذکر اثناعشر ائمه باب در( ص) رسول حضرت که نصوصي در: سوم

 ...مشتمله شواهد

 ايام زا بعد معجزات باره در دوم فصل و حيات ايام معجزات باره در اول فصل کتاب، اصلي فصل دو اما

 .است حيات

 که طب علم در ذهبيه رساله ترجمه در :دوم زيارت؛ ثواب و فضل باره در: اول. دارد مقصد دو هم خاتمه اما

 .نوشتند مأمون براي حضرت آن
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 حيات ايام معجزات باره در که اول فصل پس زان و يافته ادامه 101 برگ تا مقصد سه شامل مقدمه مطالب

 از داده رخ السالم عليه رضا امام حيات ايام در آنچه از معجزه 808 بيان از پس مؤلف. شود مي آغاز است

 .کندمي بيان السالم عليه رضا امام رحلت از پس معجزات بيان در را دوم فصل 818 صفحه

 کهن حديثي متون در همگي  اول بخش معجزات زيرا است، مطالب همين دارد تازگي کتاب اين از که آنچه

 به هک است آمده مطالبي دوم، بخش در اما. است شده تلخيص و ترجمه فارسي به اينجا در تنها و آمده شيعه

 .باشيم داشته آنها بر مروري است شايسته و دارد تازگي روي هر

 صفوي اخير دوره از اجتماعي و تاريخي هاي آگاهي

 السالم هعلي رضا امام قبر از که معجزاتي باره در طبرسي «احتجاج» کتاب از مطلبي نقل با فصل اين آغاز در

 صد به قريب و کرده عمر سال پنجاه چهل تخمينا خود رساله اين جامع حقير اين و: »افزايدمي داده روي

 و يعدال خاليق دعاي واستجابت انديافته شفا گنگ و شل و کور از حقير يادي در متجاوز بلکه نفر پنجاه

 کرده نقل حر محمد شيخ و رسدمي و رسيده مراد به مندحاجت ارهز چندين روز شبانه هر در است اليحصي

 نقل معجزه چند خادم طبيب شريف مالمحمد و امکرده مالحظه خود غريبه امور و معجزات از بسياري که

 يستب مذکور شهر هفتم و بيست روز تا الحجه ذي شهر هفتم روز از يازده و صد و هزار سال در گفته و کرده

 .«يافت فاش ماه آخر کور نفر يک و يافت شفا گنگ شل، کر، کور، زن، و مرد از نفر چهار و بيست يا نفر سه و

 باب در يکي فصل دو در کتاب خاتمه بعد به اينجا از. است کرده نقل معجزه 181 نويسنده 810 برگ تا

 .پذيردمي پايان کتاب 119 برگ تا و شده آغاز ذهبيه رساله ترجمه ديگري و زيارت

 .يابدمي خاتمه بگويد اثر اين تأليف باره در ديگري خاص نکته که آن بدون ابکت

 ت،اس بوده مؤلف توسط آن نگارش اصلي هدف که کتاب مذهبي جنبه منهاي  سطور اين نويسنده نظر از

 عليه رضا امام رحلت از پس داده رخ معجزات باره در که است حکاياتي همان يعني کتاب دوم فصل مهم،

 به ماست، مذهبي و اجتماعي تاريخ در توجهي قابل اشارات حاوي حکايات، اين. است شده نقل مالسال

 .کرد استفاده را مهمي نکات حکايات اين البالي از تمام دقت با توان مي که طوري

 طهماسب شاه دوران در صفويه سقوط از پس آن تکميل و شده نوشته 1119  - 1118 سالهاي ميان در اثر اين

 ناي. است نوشته دوم طهماسب سلطنت دوره در را کتاب که است گفت مقدمه در وي زيرا است، بوده مدو

 اصفهان از توانست طهماسب شاه و درآمد افغانان اسارت به حسين سلطان شاه که است زماني به مربوط

 .کند حفظ را صفوي دولت ماندن باقي اميد و بگريزد
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 و زيارت با ارتباط در مردم رسوم و آداب رضوي، حرم زائران، مشهد، ارهب در اطالعاتي حاوي داستانها اين

 .است ديگر مهم اما کوتاه نکات از بسياري

 در روزگار آن که هايي شخصيت و کشيکها، از حرم منصبان صاحب از بسياري نام حکايات اين در همچنين

 رممحت اشخاص معموال که هستند حکايات و ها قصه اين راويان افراد اين بيشتر. است آمده اند،بوده مشهد

 .هستند اعتنايي قابل و

 شايد مطالب اين ميان در. داشت خواهيم آنها مهم نکات از برخي و معجزات اين اهم بر مروري اينجا در

 در توجهي قابل اطالعات مؤلف که است 1111 سال در افغانان توسط مشهد محاصره به مربوط مهم نکته

 ثانيا و داستانهاست اين راوي به توجه اوال شده انتخاب فصل آن از ذيال آنچه. دهد يم دست به آن باره

 نکته دو اين حاوي که است شده انتخاب متن از بخشي بنابرين اجتماعي، و تاريخي نکات بر آنها اشتمال

 .باشد

 مودنن سياه و اميافته را امر اين توفيق که شد سال سي و حسينم امام داران ماتم از حقير اين چون: 1 معجزه

 يجمع و شده منسوخ مردم ميان از بستن آيين تاريخ آن از و امداده رواج شهر اين در حقير را خانه ديوار و در

 اندنموده تحسين داري ماتم نحو اين به که اندديده خواب در را اطهار ائمه مکرر مقدس ارض اين متوطنين از

 ....«کنندمي داري ماتم وضع خوب کرده، او تتبع مشهد مردم و نمايدمي داري ماتم وضعي خوب فالني که

 بخوا در را اي مرثيه وي. است جالب که کندمي نقل است خوابي بر مشتمل که ديگري حکايت سپس)

 رابرب در دارالحفاظ در مؤذن مالنصراهلل:( »که بيند مي شودمي مشرف حرم به وقتي روز آن صبح و خواندمي

 رجهد به که شد حاصل اميقين و کردم بسيار گريه. خواندمي را بند همين ايستاده حضرت آن مبارک روي

 از عضيب به شروع چون اين بنابرين شود نوشته مقام اين در که نبود مدعا اين مناسب هرچند و رسيده قبول

 :مرثيه. دش نوشته مقام اين در بند همان لهذا 1181 محرم ماه در که افتاد اتفاق معجزات اين

 کربال سلطان پيکر شکسته درهم    کربال ميدان به که فشان خون چرخ اي

 کربال طوفان صرر باد تند از    شکست دين برومند نخل که واحسرتا

 (است شده نقل ادامه در که اشعار بقيه و)

 ...سوزدمي همبارک روضه در صباح تا که هاييشمع که کرده نقل شريف حکيم ولد باقر مالمحمد: 3 معجزه

 تاخت را استرآباد ملعون انوشه وقتي در درآورده نظم به را آن استرآبادي خالصاي که است آن: 10 معجزه

 ... بود نموده
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 شهور مطابق الحرام محرم شهر 11 شنبه روز که کرده نقل آبادي خاتون طبيب شريف مالمحمد: 80 معجزه

 ....بود برده را او اموال حرامي جماعت اين از لقب مدتي که قندهار سمت مردم از مردي 1103 سنه

 هکرد نقل شريف محمد حکيم ولد باقر مالمحمد شعار صالحيت که شده واقع مذکور سنه در که: 81 معجزه

 ... داعي اين مرحوم والد که

 سال راند اندآورده نظم به مفصال را او شعرا که اردبيلي مرد نام علي کرباليي چشم يافتن شفا: 81 معجزه

 ... شده واقع 1119

 شيرازي مالعبدالباقي بود مردي که نمود نقل اردبيلي نقلي ميرعلي مآب افادت و سيادت و فضيلت: 81 معجزه

 .... نداشته خرجي و آمده السالم عليه رضا امام حضرت زيارت به مجاور اشرف نجف در

 نقل بود سان رضوي مقدس مشهد در و معتمد و علما جمله از که يزدي معصوم محمد موالنا: 89 معجزه

 (.شودمي نقل وي از هم ديگر حکايت دو.... ) نوبه که کرد

 شيکک شب که کرده نقل بود محترم حرم فراش که آثار فيض کار سر دار شربت حسناي حکيم: 81 معجزه

 ...ديدم خواب در بودم خوابيده دارالحفاظ در

 داماد و داشت نام باقر محمد حاجي صلحا جمله از رديم که کرد نقل مشهدي مالعبدالرزاق: 85 معجزه

 دهرساني بهم بسيار مال و بودم هندوستان در سال چهل که کرد نقل بود شيراز مدرسه مدرس يوسف حاجي

 (اوست از ديگر حکايت دو.... ) داشتم را السالم عليه الرضا موسي بن علي زيارت اراده و بودم

 رد دارالحفاظ در شبي من که کردمي نقل بود صالحي فاضل مرد که خادم اشرف الدين معين مير: 18 معجزه

 ... ديدم خواب در بودم خوابيده خانه کشيک

 دهشني خود آباء از موثقين از ديگران جمعي و بود ثقه مرد که مبارک حرم فراش محمدعلي حاجي: 11 معجزه

. دش شهر داخل بود گرفته را مقدس مشهد اوزبک خان عبدالمؤمن که وقتي در که اندکرده نقل خود بودند

. مايندن عام قتل که بود گفته آمده بر را مذکور خان. بود انداخته خان عبدالمؤمن طرف به تفنگي شخصي

 قتل هب را جمعي مبارکه روضه اندرون در که ايمرتبه به کرده بسياري قتل نموده عمل فرموده به خان مالزمان

 از عيجم آخر. بودند کرده قطع را ايشان دست بودند گرفته مبارک ضريح رب دست جمعي. بودند رسانيده

. ببخش امام خاطر به را ما که نمودند التماس رفته مذکور خان خدمت به مقدس ارض آن معتبرين و کسبه

 تنشکس شيشه راگ. بيندازند پايين آنجا از و ببرند گلدسته باالي کرده گالب يا آب را شيشه که بود گفته خان

 لدستهگ باالي به پري شيشه. فال اال و دارممي بر عام قتل از دست. است حق بر شما امام آمد پايين درست و
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 خورده زمين بر ديگر مرتبه شده جدا زمين از باز و خورده زمين بر نحوي شيشه. بودند انداخته زير به برده

 امع قتل از دست ديده را معجزه اين انخ عبدالمؤمن چون. بود شده ريخته آب نه و شکسته شيشه نه. بود

 .بود برداشته

 ... که نمود نقل نقي علي مير پناه فضيلت: 11 معجزه

 هک نمود نقل صلحاست جمله از يکي که خادم تقي محمد مير پناه صالحيت و نجابت و سيادت: 19 معجزه

 (.همو از ديگر حکايت دو...) قاين مردم از اعمي بود زني

 دختري بود است تأليف و تحرير حالت که 1111 سنه المرجب رجب شهر ششم شنبه سه زرو در: 11 معجزه

 .بود آمده سرور آن زيارت به خود اقرباي با و بود اعمي ساله نه که باخرز مردم از

 ... نمود نقل مشهدي مداح علي درويش مال ديگر :15 معجزه

 روانه شيراز دارالعلم از حقير که نموده نقل يهصالح مدرسه ساکن شيرازي قلي علي شعار تقويت: 10 معجزه

 ... السالم عليه الرضا موسي بن علي زيارت عزم به

 عيد زرو که نمود نقل اردبيلي نقي علي مير دستگاه کماالت و فضيلت پناه نجابت و سيادت: 11 معجزه

 ....بود غديري

 رسيده بهم مفاصلي وجع رساله اين جامع رضوي بديعي محمد ابن محمد الدين شمس حقير: 18 معجزه

 ...نبود مقدور حرکت و شدم گير زمين

 محترم حرم فراش رفيع محمد السالم عليه الرضا عتبة کليب آنچه که کرده نقل رفيع محمد شيخ: 11 معجزه

 سه... )و بود مي لقمان حوز محله در و داشت نام شفيع محمد و طبس مردم از بود شخصي امديده خود

 (.همو از ديگر حکايت

 يارتز احرام کشمير از کشميري ابراهيم مال که نمود نقل کشميري صادق محمد مال پناه فضيلت: 13 معجزه

 .... االطهار االئمة ثامن مطهر مرقد طواف و

 اوقات اکثر و است مقدسين و صلحا جمله از که مقدس مشهد ساکن خياط بيک ميرزا حاجي: 11 معجزه

 ... برده بسر عاليات اتعتب زيارات در را خود عمر

 آورده ثناال و التحية آالف عليه رضا امام بست به پناه شتري رساله، اين جامع حقير سن ابتداي در: 15 معجزه

 ... مقدس مشهد حاکم خان الياس حکومت ايام در
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 سيد رکاب سپهر کامياب نواب که وقتي در دستور همين به شتري رساله اين جامع حقير بادي در: 90 معجزه

 العلوي الباهر الحسب و النبوي الطاهر النسب صاحب دوران خواقين اشرف و اعظم جهان، سالطين سرور و

 حضرت به پناه باز شدند، مشرف طاهرين ائمه ثامن زيارت به اللهي ظل جاه سکندر سليماني ملک وارث

 دبردن اعلي اشرف همايون بنوا خدمت به و بيرون بست از را آن و بود آورده سختي شدت از( ع) رضا امام

 و فرمودند بسيار سفارش مرغوب وجه به شتر آن داري نگاه در مرتضوي و مصطفوي دودمان سالله آن و

 .بردند اصفهان به همراه

 اتنج راه سالک اوقات اکثر که رضويه روضه خادم موسوي محمد سيد مير پناه نجابت و سيادت: 91 معجزه

 ...عاليات عتبات

 ليمع مقدس مشهد گرفتن اراده به فراه و هرات تسخير از بعد افغان ابدالي اسد که 1110 سال رد: 98 معجزه

 ...دآم ظهور حيز به متناهيه غير معجزات و بودند متحصن فيروز طيبه بلده آن اهل روز پنج و ماه يک. آمد

 لغمب که کرد نقل...  يعشف محمد ميرزا ولد خادم موسوي مرسل محمد ميرزا پناه نجابت و سيادت: 91 معجزه

 ...بودم خريده نسيه به لندره تاجر از دينار هزار پنج

 (.بحار در مرحوم آخوند و صدوق از نقل به معجزه چند)

 داعي ينا براي بياض دشت مردم نام خانم سيده ضعيفه رساله اين تحرير از قبل سال هفت که اين: 93 معجزه

 ...بودم آثار فيض سرکار شفايدارال در و بيمار ايضعيفه که کرد نقل

 زا ضعيفه مؤلف حقير، اين کشيک در رساله اين تحرير حالت شنبه سه روز در 1118 سال در: 91 معجزه

 حکايت و... ) چشم که بود مدتي نام بانو صفيه مقدس مشهد کوهپايه دهات از است دهي که مايان مردم

 (.سال همان از خودش مشاهدات از ديگر

 ... اعمي زوراي مرد که نمود نقل بان کفش مؤمن بالييکر: 10 معجزه

 دور در روز چند و بود آمده معلي مقدس مشهد تاخت عزم به مردود غازي شير 1183 سال در: 11 معجزه

 سپاه و مردود آن ميانه و مقدس ارض آن سکنه و قوشن بين فيما جدل و جنگ روزه همه و نشست مشهد

 ارشک مير بيک قلي توکل. رساند دروازه نزديک کنده، جا از را رعيت و نقوش مرتب چند و شدمي واقع او

 برده ارگنج به را او بود، شده مردود غازي شير اسير جنگ در اين بر سابق که بود مسني مرد که مروشاهيجان

 از و بيدهطلمي اوقات بعضي را او و بود داده جاي را او خود خانه نزديکي در نموده، دستاخ گرفته را او آنجا

 هک وقتي در که کرد نقل من به خود مردود آن که کرد نقل من براي مذکور شکار مير. پرسيدهمي احوالها آن
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: فتگ گوينده که شنيدم غيب از صدايي شوم شهر داخل که بود نزديک کنده جا از را قزلباش و رعيت قوشن

 توانستمن خودداري که کرد غلبه من بر عيوض به واهمه سخن اين شنيدن از. است بس است بس. برگرد برگرد

 .رفتم برگشتم. کرد

 مجمد مردم از شخصي نام بختيار خواجه 1118 االولي جمادي شهر هفتم و بيست شنبه روز در: 18 معجزه

 ... بوده گير زمين و شل که بود سال ده مدت ترشيز دهات از است دهي که

 عليه رضا امام حضرت روضه که الثانيه جمادي شهر ششم شنبه روز در هجري 1118 سال در: 11 معجزه

 ... اعمي دختر نام نجيبه بودند کرده زنانه را السالم

 حقير يبرا درجه عرش مرتبه سدره منوره مقدسه آستانه مدرس اکبر علي مال پناه افادت و فضيلت: 11 معجزه

 ... صبحي طرف که کرد نقل

 است دهي که نو ده مردم از شلي ضعيفه هجري 1118 سنه المرجب رجب شهر دهم شنبه روز در: 19 معجزه

 (ديگر حکايت... ) خود والده اتفاق به مقدس مشهد دهات از

 بعد بود رساله اين تحرير حالت که هجري 1111 الثاني ربيع شهر سيم و بيست شنبه سه روز در: 13 معجزه

 ... داشته طفلي خاف حوالي باخرز مردم از ايضعيفه بود شده زنانه...  منوره مقدسه آستانه که ظهر از

 موسوي نحسي سيد بن نصراهلل سيد ابوالفتح النجيب حسيب مدقق محقق عامل عالم فاضل سيد: 11 معجزه

 استماع ايشان از مشافهه هم خود و اندنموده نقل الزاهرات روضات به مسمي کتاب در معلي کربالي مدرس

 (.کتاب همان از ديگر حکايت و.... )

 ...شنيدم ثقات جمعي از حقير که اندنموده نقل نورالدين ميرزا: 30 عجزهم

 زا ديگر حکايت و... ) مرحوم والد که کرد نقل آثار فيض سرکار نسق صاحب ابوالحسن ميرزا: 31 معجزه

 (همو

 ضوير مقدس مشهد ثقات اطباي بعضي از کرد نقل الصداره نايب ابراهيم آقا مدقق محقق فاضل: 31 معجزه

 (.همو از 35 معجزه تا.... ) علي اهلل صلوات

 ستا معتمدين و ثقات جمله از که نجفي علي شيخ ولد موسي شيخ شعار صالحيت و فضيلت: 10 معجزه

 ... اين از قبل وقت چند که کرد نقل مشافهه
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 11 زهمعج... )که کرد نقل جويني محمد الدين مالشمس ولد کاتب اکبر مالعلي شعار صالحيت:  11 معجزه

 (.اوست از هم[ 11]=

 افههمش است موثقين جمله از که مدرس صالح محمد شيخ شعار تقويت و صالحيت و فضيلت: 18 معجزه

 (.همو از[ 11]= 18 معجزه و... )بود شل مقدس مشهد مردم از مردي نام زمان محمد که کرد نقل

 .امآورده مقاله پايان در است اديبانه و زيبا بسيار که را آن متن و است مفصل که 19 معجزه

 ترتيب همين به و آمده 31 اشتباه به متن در... ) که درويشي ثقه مرد از نمود نقل ابوالحسن حاجي: 11 معجزه

 (.است يافته ادامه اشتباه

 (.همو از  11 معجزه... )که نمود نقل مذکور عطار ابوالحسن حاجي: 13 معجزه

 هک کرد روايت خادم موسي محمد سيد مير گاه دست وکماالت فضيلت پناه نجابت و سيادت: 15 معجزه

 حمدم سيد مرحوم نواده عاملي موسوي مرتضي سيد الکرام الفضالء اسوة و العظام السادات ساللة از شنيد

 عمورهم مطبخ جهت ساختم کاردي که کاردگر اصفهاني تقي استاد از شنيدم که کرد نقل او که مدارک صاحب

 دست در مذکور کارد باشد 1111 سنه که حال به تا پايانش و است جالبي حکايت که.. ). آثار فيض سرکار

 .است موجود است انام روزي سفرة که امام سرکار مطبخ طباخان

 معجزات از آنچه که نمودم عرض نهايت مغفرت هدايت سراپا رساله اين جمع بدايت در چون: 50 معجزه

 تمام تشهر نيشابور حوالي در باغ سوختن حکايت و نمايد قلمي مودهن استماع معتمدين از که رحلت از بعد

 ...شودمي نوشته نبنابري اندکرده نقل غيره و نيشابور پيشنماز مالجعفر پناه فضيلت مثل صلحا از نفر چند و دارد

 1115 سنه دز فقير که نمود نقل آثار فيض سرکار خدمه از يکي که صادق محمد شعار تقويت: 51 معجزه

 ...شدم روانه بودند نموده حواله ترشيز محال بر که داشتم وظيفه برات

 جمله از و ثقه مرد که محترم حرم فراش مالعبدالوهاب اطوار پسنده شعار تقويت و صالحيت: 58 معجزه

 حاجي آثار توفيق که نمود نقل است مقدسه آستانه ناظر جزء نايب است سال چندين که است معمرين

... بود دوم کشيک 1111 المرجب رجب سيزدهم جمعه شب بود اعمي چشم دو هر از که يزيتبر عبدالصمد

 (.همو از 51 – 51 معجزه)

 که من والده که نمود نقل مهدي مالمحمد مرحوم ولد حسين آقا پناه افاضت و افادت و فضيلت: 53 معجزه

 ...که مودن نقل صالحيت و شرف نهايت در و است مدرس فاضل محمد شيخ مرحوم صبيه
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 لنق است ثقه مردي که رضويه روضه خادم اصفاهاني مستعلي حاجي شعار تقوي و صالحيت: 51 معجزه

 1111 سنه در نمودم سکنا مقدس مشهد در و آمدم اصفهان از: همو از 55 معجزه... )اصفاهان در که نموده

 ....(برد بود آنجا در که من يعرف ما و عورات رخوت صندق دو آمده ما خانه به دزد شبي

 رحومم ولد مدرس و خادم محمد بدرالدين ميرزا دستگاه کماالت و فضيلت پناه نجابت و سيادت: 100 معجزه

 شوميه هاوزبکي که وقتي در که نمود نقل من براي است اي ثقه صالح فاضل مرد که نيشابوري ابراهيم ميرزا

 ...کردند غارت را ويهرض روضه و مقدس مشهد سکنه اموال و گرفتند را مقدس مشهد

 مقدس مشهد قلعه تسخير عظم به هرات بلده از بسياري لشکر با افغان محمد 1111 شوال ماه: 101 معجزه

 ناءالث و  التحية آالف عليه الرضا موسي بن علي حضرت از زياد معجزات و نمود محاصره را قلعه ماه دو آمده

 و ودب آنها اسير روز بيست که تربتي مسعود الدين اللج ولد صفي محمد که اين جمله آن از. گرديد ظاهر

 زرو در بود اسير که بود ماه دو قريب که جام دهات از است دهي که لنگر مردم جامي بخشي ولد بخش خدا

 در دو هر ما که نمودند نقل حقير براي دو هر و شدند شهر داخل نوقان دروازه از گريخته حجه ذي پانزدهم

 تدس دو هر که آوردند منشي خيمه به را قلندري مرد و بوديم بود محمد منشي که فيخا معين ميرزا پيش

 ...و بود سوخته

 مدرس مالمحمدرضا عالمي اطوار ستوده مآب فضائل حضرت مذکور محاصره وقت در که آن: 108 معجزه

 ...ديدم ودمب لمشغو عيدگاه دروازه محافظت به شبي که نمود نقل حقير براي مقدس آستانه سرکشيک نايب و

 شبي بود، نموده محاصره را مقدس مشهد قلعه مردود محمد که بندي قلعه اوقات همان در ايضا: 101 معجزه

 و دستجرد دروازه بين ما از يکي و نوقان دروازه سمت از يکي: آوردند يورش شهر سمت دو از شبها از

 انهايينردب و نشاندند پس را آنها بادليچ و گتفن گلوله ضرب به شده خبردار زود نوقان دروازه مردم و سراب

 سراب و دستجرد دروازه سمت برج مردم و گريختند انداخته راه ميان در بودند آورده همراه ساخته که را

 به را ننردبا شده، چاچي شير داخل بودند گذشته خندق از افاغنه و شدند خبردار ديرتر بود، پناه کايي چون

 تفنگ رتي و شوند شهر داخل که بود رسيده بن به نزديک آمده نردبان باالي به و ندبود گذاشته قلعه ديوار

 جمعي و نمودند فرار آخر نمودند مقتول را جمعي و مجروح را جمعي و بودند انداخته آنها جانب به بسيار

 ه که افاغنه جماعت که کردند نقل. آمدند شهر به گريخته اسرا

 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/892 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/892
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 (ق0151 – 0111) آبادي حبيب معلم مرحوم از يادي

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  18/  01: سايت روي انتشار تاريخ

 

 که است فعال متتبع و کاوشگر يک از اي نمونه - االثار مکارم سترگ اثر نويسنده - معلم مرحوم: خالصه

 .ريزد نمي دور را يادداشتي هيچ و برد مي بهره تواند مي که منبعي هر از افراد حال شرح نوشتن براي

 (ق1151 – 1110) آبادي حبيب معلم مرحوم از يادي

 در اصفهان، در 1111 اسفندماه دوم روز در آبادي حبيب معلم محمدعلي مرحوم محقق دانشمند بزرگداشت

 ودخ فرهيختگان بزرگداشت براي شهر اين مردم که است وااليي همت نشان شهرداري مرکزي کتابخانه محل

 زيزمع دوست مديون را افتخار اين و کنم صحبت محفل اين در دقايقي تا داشتم را آن افتخار هم بنده. دارند

 .هستم اصفهان دانشگاه استاد چلونگر دکتر جناب

 وستايير کامال زمان آن که اي منطقه نامند، مي حبّاد را آن اختصار به که بود اصفهان آباد حبيب از معلم مرحوم

 تحصيل هب شروع و آمد شهر به دوستي دانش انگيزه به صرفا زاده، روستايي يک عنوان به هم معلم خود و بود

 هکاس مدرسه در او اقامت محل.  کرد مي تدريس را مغني و سيوطي مانند سطح ادبي دروس نيز بعدها و کرد

 دشاي که آنها از يکي و نوشت را خود حال شرح بار چندين وي. بود شهر اين کهنه ميدان نزديکي در گران

 .است شده چاپ وي االثار مکارم پنجم جلد مقدمه در که است همان باشد هم ترين جامع

 محقق و استاد درگذشت، 99 سال در که زماني و شد برگزار وي براي اصفهان در بزرگداشتي 1191 سال در

 را وا و بود وي ميزبان معلم، عمر اخير سال ده در که روضاتي محمدعلي سيد عالمه يعني اصفهان برجسته

 وي اشعار باره در که اشعاري و مقاالت به را بخشي پنجم، جلد مقدمه در بود، داده جاي خود خانه محل در

 .داد اختصاص بود شده سروده

 دوره دانشمندان و علما حال شرح در وي االثار مکارم است، نوشته معلم مرحوم که فراواني آثار ميان در

 رد مجلد هشت تاکنون کتاب اين از. اوست اثر ترين جامع و بهترين( تولد سال حسب بر هم آن) قاجاري

 .اند شده متولد 1850 سال تا که شود مي دوره اين از رجالي شامل و رسيده چاپ به سال چهل از بيش طول
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 راسانخ سفرنامه در االخوان عراضه يکي ام ديده من آنچه. است متنوع و زياد بسيار نيز معلم مرحوم ديگر آثار

 علماي حال شرح و کرده ديدار مختلف شهرهاي از مسير طول در وي. ارزشمند بسيار است اثري که است

 ادهد را جالبي اطالعات نيز حرم در مدفونين و مشهد مورد در خصوص به و نموده ضبط و ثبت را مناطق آن

 اهدهمش توان مي کتاب اين در را ديگر بسياري و سبزواري هادي مال بهايي، شيخ طوالني حال شرح. است

 .کرد

 اختيار در آثار آن نسخ همه اکنون. باشد توجه قابل بايد هم او پهلوي دوره رجال در معنوي مقامات کتاب

 .فرمايد عنايت ايشان به را آنها نشر و طبع توفيق خداوند که است اميد و است تيروضا عالمه

 امن به مشهد علماي از يکي باره در که در را معلم مرحوم از ديگري نوشته دست هم بار يک سطور اين راقم

 حال رحش آن اهميت. کرد چاپ ايران اسالمي ميراث در بود، او نوشت خود حال شرح و سبزواري اهلل آيت

 در و يعين شاهد خود که را مزبور رويداد از مفصل شرحي و داشت گوهرشاد قيام به که بود عنايتي دليل به

 .بود کرده درج آن در بوده مسجد

 شتمه و هفتم هاي جلد در خصوص به دارد خودش که ارزشي منهاي االثار مکارم که گفت بايد البته صد اما

. دارد اه حال شرح بر روضاتي عالمه که است ذيولي و تکميالت و عليقاتت آن و کرده پيدا مضاعف اهميتي

 در وجود تمام با را عمري که است مردي تالش حاصل و شده نوشته پژوهش و دقت نهايت در مطالب اين

 .بود خواهد کم کنم اصرار هرچه باره اين در. است کرده صرف ها گفته يابي درست و تحقيق

 عبداهلل اجهخو به نسبت مؤلف اين از. دارد هم هايي انتقاد بيگاه و گاه ها بحث تکميل بر عالوه روضاتي استاد

 يا. (8110 ص ،3 ج) دارد او ستيزي شيعه باب در اي صفحه چند و است نگران کرده ارادت اظهار انصاري

 1199 ص ،9 ج) است دانسته گويي اغراق نوعي را آن کرده حد بي ستايش جمال سيد از مؤلف که اين از

 يستن روضاتي استاد خوشايند هم اين و داشت مثبت نظر نوعي به هم صوفيه مشايخ باره در معلم(. 1191 –

 مرحوم به متعلق ها حال شرح بهترين از يکي. زند نمي اي حاشيه و گذرد مي موارد از بسياري در گرچه

 .است عالي بسيار استاد تکمله که است اصفهاني ابوالحسن سيد

 رحش نگارش در را ممتدي خط يک ما که کنم عرض بايد االثار مکارم يعني او سترگ کار و معلم باره در اما

 علم مرکز روزگاري که شهر اين در نگارشي سنت يک عنوان به آن از داريم حق که بينيم مي اصفهان در حال

 .کنيم ياد بوده دانش و

 .نوشت دوازدهم قرن در را العلماء رياض افندي عبداهلل ميرزا عالمه – 1
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 .نوشت چهاردهم قرن اوائل در را الجنات روضات اصفهاني خوانساري باقر محمد عالمه – 8

 .کرد تأليف چهاردهم قرن دوم نيمه در را االثار مکارم آبادي حبيب معلم دانشمند محقق و - 1

 نامهزندگي شامل و شده وشتهن وسيع و باز نگاهي با آنها همه که است اين آن و دارد جالبي  ويژگي خط اين

 آنها علمي عالئق افراد، گرايش منهاي آثار اين در. شود مي طايفه و مذهب هر هر از انديشمندان و عالمان

 حثب محل آنها از کساني اما شده توجه هم سياسي هاي شخصيت به که آن رغم به و گرفته قرار بحث مورد

 افندي عبداهلل ميرزا که داريم توجه. است داشته پيوند هم هنگفر به کارشان از اي گوشه که اند گرفته قرار

 سنت اهل علماي کبار حال شرح نيز روضات در. است داده اختصاص سنت اهل علماي به را مجلدي هم

 الدين مصلح سيد مرحوم اصفهان همين در. هست مکارم در که است محلي فرا ديد همين مهم. است آمده نيز

 و است محلي فرا نگاهي معلم، نگاه اما کرد سپري اصفهان علماي حال شرح نوشتن براي را عمري مهدوي

 .آورد مي هم را اسالمي بالد بلکه ايران تنها نه علماي

. بنويسند را حالها شرح اين بيشتري دقت با تا است گذاشته او اختيار در را فرصت اين قاجاري دوره انتخاب

. ابهاستکت مطالب از آوري جمع صرفا آنها باره در نوشتن کار و مانده باقي مکتوب مطالب پيشينيان باره در

 ممتد خط يک که اين روي هر به. است االدب ريحانه سترگ اثر چهاردهم قرن در ها نوشته دست آن نمونه

 .است توجه جالب يافته ادامه روش يک با تقريبا اصفهان شهر در

 الدنب شيعه علماي حال شرح بيان محدوده در امين سنمح سيد و طهراني آقابزرگ که خطي که البته صد

 اعالم طبقات آنها ترين شاخص که آثار اين خلق با نيز بزرگان آن. بود روش همين و  خصلت همين با کردند

 زا نيمي قريب امروزه. درآوردند محض گمنامي از را شيعه علماي از بسياري است، الشيعه اعيان و الشيعه

 ذمآخ در نوشته چهاردهم قرن نخست نيمه و سيزدهم قرن در شيعه علماي براي بزرگ قاآ که هايي حال شرح

 .است آمده محدود بسيار يا نيامده يا ديگر

 که عيمنب هر از افراد حال شرح نوشتن براي که است فعال متتبع و کاوشگر يک از اي نمونه معلم مرحوم اما

 آثار در يا آنها کنار در يا را اش گذشته کارهاي. ريزد نمي دور را يادداشتي هيچ و برد مي بهره تواند مي

 وعمطب هاي نوشته در روزگار آن در که آن رغم به ها يادداشت اين از بسياري. کند مي تکميل يکسره جديد

 .است دسترسي قابل غير اکنون اما بوده

 تيدوس علم که زماني در هم آن زيست مي اصفهان مانند شهري در که است مهم اين ويژگي اين با معلم براي

 اهش رضا دوره در را شهر اين علميه مدارس موقعيت کسي اگر. بود شده محدود جهت هر از سنتي سبک به
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 زرگب رضاشاه عصر در که بود نسلي از خود معلم. دهد سر گريه آن خاطر به دارد حق بنگرد، پهلوي اوائل و

 زد مي سوسو و مانده باقي صفوي دوره از که را علمي سنت هم کرد، حفظ را خود تدين هم او اما شدند

 هبوسيد را سنت و رفتند بدر راه از دوره اين در او قطاران هم از بسياري که بود حالي در اين. داشت نگاه

 .زدند لگد آن به حتي يا گذاشتند کناري

 ايام و داشته رفاقت هم با سالها دو اين و – گفته معلم وصف در اشعاري ضمن در همايي مرحوم که اي نکته

 ردهک تشبيه سمعاني به را او که است اين – اند بوده هم کنار در متوالي هاي ساعت اصفهان در همايي اقامت

 رفت مي شهري به شهري از وي. دارد خود ديگر آثار و االنساب در را خصلت همين درست سمعاني. است

 را سمعاني انساب حموي ياقوت اگر. نوشت مي نسابا در را آنها آورده دست به علما از هايي آگاهي و

 ياربس را ياقوت زحمت سمعاني واقع در. هست امروز که بود چيزي آن نصف او البلدان معجم کتاب نداشت

 وجه ينهم به او عنايت نشانگر باز که کند مي تشبيه هم نيشابوري حاکم به را او همانجا وي. است کرده کم

 .است معلم مرحوم

 فاميل نام عنوان به را آن ق 1119 سال در نويسد مي خود که معلم همين نيز تخلص و بود شاعر معلم مرحوم

 ثالوام تاريخ ماده اغلب خودش گفته به که هم آنها اميدواريم که دارد هم شعري دفاتر. است کرده انتخاب هم

 وي االخوان عراضه از را او شعر زا نمونه يک اينجا در اما. شود منتشر است تاريخ علم در نوعي به و اينها

 .آورم مي است خراسان سفرنامه همان که

 قديم يزدان الطاف کز شکر

 کريم خداوند افاضات وز

 سفر اسباب من بهر شد ساز

 ظفر با بيرون خانه از آمدم

 آمدم خراسان ملک جانب

 آمدم خوراسان چون خاور سوي

 سبزوار شهر به من رسيدم تا

 زار سبزه طراوت از باشد که آن

 زمان فخر روضه اندر رفتم
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 جهان فرد آن هادي مال حاجي

 خداي فيوضات کز حکيمي آن

 نماي ره بد جهان حکيمان بر

 عشق راه پير و فياض عارف

 عشق شاه او آمده طريقت در

 برين خلد نسخه روضه چه وه

 عجين عنبر با گرديد او خاک

 بود خاک و آب نورانيش که بس

 بود افالک بر تابنده آن از نور

 شمار و بيحد حظ آن از بردم

 کردگار براي کردم شکرها

 فسوس با آنجا از گشتم روان پس

 طوس پاک ارض به من رسيدم تا

 بهشت خرم نسخه طوسي چه وه

 خشت مرجانش از و خارک عبيرش از

 پاکزاد اي شريف ارض اين شرح

 مراد و بدلخواه گويم چسان من

 شود حد بي آن شرح گويم هرچه

 شود کاغذ من هفتاد ويمثن

 رضا قبر رؤيت فيض بعد

 صفا بردم و کردم زيارت کش
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 ولي و پير روضه اندر رفتم

 عاملي بهاء شيخ حضرت

 واالمقام همان احوال شرح

 نيکنام اي وفات تا تولد از

 ام گفته سمائي رشحات به من

 ام سفته آنجا در را مطلب در

 آرزو بود سالها پس مرا مر

 روبرو مبگرد را مزارش که

 عنبرين بهشت رشک بقعه

 زمين روي جنت رشک بلکه

 گلش و آب آراسته عبير از

 دلش روضه بدان شايق ولي هر

 شده برتر برين چرخ از نورش

 زده آتش را قلب تجلي واز

 جليل شيخ آن نزد در را خويش

 ذليل و خوار بنده همچون ديدم

 مرقدش بپاي من اوفتادم

 بيحدش صفاي و فيض خواستم

 آنجناب شريف روح اگويي

 آفتاب چون ظل افکند حقير بر

 خويش قلب اندر ديدم صفايي که
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 پريش شد صفايش کن قلبي چه وه

 من که کرباسي االسالم حجت

 مؤتمن اي ام ديده زاو ها لطف

 رضا هفتم قبله سمي آن

 خدا بادا معين کاري بهر کش

 نامدار رجاء من اوستاد

 کامکار من شدم افاضاتش کز

 حکيم اخضر و اختر نورچشمش

 عليم بکائي نادم و قادر

 هو بحر غريق چشمانم نور

 او نام محمد با شد علي که

 اصغري مداح و مسکين و دکتر

 عنبري هم اهلل اسد مصطفي

 مرتضي سيد و عبداهلل سيد

 رضا هستم او کز عبداهلل مال

 رشيد غمگين بود من همره

 سعيد قبر آن فيض او خود برد

 شبان و روزان اي بارالها

 نهان باشد ات بنده بر لطفها

 الرضا موسي علي دين شاه حق

 عطا کردي شرف وي بر بسي که
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 دگر سال تا جمله نصيب کن

 سفر سازند زمين مينو اين سوي

 قبول را معلم زيارات کن

 رسول سبط اين به بخشا وي جرم

 شرف گنبد زين يافت که او چشم

 نجف شاه گنبد از شرف ده

 آستان آن زا وي گردد سگي که

 راستان وجود از يابد فيض
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 (اثر چند در ديدگاه چند مقايسه) عاشورا باره در دوباره

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  18/  81: سايت روي انتشار تاريخ

 

 شروطم را پيشنهادي هر امام که بود دليل همين به. نبود هدف واقعا( ع) حسين امام براي شدن کشته: خالصه

 .کرد مذکراه و وگوگفت «سعد بن عمر» با بارها و داد اوضاع تغيير براي عزت حفظ به

 (قرآني خبرگزاري) ايکنا با مصاحبه

 ردهايرويک از اعم ـ معاصر مختلف رويکردهاي از خود تحليل باب در نشست، اين ابتداي رد جعفريان استاد

 «هيديش سيدجعفر» دکتر مرحوم و «آبادينجف صالحي اهللنعمت» اهللآيت مرحوم مطهري، شهيد استاد مرحوم

 نه؟، اي است حصحي تاريخي مباحث به کالم علم ورود آيا که پرسش اين به پاسخ در و عاشورا قيام به ـ

 يک که ستا تفسيرهايي مختلف، داليل به شود،مي عاشورا قيام از که تفسيرهايي که است آن حقيقت: گفت

 شرايط لحاظ به ها،کتاب آن نگاشتن زمينه شناخت بدون و است حاکم هاآن از يک هر بر گفتماني نظريه نوع

 .کرد قضاوت هاآن به راجع تواننمي مکاني، و زماني

 ستا آمده مآخذ در که است اقوالي و تاريخ با ارتباط در ها،کتاب قبيل اين از بخش يک واقع در: افزود وي

 افکنده ايهس هاآن تحليل و ترتيب و چينش و اقوال بر دوره هر در که است گفتماني از متأثر ديگر بخشي و

 هايهديدگا و پژوهشي مسائل از جداـ  آبادينجف صالحي مرحوم اثر ،«جاويد شهيد» کتاب نمونه، براي. است

 واقع در و 1118 از بعد هايسال تحوالت محصول ـ امام علم مانند کالمي، مسائل از برخي درباره خاصش

 .بود شده مطرح اسالمي حکومت مسئله به نسبت شيعه سياسي فلسفه در که است رويکردي

 حکومت» کتاب ،«جاويد شهيد» کتاب تأليف انزم در که مطلب اين به اشاره با «اسالم سياسي تاريخ» مؤلف

 لبتها. اندبوده هم زادهم فکري، لحاظ به کتاب دو اين: گفت بود، شده منتشر نيز( ره) خميني امام «اسالمي

 از پس اما بود، شده مطرح کساني سوي از هم آن از پيش حتي و 1111 سال در اسالمي حکومت بحث

 صالحي مرحوم «جاويد شهيد» کتاب بايد ترتيب بدين. گرفت يشتريب شتاب نظريه اين ،18 خرداد جنبش

 .دهيم قرار بررسي مورد هاسال همان فضاي در را آبادينجف
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 خود اهميت تقريبا انقالب از بعد سال دو تا آن موضوع و داشت ادامه 1193 سال تا فضا اين: کرد تأکيد وي

 رايب که هاييخواسته به عجالتا ايران اسالمي جامعه و شد تشکيل اسالمي حکومت که چرا داد؛ دست از را

 نگاه الکرب مسئله به گونهآن که نداشت اهميت برايش قدرآن مسئله اين ديگر و رسيد بود، کرده قيام هاآن

 .کند

 عاشورا لهمسئ با رابطه در جديد گفتمان يک تولد به اشاره با تهران، دانشگاه تاريخ گروه علمي هيئت عضو

 هاياعدام که 1191 سال از بيشتر و شد آغاز انقالب از قبل البته جديد گفتمان اين: گفت جنگ، هايسال در

 .بود ايتازه کامال بحث ما سياسي فرهنگ در بحث اين و شد مطرح هم شهادت بحث شد، آغاز شاه

 از که هااعدام ولينا و رسيدند شهادت به هازندان در ايعده و کرد پيدا ادامه شاه هاياعدام: افزود وي

 رايب شريعتي دکتر «شهادت از پس» معروف سخنراني. کرد متأثر را همه شد، شروع خلق فدائيان و مجاهدين

. ندداشت هم با نزديکي روابط و بودند نزديکش آشنايان جزو که بود مشهدي هايچپي همين از نفر دو اعدام

 .کرد راداي هاآن شدن کشته از بعد شب سه را سخنراني آن که شد متأثر موضوع اين از قدرآن شريعتي دکتر

 «شهادت» فهومم با زياد طوربه عاشورا تحليل بينيممي که اينجاست: کرد تصريح «قرآن تحريف افسانه» مؤلف

 اما. دبو نکرده مطرح آن از پيش را شهادت کسي کنيم تصور که است انگارانهساده البته. خوردمي پيوند

 است يعاشوراي تازه گفتمان در مهمي مسأله دوره، آن سياسي اوضاع در هاتحليل بر گفتمان اين افکندنسايه

 .يابدمي ادامه هم جنگ دوره در که

 وبارهد و رسدمي تحميلي جنگ به آن ميراث و کندمي پيدا ادامه هاشهادت اين که نکته اين بر تأکيد با وي

 مسيدعبدالکري» شهيد نظريه: گفت کند،مي پيدا گونهادتشه کامال تحليلي تحميلي، جنگ در عاشورا،

. دبو مبارز يک نيز وي که چرا بود؛ همين نيز «آموخت بايد( ع) حسين از که درسي» کتاب در «نژادهاشمي

 و بود اسالمي حکومت نظريه به مربوط يکي شد؛ ايجاد 18 سال از بعد عاشورا به نسبت گفتمان دو بنابراين

 .شهادت نظريه هب مربوط ديگري

 خوانيم،مي دوره آن در که را هاييکتاب که بگيريم نظر در بايد حال هر به: کرد خاطرنشان دانشگاه استاد اين

 آن تمانيگف هايريشه دنبال به بايد برويم، آن تاريخي هايبحث و تاريخي هايريشه دنبال به کهآن از بيش

 ياتشنظر از برخي لذا و است خواهياسالمي حکومت ضايف تأثير تحت آبادينجف صالحي مرحوم. باشيم

 کردندمي تأکيد سخنانشان در هم( ره) راحل امام که چرا شود؛مي ديده هم( ره) خميني امام هايفرمايش در

 که تاس ايجويانهشهادت گفتمان يک در شريعتي دکتر نظر اما. کرد قيام حکومت براي( ع) حسين امام که

 .است جنگ فضاي و شاه هدور ادامه محصول
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 اتمام و عاشورا بر حاکم گفتماني نظريه دومين گذشت به اشاره با وگو،گفت اين ادامه در جعفريان استاد

 لبيق ارادت ابراز مانند روحي، فضاي يک و ادبيات به تبديل شهادت فرهنگ ديگر پس آن از: گفت جنگ،

. ندک پيدا ارادت ابراز براي را ايتازه مناسب حملم که است اين دنبال به و شودمي حسرت فضاي و عميق

 .کنندمي پيدا مداحان که است اشعاري جديد محمل اين

 روحي، لحاظ به باراين اما. شد شکوفا بسياري استعداد و کرد رشد خيلي جنگ در ما مداحي البته: افزود وي

 .بينيممي هامداحي در ما که است ييفضا همان که طلبيدمي را ايتازه فضاي اياسطوره و آرماني فکري،

 محور يک صرفا که را جريان اين ابعاد و کنيم تحليل را هامداحي نظر مد مفاهيم بايد ما که است روشن

 .بشناسيم درست است، عاطفي

 در اشوراع تقويت علت بايد که نکته اين به اشاره با ،«صفوي دولت طلوع تا ايران در تشيع تاريخ» مؤلف

 به جنگ از بعد که رويکردي در واقع در: کرد تصريح دهيم، قرار بررسي مورد را جنگ از بعد ايهمداحي

 .ايمداشته جنگ از بعد که هستيم تحولي فرايند تأثير تحت داريم، عاشورا

 تهياف هامداحي و اشعار اين در انعکاس که را شرايط اين با متناسب فضايي بايد اکنون: کرد تأکيد وي

 تانداس و قصه شعر، هااين. نيست ديگري و من تاريخي کتاب ديگر عاشورا ادبيات اين. کنيم وجوجست

 .شودمي منتشر جلدي هزارده چند تيراژهاي با هاييکتاب يا مجالس در جمله از که است

. 8. جنگ از دبع دوره. 1: از عبارتند باال از که برشمرديم را دوره سه تاکنون پس: داد ادامه دانشگاه استاد اين

. 1. است نژادهاشمي شهيد و شريعتي دکتر «شهادت» هايبحث تأثير تحت و شهادت هنگامه که ايدوره

 که بيست دهه و رضاشاه دوره تا برويد طورهمين و است اسالمي حکومت نظريه طرح زمانه که ايدوره

 .درسمي «آبادينجف صالحي اهللنعمت» اهللآيت به اوجش و شودمي سياسي آرام آرام هنگام اين در عاشورا

 رياتنش اگر: گفت بيست، دهه بر حاکم خصوصيات به اشاره با «حديث تدوين تاريخ بر ايمقدمه» مؤلف

 اين رتبام هاآن در که يابيمدرمي ببينيم، را شدندمي منتشر بيست دهه در که را «اسالم پرچم» و «اسالم آئين»

 وجود قاجار دوره در البته گفتمان اين. بگيريم عبرت و سياسي درس عاشورا از بايد ما که شودمي تغذيه فکر

 .نداشت

 کممک که بود مشروطه در. نبود مطرح عاشورا از سياسي درس گرفتن مسئله اصال قاجار، دوره در: افزود وي

 سائلم نوع اين دنبال مشروطه که اين دليل به نشد، طرح درست زمان آن گفت بايد اما. شد مطرح بحث اين
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 و شدند تهکش دولتي دستگاه توسط کساني هم مشروطه در البته. بود تجدد دنبال به بلکه نبود، عاشورايي

 .نبود عمومي مشي، اين روي هيچ به اما باشد، شده سياسي هايبرداشت آن از که بود ممکن

 از انتقاد و عاشورا مراسم به حمله داشت، وجود دوره آن در چهآن: گفت «عاشورا نهضت بر تأملي» مؤلف

 فيمن منظري از واقع در. کنند مسائل از گونهاين صرف را خود پول بايد مردم چرا کهاين و بود خوانيروضه

 حليلت به تريجدي توجه که بينيممي را متدينين دفاع هم طرف آن از اما. کردندمي نگاه عاشورايي مراسم به

 .داشتند عاشورا سياسي

 مشروطه که تگف بايد اثباتي صورت به: کرد تصريح عاشورا قيام مسئله به مشروطه دوران رويکرد ببا در وي

 دنبال به روطهمش که بود اين هم دليلش. بود آن مظاهر از انتقاد دنبال به بلکه نبود، دين از سياسي فهم دنبال به

 .سنت نه بود تجدد

 که مذهبيون: گفت متجددين، به امر اين در هاهبيمذ پاسخ و العملعکس به اشاره با جعفريان استاد

 شوراعا از ايتجربه چه سياسي لحاظ از ما که دادندمي پاسخ گونهاين بدهند، را متجددين جواب خواستندمي

 گيريم؟مي

 منظري زا بايد که معتقدم بلکه نداشتند، تاريخي ريشه مباحث اين گويمنمي حال هر به: کرد خاطرنشان وي

 سالي چه در ،است شده نوشته عاشورا باب در که کتابي هر که ديد بايد. نگريست قضايا اين به متفاوت کامال

 جاهپن دهه که انقالب دهه در. ديگري فکر چهل دهه در و بود حاکم فکر يک بيست دهه در مثال شد؟ نوشته

 .ديگر تفسيري هم جنگ از بعد و است حاکم تفسير يک است،

 مختلف رتفاسي زمانه و زمينه شناخت بدون که نکته اين بر تأکيد با وگو،گفت اين ادامه در جعفريان استاد

 با اچر ما و شودمي گونهاين چرا بپرسيم کهاين: گفت کرد، درک هم را تفاسير اين خود تواننمي عاشورا،

 .نيست تاريخي امر يک عاشورا کهاين براي بگوييم بايد هستيم؟، مواجه امري چنين

 وييمگمي قرآن مورد در که گونههمان. است تفسير قابل که است قرآن شبيه ايگونه به عاشورا: افزود وي

 واقعا هم شايد. بدانيم محقق را امر همين بايد نيز عاشورا قيام مورد در کرد، آن از توانمي مختلفي تفاسير

 .بماند باقي ما ايبر درسي عنوان به هميشه براي عاشورا تا است خواسته گونهاين خدا

 مشکل يک ما مشکل بسا که دهممي هم را احتمال اين: کرد اظهار ادامه در ،«عاشورا نهضت در تأملي» مؤلف

 و ترديج نگاه يک تأثير تحت را کربال که ديگري امر. ايممواجه عاشورا واقعه با گونهاين که باشد معرفتي
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 مطرح عنوان اين تحت پرسشي بيست، دهه سپس و ضاشاهر دوره در که بود اين درآورد، تريخردمندانه

 چيست؟ خرافه که شودمي

 در. اندهکرد مطرح هاآن در را مباحث اين متدينين خود که برد نام توانمي را کتاب و مقاله هاده: افزود وي

 ونچ اند،م باقي رضاشاه دوره از پرسش اين چيست؟ خرافه که کردندمي مطرح را پرسش اين هم مطبوعات

 ليو داريم، قبول را دين ما که کردندمي اظهار ديگري، امر هر خاطر به يا و بهانه عنوان به يا رضاشاه دوره در

 .پذيريمنمي را خرافه

 دوره ينا تئوريسين که هم هاييآن: گفت باره همين در «صفوي دولت طلوع تا ايران در تشيع تاريخ» مؤلف

 «کسروي احمد. »نداشت ايشدهتعريف چهارچوب خرافه البته موقع آن. اندکرده مطرح را امر همين اند،بوده

 هاينگاه همين حد در را آن برخي اما. شد اسالم سپس و تشيع منکر حتي که کرد افراط باره اين در قدر آن

 .کردندمي محدود خوانيروضه و داريهيئت به قاجاري، عصر از مانده باقي افراطي

 هر ورهد اين در که بينيممي کنيم، بررسي را قاجار دوره در عاشورا ادبيات اگر که مطلب اين هب اشاره با وي

 و است گريه ادبيات قاجار، دوره در عاشورا ادبيات: گفت دارد، وجود آن در «بکا» عنوان داريم، که کتابي

 دوران آن در داريم، اکنون که معنايي آن به هم مداحي. شودنمي عاشورا واقعه از ايسياسي برداشت نوع هيچ

 .بود تعزيه تنها بلکه نداشت، وجود

 هاينقل از ترکيبي و است دوره همان محصول تعزيه: کرد تصريح «شيعه امامان سياسي فکري حيات» مؤلف

 هايزيهتع اگر. بود هاآن دنبال به هم قاجا دربار خصوص به که است هنري و ادبيات و آداب و ضعيف تاريخي

 تفريح لهوسي غالبا و دارد زشتي صورت و است مفتضح بسيار که شد خواهيم متوجه ببينيم، را قاجار دوره

 صورت داراي تعزيه، اما مردم ميان در. است «دولت تکيه» هايتعزيه به مربوط مطلب اين البته. است

 .است هم ايخالصانه

 دولت يهتک هايتعزيه زني متن، آن در که است ردهک چاپ را متني اخيرا کهاين به اشاره با دانشگاه، استاد اين

 تعزيه ماه دو طي هاآن: گفت است، کرده گزارش شاه ناصرالدين زشت رفتارهاي با همراه را اشراف خانه و

 ناي در و را کربال فقط نه آوردند،مي در تعزيه صورت به را اسالم تاريخ تمام اصال. کردندمي برگزار را

 .کردندمي وارد را وجود خيالي هايداستان اقسام و انواع هاتعزيه

 رحومم نظريه که کنممي تأکيد هم باز: کرد تصريح آبادي،نجف صالحي مرحوم نظريه به اشاره با جعفريان

 محصول ،است ترجدي ديگر آثار از بسياري با مقايسه در که اشتاريخي تحقيقات منهاي آبادي،نجف صالحي
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 تا هستند تالش حال در ايام اين در همه. است شده توليد کشور اين در 1118 سال از بعد که است اينظريه

 .کنند ايجاد را اسالمي حکومت

 و دکنمي استفاده تاريخ از ديگري و دهدمي قرار کنکاش مورد را اسالمي حکومت اين فقه يکي: افزود وي

 ثمباح از يکي حتي کنند، مطرح را بحث اين تا هستند تکاپو در همه. کالمي هايبحث از ديگر يکي آن

 .تاس فقيه واليت و اسالمي حکومت به مربوط هم «گلپايگاني سيدمحمدرضا» اهللآيت مرحوم خارج درس

 نشان اشوراع گفتماني تحليل در رويه اين که نکته اين بر تأکيد با ،«حديث تدوين تاريخ بر ايمقدمه» مؤلف

 را اعاشور خدا گفت بتوان شايد: گفت تاريخ، براي نه هاست،آن به علقمت و مردم براي عاشورا که دهدمي

 دارد ودوج چنانهم پرسش يک البته. بکنند آن از مختلفي تفاسير دارند حق مردم و است آفريده مردم براي

 چيست؟ عاشورا تفسير منطق که اين آن و

 تفسير آيا. ييدبگو بايد هم جااين گفتيد، قرآن مختلف تفسيرهاي بحث در که چه هر گفت بايد: کرد تأکيد وي

 تفسير کي که است خوب «طنطاوي» تفسير يا است؟ فلسفي تفسير يک که است درست طباطبايي عالمه

 بايد اسيرتف اين ميان اصال يا است؟ ادبي تفسيري که است خوب «زمخشري جاراهلل» تفسير يا است؟ علمي

 داشته وجود تاريخي منطق يک بايد هم جااين. دارد وجود دبيا ـ تفسيري منطق يک جاآن در. کرد جمع

 داشته پاس هم مختلف تفسيرهاي حرمت حال عين در و شود رعايت خوب بايد تحقيق هايروش. باشد

 .شود

 چيزي تنها است، درست تفاسير اين از يک کدام من براي که بپرسد کسي اگر: کرد خاطرنشان جعفريان استاد

 همه هب و شود رعايت بايد علم اين در تحقيق منطق که اين از نظرصرف که است اين يمبگو توانممي که

 .شود مراعات بايد هم آن عمومي مقبوليت هست، که چهآن شود، داده پاسخ هم پژوهشي احتمالي اشکاالت

 آن عمومي ليتومقب درست، تفاسير انتخاب در که نکته اين بر تأکيد با وگو،گفت اين ادامه در جعفريان استاد

 چيزي هم علما و کنندمي قبول را چيزي مردم ايدوره هر در که کرد اذعان بايد: گفت شود، مراعات بايد هم

 باشد جتح بايد ترند،دقيق که علمايي نظريات و هاگفته که معتقديم نظريات اين طبق هم ما و پذيرندمي را

 .آيدمي پديد عمومي صورت به اجماع نوعي نخواهيد، يا بخواهيد کهاين بدون شما تقريبا و

 اين مخالف که هاييآن و دارد وجود هم اجماع مخالف البته. داريم اعتنا رويه اين به دين در ما: افزود وي

 قتحقي منطق رعايت با آنان نظريه روزگاري اگر. کنندمي اجماع مورد نظريه کردن محدود به شروع اجماعند،

 .نداريم کنيم، پيروي آن از که اين جز ايچاره ـ مقلد عنوان به ـ ما فتند،پذير اکثريت و کرد غلبه
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 هايريهنظ در که است اشکالي اين واقع در: کرد تأکيد «صفوي دولت طلوع تا ايران در تشيع تاريخ» مؤلف

 کي نوانع به ما اما. است کالمي ترجدي هايبحث به نياز آن از رفتبرون براي و دارد وجود جديد گفتماني

 .مورخ نه است فيلسوف کار اين. کنيم دنبال را آن توانيمنمي مورخ

 هاهد اسامي: گفت است، «گريه» مفهوم مفهوم، ترينمهم قاجار، دوره در که مطلب اين به اشاره با ادامه در وي

 «بکاء» کلمه صفوي، دوره در اما. شناسيممي است، رفته کار به هاآن در «دمع» مفهوم يا مفهوم اين که را کتاب

 .رفتنمي کار به زمان آن در کلمه اين اصال و نداريم قاجاريش شکل به را

 ما که بودن تصوري مطلقا بود،( ع) حسين امام به نسبت صفوي دوره در که تصوري: افزود دانشگاه استاد اين

 دوره در کتاب يک اگر. است کم( ع) حسين امام درباره هم کتاب صفوي دوره در. داشتيم قاجار دوره در

 صفوي دوره در خامي تصور( ع) حسين امام درباره. داريم قاجار دوره در کتاب صد آن ازاي در داريم، صفوي

 «ةالشهداروض» کتاب که است گفتماني تيموري دوره بر حاکم گفتمان. بود مانده بجا تيموري دوره از که بود

 .است آن مظهر

 و عاشورا موضوع به هجري هشت و هفت قرن نگاه محصول «ضةالشهدارو» که نکته اين بر تأکيد با وي

 آن در صرعنا اين تمام يعني است؛ شيعي و سني صوفي، واليي، عرفاني، نگاهي نگاه، اين: گفت است، روضه

 هک اسالم تاريخ. است داستاني اصال زمان آن در تاريخ کهاين ترمهم و است هم داستاني البته و هست

 .نويسندمي داستاني نويسند،مي

 را «منتخب» کتاب عرب، شيعه يک صفوي دوره اواخر در البته: کرد اظهار «عاشورا نهضت در تأملي» مؤلف

 هايورهد در واقعه اين کردن تاريخي غير در کتاب اين. بود تاريخي غير و نادرست مسائل از مملو که نوشت

 توانممين غلط؟، يا است درست تاريخي لحاظ به «هداروضةالش» بپرسيد اگر اکنون. داشت زيادي تأثير بعد

 .دهم جوابي

 هک هاييکتاب و آمده عمومي فرهنگ در که ايجنبه آن منهاي را عاشورا منشأ بياييم اگر اما: افزود جعفريان

 از فقط ما ينويستاريخ که دهممي اطمينان تقريبا شما به من کنيم، بررسي تاريخي لحاظ از تنها شده، نوشته

 حتت هنوز که بود اين هم آن علت. بود بيشتر خيلي آن نماييواقع يعني بود؛ جدي خيلي چهار تا دو قرن

 .داشت را خودش خاص فضاي هم هاآن چند هر. نبود فضاها اين تأثير
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 توحف» به هجري چهارم قرن در ايدوره يک در شما: کرد تأکيد تهران دانشگاه تاريخ گروه علمي هيئت عضو

 درستي. ودشمي داستاني فضاي هنگام، اين در اسالم تاريخ و عاشورا فضاي که بينيدمي و رسيدمي «اعثمابن

 .دهيد نشان توانيدنمي جاهايي در و دهيد نشان توانيدمي جاهايي در را هاآن نادرستي يا

 ،«مرجان و لؤلؤ» در «نوري حسين» ميرزا مرحوم هجري، چهاردهم قرن اوائل در که نکته اين به اشاره با وي

 عاشورا دروغ، نکوهش با کوشيد نوري محدث مرحوم: گفت پرداخت، خواني روضه و منبر آداب بحث به

 که بود آن از بعد دهه چندين. نيافت توفيق من نظر به اما دهد، نجات دروغين هايخوانيروضه دست از را

 .شد فراهم نوري مرحوم خواسته براي راه و شد عوض جامعه فضاي

 اند،بوده مانيگفت فضاي تأثير تحت همه که نيست اين سخن اين معناي البته: کرد خاطرنشان جعفريان استاد

 عاهايشاد «آبادينجف صالحي» مرحوم اگر. است شده ترضعيف مرور به تاريخي نگاه بگوييم توانيممي اما

 انقالب از پس ولي. کرد بپا غوغا چهل دهه خراوا در اما افتاد،نمي مقبول بود، کرده مطرح قاجار زمان در را

 شده خارج روال و دور از هاسال اين در «صالحي» مرحوم هايکتاب که بينيدمي اکنون لذا شد، خارج دور از

 .است

 در که «آبادينجف صالحي» مرحوم ادعاهاي که نکته اين بر تأکيد با وگو،گفت اين ادامه در جعفريان استاد

: گفت است، شده خارج روال و دور از هاسال اين در و انقالب از پس اما بود، کرده بپا غوغا چهل دهه اواخر

 و ردندک حل که را خود مشکل و مسئله و کنندمي پيدا اقبال زماني آن، به مردم آيد،مي پديد ايمسئله وقتي

 .کنندنمي هابدان توجهي ديگر کردند، پيدا را خودشان راه

 تفسير شهر مساجد تمام در تقريبا که است 93 تا 90 هايسال گراييقرآن هايبحث شبيه مرا اين: افزود وي

 هم آن. يمداشت قرآن تفسير به مارکسيستي رويکرد ما هاسال آن در. گفتندمي قرآن تفسير همه و بود قرآن

 .شد تعطيل جلسات آن که بود آن از بعد. است دوره اين محصول

 شما آيا: فتگ انجامد؟،نمي تاريخي گرايينسبي به شما قرائت آيا که پرسش اين به پاسخ در جعفريان استاد

 داريم کماتمح ما کنيد؟مي مطرح را گرايينسبيت بحث دارد، وجود مختلفي قرآني تفاسير کهاين نسبت به

 در ما. است گونههمين نيز تاريخ در. است نظراختالف هاآن تفسير سر بر که هاستهمان هم متشابهات و

 نيز و جزئيات از بسياري درباره اما. است محکم زيرا داريم، توافق آن رويدادهاي کليات و کربال واقعه اصل

 .شوديم رويداد اين تحليل در گفتماني عناصر نفوذ سبب که هاستهمان هااين و داريم نظراختالف هاتحليل
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 مشکل ند،هست مردم به متعلق و شوندمي مردمي خيلي هک هاييپديده داشت توجه بايد اصوال: کرد تصريح وي

 امکان حد رس تا بايد که کنممي نيز تأکيد حتي بلکه کنم،نمي انکار من. است بيشتر خيلي زاويه اين از هاآن

 جديد، هايوشر کارگيري به با و کنيم بيشتر را محکمات دايره و بازگرديم تاريخ در تحقيق منطق و تاريخ به

 .شويم نزديک واقعه اصل به

 اين أثيرت تحت که است کسي کمتر کهاين به اشاره با ،«صفوي دولت طلوع تا ايران در تشيع تاريخ» مؤلف

 و زمينه و اريخيت متون تأثير تحت و هستند متفاوتي هايدوره به متعلق نويسندگان اين: گفت نباشد، فضاها

 ستنده فکري هايسنت برخي و سياسي جاري تحوالت هاانگفتم اين هايمؤلفه از برخي. هستند خود زمانه

 عنايشم کند،مي غلبه ديگر هاينگرش بر مذهبي نگرش يک وقتي. بکنند تغيير است ممکن دوره هر در که

 .شودمي ديگر هايدوره از بيش خاص گفتماني فضاي يک ايجاد در تأثيرش که است اين

 دهه هب متعلق شهيدي مرحوم: گفت نيز «شهيدي سيدجعفر» تردک استاد مرحوم ديدگاه تحليل مورد در وي

 ايونهگ به افکار بيست، دهه از بعد که کردم عرض هم قبال. هاستزمان آن به متعلق فکرش و است بيست

 نرسيده سالميا حکومت تشکيل مسئله به هنوز و است گرفتن عبرت و تاريخي مسائل کردن سياسي دنبال به

 .بود مسائل گونهاين از فارغ هيديش مرحوم البته است؛

 هاسال آن در شهيدي مرحوم ابتدايي هاينوشته به اگر اما: کرد تأکيد «عاشورا نهضت در تأملي» مؤلف

 به يزن او که بينيممي داشت، «سعيدي سيدغالمرضا» مرحوم همسرش، پدر به هم خاطريتعلق که بازگرديم

 کربال ملهج از و تاريخ روزها آن که بينيممي و بود مهم پاکستان و فلسطين او براي و بود سياسي معنا همين

 .ديدمي سياسي را

 يشهر بايد شما. بود هم مصري هايانديشه و «حسين طه» تأثير تحت بعدها شهيدي مرحوم البته: افزود وي

 «الطريقمعالم» تا و يدبياب مصر المسلمينياخوان هايانديشه و «قطب سيد» آثار در را ايرانيان از برخي افکار

 .کجاست هاآن هايريشه که بفهميد توانيدنمي نخوانيد، را قطب سيد

 عبارتي به يا ما گفتماني مشکل که نکته اين بر تأکيد با تهران، دانشگاه تاريخ گروه علمي هيئت عضو

 سند به درست ابتدا زا فقه، مانند ما که است اين در جمله از حاکم، فضاهاي از ما نويسندگان تأثيرپذيري

 اشتيمد اصول علم و منطق و چارچوبه فقه مانند عاشورا، تاريخ در اگر ما: گفت نکرديم، توجه تاريخي روايات

 در ماا کرديم،نمي نزول گفتماني افراط از حد اين به شايد کرديم،مي بررسي را روايات سنديت و داللت و

 .است نبوده اين ما روش عاشورا تاريخ
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 دهندهنشان را امر اين و پردازيممي واقعه بازسازي به که است اين تاريخ در ما روش: کرد اطرنشانخ وي

. رسيممي واقع به بسازيم، را سازيهم سازمان يک بتوانيم اگر. دانيممي تاريخي قضاياي نادرستي يا درستي

 و بحث هب توانندمي هم بقيه و شتگذا کنار را روايتي توانمي فقه در. نيست فقهيات مانند تاريخي مباحث

 .ندارد وجود کيفيتي چنين تاريخ در اما کرد، نقد را دليلي توانمي يعني بپردازند؛ فحص

 نيستند، تندمس فقهيات مانند تاريخي مباحث که نکته اين بر تأکيد با وگو،گفت اين ادامه در جعفريان استاد

 بلکه است، کالمي هاينگره تأثير تحت فقط نه تحليل و رتفسي لحاظ به مذهبي ـ تاريخي رويداد يک: گفت

 جدا ناسيششيعه باب در مثال. شودمي مربوط مذهب يا دين اصل به که است نيز تريکلي هاينگرش از متأثر

 .داريم هم ديگري نظريات ما امام، علم مبحث مانند کالمي ريز مباحث از

 ديگر رتيصو به برخي و کندمي معرفي را شيعه معنا يک هب «طباطبايي مدرسي سيدحسين» مثال: افزود وي

 عاشورا يرتفس بر که است آن مهم بلکه نيست، نظريات اين از يکي نادرستي يا درستي مهم. شناسندمي را آن

 در ـ لوغ از او خاص تفسير با ـ غالي ضد انديشه يک از متأثر «آبادينجف صالحي» مرحوم. گذاردمي تأثير

 .است نگره اين از متأثر هايشکتاب تمام بلکه جاويدش، شهيد کتاب فقط نه و است شيعه شناخت

 اشورا،ع قضيه در فقط نه را امور اين پاي رد کهاين به اشاره با تهران، دانشگاه تاريخ گروه علمي هيئت عضو

 جريانات آن با ار دخو تکليف ابتدا بايد ما پس: گفت بينيم،مي وضوح به هم عقيدتي و کالمي مباحث در بلکه

 قاجاري هايدوره مانند اند،ادواري که هاييآن چه و شيعه از ما تلقي دو مانند اند،عمده که هاييآن چه فکري،

 .کنيم مشخص...  و تيموري و

 و قليدت مراجع سوي از کربال مسئله با ارتباط در حادي مسائل است سالي چند که ما دوره در: کرد تأکيد وي

 که اوتمتف گفتمان دو هم شايد. هستيم روروبه ايتازه گفتمان با هم باز شود،مي مطرح متفکرين از برخي

 و لوغ شناسي،شيعه به مربوط هايبحث دوباره اخير، سال ده اين در که بينيممي را هستند مندقدرت دو هر

 خاص ادبيات نيز دوره اين محصول و است شدن مطرح حال در است، عزاداري به راجع که هاييبحث

 .دارد را خودش

 نيستند دائمي کدامهيچ هاگفتمان اين حال هر به اما: افزود «صفوي دولت طلوع تا ايران در تشيع تاريخ» مؤلف

 و يمکن مطرح را ديگري نظريات کنند مجبور را ما و شوند مطرح ايتازه اجتماعي و سياسي شرايط شايد و

 .بپذيريم
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 ظرياتن به قائل آبادي نجف صالحي مرحوم که است درست آيا که پرسش اين به اسخپ در جعفريان استاد

 در شيعه رتصوي که گفتم هم قبال: گفت است؟، «طاووسابن» نظريه منتقد و «طوسي شيخ» و «مرتضي سيد»

 بمکت و ترقليع بغداد مکتب. است بوده متفاوت بغداد مکتب با قم مکتب. است نبوده يکسان تاريخ گذشته

 .است آمده پديد هانگرش اين در تغييراتي هم بعدي ادوار در. است ترحديثي قم

 از خيبر به که استنادي منهاي صالحي، آقاي مرحوم که است اين تصورم کلي طور به من: کرد تصريح وي

 تامدع بلکه است، غالي ضد نگرش از متأثر فقط نه دارد، امام علم حدود درباره شيعه کهن متکلمان اقوال

 مدهع. است چيزي هر از بيش مسأله اين تأثير. است چهل دهه اسالمي حکومت رايج گفتمان تأثير تحت

 «جاويد شهيد» کتاب با را تکليفمان بايد ما که جاستاين. است نکته اين اثبات براي ايبهانه ديگر مستندات

 .بگرديم آن دنبال گذشته در که آن نه کنيم، روشن او

 ودنب داستاني خاطر به بيشتر طاووسابن: کرد اظهار «طاووسابن» زمانه و زمينه مورد در شگاهدان استاد اين

 وشتهن خوانيروضه مجالس براي راآن که آن دليل به کتاب اين در او نگاه. است انتقاد مورد اش«لهوف» کتاب

 مباحث اشد،ب مطرح گفتماني ثبح کهآن از بيش جااين. نيست انديشند،مي ترتاريخي که کساني مقبول است،

 صورت بيشتري کار بايد طاوسابن عالئق ديگر به نسبت حال اين با. است مطرح گوييمستند و تاريخي

 .گيرد

 ما و تاس متفاوتي انسان هم طاووسابن خود. شود شناخته بيشتر دوره اين در «حله» مکتب بايد: افزود وي

 عبارتي به و خطابه و خوانيروضه عالم به مسأله که جاآن تا اما. است بوده خبر چه «حله» در دانيمنمي هم

 عامه انمي عاشورايي موجود فرهنگ با که گويممي بپرسيد، را من عقيده اگر گردد،بازمي شعر و بيان هنر به

 مرز به ارک تا و باشيد نداشته کار زياد دارند، برخورد عاطفي ـ مذهبي پديده يک عنوان به کربال با که مردم

 نگاه زنده را کربال گونهعزت هايارزش و دهند انجام را خودشان کار مردم بگذاريم نرسيده، انحراف و شرک

 .دارند

 و عاشوراست به راجع ادبي متن يک «روضةالشهدا» مثال: کرد خاطرنشان خصوص همين در جعفريان استاد

 در کتاب ناي با که هاييمخالفت. نيست خيتاري يا و است تاريخي اثر اين که نيست مطرح پرسش اين جاي

 .داشت هم تاريخي جنبه هامخالفت اين البته. بود خردگرايانه فضاي از متأثر شد، چهل دهه

 ادامه رد طباطبائي، عالمه دانشگاه علمي هيأت عضو و اسالمي کالم و فلسفه مدرس ،«ذکياني غالمرضا» دکتر

 يرونيب ديدگاه يک شما ديدگاه: گفت جعفريان استاد خنانس خصوص در پرسش، چند قالب در نشست، اين

 فرن يک اگر ديگر سال بيست آيا. کرديد اشاره هم خودتان حتي و هاجريان همه به ديدگاه اين در که است
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 تعلق فتمانگ کدام به و گيرندمي قرار کجا جعفريان آقاي آثار که بپرسد تواندمي کند، نگاه بيرون از خواهدمي

 ؟دارند

 از نوع اين به که يافت را کسي دوازدهم يا دهم قرن در مثال توانمي آيا کهاين ديگر پرسش: افزود وي

 نانآ زمانه و زمينه به توجه با ديگران نظرات تحليل به خود، نظر اعالم از قبل و باشد رسيده خودآگاهي

 و ر؟خي يا دارد مورخ يک دروني نگاه در تأثيري هيچ بيرون، از نگاه در خودآگاهي اين آيا عالوه به بپردازد؟

 يا بييناتت به راجع هم شما فرمايش و تاريخي تبيين نام به امري و داريم تاريخ نام به امري ما کهاين دليل به

 توانيممي کنيم،مي نگاه بيرون از ما وقتي آيا است، عمومي فرنگ تأثير تحت که است تاريخي هايجريان

 که يمبرس چيزهايي به تاريخي مواد با هاآن نسبت و برخورد از و بگذاريم هم کنار را تبيينات اين مجموعه

 اند؟نرسيده هابدان هم چهارم و سوم قرن مورخان حتي

 جودو بيروني و دوم درجه نگاه هم گذشته در آيا کهاين: کرد اظهار هاپرسش اين به پاسخ در جعفريان استاد

 به قتيو ،«صدوق» شيخ مرحوم مثال. پراکنده صورت به اما داشته، وجود چرا، بگويم بايد نه، يا است داشته

 را هاآن ي،پيرامون و بيروني نگاه به هاآن بنديتقسيم با و دهدمي ارائه را تحليلي چنين رسد،مي طبي روايات

 .کندمي نقد

 در. گذارندنمي بيروني نگاه را اسمش اما داريم، را نظرها اظهار اين موردي صورت به هم فقه در: افزود وي

 بيروني، اهنگ که بگويم بايد کلي طور به. شودمي مطرح دروني توجيه اسم به اما است، بيروني نگاه اين واقع

 هگرو يک عضو معموال خودمان گذشته فرهنگ در ما. است جديد و شناسانهمعرفت غربي، وارداتي امر يک

 طرفانهبي و دکننمي نگاه بيرون از که داريم هم استثنائاتي البته. هستيم ديگران درباره کردن قضاوت حال در و

 .نگرديم هندوئيسم هايانديشه به بيرون از که استثناست يک «بيروني ابوريحان» مثال. کنندمي گزارش

 کسهيچ من نظر به: گفت ذکياني دکتر دوم سؤال مورد در تهران، دانشگاه تاريخ گروه علمي هيئت عضو

 و يطمح جامعه، تأثير تحت هم ما. کند رها کلي به آن بر حاکم فضاي و پيراموني محيط از را خود تواندنمي

 هايروش راه از تاريخي يابيحقيقت به ديگرمان چشم حال عين در. هستيم عمومي فرهنگ متشکله عناصر

 .است دوخته پژوهش معمول

 هست، معال در حقيقتي که است درست اين. هستيم معلق تمتشابها و محکمات ميان دائما ما: کرد تأکيد وي

 با نهايت در را خود محک که است عامه فرهنگ با آن از ترکيبي شود،مي پياده که چيزي آن عمل در اما

 و هرمنوتيک مباحث در امور اين بررسي. دهدمي نشان عمل در تأثيرگذاريش و مردم ميان مقبوليت

 اسخپ هاپرسش اين به تواندنمي مورخ يک. است تاريخي مباحث از جدا هک گيردمي صورت شناسيمعرفت
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 ماا آورد،مي شواهد تنها مورخ. تاريخي اشکال نه است، فلسفي و معرفتي اشکاالت اشکاالت، اين. بدهد

 .بدهد قاطعي پاسخ معرفتي مشکالت اين به تواندنمي

 انزم به متعلق هم من مسلما: گفت عاشورا امقي از خويش تلقي باب در «عاشورا نهضت در تأملي» مؤلف

 ع در. هستم خودم خاص
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 0191 - 0199 رخدادهاي و ديدگاهها از علم اسداهلل روايت

 جعفريان رسول: نويسنده

 1113/  01/  01: سايت روي انتشار تاريخ

 

 شما نافعم از و کنيم مي خرج را خودمان پول که هستيم کشوري تنها ما: امريکا سفير ساليوان به علم: خالصه

 دآخون بساط: شاه(. 909 – 901/ 1 :علم خاطرات) هست هم ما خود حيات الزمه اين البته. نماييممي دفاع

 (1/11) است اضمحالل به رو

 

 مقدمه

 1191 مهرماه هفتم تاريخ با و شده آغاز 99 ماه فروردين اول تاريخ از علم اسداهلل خاطرات مجلد ششمين

 امريکا در عليخاني علينقي ويرايش با  Ibex انتشارات توسط( 8001) تازگي به مجلد اين. يابدمي خاتمه

 کامل عهمجمو اين ترتيب اين به و بود شده منتشر وي خاطرات از جلدم پنج اين، از پيش. است شده منتشر

 دربار وزارت از خواست او از شاه مرداد 11 در و رفت ايران از معالجه براي تيرماه 85 در علم. است شده

 نفروردي در  نيز علم و آمد کار سر آموزگار دولت مرداد 19. نوشت را اش نامه استعفا هم او که بدهد استعفا

 .مرد کشور از خارج در 93 سال

 برخي افشاي دليل به خاطرات اين اهميت. است شده صحبت بارها آن هاي ويژگي و علم خاطرات باره در

 رسمي غير و رسمي هاي ديدگاه خاندان، اين اعضاي ميان خانوادگي مناسبات و پهلوي دربار درون مسائل از

 از محدودي بخشهاي در مملکت اداره سيستم ويژه به و  خلي،دا و المللي بين مسائل از برخي باره در شاه

 در شاه و علم با نوعي به که افرادي باره در اطالع  ويژه طور به و همچنين. است خصوصي و عمومي مسائل

 رسمي غير هاي مداخله عربي، کشورهاي و اسرائيل باره در شاه و علم خاص هاي ديدگاه اند، بوده جريان

 براي حقوق تعيين کشور، آن و کشور اين به آن پرداخت با مملکت پول کردن هراج المللي، نبي امور در شاه

 علم راتخاط در که است مسائلي از ديگر، خصوصي مسائل از بسياري و عالم ورشکسته هاي شاهزاده بيشتر

 .است گرفته قرار توجه مورد افتاده پا پيش و جاري مسائل عنوان به
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 به را رکشو امور تمام که است اي استبدادگرايانه نگره نوعي کرد، استشمام توان مي کتاب اين متن از آنچه

 ايبر است، سير او زعم به شکمشان چون که داندمي مقداريبي هايانسان  را مردم بيند،مي خود سلطه زير

 عن» مشت يک تنها هستند خارجي شده تحريک هم آنها که او مخالفان او باور به. کنند شورش بايد چه

 .خورندب توانند نمي گهي هيچ شاه زعم به البته و خواهندمي را پدرشان ارث گويا که هستند( کذا) «تلکتوئل

 نخست و مجلس براي اعتباري و ارزش کمترين که دان چيز همه است مردي خاطرات، اين در شاه تصوير

 که مقاالتي از. شودمي رنجيده باشد، علم سوي از ولو انتقادي کوچکترين از. نيست قائل ديگران و وزير

 از مخالفتي نوع هر پشت و آشوبدمي بر دهندمي انتشار ايران آميز انفجار اوضاع باره در خارجي مطبوعات

 را او خطري هيچ که ندارد ترديدي کمترين او حال، اين با. بيندمي کار در را خارجي دست کبير و صغير

 ور آخوندي شاه نظر از و است  شپشو آخوند چند حکايت علم، نظر از روحانيون مخالفت. کندنمي تهديد

 .است نابودي و اضمحالل به

 حتت را آنان و کرده ايجاد سروصدا روسپي يک با سياستمدار يک رابطه مدرن، دنياي در که هنگامي درست

 و فساد باره رد طويل و عريض شرحي کتاب اين در وقاحت کمال با علم دهد،مي قرار فراوان فشارهاي

 يرازش در امريکايي خانواده يک در که امريکايي دختر يک به حتي شاه. دهدمي ارائه دربار در موجود فحشاي

 زا بارها. داردمي برحذر باره اين در اتفاقي نوع هر بد بازتاب از را او علم و دارد طمع چشم کنندمي زندگي

 از بلکه خود اعمال از شرحي فقط نه علم و شودمي انجام رکا اين براي مخصوص پروازهاي ايرلند و فرانسه

 علم خاطرات از نقل به گزارش اين در باره اين در آنچه. کندمي گزارش وضوح به هم را وليعهد و شاه

 آنها نقل بابت از حال عين در و است اندک بسيار داشت، دست اين از هم پيشين مجلدات البته و ايمآورده

 .يمکن مي عذرخواهي

 نهاآ از بيشماري حجم که رود مي احتمال و شده چاپ درباريان از تاکنون که خاطراتي ميان در ترديد بدون

 تفردوس خاطرات با کم دست شاه به آن نزديکي لحاظ به علم خاطرات تاکنون شود، چاپ آينده سالهاي در

 به. است شده نوشته انقالب از پس يکي آن و انقالب از پيش خاطرات اين که تفاوت اين با. کند مي برابري

 در موجود اطالعات بااليي حجم که است خاطرات اين از بعدي شاه خصوصي زندگي در علم ورود عالوه،

 .است داده اختصاص خود به را کتاب اين

 تداراندوس خدمت که نمود يادداشت مطالبي و کرده کتاب اين بر مروري تفنن قصد به سطور، اين نويسنده

 قائقد و ظرائف و شده خوانده بار چندين کتاب اين بايد که است باور اين بر حال عين در شد، واهدخ عرضه

 طمپرتال سالي باطن در اما ثبات با سالي ظاهر در که سالي در درست هم آن شاهنشاهي دولت شناخت در آن
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 نوشته نچهآ غالب و نگرفته تصور کاري زمينه اين در ترديد بي. گيرد قرار تأمل مورد بود، پهلوي رژيم براي

 .است بوده بغض و حب همراه شده

. مکن خواهي عذر آورم مي اشارت به را کتاب اين در موجود خصوصي مسائل از برخي که اين از بايد هم باز

 کرده، حکمراني کشور اين بر سال 13 که است کسي با ارتباط در هم در آن و شد، منتشر وقتي گفت بايد اما

 به دسترسي عجالتا که را خوانندگاني آمد حيفم حقيقت. گذاشت آن روي خصوصي عنوان تواننمي ديگر

 فاسد افراد مشت يک دقيقا ما باستاني و بزرگ ايران حاکمان که گذارم غفلت در نکته اين از ندارند کتاب

 بوده علم دمانن زگومجي و چاپلوس مشت يک نيز آنان اطرافيان و بوده متکبر و خودخواه سواد، بي باز،روسپي

 را اهش که رود مي جلو چاپلوسي در قدر آن و برده کار به شگفت تعابير شاه وصف در شام و صبح که اند

 هر به(. 801 ص. )داند مي عظيم خلق لعلي انک آيه مصداق( ص) پيامبر با مجلد، اين جاي دو در کم دست

 ابکت.  است شده درج آنها از پس يا پيش هم توضيحي گهگاه که است هايي گزيده آمده ذيل در آنچه روي

 .است شده محدود آن از استفاده بابت اين از و شده منتشر اعالم فهرست بدون االسف مع

 !بياموزد داري مملکت درس ها،امريکائي به بايد شاه

 ها امهن و ديدارها گزارش و شاه با روزانه صورت به علم ديدارهاي شرح عموما که کتاب برجسته نکات از

 به نسبت غربيها شگفت تمجيدهاي و ستايشها انعکاس است، ايران باره در خارجي مقاالت و نظرها اظهار و

 در روردينف پنجم در راکفلر. باشد تواند مي درباريان و شاه تحميق قصد به تنها که ستايشهايي. است شاه

 عسري خيلي ما کارهاي عکس بر: گفتم[ علم] من. است بطئي خيلي ما کارهاي: دارد مي اظهار و است ايران

 کسينجر(. 81 ص. )بياموزد ما به داري مملکت که ببريم آمريکا به سال دو يکي را ايران شاهنشاه: گفت. است

 ولي اشمب سياستمدار پرکارترين کردم مي خيال من :است گفته علم به و گرفته پيش در را رويه همين هم

: تگف و کرد تعريف شاهنشاه بزرگي و عظمت از زيادي مقداري[ افزايدمي لمع. ]اند زده جلو ايران شاهنشاه

 شاهنشاه بيني روشن از زيادي مقدار[ کسينجر همين] باز(. 115 ص) نداريم بزرگتر ايشان از امروز دنياي در

 سناتور(. 150) داشتيم سروکار عجيبي وضع با دنيا از منطقه اين در نبود ايشان وجود اگر :گفت و کرد تمجيد

 عرض فصيلت به :کرد نقل شاه براي اينچنين او که بود گفته مطالبي علم به بود آمده ايران به که هم بي برچ

 ص) نيست امروز جهان در ليدري چنين :گفت مي و بود شده شاهنشاه عظمت مفتون اندازه چه که کردم

. اند شده هبيکار و تنبل ها اروپايي که ندک تأکيد مرتب شاه که بود شده سبب تمجيدها و تعريف اين(. 811

 اصالح مه صورتها اين به و است بيکارگي و تنبلي آنها درد: ... فرمودند: که کند مي نقل اي قضيه ضمن علم

 ارادت ابراز همه با علم که بود باال حدي به شاه نخوت و غرور(. 811 ص) فرمايندمي هم درست. نيست پذير
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 ص) !بفرما حفظ غرور و نخوت شر از خودت را دنيايي و نظير بي و بزرگ مرد اين هک کردم دعا :نويسد مي

911.) 

 عبارات قبيل اين از. است فدايي يک مقام در شاه به نسبت علم ستايشهاي کتاب از اي مالحظه قابل بخش

 کنند،مي صدا سرو ها بچه کشند،مي دراز که دريا کنار: است آمده کتاب در فراوان در فراوان آمد، خواهد که

 صدر عهس و عظمت اين از اهلل تبارک. دهندنمي نشان العملي عکس کوچکترين شاهنشاه و کنندمي صدا سگها

 (.85 ص)

. است شده منعکس کتاب اين در بارها روشنفکري تا خانوادگي مسائل زمينه در شهبانو و شاه ميان تعارض

 حضرت اعلي مأخذ بي ليبراليسم افکار کمکم ترسميم من: نويسد مي است وليعهد تربيت از سخن وقتي

 (.19 ص) باشد نداشته را چيز هيچ در گرفتن تصميم جرئت که بترساند چيز همه از را بچه شهبانو

 است اضمحالل به رو آخوندي بساط :شاه

 سبتن اهش موضع نگارش براي مسلما که هست روحانيت با ارتباط در مسائلي نوبت چند در گريخته جسته

 هللا آيت هاي درخواست به مربوط آنها از برخي. است خواندني و جالب بسيار عراق و ايران در روحانيون به

 نجف از خويي اهلل آيت کردم عرض: است بعثي رژيم فشارهاي برابر نجف حوزه از حمايت براي خويي

 و کرده ياقدامات فرمودند. ماندب باقي نجف علميه حوزه که بفرماييد ترتيبي شاهنشاه است داده پيغام اشرف

 ص)   .است اضمحالل به رو آخوند بساط دنيا در اصوال. بروند بار زير ها عراقي کنم نمي فکر لي و کنم مي

11.) 

 و برود دست از نبايد کار اصل: که داند مي آن در را حل راه و داده ادامه را شاه با صبحت علم آن از پس

 و مشهد رد ام گفته دولت به: فرمودند. گردند جامعه تحويل و شودند تربيت يتقو با آخوندهايي واقعا بايد

 روحانيون خواسته کمترين به شاه(. 11 ص. )کرد خواهد کرکر که هم قم. بيندازند راه صحيحي بساط شيراز

 ريعتمداشري کردم عرض: نويسد مي علم. نداشت اعتنايي دارند او در نفوذي کردند مي فکر که کساني حتي و

 همين ندفرماي مقرر شود اضافه بعد باشد قرار اگر. است شده تعيين کم امسال حج سهميه کند مي عرض قم از

 هميهس بگو دولت به مخصوصا وجه، هيچ به فرمودند. است کرده پيدا سياه بازار صورت کار که بشود حاال

 يپرست وطن مردمان که کرد آخوندهاي هب بايد که داشت توجه اندازه اين شاه البته(.  989 ص) نکنند زياد را

 (.985 ص) کند کمک اوقاف طريق از هستند
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 تباتع به که کند مي ياد وليعهد ديني علوم معلم استخري اهلل احسان نام به شخصي از 11/1/99 تاريخ در علم

 نايتع دادبغ در شاهنشاه سفير دارند استدعا ايشان :است گفته خويي اهلل آيت قول از و بوده شده مشرف

 سفير از يشههم که آقايان اين: فرمودند و کردند ايخنده تلخ شاهنشاه. باشند داشته ايشان به نسبت بيشتري

 اب توافق از پس زيرا بود، نجف حوزه به بعثي رژيم فشارهاي اوج زمان اين(. 91 ص) گرفتند مي فاصله من

 اين رد خميني امام که البته صد. کرد نخواهد مداخله زمينه اين در گذشته مانند شاه که داشته اطمينان ايران

 از کيي توسط خويي اهلل آيت هم يکبار که گويد مي علم. نداشت پهلوي دستگاه به اعتمادي هيچ ها زمينه

 ايفا نقش آن تحريف و پيام رساندن در شخص اين قوي احتمال به و ـ بود داده پيام نجف از خود محارم

 خميني قايآ از رسان پيام پيام، اين در. بماند محفوظ آنها وضع که بفرمايند ترتيبي شاهنشاه که – بود کرده

 روشهک در را جمله عاليخاني، آقاي کتاب مصحح اينجا در] است کرده تنگ ما بر را روزگار که بود کرده گاليه

 کمک به خميني آقاي هک است گفته رسان پيام که اين يعني «عراقي مقامات کمک به« عبارت اين به اند افزوده

 اين. نيست اي جمله چنين علم خبر اصل در که حالي در است آورده پديد را وضعي چنين عراقي مقامات

 :کند مي نقل چنين پيام آن به واکنش در شاه قول از علم روي هر به. دارد عاليخاني صداقت عدم از نشان

 ساريخوان اهلل آيت اين راستي اما. برسانيد خوانساري اهلل آيت گوش به  را را حرفها اين:فرمودند شاهنشاه

 مقام هر در آخوند:  کردم عرض نداد؟ اسالمي مارکسيستهاي عليه را جزوه آن چرا. ندارد قرصي وپاي پر هم

 نگراني هم ديگر جاي در شاه(. 191 ص) است دکانش فقط و فقط کند مي فکر که چيزي تنها به باشد که

: رمودندف بعد: نويسد مي علم. شودمي يادآور اسالمي مارکسيستهاي برابر در علما يريگ موضع عدم از را خود

 درد چه به آخر دارد، را آب و آتش حکم اسالم با مارکسيست بگويد کندنمي جرأت که...  پدر آخوند اين

 را ما قدر چه يخوانسار اهلل آيت اين بدهند؟ اياعالميه چنين کنندنمي جرأت اينها چرا راستيخورد؟مي

 (.190 ص) نگفت؟ چيزي و کرد معطل

 حجاب گسترش از هراس و شاه

 :گويد مي شاه به شيراز از بازگشت در او. است کرده هراس گرفتار را علم اسداهلل چادر و حجاب پديده

 تيوق. بود سر به چادر دختر زيادي مشاهده شد پهلوي دانشگاه در من تعجب باعث خيلي ديروز که چيزي

. شدنمي پيدا نمونه براي هم نفر يک. کرديم مي مسخره را سر به چادر دختر بودم، دانشگاه رئيس غالم هک

. يمديد سخنراني سالن در حتي چادري دختر دهها حاال و کردندمي حساب  تحقير يک خود براي را  آن يعني

 از( تاس زرتشتي که پهلوي گاهدانش رئيس) مهر فرهنگ: گويدمي علم که زماني. است جالب شاه نظر اظهار

 يگرد: فرمودند: کند مي نقل شاه قول از کند، مي احتياط مسلمانان از بيشتر آخوندها تکفير چماق ترس

 شاه آموزشي مراکز در حجاب گسترش(. 11 ص) هست هنوز آخوندي روحيه. کردم عرض. نيست آخوندي
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 محل به شهر جنوب به که پريروز: فرمودند :نويسدمي 1/1/91 در علم. بود کرده نگران شدت به را

 رپد آخوند نفوذ. کردم عرض. ديدم سوخته پدر سر به چادر زن هزاران بودم، رفته ايزنجيره فروشگاههاي

 نوکرها، مهمانهاي داخل. بود عروسي ما خانه در پريروز :کردم عرض. است همين شودمي اشاره بدان که.... 

 ويبتص مردها جلو را رقاصه اين شکم رقص آيا: پرسيدم يکي از شوخي به. دمدي سر به مقنعه خانم تا چند

 (.190 ص) کشيد خجالت و نگفت چيزي کند؟ مي

 الح عين در و است تازه و کند مي نقل کاشاني اهلل آيت با مادرش ديدار باره در شاه که جالب حکايت يک

 هک اين براي من اجازه بدون مادرم مصدق، زمان رد: دهدمي نشان کاشاني اهلل آيت به نسبت هم را شاه کينه

 شده وارد تاقا به مردکه که وقتي. بود کرده مالقات کاشاني اهلل آيت با مکاني يک در بکند، کاري بتواند شايد

. شوي بلند من پاي پيش بايد تو شو، بلند شو، بلند خانم که بود کرده پرخاش او به. بود نشسته مادرم قهرا بود

 (.15 – 11 ص)

 ها اسرائيلي به اعتماد

 هب سياسي عرصه در مردم ترين باهوش چون ها اسرائيلي که شود مي دنبال علم خط اين کتاب سراسر در

 يادداشت. يمکن استفاده کارها پيشبرد براي آن ارتباطي و تبليغي امکانات از بايد هستند امريکا در خصوص

 ليغاتيتب پژوهشهاي مرکز بودجه. نرفتم شام سر: شود مي مستقل مقاله يک ربط، و خط اين به مربوط هاي

 اسرائيليها اب که را سري تبليغات مرکز بودجه شاه... کردم تنظيم کنيم مي عمل اسرائيليها با که را امريکا در

 (.15 ص) فرمودند تصويب داريم

 هراس رد باشد، علني اقدام ينا که اين از او اما. کند سفر اسرائيل به که کند مي دعوت علم از اسرائيل سفير

 فهمدن کس هيچ که بريممي طوري هم را تو آيد؟نمي جا اين به ما وزير نخست مگر: گويد مي سفير و است

 (.95 ص)

 زاهدي اردشير که اين از باشند دار عهده امريکا در را شاهنشاهي کامل نمايندگي تا بودند آن بر که اسرائيليها

(. 111 ص) کردند مي عربها از طرفداري به متهم را او آنان. کردند مي گاليه رتبم رفت، نمي آنها بار زير

 را آنها تن دچن و کند استفاده گري البي براي ها اسرائيلي از تا بنويسد او به تا کردند وادار را شاه هم عاقبت

 نمک يادآوري و بنويسم يزاهد اردشير به فرمودند امر: نويسدمي شاه باره در علم. باشد داشته خود اطراف در

 اسرائيليها که است اين است، آن بند پاي نيز شاه که علم نظر(. 898) باشد داشته تماس اسرائيليها با بايد که

 (.899 ص) دارند دقيقي اطالعات
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 وضوعم حرفها اين و دادن خاويار يا سناتورها به دادن مهماني» که بود داده توضيح علم براي اسرائيل سفير

 (.813 ،811 ص. )داشت فعال البي بايد «کندنمي لح را

 کسرهي هم به نسبت طرف دو بوده آمد پديد امريکا نفوذ سايه در که عربستان با ايران خوب روابط رغم به

 نماينده هب: بود کرده بازديد عربي کشورهاي از وقتي که کند مي نقل اتريش اعظم صدر از علم. داشتند کينه

 (.18 ص) است اسرائيل از بيش ايران از عرابا ترس بود گفته ما

 مورد هک بود کرده ياد سياسي مسأله يک عنوان به شيعه از عربستان چاپ عکاظ روزنامه با مصاحبه در شاه

 ينا شود مي راضي شاه. هستيد شيعه کشور يک شاه شما که گويد مي او به علم و شده واقع علم اعتراض

 (.181 ص) ورزد مي خودداري بکند، بيشتري تأکيد شيعه روي که اين از اما بردارد را عبارت

 (.183 ص) شماست خود ايالت يکمين و پنجاه عربستان: بگو امريکا سفير به که دهد مي پيغام شاه

 هب دايان موشه. شدمي تقويت روز هر آوردند،مي  در آنان که هاييبازي با اسرائيليها به شاه و علم اعتماد

 بود زياد اسرائيليها به پهلوي دربار اعتماد حال هر به(. 913 ص) بود او ساله بيست دوست علم خود اذعان

 حتمالا قبل از اسرائيليها کردند، ترور ايران در را امريکايي مستشار نفر سه که روزي. همه از زيادتر علم و

 امريکايي رنف چند ترور و باشيد ايهقضي چنين منتظر که بودند داده اطالع ما به: نويسدمي علم. بودند راداده آن

 و ايران مشترک تبليغاتي کار اين بنابر(. 811 ص) کردم حظ آنها کار از من. گرفت خواهد صورت ايران در

 آورد را اسرائيل و ايران تبليغات مشترک کار گزارش گودرزي منوچهر دکتر: شودمي تقويت هم باز اسرائيل

 هيچ و اطالعات وزير ولي بود اسرائيليها با ما رابط گودرزي: نويسدمي جايي در علم(. 813 ص) بشنوم که

 (.850 ص) ندارد خبر مسأله اين از کس

 خواهزياده درباريان

 اما. کرد مي برخورد آنها با – علم قول به – صدر سعه با معموال نيز شاه و اوج در درباريان هوس و هوا

 واقعا و است تاريخي بسيار که اند فرموده دستخطي :نويسد مي علم که بود حدي به خانواده اعضاي پررويي

 مسخره(. 199 ص) هستند ناراحت قدر چه بستگان اين هوس و هوي دست از شاهنشاه که دهد مي نشان

 باال حدي هب بود بيشتر چپاول براي و ظاهر صورت در تنها که وقفي مؤسسات کردن درست با دربار در بازي

 واهيدخ مي و گرديدمي پول عقب که شما...  جان خانم بنويس، خواهر به: گفت و شد عصباني شاه که گرفت

 ايران مردم توانمي کنيد مي خيال کنيد؟مي وقف را خودتان اموال چرا بدهم قرار معامالت واسطه را شما من

 جمله از ندکمي ياد نزديکانش از برخي خواري زمين حس از شاه هم ديگر جاي يک(. 831 ص) زد؟ گول را
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 دکتر لمث زنندمي زمين حرص همه اين که اينها راستي: فرموند بعد: بود بهايي و شاه پزشک که ايادي دکتر

 رطو همين و دارد زمين ببيني هرجا ايادي. فهممنمي را کار اين معني. کنندمي زندگي هم سگ مثل و ايادي

 اهبهايي امور وقف کنممي فکر. امکرده مطالعه غالم را ايادي مسأله: کردم عرض. ... زندنمي دست و انداخته

 درست: فرمودند فرمايند توجه که اين مثل دفعه يک که اين مثل شاهنشاه... کندمي خودش مرگ بعداز

 تندرفمي پيش بيشرمي با آنان اما کردمي عمل اغماض با دربايان مخارج به نسبت شاه(. 191 ص) گوييمي

 اقوام مخصوصا. خواهدمي چيز همه من از کس همه: نويسدمي علم. درآوردند ار شاه صداي که حدي به

 تيزحم همه اين با که کند نمي مرا فکر آخر يکي. شودمي خراب دنيا آنها نظر به ندهم را يکي اگر و نزديک

 واال به جعرا بعد :نويسدمي علم(. 111ص) هستند گهي چه اينها ديگر رفتم، بين از اگر دهندمي من به که

 تمام: فرمودند. دادند فحش خيلي ايشان شوهر به. خواهندمي زياد پول که کردم عرايضي شهناز حضرت

 (.110 ص. )است... ک پسره اين تقصير

 سرکار ماه سه هر مسافرت مورد در مثال. کند مي ياد شاه دلبازي و دست و ها درباري مخارج باره در علم

: شاه واکنش اما و دربار؛ حساب به دربست هواپيماي يک کرايه و غبارروبي ايبر مشهد به ديبا فريده خانم

 از سپس(. 191 ص) خنديدم مي هم من. خنديدندمي است، دل دريا اهللشاء ما که همايوني حضرت اعلي

 مي ازب سرناهار که شراب: مثال و کرد جويي صرفه دربار امور در شود مي اند گفته که کند مي ياد فرح نظر

. ستندني شرابخور که عربها مهماني در مخصوصا. بريزد بعد خورد،نمي يا خورد مي که بپرسند مهمان از کنند

 هب که افزايد مي علم اما کندمي ياد دربار در جويي صرفه باره در فرح اصرار از هم ديگري جاي در(.  191)

 به قيمت رابرب ده به که ربطي بي تهايکنترا در تخفيف هزارم يک است جويي صرفه اصل بر اگر: گفتم شاه

 پول و سال ده هاي مهماني( دهيم مي شهبانو حضرت عليا االمر حسب را اينها) دهيم مي غيره و غيره..... 

 (.151 ص) خنديدند شاهنشاه. کندمي تأمين را دربار سال صد گل

 گريروسپي و دربار

 است ودهب علم جناب وظيفه اين. است نوع هر از فرنگي و ايراني دختران کردن شکار علم، و شاه تفريح تمام

 رد و کند فراهم خانهروسپي رئيس حد در را الزم وسائل شاه روزانه گردش براي دربار، رياست مقام در تا

 ندنگذرا براي را خود گسترده هاي برنامه که اين از شرمي هيچ او. کندنمي کوتاهي هيچ که البته باره اين

 : کنيم مي نقل فقط را هايي نمونه. ندارد کند بيان فرنگي و ايراني دختران اقسام و انواع با وقت بي و وقت
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 جلخ بسيار. گذراندم را ساعتي دو و کردم مالقات را امريکايي خانم دختر يک بروم دفتر به که آن جاي به

 گاه و است( کذا) عماره نفس رد؟ک بايد چه. ببينند مرا که اند معطل مردم بيچاره و امدزيده وقتم از که بودم

 فرمودند مالحظه. است همراه عکسش که است رسيده برايم ميهماني يک[ شاه به خطاب(. ]11 ص. )مسلط

 (.18 ص) ببينم قطعا را او بايد ظهر از بعد فرمودند هستند...  لب شيفته شاهنشاه چون و

 اهش است قرار و گرفته...  و قي و است هخورد چغاله که است سوئدي فاحشه يک باره در لطائف از يکي و

 به شاه راگ که است آمده پيش دختر براي مشکلي اقبالي بد از اما کند، صرف او با کيش در را خود هفته يک

 يگريد کس کنيم؟ چه که کردند فکر و رفتند راه شاهنشاه مدتي!: کرد خواهد تلف را وقت تنها برود کيش

 (.11 ص) نرويم؟ اصوال يا بفرستيم هم

 لفت وقت نظرم به ايراني، دختر يک با. رفتم گردش من:: است اين کتاب سراسر در علم تکراري حکايت

 ص) بود خوب بسيار که گذراندم ايراني خانم دختر يک با ساعتي سه دو هم ظهر از بعد(. 30 ص! )کردم

 نيز شاه وضعيت احوال اين تمام در و(. 11 ص) بود اعال خيلي که ديدم را ايراني دختر يک ظهر از بعد(. 31

(. 13 و 11 ص) نبودند تنها هم شاهنشاه و گذشت استراحت به شيراز در:  نويسند مي که جا آن است چنين

 ديدن به بروم دفترم به که آن جاي به(. 51 ص) نيستند تنها شاهنشاه ولي هستم تنها اصفهان در امشب من

 بسيار که ديدم را آلماني دختر يک بعد(. 58 ص) بود مطلوب ربسيا جهت هر از که رفتم انگليسي دختر يک

 ظهر از بعد(. 115 ص) گذشت خوش و ديدم ايراني خانم دختر يک هم ظهر از بعد(. 111 ص) بود خوب

 تالش در يکسره هم شاه براي و(. 111 ص) گذراندم ايراني خانم دختر يک با ساعتي يک فقط کردم کار تمام

 عرض يگزارش خانم دختر يک مور در بايست مي چون رفتم، شام سر بودم، خسته بسيار که آن وصف با: بود

 ص) گذراندم خوش بسيار ايراني دختر يک با شهبانو، و وليعهد حضور شرفيابي از پس(. 115 ص) کنم

 شاهنشاه وقتي(. 115 ص) داشت تعريف بسيار که ديدم را لهستاني خانم دختر يک من ظهر از بعد(. 111

 کامل راغتف با ساعتي دو و بيايد من پيش کردم تلفن دارم دوستش که ايراني خانم دختر به فرمودند تحرک

 ساعتي دو) 801 ،155 ،151 ،159 ،151 ،111 ،111 ،133 ،138 ،110) ديگر موارد و(. 191 ص) بودم او با

 مالقاتي قرار تازه ايراني نمخا دختر يک با ظهر از بعد) 811 ،880 ،811  ،(گذراندم انگليسي خانم دختر با

 و کردم مالقات فرانسوي دختر يک با هم من و بردند تشريف گردش به شاهنشاه) 811 ،899 ،811 ،(داشتم

 .135 ،(ايرلندي دختر) ،191 ،118 ،101 ،135 ،198 ،818 ،(نبود بد. گذراندم ساعتي دو

 عنايت کمال علم جناب اما نبودند رابخوارش عربها آمده، علم خاطرات کتاب 191 ص در که طور همان البته

 علم از شاه رفت و آمد قابوس سلطان که زماني. داشت آنها براي ايراني دختران گذاشتن اختيار در براي را
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 رد) بود اختيارش در خانم پنج چهار شبي هر :کردم عرض کرد؟ چه گذراني خوش شبه دو اين در: پرسيد

 ايراني دخترهاي خير: کردم عرض. نشود ناخوش احيانا داماد تازه: فرمودند. دانمنمي کرد چه اما( کاخ خارج

 خصوص به. بود هم شاه خود روزانه اي رويه اين(. 113 ص) دارد دوست را آنها خيلي هم او و اندشده تميز

 انخوشش هم امشب هايرقاصه از بعضي از: علم قول به که بود وقت آن آوردند مي او براي را ها رقاصه وقتي

 وقاحت که علم  آن، از بعد سطر سه يعني جا، همان(. 131 ص) بکنم تحقيقاتي آنها باره در فرمودند. بود آمده

(. 131 ص) است داده پيامبري حوصله و شير دل او به خداوند: افزايد مي رسانده، اعال حد به را مجيرگويي و

 است نممک بيافتد ايراني دختر چنگ به ايشان اگر فعال: گفت مي ترجيحا و بود هم وليعهد فکر به علم

 صحيح: دندفرمو. بيندازيم راه برايشان را اروپايي دخترهاي است بهتر. بشود مشکل کار و بشوند احساساتي

 واالحضرت براي را انگليسي خانم دختر يک رفتم بعد: ديگري جاي در(. 118 ص) بکنيد را کار همين. است

 کردند، بازي دختر به شروع واالحضرت که حال: نويسد مي باز(. 110 ص. )نبود بعد. ديدم( وليعهد) همايوني

 شاهنشاه :بود راضي بيشتر ها، اروپايي دختران از هم شاه(. 159 ص) باشند معتدل خيلي که داد ترتيبي بايد

(. 113 ص) فرمودند تعريف بود، حضورشان در ديشب و بودم آورده خود با فرانسه از من که اي هديه از

 ص) کنم ضعر توضيح نتوانستم که شدم خجل بسيار من. گرفتند را دختري سراغ و فرمودند تلفن شاهنشاه

 حيف صد و حيف:فرمودند شاهنشاه زيارت محض به. شدم شرفياب صبح: علم نظر از شاه ايمان اما(. 818

 يگرد و آيدمي پيش قتل اماي آخر :فرمودند حيف؟ چرا: کردم عرض. است عالي خيلي ديشبي مهمان اين که

 لصيخا عقيده اين با بدهد عمر طول و سالمتي اعليحضرت به خداوند :کردم عرض... کرد استفاده توان نمي

 را «بردند تشريف گردش به شاهنشاه» عبارت علم کجا هر که است حاکي بسيار قرائن(. 818 ص) داريد که

 ت؟اس حاضر ظهر از بعد گردش: فرمودند: نويسدمي علم. است معموله و جاريه امور همين از کنايه برده بکار

 شاه وقتي ديگر جاي و(. 811 ص) است شده داده آن ترتيب فرموديد امر ديروز که طور همان کردم، عرض

 اضرح فرحناز سد در ناهار :فرمودند شدممي مرخص وقتي: کندمي توصيه چنين علم کند،مي گردش در افراط

 تشريف گردش است متوالي روز سه :کردم عرض و خنديدم من. بده جا آن در را شگرد ترتيب. باشد

 امور ترتيب خواهدمي علم از شاه که ديگر بار(. 111 ص) نيست خوب مبارک وجود سالمتي بريا. بريدمي

. ددنخندي (بودند برده تشريف هم ديروز چون. )نيستم موافق غالم کردم عرض: گويد مي علم بدهد را گردش

 سياستمدار يک رابطه فهميدن دنيا در که حالي در(. 913 ص) بپرانم؟ مگس بنشينم. ندارم کاري آخر :فرمودند

 کباري. کندمي گزارش را شاه و خود کارهاي جزئيات شرميبي با علم کند، مي ايجاد سروصدا روسپي يک با

 دامن اب بريدمي تشريف جا آن که مشبا» گرفتيد را سراغش قبل چندي که فرانسوي دختر آن کندمي اشاره

 دهنش... زندنمي دل به چنگي هم خيلي که کندمي نظر اظهار بعد. «است مبارک مقدم ورود منتظر گشاده
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 امور اين پي در مرتب و مداوم که شاه و(. 191 ص... )داشت ريختي بي و کلفت بسيار ساقهاي پاي و گشاد

 خالي دست کردم عرض چيست؟ ظهر از بعد فردا گردش تکليف :دفرمودن سؤال من از فرودگاه در :است

 ص) بگذاريم( وليعهد) همايوني حضرت واال اختيار در کردم فکر غالم که داريم زيادي هم نفر يک... نيستم

 يوقت درست اين. خواند ديوانگي را آن شاه که بود گراييده افراط به حدي به دختر کردن عوض اين(. 191

 به ورکش اين از گربه و سگ بيست ده با گاه که آمد ميان به پهلوي شمس از سخن  علم و شاه نميا که بود

 به و ددا خرج به انصاف ديگر را اينجا شاه است، يوانگي نوعي او کار که شد گفته وقتي. رودمي کشور آن

 يمکنمي عوض دختر قدر ينا ما :فرمودند که است انصاف با و و انسان و آقا قدر آن شاهنشاه ولي :علم قول

 (.911 ص) است آن نوع يک هم آننيست؟ ديوانگي

 اندشده خسته ما از مردم: فرح

 شناخته اهش منتقد و ليبرال فرد يک عنوان به بودند، کرده برپا اطرافيانش و خود که بساطي همه رغم به فرح

 ريدخ يعني زمينه، اين در. دهد شانن فرهنگي شخص يک را خود کرد مي تالش که روي آن از  بيشتر. شدمي

 هر هب اما. داشت را ولخرجي نهايت آنچناني سفرهاي با فرانسه از غالبا هم آن  امور ديگر و جواهرات و تابلو

 .شد مي تلقي دربار در روشنفکري نوعي عنوان به وي زدنهاي نق روي

 سهمدر دو تخريب دستور مشهد، در لسالما عليه رضا امام حرم اطراف توسعه طرح از بازديد در شاه که زماني

 بسيار و است جنايت جا اين کردن خراب: گويد مي و کرده ديدن آنجا از بعد روز فرح. دهد مي را علميه

 اگر: نيست فرح اختيار در هنري امور جز مهمي کار که کند مي شکر را خدا علم(. 110 ص) است حيف

 (111 ص) شد؟ مي چه بود کشوري کارهاي

 مرمر کاخ باغ در که حرکت از قبل: 11/1/99: مورد اين مثال براي. است داشته ادامه کمابيش فرح ادهايانتق

 فرمودند اغفلت شهبانو حضرت عليا بردارند را آنها و ببرند تشريف هتل به شاهنشاه 11 ساعت که بوديم رامسر

 يخيل. زنندمي دست عشق و حرارت با که کنم نمي احساس ديگر و اندشده خسته ما از مردم من نظر به که

 دندش ناراحت خيلي شاهنشاه ديدم من... کنم نمي احساسي چنين که من: فرمودند شاهنشاه. شد تجب باعث

. ... آمديم همدان به همايوني مبارک دررکاب امروز: نويسدمي 9/3/99 در علم خود که است جالب(. 195)

 همدان در که است گرفته آن بر شاهد را نکته اين وي(. 818 ص) نديديم مستقبلين بين در فقير آدم تقريبا

 کارگر و ورزکشا :زيرا ندارد معنا اصال مردم ميان در نارضايتي که بود باور اين بر علم. ندارد وجود فقير تقريبا

 «وئلتلکت عن» چند ماندمي احيانا. اندرسيده پول به که هم غيره و عمله و بورژوا و است راضي العاده فوق که

 هم (تلکتوئل عن همين يعني) سوخته پدر اين. ندارد اهميتي. نباشد خواهدمي باشد راضي خواهدمي( کذا)
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 ص) خورد؟مي گهي چه ديگر دارد که رايگان تحصيل و بهداشت گرنه و کند مطالبه مگر را پدرش ارث

 به اهش که دارد توجه جزئي هاي تراشي اشکال خودش قول به از برخي به علم. است روشن نکته يک(. 118

 :دارد مي اظهار علم. اندشده درمانده کجاست از مشکل که اين فهم از حال اين با. ندارد توجه هم مقدار اين

 ييعن. باشد کرده رخنه ما داخلي خطوط به دشمن است ممکن که است اين گرفتاري که رساندم عرض به

. تنيس ما داخلي صفوف به دشمن رخنه جز ايمتراشيده دستي دستي که مردم جهت بي رضايت عدم اين

: دخواهمي شاه از وي. اوست اطرافيان و هويدا به اشاشاره و گرداندمي بر دولت به را اشکاالت علم( 111ص)

(. 111 ص) بکشند نفسي الاقل مردم که بيندازيد زندان به لياقت بي يا خائن ن عنوا به را ها سوخته پدر اين

 مخبر که اين از شاه 85/8/91 در. بود شده دير ديگر که زماني اما کرد، دنبال شاه که بود سياستي همان اين

 (.113 ص) بود شده خشمگين شدت به «است انفجار قابل ايران اوضاع» که بود نوشته هاروزنامه از يکي

 درگيري طي و ها ابانخي در خلق مجاهدين و کمونيستي هاي گروه مانده باقي اعضاي از شماري 99 سال در

 دگاهدي شناخت براي. است يافته انعکاس خاطرات اين در آنها از اندکي اطالعات که شدند کشته ساواک با

 آن هريش ديد بايد: گفت. کرديم صحبت تروريستها به راجع قدري :است جالب مورد اين باره اين در شاه

 حساب بايد هم را افراد احساسات و رضايت معد گفت. باشد مي خارج از که است معلوم: گفتم. کجاست

 ليغاتتب و عمليات است ممکن چطور اال و است خارجي مسأله يک البته تروريستها مسأله: فرمودند. ... کرد

 باشد؟ ما عليه دنيا در هماهنگ صورت اين به معين ساعت يک در ماه همه و روزه همه و ساعات همه در آنها

 چرا: است گفته وظيفه گروهبان يک که بود رسيده خبر شاه به موقع همان که است جالب(. 110 – 185 ص)

 (111 ص) بناميم؟ تروريست را شجاع مردمان اين بايد ما

 هک شاهي براي هم آن بود، توهم يک از ناشي و تحليل آسانترين ها، خارجي به مخالفتها همه دادن نسبت

 اما داشت، موجهي ظاهر اي اندازه تا بود، شوروي فقط اگر خارجي اين. بود خارجي به وابسته چيزش همه

 خالفانم به ساليوان وقتي. رفتندمي خطا راه و ديدندمي قضايا اين پشت در را امريکا دست حتي علم و شاه

 ينهاا که فهمدنمي مردکه اين آخر: فرمودند: کندمي بيان چنين را شاه موضع علم بود، کرده اشاره شاه مذهبي

 سيهرو دست فقط يعني) نيست طور اين تماما :کردم عرض هستند؟ روسها دست در و اسالمي تمارکسيس

 چاقچور و چادر با دخترها دانشگاهها و مدارس در که فرماييد مالحظه. است شاخه يک هم آن( نيست

. هست طعاق که اسالمي مارکسيستهاي انگلشت: فرمودند. شودنمي کار اين نباشد زير در انگشتي اگر. روندمي

 و ونتلويزي و دنيا وضع با.... خرند خيلي اينها. نفرماييد غفلت هم امريکاييها خود انگشت از :کردم عرض

 برود دانشگاه به و کند سر چادر دختري هم باز اگر جرايد و مجله و عالي مدارس و دانشگاه همه اين راديو

 هايمارکسيست) روسها به قسمتي تنها. خوردمي آب جايي از بدانند يقين شاهنشاه نهراسد شدن مسخره از و
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 ثلم حال هر به: فرمودند شاهنشاه... است تعصب و حمق از هم قسمتي و امريکاييها به هم قسمتي( اسالمي

 عرض. است غلط وغيره چادر و مقنعّ ولي ندارد مانعي دانشگاهها نه و مدارس در نه کردن سر روسري آدم

 سفير تازگي به که ساليوان تأکيد(. 111 ص. )گفتي من به شد خوب فرمودند... ستا مقنعه نيست مقنّع:کردم

 طلبيم چنين توانستنمي اساسا و بود کرده برآشفته را شاه مذهبي، مخالفان روي بود، شده ايران در امريکا

 و بياورم حال را( ساليوان) او بودم کرده فکر آخوندها خصوص در: گفت و کرده آرام را شاه علم،. بپذيرد را

 که بود اين اطرافيان و علم و شاه شعوري بي واقع در(. 191 ص. )بگويم برايش را شپشو آخوند نفوذ

 مه استهزاء مورد را ساليوان تازه. بود آنان قدمي يک در که خطري کردند،مي تلقي هيچ را خطر بزرگترين

 .دادندمي قرار

 فرح را تهنک دو جمله از. کندمي بيان کرده مي منتشر وي باره در استوک موسسه که کتابي با را مطالبي شاه

 نداريد هيهمرا عربي کشورهاي مانند نفت تحريم با چرا که پرسندمي شاه از وقتي که اين يکي. گيردمي ايراد

 وز» به را فرح انتقادهاي اين شاه(. 891. )است آرين نژاد باره در او تأکيد ديگري. نيستيم عرب ما: گويدمي

 ج که آن براي کنندمي وزوز دائما مگسها مثل زنها: کندمي تشبيه «مگسها وز و
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 (0113 فروردين 01 در او رگذشتد مناسبت به) آدميت فريدون باره در يادداشتي

 جعفريان رسول: نويسنده

 1113/  01/  10: سايت روي انتشار تاريخ

 

 به يشداوريپ با او. بود آدميت اساسي اشکال شده، يافت مکتوبات و متون از جانبدارانه تفسير اساسا: خالصه

 .دهد نشان ملحدانه را آنها همه تا کرد مي زيادي تالش راه اين در و رفت متون و ها رساله سراغ

 .خورد ورق معاصر نويسي تاريخ دانش از ديگر برگي و درگذشت 1113 فروردين دهم امروز آدميت فريدون

 اظهار يک عليه را( مشروطه واقعه در انگليس دخالت) کتاب راستش و شناختم 1111 سال از را آدميت من

 تخياال و اوهام از ناشي مشروطه در خارجي التدخ باره در نظريات قبيل اين بود گفته که نوشتم او نظر

 .است

 زمان نآ تا که واسنادي کتابها غالب است، پايه بي اندازه چه تا نظر اظهار اين بدهم نشان که اين براي بنده

 اين. است خياالت و اوهام وراي چيزي نظريه اين که دادم نشان و خواندم بود شده منتشر مشروطه باره در

 تاريخ مطالعات مؤسسه توسط «انگليس سفارت در خواهان مشروطه تحصن» عنوان تحت بعد سال چند کتاب

 دهها هم آن از بعد که بگذريم. کنند مالحظه را آن مستندات توانند مي دوستداران. شد منتشر  ايران معاصر

 .دارد وجود ما تأييد در فراواني نکات نيز ها آن در که شد مشروطه باره در ديگر متن

 برايم تآدمي آثار خصوص به بود، مشروطه باره در که آثاري بيشتر مطالعه براي را فرصت شده ياد ضوعمو

 .کرد فراهم

 براي که قالبي طور همين و کار روش لحاظ به که بود آثاري ايران در روشنفکري جريان باره در آدميت آثار

 ميرزا باره در هايي نوشته. خواندنم را آثار آن بيشتر. داشت تازگي بود، شده انتخاب ايران فکري تاريخ بررسي

 کرف مشروطيت، نهضت ايدئولوژي کتاب طور همين و طالبوف کرماني، آقاخان ميرزا زاده، آخوند فتحعلي

 ظهمالح بود رفته بکار آنها نگارش در که را جديدي روش و خواندم که بود متوني از ديگر اثر چند و آزادي

 .کردم
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 از ميتوآد بود مانده مهمل بود، نوشته را مشروطه سياسي تاريخ که کسروي از پس طهمشرو نويسي تاريخ

 به بيشتر کسروي اما بودند، مشترک بودند مشروطه فرزند که اين در دو هر. پرداخت آن به ديگري زاويه

 .آن فرهنگي و فکري تاريخ به آدميت و بود مند عالقه مشروطه سياسي تاريخ

 ريختا بسان را مشروطه تاريخ دو هر که بود اين آن و بودند مشترک هم ديگر شتراکا نقطه يک در دو اين

 مه روشنفکري. است بوده الحاد سمت به حرکت حال در چيز همه که اين مثل. نوشتند کشور اين در الحاد

 زيچ همه باطن که است آن مهم دارد مذهبي رنگ که نيست اين مهم. باشد الحاد موجد تا است شده تأسيس

 آدميت رايب فکري نويسي تاريخ و مشروطه براي کسروي سياسي نويسي تاريخ در کالم لب اين. است الحاد

 تاريخ و وشتهن شيعه باره در خود «الفصل» در حزم ابن که افتادم مطالبي ياد به نوشتم را مطلب اين وقتي. بود

 .است کرده تفسير است الحاد گسترش جهت در که حرکتي يعني شکل، همين به درست را شيعه

. تداش تازگي کارش بود، رفته دوره آن سياسي مکتوبات و فکري هاي رساله سراغ به که اين در آدميت

 غالب از و يافت مي تازه شکل آدميت، فکري چهارچوب در کرد مي اخذ آثار آن از که مطالبي چينش

 شدن ور شعله حال در الحاد آتش ان،آن فکر پرده پس در که داد مي ارائه شخصيتي دوره، آن روشنفکران

 .است

 فاصله گريکدي با آسمان تا زمين از غربي فکر با ديني فکر که بود ايده اين از برخاسته واقع در نگرش اين

 وعين حاوي ظاهر و باطن اصل که است ظاهر و باطن هست هرچه. تبديل قابل نه و است پيوند قابل نه. دارد

 فکر طور همين هم مشروطه عصر روشنفکران همه که بود اين بر آدميت رتصو. است تحريف و فريبندگي

 .اند کرده مي

 دوجو ايده اين در چنداني تفاوت ديگر سوي از فرديد و سو يک از آدميت مانند شخصيتي ميان واقع در

 و ديد مي سو اين در را خود يکي که تفاوت اين با هستند متضاد کامال فلسفه دو اسالم، و غرب که نداشت

 اين متوجه که ملحدي بسازد، ملحد يک روشنفکران اين همه از تا کوشيد مي آدميت. سو آن در ديگري

 ميبو فرهنگ در آنها براي جايي و کرده موجه نوعي به را غربي افکار کند مي تالش اما است شده تناقض

 .کند پا و دست

 در رفيط بي لحاظ به نظر اين از و بود، يتاريخ هاي قضاوت اين مبناي که اش فلسفي تفکر منهاي آدميت

 آن تا هک بود کاري اين. داشت مشروطه دوره سياسي متون در درخوري جستجوي ترديد، محل نويسي تاريخ

 .دبو سياسي رسائل از برخي از کوتاه فهرست يک نوشتن حد در بود شده هم اگر يا بود نشده يا زمان
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 و نشگزي در هم. شد مي الئيک تفسير نوعي گرفتار ها نوشته اين همه که بود اين آن در اساسي اشکال اما

 او سياق و سبک از پيروي در که ها نوشته ترين منطقي شايد. آنها کلي تحليل و تفسير در هم و نقلها چينش

 .ندارم ترديد من امر اين در. باشد طباطبائي جواد کارهاي شده نوشته

 ساسيا تحوالت و تغييرات بر نهادن سرپوش وسيله که بود رضيعا و اجتماعي پديده يک دين آدميت براي

 و اصفهان تاجران به منتسب حرکتي تنباکو تحريم همان يا رژي واقعه مثال براي. بود ايراني انسان زندگي در

 بود آن ربيغ نوعي از فرهنگي و اجتماعي حرکتي مشروطه. يافت ديني پوشش که بود تهران و تبريز و شيراز

 آدميت اساسي اشکال شده، يافت مکتوبات و متون جانبدارانه کردن تفسير اساسا. کرد پيدا اسالمي رتفسي که

 از ارک اين ترديد بدون. کرد زيادي تالش راه اين در و رفت متون و ها رساله سراغ به پيشداوري با او. بود

 اويهز از اما مکشوف، فراواني هاي ناگفته و شد مي روشن نکات از بسياري بود، مبتکرانه کاري زاويه يک

 بتنس اين منکر يا نگران آدميت دانم مي بعيد. گرايي الحاد و خواهي الحاد سر از و پيشداورانه کاري ديگر

 .بود جامعه از روحانيت و ديني نقش زدودن جهت در هم کبير امير هاي تالش تمام او نظر از. بود مي

 کردم رضع که اين. انداخت مي افکار و ها انديشه همه بر ذهبيالم رنگ که بود تفسيري آدميت تفسير اساسا

 هفتهن نکته همين در درست نداشت، فکري، اين و داشت سياسي نگاه او که اين در جز تفاوتي کسروي با

 رايب که داشت را اعتباري بي و ارزشي بي عبارتي به يا اعتبار و ارزش همين دين کسروي، براي. است

 دانست يم متديني آدم را او که نبود اين نکته آمد مي خوشش بهبهاني عبداهلل سيد از حتي که او براي. آدميت

. کرد مي تفسير روشنفکرانه آرمانهاي با روشن مردي را طباطبائي يا مردانه حرکتي با شجاع مردي را او بلکه

 مخالفت نايب نرسيده صبيمن به چون و است کرده دکان يک را دين که نبود اين جز او براي هم اهلل فضل شيخ

 که است کسروي سياسي عقل نهايت اين. است شده درگير سيد دو با حسادت سر از صرفا و گذاشته را

 .است کرده نگاه مشروطه تاريخ به پيشداورانه

 يتآدم و کسروي. است شده برداشته زمان تناسب به که است گامهايي ها تالش اين همه. بگذريم ها اين از

. توجه بي بود موجود واقعيت که ديني و بومي مشروطه به و بودند آن الحادي و افراطي نوع از طهمشرو فرزند

 ايراني فرهنگ از زدايي دين جهت در مشروطه از پس که بودند عصري و رضاشاه دوره شده تربيت آنان

 هاي دمق نويسي ختاري در دو، هر حال اين با. بنويسند و کنند فکر طور اين که بود طبيعي. کرد مي حرکت

  مراهه آنان الحادي هاي نگره محصول نويسي تاريخ اين که ندارد نکته آن با منافاتي اين و برداشتند مهمي

 بوده مذهبي و ديني هاي بخش گذاشتن کنار و الئيک تفسير با فرهنگي متون يا سياسي وقايع از اي گزيده

 .باشد
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 اديزي تعداد نژاد زرگري غالمحسين و نجفي موسي چون کساني جستجوگرانه هاي فعاليت سايه در امروزه

 مدارک و اسناد اين با قياس در نوشته باره اين در آدميت که آنچه و شده منتشر مشروطه سياسي هاي رساله از

 .شود نوشته تربيش هرچه طرفي بي با مشروطه فکري تاريخ نو از بايد و نيست اعتنا و اعتبار قابل ديگر جديد،
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 مرجعيت آينده

 جعفريان رسول: نويسنده

 1113/  01/  10: سايت روي انتشار تاريخ

 

 رد اي عمده تغيير نتوانست امکاناتش همه با اما آمد پديد دين از نفرت سر از گرچه جديد دنياي: خالصه

 اقيب يکسره پاپ مرجعيت شاهديم که طور همان زيرا بدهد، مسلماني مسجد يا مسيحيت کليساي ساختار

 .است مانده

 بود؟ خواهد متفاوت فعلي مرجعيت با اندازه چه آينده مرجعيت

 باشد اوتيتف هم اگر. داشت نخواهد تفاوتي چندان نآ گذشته تاريخ با مرجعيت آينده تاريخ است اين واقعيت

 هک کرد خواهد وادار را مرجعيت و آمد خواهد پديد موضوعات در که گردد مي باز تغييراتي به همه از بيش

 مرجعيت قضيه ماهيت اما. بدهد آن در اي توسعه يا کرده بازنگري خود فتاوي از برخي در آنها حسب بر

 و ماند خواهد باقي يکسان دين چهارچوب که است اين نيز آن دليل. کرد خواهدن تغييري و تفاوت چندان

 نشبي در خواهي تحول با ارتباط در معمول طور به که انقالباتي. بود خواهد دشوار آن در تغييري گونه هر

 حتت را ديني مرجعيت که آن از بيش شود مي جاري ديني بينش در تغيير سبب و دهد مي رخ ديني هاي

 اين بازگشت. کند مي جدا مجموعه از  پذيرفته را رويه تغيير آن که را جامعه بدنه از بخشي دهد قرار ثيرتأ

 در آن تييکنواخ نشانگر آن، امروز وضعيت تا مرجعيت گذشته به نگاهي. نيست بعيد چندان بدنه به بخش

 از نفرت رس از گرچه جديد دنياي .پيمايند مي و پيموده را مسير همان هم ديگر اديان تقريبا که است بستري

 سلمانيم مسجد يا مسيحيت کليساي ساختار در اي عمده تغيير نتوانسته امکاناتش همه با اما آمد پديد دين

 ليلد به پاپ قدرت که است روشن. است مانده باقي يکسره پاپ مرجعيت شاهديم که طور همان زيرا بدهد،

 آن هايينشب و واتيکان دستگاه نظم و سيستم اما يافته کاهش ربغ در الئيک يا ديني غير هايجناح تقويت

 .داد خواهد را راه مسير همان در هم باز سنتي مرجعيت که اين يعني اين. است نکرده چنداني تفاوت

 داشت؟ خواهد توجيهي چه گذشته ادوار از برخي در ها مرجعيت ميان تفاوت پس

 هالبت که دين به آن نگاه نوع و سو يک از مراجع از برخي شخصي هاي ويژگي به اصل در ها تفاوت اين

 مرجع يک در مورد  دو هر بايد معمول طور به. گردد مي باز رفت، نخواهد فراتر حدي يک از آن ظرفيت
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 تر مهم دومي دو، اين از. آيد پديد ديگران به نسبت او متفاوت موضعگيري در انعکاسي تا شود محقق ديني

 اي هنمون بروجردي اهلل آيت مانند مرجعي مثال براي. شود مي يافت معدودي بسيار فرادا در تنها چون است

 چهارچوبه همان با سنتي مرجعيت منهاي او چيز همه تقريبا. است فرد به منحصر زيادي حد تا که است

 هم ينشب تفاوت آن اما. بود او کند راعوض مرجعيت مسير کسي بود بنا اگر. است ديگران با متفاوت هايش

 من نظر به .نيست شدني حد از بيش تغيير اين چون بدهد تغيير تواند نمي يعني دهدنمي تغيير را چهارچوب

 است چهارچوب استواري همين درواقع. چهارچوبهاست تغيير از تر راحت گاهي تازه مذهب يک ساختن

 بدنه در کنند مي حساسا چون کشاند مي دين حتي و مذهب خلق به را ها طلبي تجديدنظر از برخي که

 براي. شود مي طراحي مرجعيت از خالصي براي هم ديگري هاي راه البته. شوند وارد توانند نمي مرجعيت

 جريان به رمنحص البته امر اين. صوفيانه و عارفانه هاينگرش جايگزيني و دين به گرايانه شريعت نگاه رد مثال

 نگرند يم مانع يک ديد با مرجعيت به گرايانه قطب و صوفيانه هاي نگره مدافعان از برخي نيست، نوگرا هاي

 نيست هاتالش قبيل اين من بحث محور. آوردند پديد را نظر مورد تغييرات بتوانند تا گذارند مي کنار را آن و

 .نيست مه مطلوب چون نيست تحول قابل سادگي به ديني مرجعيت که هست نکته اين دادن نشان براي بلکه

 :کنيد مي تحليل شد، گفته آنچه با چگونه آمد پديد آن در که هايي تفاوت با را خميني امام مرجعيت

 تا ايشان عوض البته. دارد وجود بوده تاکنون ابتدا از که سنتي – ديني مرجعيتي با امام  ميان مهم تفاوت يک

 مرجعي امام. دانست صادق توان مي هم او بر اي اندازه تا را مطالب اين و است کرکي محقق شبيه حدي

 تا ودش مي سبب که است امري اين. کرد فراموش نبايد اصال را اين. يافت دست سياسي قدرت به که است

 و نرود کنار صحنه از اوال باشد، بين واقع امام مانند اگر و شود درگير موجود واقعيات با ديني، مرجع يک

 همان ابهمش که اي خامنه اهلل آيت منهاي ما ديگر اجعمر را وضعيت اين. است متفاوت شرايط که بپذيرد ثانيا

 آل يدها کنيد، مي شرکت بحث و درس در وقتي شما. است مهمي تجربه اين ببينيد. ندارند دارد، را وضعيت

 هنر که خيلي هستيد، واقعيات برابر و درعمل وقتي اما. کنيد مي ترسيم فاضله مدينه. گيريد مي نظر در را

 تحقق و دهيد مي تن واقعيات به ديگر سوي از اما کنيد مي تأکيد آلهاايده و فاضله مدينه بر همچنان کنيد

 مراجع. شد واقعيات درگير که است نوعي  از امام مرجعيت. کنيد مي حواله آينده به را آلها ايده آن کامل

 به همدرس در اصرف که کسي براي اي صحنه چنين تصور حتي. داشتند را اي تجربه چنين امکان نه ديگر

 در نهات که است اي گونه به و حساس بسيار وضعيت، اين. است دشوار حدي تا پردازد مي تئوريک مباحث

 سير با وانت نمي را ايشان مرجعيت و خميني امام وضعيت بنابرين. است تصور قابل آن با عملي شدن درگير

 همان د،ش مي مربوط ديني و فقهي مباحث به که آنجا تا نيز امام خود. کرد تطبيق سنتي مرجعيت طبيعي

 را مکان و زمان بحث واقعيات، با شدن درگير دليل به که آن ضمن. کرد مي رعايت را سنتي چهارچوب
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 کساني .است نداشته تاکنون کم دست حوزوي استنباط زمينه در گويايي انداز چشم امر اين اما. کردند مطرح

 از کيي شايد. نگرفت قرار عمومي بستر مقبول اما دادند هم جديد يفتاو از برخي و کردند طي را مسير اين

 هم فقهي ايه برداشت از ديگري نوع البته. بود جناتي اهلل آيت آقاي استنباط نوع اين به افراط ترين نزديک

 هنوگرايان خط با گسترده همسويي توهم که شد مطرح - صانعي اهلل آيت مانند – مراجع از برخي سوي از

 بطال از برخي فردي تحقيقات ماند مي. نگرديد واقع مقبول و نشده عمومي هم آنها دليل همين به و داشت

 عيتوض بتواند آينده در که اين. نيست اي مدرسه قال و قيل از بيش چيزي که فقهي هاي زمينه در فاضل

 تمرجعي دست تحکوم که همين حال، هر به. کرد بيني پيش شود نمي اکنون بگيرد خود به تري عمومي

 ديج امر اين اگر که است روشن اما است، امتياز يک اين آيد، پديد هايي تفاوت کرد تصور توان مي آمد،

 ايمشده نزديک محور اين به قدري ما نظرم به. کند مي جدا حکومت از را سنتي ديني مرجعيت راه شود، تر

 .يافت آن براي حلي راه بايد. نيست خوبي چيز البته اين و

 بود؟ خواهد آن مانند آينده در آيا. است متفاوتي کامال مورد بروجردي اهلل آيت  چرا

 ظهور بروجردي اهلل آيت مانند تا بود کرده وادار را شيعه مرجعيت زمان آن موجود شرايط بگوييم اگر نظرم به

 اساسا. نکرد تقريبا هک کرد مي ظهور گونه همان ها حوزه در شيعه سنتي مرجعيت هم انقالب از پس بايد کند،

 از مه و رفتاري حيث از هم. باشد مربوط او خود ويژگيهاي به بايد بروجردي اهلل آيت متفاوت رفتارهاي

 سني و عهشي تاريخ در و است شگفت امر يک داد شلتوت شيخ که فتوايي مورد. فرهنگي نگاه و علمي حيث

 سالها آن در .باشند داده فتوايي طور اين که باشند يدهد بروجردي اهلل آيت در چيزي آنها بايد. است سابقه بي

 خاص زندگي فضاي و ها ويژگي به باز هم آن که بود ايشان مانند عربي بالد در محدودي هاي نمونه البته

 نجف در نه حوزه عمومي ساختار اصوال اما الدين شرف مرحوم و امين محسن سيد مثل. گشت مي باز آنان

 نمونه کي بروجردي اهلل آيت. بود نشده بنياد مرجعيت درمفهوم دگرديسي و تغيير نوعي پايه بر قم در نه و

 در االن نظرم به. بود ديگران با او تفاوت اسباب فردش به منحصر هاي ويژگي که بود فرد به منحصر

 اخفر براي فراواني الزامات که زمانه نسبت به هم آن  – سياسي مرجعيت نه - اي حوزه مرجعيت چهارچوب

 بلکه ديم،مقل ما چون کنيم مي تکليف تعيين که نيست آن معناي به اين. نداريم مطلوبي وضع دارد، انديشي

 .رسيم مي نتيجه اين به مختلف ادوار ميان مقايسه در

 نه؟ يا گذاشت خواهد را تأثيرش داده رخ عالم در که تغييراتي اين باالخره

 آرزو يک که اين. است نيفتاده اتفاق اما است داشته وجود طهمشرو حوش و حول از که بوده آرزويي اين

 اصال. شود عوض چيز همه بودند مترصد همه مشروطه حوش و حول در که است آن اش دليل ، بوده مداوم
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 ممحک خيلي چهارچوب گفتم که طور همان اوال چون نشد، محقق آروز اين اما. بود اصل شدن عوض و تغيير

 يم تأکيد هم باز. الواقع في نه نمايد مي الزم و مهم ظاهر در تغييرات، اين از سياريب که اين ديگر و است

 آن به سبتن يعني نيست؛ بنيادي شود مي ديده که مختصري تغييرات. افتد نمي اتفاق اي تازه امر هيچ. کنم

 در امپيوترک چون کنند مي فکر برخي. نيست بنيادي است اساس آن بر ستونهايش مرجعيت که اي چهارچوبه

 مي صورت معموال که اشتباهي يک بيفتد؟ اتفاقي چه است قرار مگر. شود مي متحول مرجعيت آمده حوزه

 يلم باب که طلبي نظر تجديد اصطالح. شود مي مقايسه جاري هاي ايدئولوژي با دين که است اين گيرد

 اين به يند اگر. نيست افتادني اساس از اتفاق اين که حالي در شود؛ مي استفاده دين براي ايدئولوژيهاست،

 ارکمب و ميمون اتفاق اين روز هاي ايدئولوژي در که حالي در رود، مي ميان از کلي به اعتبارش بيفتد روز

 داشته يپ در را کسي نگراني که نيست و نبوده مقدسي چيزي شود عوض هم ايدئولوژي کل اگر حتي و است

 رت راحت تا دهند تنزل ايدئولوژي يک حد در را آن دارند اميد ندازندامي تقدس از را دين که کساني. باشد

 ترديد يا کهرمنوتي هاي ترديد با دارند اميد دانند مي «گرايي شريعت» را مانع که کساني. دهند تغييرش بتوانند

 ينا. کنند فراهم است ديني نصوص به تمسک که مرجعيت ابزارهاي کردن سست براي را راه وحي نص در

 مي تدس از را وجوديش فلسفه بنيادي طور به مرجعيت شود سست شريعت هاي پايه اگر که است رستد

 دست عمومي دينداري حوزه به و ماند خواهد مدرسي ها بحث اين. نيست شدني انجام ترديد اين اما دهد

 آن ودنب دين حالت تا باشد داشته بايد ثابت وضعيت يک حال هر در دين. رسيد نخواهد سادگي اين به کم

 مرجعيت مثال بايد پس است متغيير دين مفهوم پس است مختلف ها برداشت که اين به تمسک. شود حفظ

 هم همين براي است، يکي دين بنياد و اساس. است مغالطه  يک اين جديد، کارکرد با يابد جديدي نظام هم

 مي هک است  - غربي شناس قرآن – بالشر مغالطه همان مثل مغالطه اين. نيست آساني کار هم آن  دادن تغيير

 ينا که حالي در آنهاست، ترين شده تحريف مسلمانان کتاب پس هست قرآني قراءات اختالف چون گويد

 يانم مثال که بنيادي هاي تفاوت نه است کلمات اعراب سر بر قرائات اين. است مغالطه نيست، استدالل

 .هست اناجيل

 متدهاي و روشها که نيست آن نشانگر اينها آيا چيست؟ هستيم آن شاهد يدجد فتاوي عرصه در که تغييراتي

 شود؟ بيشتر ها تفاوت و اختالفات اين زاويه آينده در که دارد احتمال و دارد وجود متفاوتي

 قاعده اساس بر مرجعيت وظيفه کجاست؟ تا آن از انتظارات و چيست مرجعيت وظيفه: پرسيد بايد نظرم به

 ازمانس دليل به دين در البته. است عقاليي اصل يک که است عالم به جاهل رجوع همان تقليد، پايه قانون و

 در هم محدود حکومت نوعي دارد، وجود آن شيعه و سني نوع  دو هر از اسالم و مسيحيت در هم که ديني

 پولي رمختص به حکومت اين از بخشي. است مقلدين علمي اداره اساس اما. شود مي بيني پيش مرجعيت اين
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 يرتغي تواند نمي ومعموال رسد مي ديني مصارف براي موقوفات يا خمس زکات، عنوان به که گردد مي بر

 با تعامل رد مرجعيت در اساسي تغيير انتظار نبايد بنابرين. آورد پديد جامعه اقتصادي مناسبات در اي عمده

 يک است متفاوت ديگر دوره با دوره يک در مرجعيت  شود مي تصور گاهي که اين. داشت جاري نظام

 نينچ فتوا يک تغيير با حتي که است حدي به آن احکام ومقدسات دين اعتبار چون واقع به. دارد مبنايي

 به بروجردي اهلل آيت که شنويد مي وقتي مثال. است داده رخ مهمي تفاوت يک گويي که شود مي تصور

 رد اگر که است داده اجازه  داد، گسترش را مصر ارالتقريبد ايشان طرف از که قمي تقي محمد ميرزا مرحوم

 نظر صرف) ندارد، ايرادي دادن دست شود تلقي حرمت هتک نوعي نامحرم زن يک با ندادن دست مجلسي

 صداي هک شود مي مهم قدر آن مسأله( کرد تحقيق باره اين در بايد و نه يا باشد درست انتساب اين که اين از

 تواند مي امر که است حالي در اين. است کرده عوض را نگاهش مرجعيت گويي و رسد مي جا همه به آن

 .کند نمي اشغال را مهمي جاي امر اين  فقه، مجموعه در که حالي در. باشد داشته معمولي فقهي مبناي يک

 در ما که است آن دليلش. افتاد نخواهد مهمي اتفاق باشد درست اگر حتي فتوايي چنين صدور با الواقع في

 نآ علماي از شماري که بگويند برخي حتي شايد. داريم را ها ديدگاه همان همچنان مشروطه، زمان با مقايسه

 دانشاگر. شد زده مهمي حرفهاي مشروطه اطراف در. داشتند ما عصر علماي با مقايسه در بازتري نگاه از دوره،

 سيد اهلل آيت مانند کسي حتي من، نظر به اما. تندداش بازتري نگاه بود، مشروطه با درگير که خراساني آخوند

 ما که است آن دليلش. داد دامه را سنتي مرجعيت خط همان بود مکتب اين به متعلق که اصفهاني ابوالحسن

  حصار مرجعيت. رفت نخواهيم شود مي ناميده دين قرمز خط که آن از بيرون و زنيم مي دور مدار يک در

 .بيندازد اشتباه به را ما نبايد ها تفاوت از برخي و است دايره اين

 سياست در هک مرجعيتي عرصه در يکي. پذيرفتيد را تفاوت و تغيير جا دو. گرديم بر بينش تفاوت همان به

 مهمي رتغيي شما نظر به اين جز. دارد بروجردي اهلل آيت مانند بازتري بينش که مرجعي ديگري دارد؛ دستي

 داد؟ نخواهد رخ

 که رددگمي  بر بينشي و نگاه همان به تفاوت و تحول رشته يک.  داد نخواهد رخ تغييري دگيسا اين به 

 اهلل تآي نگاه دايره کردم اشاره. باشد باال به رو و مستمر و ممتد که نيست معنا اين به هم آن اما. کردم اشاره

 آن نه ودب هم جدي تفاوت اين. دبو بازتر آمدند، ايشان از پس که کساني از بسياري با مقايسه در بروجردي

 اي رقهف صورت به را آن که آن نه ديدند مي باز را تشيع دايره  ايشان. باشد دادن نشان براي يا تحميلي که

 حال در که تاس حالي در اين داشتند، تأکيد و توجه آن دروني شعائر از بيش تشيع بيروني وجه روي. ببينند

 که يدانديش مي چنين جدي و بنيادي طور به بروجردي اهلل آيت. دارند را فکر اين عکس دقيقا برخي حاضر

 و تبي اهل دانش ترويج براي حال درعين. دهد تشکيل را کل يک اسالمي ديگر مذاهب کنار در بايد تشيع
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:  فرمود مي بود مصر در که شيعه علماي از يکي به ايشان گفتمي دانشمند دوستي. کرد مي فعاليت آنها نام

 قدر مينه بنويسد شما عالقه مورد مذهبي موضوعات در کتاب شما براي عقاد مصطفي مثل کسي نيست مالز

. کند مي ايتکف باشد آن در حسين و علي نام که ببرد بکار المثل ضرب يک نويسد مي مثال که داستاني در که

 دونب بروجردي آقاي. کند هايشکتاب وارد را ارزشها اين قدر همين تا کنيد کمک او به بايد هم موارد اين در

 اضرح حال در. است بوده اصفهان شود مي گفته که طور آن حتي يا نجف در استادانش تأثير تحت ترديد

 فراخ ينشب همين رسد مي نظر به داريم، سراغ ايشان از که سياسي تجربه همين اساس بر سيستاني اهلل آيت

 اهلل آيت با که کسي هر از شما. شناسد مي را فکري هاي ريانج دقيقا و کند مي مطالعه خيلي ايشان. دارد را

 اخيرا تأسفانهم. است خوانده را کتاب فالن و کتاب فالن ايشان که شنيد خواهيد بپرسيد کرده ديدار سيستاني

 طالعهم يکسره ايشان که حالي در. است کرده تأييد مرا پس خوانده مرا کتاب چون که بود گفته خانمي ديدم

 اييج و کند مي درک درست را جهاني سياست و عراق سياسي شرايط که است همين هم اش نتيجه. دکن مي

 در فکري سنت و نجف فضاي که فرمود مي بنده نجفي دوستان از يکي يکبار. گيرد نمي اشتباه جايي با را

 شود ربيتت اي حوزه چنين در مرجع يک وقتي است طبيعي. است بوده قم فکري فضاي از تر باز بسيار آنجا

 خود خاص هاي دشواري آن دايره کردن تنگ و مذهب از سختگيرانه فهم. داشت خواهد را نگاهي چنين

 .هستيم آن درگير بيش و کم ما که دارد

. رديدک تأکيد صوفيانه خط روي ويژه به و کرديد اشاره گيرد مي صورت مرجعيت باره در که ترديدهايي به

 کرد؟ خواهد طي را مسيري چه آينده در وضعيت اين کنيد مي فکر

 .است برآمده نگاه اين درون از جريان چند من نظرم به

 ميشهه صوفيان. است داشته وجود تاريخ طول در که است فقيهان و صوفيان کهنه نزاع همان آنها نخستين

 يهانفق متقابال. ندکرد مي محکوم قشري علماي عنوان به را آنان و ديده مي خويش راه در عمده مانع را فقيهان

 .نبودند قائل آنان سخنان براي حجيتي و دانسته مرز روي يا خارج دين دايره از را آن نيز

 تشص – پنجاه طول در گرايان اسالم اصلي شعارهاي از که را «شريعت اجراي» اصل که نوگرايي جريان دوم

 بشري قحقو اصول از برخي با آن قاطع مخالفت جمله از مختلف هاي انگيزه با و ندارد قبول بود گذشته سال

. داند يم دين از حداکثري انتظار نگرش نوعي بر مبتني را ديني مرجعيت جريان اين. پذيرد نمي را آن غرب

 به ارادت سر از بلکه ندارد قديمي صوفيانه جريان تقويت به ربطي ديد، زاويه اين با عرفاني اسالم روي تکيه

 الهاس. دارد قرآن نصوص و شريعت قوانين از برخي با آشکار تعارض در هک است جديد بشري حقوق نظام
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 جيتح انکار با اندکه کرده پيدا حلي راه کساني هم اکنون و کرد مطرح را بحث اين گنجي اکبر آقاي پيش

 .کرد تقويت را مسير آن توان مي هرمنوتيکي بحث يک قالب در کتاب ظواهر

 کساني. ستا گويانه غيب و گرايانه قطب تلفيق نوعي بلکه نوگرايانه، نه و است صوفيانه نه جريان سومين

. اند دهبرگزي را پروري شيخ و صوفيانه گرايي قطب و قديم رمالي ميان راهي دارند قبول را فکر طرز اين که

 هک بابيتي. زنند مي دور را مرجعيت و زده گره مهدويت مباحث از ويژه گفتماني با را مطالب اين هم گاهي

 محمدعلي سيد وقتي. شد آغاز مرجعيت انکار با کرد درست ق 1810 سال حوالي در باب محمد علي سيد

 شيخ لاو را مطالب اين دارد؟ مرجعيت به نيازي چه ديگر دارد، ارتباط شريعت منبع با مستقيم خودش باب

 کرد يم روايت معصوم امام از مستقيم کرد مي نقل که حديث. کرد باب رشتي کاظم سيد استاد احسايي احمد

. شد رمنج بابيت به نگره، اين. است تماس در مبدأ با چون ندارد اش اجازه مشايخ ذکر به نيازي گفت مي و

 .ايم داشته شيعه مرجعيت براي تهديدي عنوان به هميشه را ماجرا اين از ضعيفي هاي رشته ما

 مشکالتي است ممکن و هستند خطرناک مريا مرجعيت آينده براي نگرشها، اين از اي مجموعه حال هر به

 ندنيروم گذشته همانند امروز سنتي مرجعيت که است اين من باور حال اين با. کنند ايجاد جدي طور به را

 استواري وانهپشت باشد، داشته دست در را سياست رشته است توانسته که سنتي مرجعيت خصوص به است،

 رهبري براي اجتهاد شرط دادند اجازه امام که است درست ناي نظرم به. شود مي محسوب مرجعيت براي

 مراجع ايرس کنار در ولو را سنتي مرجعيت که باشد نيرومند حدي به اجتهاد اين بايد کم، دست اما باشد، کافي

 امتياز واين بود خواهد رهبري مرجعيت و سنتي مرجعيت ميان وصلي حلقه اين. باشد داشته خود همراه

 .است اسالمي جمهوري

 

 881 – 880 صص( 11 ش سوم، سال) 1113 سال کتاب  امروز شهروند:  منبع
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 (اي درچه هللا آيت با بروجردي اهلل آيت رابطه) شاگرد بر استاد تاثير

 جعفريان رسول: نويسنده

 1113/  08/  08: سايت روي انتشار تاريخ

 

 .بود ايدرچه اهلل آيت مرحوم هايآموزه از متأثر تشيع جهان رهبري مقام در بروجردي اهللآيت: خالصه

 سراغ به بايست مي نخست انديشه، و فرهنگ عرصه در خالق و تأثيرگذار هاي چهره شناخت براي - 1

 آنها کريف هاي خاستگاه ديگر از بايد بعد مرحله در و آن از پس. اند گذاشته تأثير آنها روي که رفت کساني

 تاداناس نخست، مورد در. پرداخت گرددمي باز ايشان فرهنگي و سياسي خاص شرايط به آنها از بسياري که

. اندفتهگر خود استادان از را خويش هاي نديشها اوليه هايايده متفکر، افراد از بسياري. دارند قرار اول رتبه در

 شناخت براي. باشد يافته وااليي جايگاه شاگرد انديشه در تدريج به اما باشد اشاره يک حد در تواند مي اين

 او هالبت. داد قرار جا هيمن را عزيمت نقطه توان مي است ممتاز و متفاوت ايچهره که نيز بروجردي اهلل آيت

 هک است آن مهم اما. است داشته بسياري و برجسته استادان زمان، طول در ديگر، علماي از بسياري مانند

 خشب کدام در و همه از بيش او که اين. بيابيم استادانش از شماري در را وي فکري وجوه از برخي بتوانيم

 .است بوده سيک چه از متأثر خود مذهبي کلي طور به و فقهي کالمي، هاي ديدگاه از اعم خود فکري هاي

 فويص عصر در شيعه مکتب بزرگ دار ميراث که جايي اصفهان، در بروجردي اهلل آيت استادان ميان در - 8

 استوانه از يکي که کسي کنند، مي ياد( ق1118 – 1811) اي درچه باقر محمد سيد اهلل آيت مرحوم از بود،

 اناصفه کرده تحصيل خود اي درچه حوممر. است بوده مکتب صاحب داليلي به و بوده اصفهان علمي هاي

 خدمت شهر همين در هم بروجردي اهلل آيت و بود اصفهان در تدريس براي استقرارش محل اما بود نجف و

 يتآ قول از زاده واعظ آقاي اما بوده بروجردي اهلل آيت جواني سنين در البته اين. برد بهره او از و رسيد وي

 با مرد آن و رفتم ايدرچه باقر محمد سيد حاج مرحوم درس در اصفهان به دورو بدو از: که است آورده اهلل

 واعظ. نداشت حد که فرمود مي مهر اظهار من به نسبت قدري به اخالقي مکالت و علمي فضائل همه آن

 ظميالع اهلل آيت زندگي) نکرد فراموش را استاد اين حيات، لحظات آخرين تا خاطر همين به: افزايد مي زاده

 تقليد اصفهان، در استادانش اند، کرده نقل او از که چنان و شده مجتهد زمان همان وي(. 11 ص روجرديب

 اهلل آيت نامه زندگي باره در اخير سالهاي در که کتابي در(. 18: الطائفه سيد حيات) انددانسته حرام وي بر را

 مي چشم به «است اي درچه آقاي از بروجردي آقاي عظمت» که عنوان اين با مطالبي شده نوشته اي درچه
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 هر به اما است، محتمل باشد شده هم تندروي باره اين در که اين(. 111 – 111: شرق از ايستاره) خورد

 ستادانا نجف در بعدها و اصفهان در وي البته. است بوده استادش از متأثر اهلل آيت که دارد اين از نشاني حال

 چيزي چه استادي هر از وي که اين. کرد ياد خراساني آخوند مرحوم از دباي جمله آن از که داشت بزرگي

 ديگر ارب يک بايد باشد،مي خودش عقلي و فکري کاوشهاي به مربوط او هايانديشه از مقدار چه و برگرفته

 .گيرد صورت مالحظه اين با مروري

 بوده مطرح محلي مرجع يک حد در اصفهان شهر در و بوده متفاوتي عالم خودش که اي درچه اهلل آيت  - 1

 و کرد تحصيل نجف در مدتها. آمد دنيا به اصفهان درچه در( 1811 يا 1811 يا) قمري 1818 سال به است

 قمري 1118 سال به  تربيت و تعليم و تدريس هاسال از پس وي. بازگشت اصفهان به قمري 1101 سال در

 آقا طرف از) شده ادعا که چنان يا و درگذشت شهر همين در رضاخاني دولت هايگيريسخت آستانه در

 ايدرچه مرحوم. است رسيده شهادت به(  اصفهان اخير علماي از و مرحوم آن شاگردان از يکي مدرس حسن

 ترينتهشايس. شناسندمي هستند، ايران اخير قرن عالمان ترينزبده از آنان از برخي که فراوانش شاگردان به را

 ديگر از. است بوده عالمه استاد اين بنام شاگردان جمله از است بروجردي العظمي هللاآيت مرحوم آنها

 مالج آقا ارباب، رحيم آقا حاج اصفهاني، سيدابوالحسن حاج العظمي اهللآيت مرحوم به توانمي او شاگردان

 زند قربا محمد شيخ آقا شيرازي، علي ميرزا قوچاني، نجفي آقا گلپايگاني، صافي محمدجواد گلپايگاني،

. ردک اشاره همايي الدينجالل و خراساني سيدمحمدرضا اصفهاني، اشرفي شهيد اردکاني، مرتضي کرماني،

 .اندبوده اصفهان و نجف در برجسته عالمان و روزگار افاضل از اينان بيشتر

 و معتدل دانشمندي و مهذب عالمي وي است آن بزرگ مدرس و مجتهد اين زندگي در برجسته نقطه - 1

 از ريبسيا بر ايمالحظه قابل امتياز جهت، اين از و بوده تفريط و افراط از دور به خود شيعي معتقدات در

.  نيازمنديم آن به مقال اين در ما که است چيزي همان دقيقا نکته اين. دارد دوره اين ديگر روحانيان و عالمان

 ممرحو اهلل آيت جمله آن از که داشت بيشتري وضوح وي شاگردان از برخي در ايدرچه مرحوم گرايش اين

 و ودب تدريس به مشغول اصفهان عمر پايان تا که بود اصفهان زبده علماي و اساتيد از ارباب رحيم آقا حاج

 ايدرچه مرحوم تأثير تحت نگذاشت سر بر عمامه هيچگاه شهر اين علماي ميان در اشعلمي جايگاه رغم به

 اين در. داشت مي نگاه محدود را واليت به اعتقاد دايره امامت، بحث در آشکاري طور هب ايدرچه آقاي. بود

 (.19: هبري و امامت) دارد مطهري استاد هم شرحي باره

 کيي به منحصر او خود هاينوشته. مکتوب تا است شفاهي بيشتر مانده برجاي اي درچه مرحوم از آنچه – 9

 به اما(. 110: شرق  از ايستاره) است بوده چند مجلداتي در اريانص شيخ رسائل و مکاسب بر حاشيه دو
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 صفحه 500  در را شده ياد کتاب او نواده که است داشته وجود مطلب وي باره در قدر آن شفاهي لحاظ

 نوشته نيز شيعي هاي انديشه حوزه در ايدرچه مرحوم معتدل گرايش درباره بنابرين. است آورده فراهم

 ابس. کندمي ترسيم را اي ويژه شخصيت وي از که دارد وجود زيادي هايداستان اما داريمن وي از مکتوبي

 خود هک دشتي علي بعدها که بود شايع چندان گرايش اين بود هرچه اما باشد، شايعه داستانها اين از برخي

 ابيکت ده،بو رسيده پدر توصيه به گويا هم اي درچه مرحوم حضور و داشته هم حوزوي تحصيالت سابقه

 از چندتن با اي درچه مرحوم مجادالت و مباحثات مجموعه عنوان به فوالد تخت عنوان تحت داستاني

 . نوشت فوالد تخت در شاگردانش

 منتشر تهران در 1191 سال در يغما نشر توسط بار نخستين فوالد تخت کتاب: است آمده کتاب اين باره در

 1190 دي 19 از خاطرات ماهانه مجله شماره 18 در نوشته اين: »وشتن کتاب اين بر پيشگفتاري در يغما. شد

 در «ايرانزمين انتشارات» توسط ميالدي هشتاد دهه اوايل در کتاب اين. «شد منتشر و چاپ 1191 دي 19 تا

 کتاب لنک در مهر انتشارات و فرانکفورت در البرز نشر ديگر نوبت. است شده منتشر و افست نيز آمريکا

 چوبيه بهرام اين. اند رسانده چاپ به چوبينه بهرام از پيشگفتاري و جديد حروفچيني با را  را دفوال تخت

 از هم آن هک است سال سه و بيست کتاب مثل ديني غير و نامتعارف آثار تصحيح و نويسي مقدمه متخصص

 چاپ را آن 11 سال در ييبابا علي داود مقدمه با فردا اميد انتشارات ايران در که بيفزاييم. است دشتي علي

 .کرد

 يم نشان طلبانه اصالح را اي درچه مرحوم هاي انديشه حد بر زياده داستاني شکل در کتاب اين روي، هر به

 وي شاگردان قولهايي نقل از آنچه و بوده متفاوت اي درچه مرحوم روي هر به که کرد غفلت نبايد اما دهد

 هاي انديشه در گير سخت فردي که دارد آن از حکايت بوده اه سرزبان بر اصفهان در و آيد مي دست به

 غلو نگر و کرده جستجو آن توحيدي و اسالمي هويت در را تشيع تا است داشته تمايل و بوده شيعي خاص

 .بزدايد شيعه عقايد از شده، که مقدار هر به را

 که دکر عرضه بازار به شرق از ايستاره عنوان با کتابي موسوي اي درچه تقي سيد آقاي 1111 سال در – 1

 در ايدرچه مرحوم درباره که را آنچه تمامي تا کوشيد کتاب اين در وي. بود آن ناشر اطالعات موسسه

 تالش نشانگر کتاب حجم. کند گردآوري داشته وجود وي شاگردان و علما شفاهي خاطرات و هاکتاب

 به ماا است روبرو جدي هاي ضعف با کتاب تأليف قنس و نظم لحاظ به هرچند و است باره اين در نويسنده

 .است داده سامان خوب کتاب يک حد در بوده پال و پخش که را آنچه که است ارزش با زاويه اين از حال هر

 غالب رد که دانند مي قبيل اين از شگفتي هاي داستان آنان از برخي که دانند مي روحاني محافل با آشنايان
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 حال هر به. گيرد نمي خود به کتاب صورت گاه هيچ شفاهي ادبيات اين االسف مع اما کنند مي نقل محافل

 شخصيت اين درباره را زيادي آموزنده نکات و داشته خوبي بسيار توفيق کار اين در مؤلف که داد انصاف بايد

 زادهوياخ ،موسوي نصراهلل سيد حاج اهللآيت مرحوم مؤلف، پدر که است گفتني. است داده دست به روحاني

 اين بنابر. است ايدرچه مرحوم دختري نواده اثر، اين مؤلف بنابراين و بوده ايشان داماد و ايدرچه مرحوم

 خواندني هايهقص» کتاب هم قبال ايشان. باشد آگاه بزرگوار آن زندگي دقايق و ظرايف از بسياري از توانستهمي

 مانه بار اين گويا که بود رسانده چاپ به باره اين در العاتاط انتشارات همين توسط را «ماندني ايچهره از

 .است کرده منشتر نام اين با و کاملتر را

 دآي پديد توهم اين شده نقل ايدرچه مرحوم غلو ضد موضع از آنچه اساس بر مبادا که اين براي مؤلف  - 3

 باره ناي در آنچه از بسياري دهد نشان تا کوشدمي هايينقل ارائه با است، نبوده بيت اهل به مند عالقه او که

. نشود رديگ چيزهاي به تأويل و شود فهميده درست بايستمي شده گفته ايدرچه مرحوم اعتدال درباره يعني

 عيني هايونهنم از برخي بر مشتمل که آورده( ع)بيت اهل به ايشان ارادت سابقه درباره مشبعي فصل بنابراين

 کس هر که شود تصور نبايد ترديد بدون(. 195 – 115 ص: شرق از ايستاره) است توجه قابل شواهد و

 رد بالذات و اوال غلو با مبارزه سابقه. است بيت اهل خود به عالقه بي ناکرده خداي دارد، غلو ضد موضع

 که دارد وجود اثر اين در حکايت و مطلب شماري همه اين با. دارد وجود( ع) بيت اهل خود فکري زندگي

 تأکيد يکي :بخش دو در کم دست را اعتدال اين. دارد حکايت اعتدال به ايدرچه مرحوم خاص توجه زا

 .کرد دنبال توانمي هاروضه در دروغ مطالب نقل از مراقبت ديگر و توحيد روي ايدرچه مرحوم خاص

 اههرگ و کند وشزدگ همگان به را توحيد اهميت تا کوشيدمي ايدرچه مرحوم گفت بايد اول نکته درباره

 زا مدرس حسن آقا. گفتمي سخن توحيد از ابتدا بگويد سخن( ع)ائمه موقعيت اهميت درباره خواستمي

. يدمپرس بيت اهل مقام درباره استاد از گويد،مي بود زنده اواخر اين تا و کرد طوالني عمري که وي شاگردان

 فصيلت به توحيد درباره ابتدا شب آن. گفت خواهد مطالبي منبر در باره اين در قدر شب فرمودند، ايشان

 به: افزود مدرس حسن آقا. رساند( ع)اطهار ائمه عظمت و مقام به را سخن که بود آنجا از و گفت سخن

 را محبت مقام نداشت قصد ايشان اال و يافتمي معنا توحيد سايه در بيت اهل محبت ايدرچه مرحوم عقيده

 بعد. اشدب خالصانه و عميق مستدل خيلي بايد بيت اهل محبت به عقيده که کردند تأکيد. کند رنگ کم ايذره

 که کندمي نقل مدرس همين باز و(. 110 ص) شد ترقوي توحيد مسئله به توجهم هم من ايشان سخن از

 منض کسي وقت يک که کردمي بيان توحيد با را( ع)ائمه به توسل توحيد، جوانب رعايت فرط از عالمه

: گفتمي همچنين مدرس حسن آقا(. 111 ص. )نشود رنگ کم توحيدش( ع)ائمه از حاجت طلب و توسل

 که عمواق بعضي در. بود اين آن و بودند گفته مرتبه چندين که داشتند عبارتي يک ايدرچه عالمه مرحوم
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 يک: رمودندف يم بود( ع)ائمه به توجهش و تکيه بيشترين و آوردمي ميان به سخن توحيد از کمتر ايگوينده

 (.119 – 111 ص) بگذاري باقي خدا براي خواستيمي هم چيزي

 در ها رويزياده از برخي با مخالفت و اعتدال به و بودمي او شاگردان از که هم کرماني زند مرحوم - 1

 عشاي که بود توطئه يک اين گفت،مي بود، اصفهان در خدوم فردي حال عين در و داشت، شهرت اصفهان

 يبعض به گاهي اينها. است ضعيف( ع)اطهار ائمه گونه خدا معجزات به نسبت ايدرچه مرحوم عقيده دندکر

 عنوان هب آن از بعد يا تکدي از قبل و کنند صدقه طلب و بگيرند قرار عالمه راه سر بر که دادندمي ياد افراد از

 عالمه انستنددمي چون و. دهد عمرت طول ضلابوالف يا. بدارد سالمت به را تو ابوالفضل: که بگويند تشکرمثال

 اضرح افراد و کردندمي درست را هاصحنه اين تصنعي صورت به کند،مي پرخاش و ندارد را الفاظ اين تحمل

 ايدرچه عالمه.. .بدهد عمر طول تواندنمي ابوالفضل: گويدمي ايشان که بشنويد و ببينيد که گرفتندمي شاهد را

 او هب الوهيت نسبت چرا. بده عمر طول ما به ابوالفضل حق به خدايا گوييدنمي چرا: دفرمومي بالفاصله

 چنين موارد اين از(   111 ص) خوانيد؟مي خدا رديف در هستند خدا بنده که را بزرگان اين چرا و دهيدمي

 است ودهنب حاضر و کردهمي مراعات بسيار خويش توحيدي عقيده در ايدرچه مرحوم که شودمي روشن

. اشدب داشته آنان فرزندان يا ائمه به نسبت الوهيت توهم که بشنود کسي زبان از يا آورد زبان به ايکلمه

( ع)اطهار ائمه به ايشان ارادت بيان ضمن باره اين در بود ايدرچه مرحوم شاگردان از که اردکاني اهللآيت

( ع)حسين امام يا بدهد عمر شما به( ع)عباس حضرت: گفتمي ايشان به دعا مقام در کسي وقتي: گفتمي

 عمر که خداست. نزنيد را هاحرف اين: گفتمي ايدرچه اهللآيت مرحوم کند، طرف بر را شما مشکالت

 حسين امام و عباس حضرت: فرمودمي. کندمي حل را مشکالت و دهدمي شفا. آمرزدمي که اوست دهد،مي

: گفتمي هانسبت اين خواندن شايعه با هم اصفهاني اشرفي مرحوم(.118 ص) کرد شفيع خدا پيش بايد را

 مرحوم(. 111 ص. )کردمي مخالفت لفظ، در چه اگر دادمي شرک و کفر بوي که عباراتي و الفاظ با بلي

 علميه حوزه رئيس انقالب از پيش هايسال درست و عمر اواخر در که ايشان شاگردان از خراساني اهللآيت

 بدهد وا به پولي تا کرد جيب در دست آقا وقتي. آمد ايشان نزد سائلي بار يک که کرد نقل  ،بود اصفهان

 يرونب جيبش از را دستش جمالت اين شنيدن با آقا. کند روا را حاجتت علي. کند دوا را دردهايت علي: گفت

 (.119 ص. )داد ادامه خود راه به سائل به اعتنا بدون و کشيد

 وعظ درباره داشت حساسيت آن روي ايدرچه مرحوم که شرک و توحيد به ربوطم مباحث جز به  - 5

 طرفدار خودش که بود حالي در اين. دادمي نشان حساسيت خواندندمي هاروضه در که هم مطالبي و واعظان

 در. نداشتند او برابر را حرفي هر زدن جرأت هامنبري اما. کردمي برگزار سوگواري مجالس و بود عزاداري

 مرحوم که حالي در گفتمي سخن منبر روي واعظي هم بار يک: است شده نقل هايينمونه هم باره اين
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 قول از گيري نتيجه در و گفت طوالني داستاني واعظ اين. شنيدمي را او صداي خود حجره در هم ايدرچه

 مايملکم همه بايد هم من داد من خاطر به را چيزش همه عرب چون گفت شاه: گفت بود قصه در که پادشاهي

 قيامت روز نيز خداوند بنابراين... داد خدا براي را خود هستي همه عاشورا روز هم( ع)حسين امام. بدهم را

 هرچه و خواهيمي هرچه بخواه: گفت خواهد و گذاشت خواهد حسين امام اختيار در را اش نيستي و هستي

 تو به را چيز همه نيز من. دادي من براي را چيزت همه تو. توست دست در من خدايي و. بکن خواهيمي

 ارس صداي با و کرد بيرون گلشن بازار حجره از را سرش ناگاه سخن اين شنيدن با ايدرچه عالمه. دهممي

 نينچ خدا کي! کردي که بود غلطي چه! را خالف هايحرف اين نگو! پايين بيا! پايين بيا: زد فرياد بلند و

 چه زينب گفت: »گفت زينب حضرت قول از منبر روي واعظي هم بار يک(. 181 – 188 ص) کرد؟ خواهد

 حضرت کي چيه؟ حرف اين که زد داد يکباره مصرع اين شنيدن با ايدرچه مرحوم. «کنم پير من ناله قدر

 (.183 ص) گفت؟ را سخن اين زينب

 لکهب است نگاري حال شرح در عالي اثري تنها نه «شرق از ايستاره» کتاب رسدمي نظر به روي هر به  - 10

 و متفرق قدري مطالب چند هر. است ايران بلکه اصفهان زمان اين مذهبي و ديني فرهنگ تاريخ دوره يک

 بسيار کاتن بر مشتمل اما نيست، مشخص چندان هم مطالب گوينده بيگاه و گاه و شده تنظيم داستان داستان

 مطالبي. يافت ادامه ارباب مرحوم کار با اصفهان در ايرچهد مرحوم حرکت: گفت بايد. است ايآموزنده

 امکان بود مهذب عالم و برجسته فقيهي خود حد در هم او که آنجا از اما شدمي گفته هم ايشان درباره

 و بدعت ضد ايچهره هم او که داشت توجه بايد همه اين با. نبود مطرح ايشان به نابجا اتهامات چسباندن

 هم نآ مثبت تأثير اما دادند ادامه را ه را آن افراط به شاگردانش از برخي گفت بتوان شايد. داشت خرافات

 .بود فراوان

 مرحوم هايآموزه از متأثر تشيع جهان رهبري مقام در بروجردي اهللآيت هم قم در: گفت بايد پايان در و

 گيريسخت و هاعزاداري در افراطها از برخي نهادن کنار براي تالش وحدت، به ايشان گرايش. بود ايدرچه

 ايرچهد مرحوم از توانست مي آن از بخشي کم دست که بود ميراثي کهن متون از مطالب نقل در ايشان علمي

 هدرچ مرحوم هاي ديدگاه با اهلل آيت مرحوم کامل موافقت سخن اين معناي. باشد رسيده ايشان به ارث به

 .نيست موارد تمام در اي
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 ليع سيد اهلل آيت: مترجم) تاريخ قهرمانانه نرمش ترين پرشکوه(: ع) حسن امام صلح: کتاب باره در

 (کتاب چاپ ششمين مناسبت به( )ايخامنه

 جعفريان رسول: نويسنده

 1113/  08/  18: سايت روي انتشار تاريخ

 

 يکي روي، هيچ به و شده داشته پاس پارسي زبان حرمت هم و شده امانتداري هم ترجمه، اين در: خالصه

 .است نشده ديگري فداي

 تاريخ قهرمانانه نرمش ترين پرشکوه(: ع) حسن امام صلح

 (ق1138 م) ياسين آل راضي شيخ: نويسنده

 ايخامنه علي سيد: ممترج

 آسيا: اول چاپ ناشر

 ش1111 اسفند: نشر تاريخ

 ص911: صفحات تعداد

 (.1111) اسالمي فرهنگ نشر دفتر :ششم چاپ

 

 اريخت دارد، بااليي فقهي حتي و مذهبي و ديني ارزش که شيعه تاريخ از مهمي بخش که داشت توجه بايد

 ايه تحريف. است بوده روبرو بيگانه و خودي مهري بي اب مختلف داليل به همواره که است امامان زندگي

 ختاري دانش بنيه ضعف شيعه، جامعه براي فراوان ها محدوديت ايجاد و سياسي فشارهاي مخالفان، عمدي

 دسترس از اوليه متون از اي عمده بخش تنها نه تا است شده سبب ديگر عوامل و شيعه علمي هاي حوزه در

 ذهنيت ه،پاي سست و داستاني کتابهاي مشتي بلکه گردد، تأليف حوزه اين در جدي اثر کمتر و شود، خارج

 .نگذارد باقي جدي پژوهش براي جايي و کند پر را شيعيان تاريخي

 بر کيمت و طرف يک از افراط و خرافه از خالي که آنچنان شيعه صحيح تاريخ بازيابي که است حالي در اين

 ايراني و وعراقي لبناني از اعم شيعه نويسندگان که است علمي نهضتي ،باشد تاريخي درست مدارک و اسناد
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 اقعر و لبنان در شيعه عرب نويسندگان اخير، قرن نيم طول در واقع، در. اندکرده دنبال اخير قرن نيم طي

 شرو عدب اندکي و يافت انعکاس ايران در ترجمه صورت به تدريج به که هاييگام برداشتند؛ بزرگي هايگام

 و مصر از مسلمان نويسندگان نبودند کم دوره اين در. آورد پديد زمينه اين در پژوهش براي را نويي هاي

 أثيرت اسالم تاريخ حوزه در ما تاريخي هاي ديدگاه روي و شد ترجمه فارسي به آثارشان که لبناني و عراقي

 اختشن براي و خواندني و فصلم داستاني اسالم، تاريخ حوزه در حتي علمي نهضت اين داستان. گذاشت

 .است ستوده کاري آن کردن دنبال مسلمان ملل ميان فرهنگي مراودات

 به که (ع) مجتبي امام زندگي تاريخ حوزه در شيعه برجسته عالم يک از است اثري ترجمه برگها اين از يکي

 عين در که مترجمي ،شد چاپ بار نخستين براي ش 1111 سال در ايراني برجسته روحاني يک تواناي قلم

 اين رجمهت توانست که بود مضاعفي امتياز اين و بود آن فهم و تاريخ اهل فارسي، و عربي زبان بر تسلط

 فراهم ارد،د کمتر مشابه و تکرار به نياز که کاري يکبار، براي و درآورد پسنديده و نيکو قالبي در را کتاب

 .سازد

 اريخيت و منطقي تحليل نوعي نيازمند هميشه( ع) حسين امام قيام با مقايسه در( ع) حسن امام صلح داستان

 ايي،ابتد نگاه در ديگر، عبارت به. است داشته متفاوت ظاهر در حادثه دو اين از درست درک يک ارائه براي

 اميبها نقطه( ع) امامان باره در شيعيان مذهبي عقايد با ويژه به امر اين و يکديگرند از متفاوت رخداد، دو اين

 امام چرا و کرد صلح حسن امام چرا که اين. است تاريخي و روشن پاسخي نيازمند که است آورده پديد را

 .قيام حسين

 امام پيرامون آثار انباشتگي رغم به که است آن و بردند مي رنج نکته يک از مسلمان مورخان اين بر افزون

 صورت تاريخي مهم رخداد آن و (ع) مجتبي امام سياسي زندگي به چنداني توجه دليل چه به( ع) حسين

 .است نگرفته

 در يانشيع. آيدمي شمار به شيعه تاريخ مهم هايايستگاه از يکي( ع) حسن امام صلح داستان اينها، بر عالوه

 امام صلح بررسي به نياز کنند،مي استناد حسيني قيام به که گونه همان خود، شرعي – سياسي مستندات مقام

 .کنند استناد آن به و استفاده آن از مشابه شرايط در بتوانند تا هستند نيز(ع) حسن

 خستن. شد نوشته لبناني محقق يک و عراقي محقق دو توسط محققان کتاب سه کم دست دهه، يک طول در

 .ياسين آل راضي شيخ اثر( ع) الحسن صلح کتاب

 (.م1531) قرشي ريفش باقر از السالم عليه علي بن حسن االمام حياة کتاب: دوم
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 .اهلل فضل جواد محمد از الحسن االمام صلح کتاب سوم

 آن که بودند انقالب معظم رهبر اول اثر مترجم. شد ترجمه فارسي به دوم و اول اثر آگاهم، بنده که آنجا تا

 کتاب آن که بود حجازي فخرالدين مرحوم دوم اثر مترجم. سپردند چاپ دست به ش1111 سال در را کتاب

 .شد منتشر و ترجمه ش 1191 سال در مجلد دو در را

. شد شتهنو السالم عليه (ع) مجتبي امام سياسي زندگي باره در که بود آثاري بهترين از خود نوع از اثر، دو هر

 .بودن پژوهش دو اين با مقايسه قابل اما بود شده منتشر آثاري فارسي هم و عربي در هم آن، از پيش البته

 جان اب و بود پژوهشها قبيل اين نيازمند سخت ما جامعه که شد منتشر زماني ياسين، آل مرحوم اثر ترجمه

 .کردمي استقبال آثار قبيل اين از جامعه، در مذهبي نيروهاي تدريجي گرفتن

 سال به هک بود نجف مورخان و محققان و علما از باقر شيخ بن عبدالحسين شيخ فرزند ياسين، آل راضي شيخ

 .درگذشت «الحسن صلح» کتابش انتشار سال درست يعني 1138 سال قعده ذي 19 در و شد متولد ق 1111

 عنوان با يکتاب و الحديث و القديم في الکاظميه تاريخ عنوان با نيز کتابي «ديوان» بر افزون آن از پيش وي

 خاندان از يکي ياسين لآ خاندان اصوال. کرد تأليف( ع) حسين امام و حسن امام هاي خطبه در البالغه اوج

 داشته مه ديگري برجسته مورخان و فقيهان عالمان، بلکه راضي شيخ تنها نه که است نجف بزرگ علمي هاي

 عراق معاصر مورخان ترين فاضل از يکي عبدالحسين شيخ بن رضا محمد شيخ بن حسن محمد شيخ. دارد و

 نوانع با السالم عليهم امامان زندگي تاريخ رد خود ارزش با کتاب انتشار از پس گذشته، سال در که بود

 شيخ فرزند عزالدين. درگذشت مجلد دو در( 8003:االجتهاد منشورات) «تاريخ و سيرة :عشر االثنياالئمة»

 .است تشيع مکتب مدافعان و نويسندگان از نيز راضي

 بزرگ انقالبي و مانند بي استاد توسط 1591/ق1138 سال در الحسن صلح کتاب عربي متن براي روي، هر به

 و مؤلف باره در اشاراتي شامل هم که ايمقدمه شد، نوشته عالمانه ايمقدمه عاملي الدين شرف سيد مرحوم

 فاضالنه چندان مقدمه اين. بود السالم عليه مجتبي امام باره در آن در شده طرح هاي ديدگاه بر مروري هم

 شيواي لمق با را همان و نديد خود مقدمه بسط و شرح به نيازي رديگ آن بودن با کتاب، فارسي مترجم که بود

 تاس اعتباري گوياي خود اثر اين به الدين شرف مرحوم توجه نفس. نهاد کتاب آغاز در و کرده ترجمه خود

 .دارد مهم موضوع اين به پرداختن در شده ياد کتاب که
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 ليلتح در اي نوشته تهيه فکر در» اثر اين مهترج از پيش که است کرده اشاره خود کوتاه مقدمه در مترجم

 ينا فراوان امتيازات ولي بودم؛ آورده گرد نيز الزم هاييادداشت ايپاره حتي و بود حسن امام صلح موضوع

 .«کرد وادار ارزشمند اثر اين ترجمه به و بازداشت نخستين فکر از مرا کتاب

. ردگيمي قرار توجهي بي مورد جاري پژوهشهاي در قاتاو از بسياري در االسف مع که است جالبي ايده اين

 رد پژوهشي خالء که هست آثاري فارسي، همين در تر مهم يا و شود، ترجمه که هست محققانه اثري وقتي

 کنند؟ هعرض ترضعيف آثار بسا و کرده صرف وقت کساني که هست نيازي چه ديگر کند، پر را موضوع يک

 .دهدمي روي اتفاق اين کمتر گذارد،مي احترام پژوهش به که ايجامعه يک در البته، صد

 که آن از فارغ امر، اين داليل از يکي. صفحه 911 در آن فارسي و شده ارائه صفحه 100 در کتاب عربي متن

 واهدخ عربي مشابه موارد از ترطوالني قدري دارد، عهده بر را ترجمه وظيفه وقتي خصوص به فارسي نثر

 که تاس دقتي از حاکي که هاست سرفصل و عناوين  و  سطور چينش و بندي صفحه و آن ايزيب چاپ شد،

 .است داشته وجود اثر اين چاپ در

 شده ياد اثر بعدها. است آسيا انتشارات توسط 1111 اسفند در کتاب نخست چاپ به مربوط شرح، اين البته

 جمح و شده منتشر جديد حروفچيني و مترجم اي صفحه يک مقدمه حذف با اسالمي فرهنگ نشر دفتر را

 رم،محت مترجم آيا دهد نشان که ندارد اي مقدمه هيچ چاپ اين. است يافته تقليل صفحه 138 به آن صفحات

 .است نوازترچشم و ترشکيل بسيار اول چاپ روي، هر به. نه يا اندداشته ترجمه در هم اياصالحيه

 رايب تعابير و کلمات از خوبي به و بوده برخوردار توانا و رسا قلمي از مترجم دهد،مي نشان ترجمه، متن

 پاس پارسي زبان حرمت هم و شده امانتداري هم ترجمه، اين در واقع، در. است برده بهره مقصود رساندن

 .است نشده ديگري فداي يکي روي، هيچ به و شده داشته

 خود او. ستا نوشته اديبانه ديگر سوي از و نهمحققا سو از متني نگارش، زمان تناسب به عربي، متن نويسنده

 يازمندن هم ترجمه که است طبيعي. است علمي کارهاي آخرين زمره در نيز اثر اين و داشته ديوان و بوده شاعر

 هرچه زيبايي و رواني با کار اين فارسي، ادبيات به مترجم تسلط به توجه با و ترديد بدون و بوده اديبانه قلمي

 .است رسيده نجاما به تمامتر

 صلح» هب الحسن صلح عنوان. باشد مترجم ادبي ذوق گوياي کتاب، عنوان بر افزوده عنوان يک انتخاب شايد

 رينتپرشکوه: است آمده تعبير اين با آن ذيل ديگري اديبانه عنوان حال عين در و شده ترجمه «حسن امام

 .تاريخ قهرمانانه نرمش
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 بيان رد اما است، آسان تيز و تند نبردهاي و نظامي هاي حماسه شرح براي هاديبان قلم کاربرد که است روشن

 کار به عابيرت و جمالت از استفاده با آن تبيين براي چندان دو تواني بايستمي انجاميده، صلح به که ايحادثه

 .است شده انجام خوبي به فارسي هم و عربي متن در هم که است کاري اين. برد

 رعايت با و هگرفت بهره تاريخي متون از محققانه نويسنده، که کند غافل نکته اين از را ما بايدن شد گفته آنچه

 تواند مي کتاب اين بند يک نقل.  است رسانده انجام به را شيعه تاريخ از مقطع اين بررسي کار پژوهش اصول

 :دهد نشان را مترجم زيباي نثر همزمان و مورخانه دقت

 اثر آوردند فراهم اسالم تاريخ از هرآنچه در و شد، مورخان جان بالي نگريسطحي و دليساده که بعدها

 گوييياوه زا زبان بودند اقليت در که گروهي. گرفت واقعيت و حقيقت رنگ نيز ساختگي يافسانه اين گذارد،

 خود حسن، فتندگ که شدند گوييآشفته و خبط دچار و نهاده فراتر حقيقت از را پا بعضي ولي داشتند، نگاه

 (.138 ص! )است کرده اعتراف بيعت به صريحا نيز

 و هبود شيعه تاريخ از مقطع اين باره در محققانه و ارجمند اثري همچنان اثر اين گفت بايد ترديد بدون

( ع) تبي اهل تاريخ دوستداران و جوانان اذهان در زمينه اين در بسا که است پرسشهايي بيشتر پاسخگوي

 در و شتهنگ توزيع مردمي صورت به شايد و بايد که آنچنان تاکنون کتاب اين رسدمي نظر به اما  آيد؛ پديد

 .تاس السالم عليه مجتبي امام براي مضاعف مظلوميتي اين. است مانده باقي خاص نويسندگان انحصار

 

 جعفريان رسول

 1113 ارديبهشت 18 
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 (خواهي اسالمي حکومت انديشه و آبادي نجف صالحي) اسالمي حکومت سوي به يشپ

 جعفريان رسول: نويسنده

 1113/  08/  13: سايت روي انتشار تاريخ

 

 المياس حکومت دنباله باشد امام اسالمي حکومت دنباله که آن از بيش هم او صالحان حکومت نظريه: خالصه

 .بود اخواني مدل با

 و عثماني خالفت انحالل از پس که بود اي انديشه اسالمي خالفت جاي به اسالمي حکومت تشکيل - 1

 تشکيل اب توان مي که بود اين بر تصور. شد مطرح کوچک کشورهاي به امپراتوري اين هاي سرزمين تبديل

 دولت وجود اما. کرد جبران حدودي تا را اسالمي بزرگ خالفت نبود خسارت اسالمي، شهرهاي – ولتد

 ياريبس و سوريه و مصر نظير بودند، اسالم دل و مغز که کشورهايي اغلب الحمايگي تحت و استعماري هاي

 اين در قدرتمند يمحل حاکم يک وجود از مانع افغانستان و هند سوي اين در و افريقا شمال کشورهاي از

 .شود تشکيل اسالمي خالفت که اين به رسد چه بود، کشورها

 در. دش تشکيل جمهوري يا پادشاهي اسم به هايي نظام کشورها، اين براي استقالل آمدن فراهم با رفته رفته

 سانيک مه آن جمهور، رئيس و شاه کند، حکومت دين براي و اسم به تا نبود کار در ايخليفه که شرايط اين

 تنهاي. نداشتند اسالمي حکومت ايجاد براي تعهدي بودند، رسيده قدرت به استعمار حمايت سايه در که

 هم آن ليلد. نبود شده تعريف نيز امر همين اما.  بود شريعت اجراي به بيشتر اعتناي بود متصور که چيزي

 وامعج اين در آشکاري تعارض و بودند نشده بيگانه چندان خود هاي سنت با هنوز اسالمي جوامع که بود اين

 اين در (غربي تباهي و فساد بخوانيد) غربي مدرنيسيم سفره که بعد به زمان اين از اما. خورد نمي چشم به

 القياخ و اجتماعي فساد. گشت مي پديدار اجتماع عرصه در ها سنت با بيگانگي حس شدمي پهن کشورها

 ردهخو پيوند غرب نام با اکنون اما داشت وجود نوعي به هم قديم در گرچه فساد اين. بود آن وجه بارزترين

 .شد مي استفاده آن در غربي ابزار از و

 دنده اجازه و بزدايد مصر جامعه از را بيگانگي مظاهر اين تا بود اين المسلمين اخوان آمدن پديد فلسفه

 وظيفه تداخل نوعي مظاهر، اين عليه رزهمبا که بود اين آمد پيش که اشکالي. گردد آن جايگزين غربي فرهنگ

 ديگر سوي از اسالمي بيداري هاي جريان رهبران و طرف يک از سياستمداران ميان را سياسي - اجتماعي

 هک بودند مناقشه اين حل براي راهي دنبال به طرف دو و شد کشيده مبارزه به تداخل اين. آورد مي پديد
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 اهداف زا يکي گذاري قانون مجالس در شرکت. گشت مي بر سالميا سياسي هاي تئوري و نظريات به بخشي

 .بود ها جريان اين

 سلمانانم و هند مسأله بيستم، قرن ميانه حوالي يعني مقطع اين در اسالم دنياي در تحول ترين مهم شايد - 8

 که وريکش يک اب را خود تکليف مسلمانان اما آمدمي بيرون استعمار سلطه زير از کشور اين. بود کشور اين

. محکوم وناکن اما بودند حاکم کشور اين بر آنان استعمار از پيش. دانستند نمي بودند کافر و هندو آن اکثريت

 تئوريسين. شد چنين و بود پاکستان نام به اسالمي کشور يک ايجاد کردند پيشنهاد کشور اين سنيان که حلي راه

 زيچي همان سبک به اسالمي حکومت يک طراح مودودي ليابواالع يعني کشور اين نوگراي اما سني بزرگ

. بود هشد مطرح شده تجزيه کشورهاي در اسالمي خالفت براي جايگزين نظريه عنوان به گذشته در که بود

 زنده را خواهي اسالمي حکومت حس و بازگشت مصر به دوباره مودودي آثار انتشار طريق از انديشه اين

 شريعت اجراي به ديگر( 1511 در اعدام) قطب سيد يعني المسلمين اخوان يدجد فکري رهبر بار اين. کرد

 فرهنگ تعارض. کرد مي مطرح را خالص ديني حکومت يک با خالص اسالمي جامعه نوعي و نبود قانع

 .بود او دغدغه مهمترين اسالمي فرهنگ با غربي بيگانه

 هانج عمده معضل. بود شوکت و قدرت اوج در عبدالناصر جمال. بود سختي بسيار شرايط او ظهور زمان اما

 صدالبته که قطب سيد فريادهاي بنابرين. کرد مي حل را آن بايد عبدالناصر جمال که بود فلسطين مشکل اسالم

 ديگر عبارت به يا نبود مناسبي نسخه زمان آن مصر براي داشت، شنوا گوش هم بسيار و بود اسالم جهان درد

 نبرد نهصح همان که تعزيه حفظ براي که بود اي گونه به مصر شرايط. بود هنشد مطرح مناسبي فرصت در

 مياسال حکومت اجتماعي، عدالت شعار اکنون و اما. کردندمي خاموش را همه صداي بايد بود، فلسطين براي

 وي از شپي و قطب سيد کتابهاي عناوين اينها. بود رسيده اسالم دنياي ديگر نقاط به اسالم اساسي قانون و

 حکومت اما کرد، مي حفظ و شنيد مي را مطالب اين خود بطن در ترکيه جامعه نمونه براي. بود مودودي

 مصر مشابه سرنوشت نيز افريقا شمال کشورهاي. داشت ها خواسته اين با زيادي فاصله نظامي و قدرتمند

 .بود مندنيرو همچنان کشورها آن در غربي استعمار حضور. داشتند تري عقب بسيار بلکه

 طبق سيد آثار از برخي چاپ. يافت فراوان مشتريان و شد ترجمه سرعت به ها نوشته اين ايران در اما - 1

 مرحوم دمانن فراواني نويسندگان. داشت خوبي وضعيت نيز مودودي کتابهاي. رسيد بار بيست به نزديک

 يم ايران به را اسالمي حکومت تشکيل و شريعت اجراي در را مودودي نوگرايانه افکار سعيدي غالمرضا

. وردندآ روي ديگر نويسندگان از بسياري و قطب سيد آثار ترجمه به هم قم نونويس طالب از شماري. آوردند
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 دنيا رد اسالمي جمهوري نخستين که نيست دليل بي. شد آثار اين از انباشته چهل دهه در ايران کتاب بازار

 .است پاکستان به مربوط

 در. دبو دوگانه بلکه متفاوت روند اين اندکي ايران در. نبود خواهي اسالمي حکومت داستان ههم اين البته

 با ضديت در که داشت منفوري چهره متدينين ديد از اول پهلوي. بود خورده شکست مشروطه تجربه ايران

 براي فتکلي ينتعي براي مشخصي ايده هيچ هم دوم پهلوي. بود خورده پيوند  گري نظامي و استبداد و دين

 يم رسميت به را اسالم مشروطه اساسي قانون. بود رها آسمان و زمين ميان چيز همه. نداشت شريعت و دين

 ديني ايه سنت با بيگانگي مشکل همان آن از تر مهم. داشت فاصله آن با بسياري نظر به قوانين اما شناخت،

 سلمانيم جامعه که اکنون و بود کرده حساس آنها به نسبت را جامعه آنها، بر رضاشاهي فشار دليل به که بود

 .بود گرفته موضع آن عليه بود آورده دست به نسبي آزادي ايران

 ضعف دليل به دهد، ارائه جامعه فرهنگ به دادن سامان براي اي ايده بايد کرد مي درک که پهلوي دولت

 فدائيان بار نخستين. کردند مي ارائه اي ايده و فکري بايد مخالفان بنابرين. شد خالء گرفتار فکري، بنيادهاي

 همان روزها آن در ايران جامعه. دادند سر شريعت اجراي براي را المسلمين اخوان شعارهاي همان اسالم

 هب نزديک اما ايران، پادشاهي دولت مقابل در. کرديم اشاره نوشته اين اول سطور در که داشت را بحراني

 هب ضمن در و کند مي اداره را جامعه جهت هر به باري با و ندارد مشخصي ايده که غرب به وابسته و الئيک

 آل لجال فرياد که چيزهايي همان اينها. آورد کم کند، مي ترويج را فساد مظاهر صوري تجدد به اعتناي دليل

 با رزهمبا هيدش که نوري اهلل فضل شيخ  از دفاع به را او که رفت پيش آنجا تا و آورد در 15 سال در را احمد

 .کشاند بود، شده خوانده غرب

 در. يافت ادامه آن از بعد و شد آغاز اسالم فدائيان با ايران در اخواني خواهي اسالمي حکومت مدل - 1

 در که فروشي شراب از جلوگيري ماجراي همان. نداشت تحقق براي راهي ايده اين مصدق ملي حکومت

 و دينداري تجربه تمام اين. شد مطرح داشت اسالمي فرهنگ که هم ايران در بود ها اخواني مسأله  مصر،

 هب مربوط مشکل حل و نفت کردن ملي فقط را اش وظيفه که بود مصدق دولت در شريعت اجراي نهضت

 خواهي مياسال حکومت حرکت. درافتادند مصدق با درافتاد، ناصر با که قطب سيد مثل فدائيان. دانست مي آن

 آن از بعد. کرد منتشر 1118 سال در را اسالم در حکومت اساسي مواد کتاب که يافت مهادا تقوي صادق با

 که نداشتند اين جز راهي دينداران. نوشت 1111 سال در را اسالمي حکومت کتاب قلمداران حيدرعلي

 در مثال ،آنان نظر از. بدرآورند وابسته و ملي ضد يا باشند ملي که اين از اعم ها، الئيک دست از را حکومت

 حمايت هم اسرائيل از تازه. بود شده دوخته ها غربي دهان به چشمش. بود هويت بي حاکم يک شاه ايران،
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 رسومش و آداب از برخي مذهب، و دين از که اين نهايت و گذشت نمي وقعي هم شريعت اجراي به. کرد مي

 شريعت اجراي به اندازه چه تا که بود شاه براي خوبي آزمايش 11 – 11 رخدادهاي. گذاشت مي احترام را

 او جاي به اسالمي حکومت و رفت مي او بايد اين بنابر. نياورد خوبي نمره امتحان اين در شاه. دهد مي تن

 .آمد مي

 ها اخواني از مثال که نبود چيزي آن اش همه  ايران، در خواهي اسالمي حکومت داستان که کرديم اشاره - 9

 تعدال و دين فلسفه و شريعت کليات باره در که آنچه منهاي اخواني مدل ايران در واقع در. شد مي گرفته

 سني ياسيس تفکر زاويه از کسي اگر. نداشت طرفداري گري سني عنوان به گفتند،مي بيديني نقد و اجتماعي

 انتم و هتقربوالصال ال آيه ذيل در که اين خاطر به قطب سيد همين. شد مي درگير شيعي تفکر با آمد مي جلو

 .شد محکوم و منکوب ايران در کلي بود، کرده نقل نامربوط روايت يک سکاري

 درتق رأس به چون داشت، ها اخواني کار به شباهتي که فدائيان اسالمي حکومت مدل که بود  آن مهم نکته

 انندم شخصي نظارت با ولو – اسالمي حکومت با مساوق شريعت اجراي تنها آن در و نداشت کاري سياسي

  کرد، ييگرا سني چون قلمداران. نداشت شيعي مشکل شد مي پنداشته – باشد ديندار که اين به مشروط شاه

 با. آمد نص و نصب و غدير و انتخاب بحث و قدرت رأس سراغ به که بود اين اي نکته و کرد پيدا مشکل

 اهلل آيت 13 سال که بود مدعي او. بود 11 سال در اي تازه انديشه اسالمي، حکومت روي او فکر حال اين

 ازرگانب حتي. پذيرد نمي منتظري اهلل آيت را مطلب اين. است داده مي درس آباد نجف در را کتابش منتظري

 مورد هک بود نوشته قلمداران نوشته روي از را اش سياسي انديشه بخش بعثت، و ايدئولوژي کتاب در هم

 .بود اخواني – شيعي – سني ياسالم حکومت قلمداران مدل. شد واقع اعتراض

 يافت؟ مي را خويش راه انقالب پرشتاب آب تا افتاد مي اتفاقي چه بايد اکنون - 1

 به نه ديگر. کنند مطرح اسالمي حکومت براي را طرحي خود شيعي عالمان که اين جز نبود اي چاره هيچ

. دنبو اعتماد امکان بود مسلمان رانياناي اميد روزگاري روزي که کدام هيچ به جمهوري، نه و شاه نه مشروطه،

 نهات اين. شد و شد مي ريخته اسالمي حکومت يک طرح بايد الزاما. نبودند شدني زنده هم قاجاري و صفوي

 ايستادگي 11 – 11 بحراني سالهاي در مسلمان انقالبيون رأس در خود که بود کسي تفکر اين باني. بود حل راه

. ناختش مي خوبي به را پهلوي دولت. بود شناس وقت و روشن مرجع يک التربا بلکه مجتهد يک. بود کرده

 در هم يکبار و داشت کافي تسلط شيعي فقه در. بود ديده چشم به را آن سياسي هاي تجربه و اطراف جهان

 و هعرص در را خود افکار اسرار کشف نگاشت با بيست دهه اوائل در نوگرايانه ضد و نوگرايانه هاي جريان

 اسالمي حکومت براي طرحي که بود آن وقت 1111 سال حوالي در اکنون. بود سنجيده اجتماع نهصح
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 رايب توانايي اندازه چه تا الهي قدرت يک عنوان به مجتهدين قدرت شيعي، فقه در که دانست مي او. دراندازد

 اللج وقتي. کرد يم زده شگفت را کسي نبايد آن کردن مطرح. دارد را اسالمي حکومت يک به شدن تبديل

 اين وا شخصيت که خميني اهلل آيت طرف از اسالمي حکومت طرح کند مي دفاع اهلل فضل شيخ از احمد آل

 .شد ارائه نجف در اسالمي حکومت درسهاي. ندارد شگفتي است، شده هم جالل مانند افرادي محبوب اواخر

 رساند ييار جريان اين به که افراد ترين نزديک از يکي شايد. بيايند صحنه به هم ياران تا بود آن وقت حاال

 بانقال نگارش با او. بود رفته را راه از قدري «عمل برنامه» نوشتن با 1119 سال در که بود فارسي الدين جالل

. کرد دنبال نبوي سيره يعني مقبول و مهم تاريخي تجربه يک پايه بر را اسالمي حکومت نظريه اسالم تکاملي

 .کرد متصل هم سابق انبياي به ار امر اين حتي

 ميدان به خود سهم به آبادي نجف صالحي مرحوم که بود زياد خالي جاي اينجا در کردند؟ چه ديگران - 3

 يعهش تاريخ در اسالمي حکومت لزوم توجيه براي مهم سوژه يک که بود اين او ابتکار. کند پر را آن تا آمد

 نهضت ينا از که بود نرسيده ذهنش به کسي زمان اين تا. بود السالم ليهع حسين امام قيام آن و بود کرده پيدا

 وقتي در درست و کرد مجدد تفسير را حادثه اين که بود اين او هنر. درآورد اسالمي حکومت يک توان مي

 وا ياديز تاريخي شواهد. کرد «خواهانه اسالمي حکومت» تفسير را آن بود، نياز بدان انقالب پيشبرد براي که

 مي کسي چه نگيرد او اگر. است امام حق امامت اصال. بود فراوان هم او ضد شواهد اما کرد مي تأييد را

 ايج به او. داد گير امام علم عنوان تحت کالمي بحث يک به که بود اين او اصلي اشکال کند؟ چنين خواهد

 تحتداشت، وجود که بيابد، مشکل اين از رفت برون براي ديگر راهي و دهد خرج به سليقگي خوش که آن

 شکلم که بود جا همين درست و گرفت قرار بود کرده کار سالها هم آن روي که خود غاليانه ضد نگرش تأثير

 .آمد پيش

 انقالب رانس از برخي مشکل، اين به توجه بي که بود زياد قدر آن انقالبي رهبران براي نظريه اين محبوبيت

 دانشجويان اسالمي هاي انجمن هم تهران در منتظري و مشکيني آيات جز به. کردند حمايت او از يکسره

 بتوان يعهش براي رخداد ترين محبوب از که نبود اين از بهتر دليلي انقالبيون براي. کردند حمايت او از وغيره

 .درآورد اسالمي حکومت براي نظريه يک

 که بود اين انقالب روند در اشکال آن مهم اثر. آورد پديد را مهمي اشکال کالمي بحث همان زاويه از اما

 ارشاد نيهحسي به مربوط مسائل با آن همزماني شاهد که ميالني اهلل آيت مانند کساني. کرد بدبين را بسياري

 و نتي،س روحانيون از بسياري ايشان غير. افتادند ترديد به بود واليتي سخت که مشهد فضاي در هم آن بود،

 حيصال با نبرد ميدان به شيعه حفظ جهت مبارزه براي آنان بيوت از هايي چهره اي مراجع از کساني حتي
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 لنکراني اضلف اهلل آيت نظير انقالبي روحانيون از برخي حتي. شد منتشر و نوشته که بود ها رديه سيل. آمدند

 تا ودب شده متولد هک اي نظريه. نوشتند محترمانه رديه هم خميني امام داماد اشراقي اهلل آيت مرحوم همراه به

 وءس آن از ساواک. کرد ايجاد دودستگي و اختالف. شد آن راه سر بر مانعي کند، کمک انقالب و نهضت به

 .گذاشت را خود تأثير حال به من نظر به اما. کرد دور انقالب از را افرادي. کرد استفاده

 دنبال بيونانقال که نبود گفتماني تنها بود، کرده غلبه عاشورا تحليل بر زمان اين که خواهي حکومت گفتمان

 افتاد راه به ها اعدام سيل که پنجاه دهه نخست سالهاي در ويژه به خواهي شهادت آن، درمقابل. کردند مي

 راه رس مانعي بود، جاويد شهيد کتاب از شريعتي مرحوم نقد آن، مظهر که هم گفتمان اين. نمودمي تر مناسب

 .ودب جاويد شهيد گذاري تأثير

 تکيه خود فقهي سياق و سبک به اسالمي حکومت روي وهمچنان کرد جدا اينها همه از را خود راه امام - 1

 زيادي يانرژ شد مجبور هيچ، که نداشت کند استفاده وضعيت اين با جاويد شهيد از که اين به نيازي او. کرد

 عکس به امام .دانستند مي او انقالبي حرکت ثمره را جاويد شهيد که کند معترضيني به پاسخگويي مصروف را

 زرگترب آن از. کرد حل را مسائل آن تمامي امام زيرکي. نکرد اثر اين از حمايتي کمترين عجول، افراد از برخي

 .شد حل امام آرام سياست همان با که بود شريعتي سر بر اختالف

 ايشمعن. است شمشير بر خون پيروزي مصداق انقالب اين. است شده پيروز انقالب 1193 ماه بهمن در اکنون

 شهيد ابکت به نيازي ديگر اکنون. شد پيروز و نشست بار به حسيني اسالمي بارحکومت اين که بود اين

 بي ردک مي سير خود عوالم در همچنان صالحي آقاي. ماند باقي مؤلف براي آن نفرين و ناله فقط. نبود جاويد

 نظريه. ودنب چنين بسياري نظر از اما بود کرده کارستان کاري خود زعم به او. بگيرد تحويل را او کسي که آن

 وانياخ مدل با اسالمي حکومت دنباله باشد امام اسالمي حکومت دنباله که آن از بيش هم او صالحان حکومت

 يدد زا هم ديگري شواهد. اوست نظريات از متأثر هم منتظري اهلل آيت که بود باور اين بر خودش تازه. بود

 .دهد نشان افکار آن رو دنباله را صالحي آقاي که داشت وجود ها سنتي

 برخي و گشت مي بر او کالمي هاي حساسيت به برخي که مطالب اين همه از نظر صرف و حال، اين با

 يک يصالح گشت، مي بر او عليه و له هاي جوزدگي و ها فضاسازي به برخي و بود او سليقگي کج نتيجه

 همان منهاي و آيد مي حساب به جلو به گام يک کارهايش پژوهش، حوزه در کلي طور به و بود پژوهشگر

 اوتمتف اما پژوهشگر يک عنوان به وي از توان مي نهاد، سليقگي کج را نامش بايد عوامانه شايد که چيزي

 .کرد ياد

 http://historylib.com/index.php?action=article/view/949 امروز شهروند: منبع

http://historylib.com/index.php?action=article/view/949
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 (مرور يک) ايران و لبنان علميه حوزه

 جعفريان رسول: نويسنده

 1113/  01/  01: سايت روي انتشار تاريخ

 

 که تاس بهايي شيخ پدر عبدالصمد بن حسين شيخ ايران به لبناني مهاجرين ترين معروف از برخي: خالصه

 وزبانهد و همتا بي فرهيخته عالم يک که بهايي شيخ فرزندش. داشت منصب قزوين و مشهد و هرات در سالها

 .بود عباس شاه راست دست است،

 مؤيد علي خواجه دعوت نامه تشيع، دايره در کم دست لبنان، و ايران رابطه نخستين کنم مي گمان - 1

 نامه اين در وي. باشد خراسان به آمدن براي( 311 - 311) مکي نب محمد يعني اول شهيد موالنا به سربداري

. رددگ الهي خشم دستخوش نشدن، راهنمايي و رهبر نداشتن خاطر به ما سرزمين که نگرانيم اين از ما: نوشت

 واهدخ احسان مزيد بياوريد، تشريف اينجا به آوردن، عذر از پرهيز و خدا به توکل با و فرماييد لطف هرگاه

 و هدف همين به را «دمشقيه لمعه» کتاب که اندگفته اما نيامد، ايران به شهيد(. 130 :فضيلت راه شهيدان) بود

 از شهيد .است لبنان با ايران شيعي جوامع ارتباط از نشان باشد، درست ماجرا اين اگر. کرد تأليف آنان براي

 و نقل رد اکنون. داشت تاريخ طول در فراواني شيعه عالمان که روستايي بود، نبطيه توابع از جزين روستاي

 وبجن در شيعه براي مهمي مرکز نبطيه اما شده نشين مسيحي روستاي جزين جنوب، در دروني انتقاالت

 .است لبنان

 هر. بود گذار تأثير تشيع تمام بر( 519 - 511) دوم شهيد زمان تا و اول شهيد دوره در لبنان علمي حوزه - 8

 که متني .اندشيعه فقه کالن مسائل در نظر صاحب و فقهي فراوان تأليفات صاحب و بنام ايفقه از شهيد دو

 جرالمها جعفر استاد اخيرا. است طالب درسي کتاب هنوز نوشت شرح آن بر دوم شهيد و نوشت اول شهيد

 مي سال 110 حدود که شهيد دو ميان زماني فاصله در لبنان حوزه باره در( الشهيدين بين عامل جبل) کتابي

 اب ديني، حوزه اين شک بدون. است داده دست به لبنان علمي مراکز و علما باره در شرحي و نگاشته شود

 هداشت عهده بر را شيعه فقهي و فکري رهبري حوزه، دو اين مجموعه و بوده ارتباط در نيز حله علمي حوزه

 تکيه نفس به اعتماد اين. دهدمي نشان را او يعلم باالي نفس به اعتماد ثاني، شهيد هاي نوشته مطالعه. است

 ات حتي و بود ارتباط در هم سني جوامع با شده ياد حوزه. باشد لبنان علمي حوزه همان بايد که دارد گاهي

 مملو هک مکه و استانبول و قاهره و دمشق شهرهاي به مسافرت از لبناني شيعه عالمان نيز صفوي دوره اوائل
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 را نيس مشهور فقهي و حديثي کتب و کردند مي آمد و رفت مدام هيچ، نداشتند که باييا بود سني علماي از

 م) هاييب شيخ به متعلق مسافرتها اين از حلقه آخرين. گرفتند مي مدرک يعني علمي اجازه و خوانده آنان نزد

 .است( 1010

 يازدهم قرن اواخر در را ودخ «االمل امل» کتاب و بود ايران در(  1101 م) عاملي حر شيخ که زماني – 1

 شرح و اسامي  «االمل امل» اول جلد. بود شده ايران روانه که بود عاملي جبلي عالمان سيل نوشت،مي هجري

 علماي ديگر حال شرح دوم جلد و آورده دست به را آنان اسامي حر، شيخ که است عاملي جبل علماي حال

 لبنان علميه حوزه دهد نشان است کافي مقدار همين. است دهآم عاملي نفر 819 نام  اول جلد در. است شيعه

 يبآس متعصبان، از شماري فتاوي با و مماليک دولت فشار زير حوزه اين. است بوده نيرومند اندازه چه تا

 و شد رانده کوهها به شهرها از ونهم هشتم قرن در لبنان، شيعه جامعه اصوال که حوزه فقط نه. ديد فراوان

 ببس ثاني شهيد شهادت که اندگفته. رسيدند شهادت به و محاکمه واهي هاي بهانه به آنان عالمان از بسياري

 حصيلت و تدريس و زندگي زمينه شدن فراهم آن از تر مهم اما. بيايند ايران به لبناني عالمان از شماري تا شد

 ايران به آنجا از و بودند نجف در بسياري. بود ايران به ها عاملي جبل از شماري کشاندن عامل ايران، در

 است علبکب نزديکي و لبنان بقاع منطقه در نوح کرک روستاي از کرکي محقق آنها ترين برجسته شايد. آمدند

 در را ينسل دختريش، نوادگان طريق از بيشتر، و فرزندش دو همراه به او. داشت ايران در شگرف تأثيري که

 رکيک خاندان. بودند اعظم صدر حتي و االسالم شيخ و منصب صاحب و عالم غالبا که گذاشت برجاي ايران

 احترام اب صفوي تاريخي مهم منابع تمام در کرکي نام و داشتند حضور دولت اين در صفوي عصر پايان تا

. ودب جدش مديون را خود شهرت از بخشي که بود کرکي دختري نوادگان از يکي تنها ميرداماد. شود مي برده

 نب حسين شيخ آنها ترين معروف از برخي. داشتند حضور دولت اين در هم عاملي جبل ديگر لمعا  ده چند

 که ييبها شيخ فرزندش. داشت منصب قزوين و مشهد و هرات در سالها که است بهايي شيخ پدر عبدالصمد

 اين از مشحون صفوي دولت سراسر. بود عباس شاه راست دست است، دوزبانه و همتا بي فرهيخته عالم يک

 سيمي اهلل لطف شيخ براي عباس شاه که است مسجدي اصفهان، اهلل لطف شيخ مسجد همين. هاست چهره

 مرهث براي و بود عراق و درلبنان شان تحصيالت اينان، غالب. يافت شهرت او نام به و ساخت عاملي جبل

. است مهاجران همين از هم «الشيعه وسائل» بزرگ و مهم کتاب صاحب عاملي حر شيخ. آمدند ايران به دهي

. هستند مهاجران همان نسل از بسياري غيره و غيره و صدر و عاملي و عاملي جبل هاي فاميل هم االن حتي

 گيفرن از هم شماري و ها ايراني و ها لبناني از برخي که گرفته صورت مهاجرت اين باره در تحقيق چندين

 .هاست
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 وردآ مي وجود به را تصور اين ايران، در صفوي دولت نابودي از پس روزگاري در لبنان حوزه به نگاهي – 1

 ديگر هک کنم مي اشاره بابت اين از را نکته اين. شد تهي عالم از لبنان و آمد ايران به بود عالم هرچه گويي که

 يدهد داشت نهم و هشتم قرن در دولت اين فشار تحت حتي و مماليک نخست دوره در لبنان که شکوهي آن

 از لينس داشتن از را لبنان شيعيان تدريج به ايران و عراق به مهاجرت سپس و فشارها همان شايد. شود نمي

 ميان از تدريج به غيره و غيره و نبطيه و جزين در شيعه کهن هاي حوزه. است کرده محروم مشهور عالمان

 و لمع رشد براي اي زمينه ها، عثماني فشار زير هم آن عامل جبل و بقاع در شيعيان فقيرانه زندگي و رفت

 بيشتر ودند،نب اندک که البته صد و داشتند شهرت عاملي عنوان به که کساني. نگذاشت باقي را حوزه تأسيس

 تا قديم قرون از را عاملي جبل علماي از نفر 8111 شامل بلندي فهرست. داشتند سکونت مقدسه عتبات در

 به که( 1191 – 1838) صدر حسن سيد از االمل امل تکلمه جلدي شش کتاب در چهاردهم قرن اواسط

 لاو شهيد همان حد در شيعه، جامعه براي ها لبناني مرجعيت. کرد مالحظه توان مي رسيده، چاپ به تازگي

 يعهش اول درجه عالمان نفري چهل به نزديک ليست يک از واقع در. ماند باقي کرکي محقق سپس و ثاني و

 روي آن زا بيشتر عثماني، دوره در لبنان شيعه جامعه افول. است لبنان سهميه نفر سه اين سال، 1100 طول در

 يعيانش از که يادي تنها. کرد مي دنبال را مماليک گري طائفي سياست هاي بخش اين در دولت اين که بود

 ستنده رانيزائ باخبريم، حضورشان از کربال و نجف در گهگاه که عالماني جز به داريم، دوره اين در لبناني

 صرع سال پنجاه در که آنان خصوص به خود، هاي سفرنامه در ايرانيان. شوند مي مواجه ايرانيان با مکه در که

 .اند داده خبر شيعه جامعه از اند زده سري هم بيروت به گهگاه و رفته حج به دريا راه از قاجاري اخير

 نوشته و گفته فراوان اشباره در که است الدين شرف عبدالحسين سيد با لبنان علميه حوزه مجدد حيات – 9

 مجلد چندين و مفصل علمي بزرگداشت يک با همراه قم در مجلد 10 در آثارش مجموعه هم اخيرا و شده

 لتخص کرد، زنده را لبنان شيعيان که درخشاني گوهر الدين، شرف. رسيد چاپ به او باره در مقاله مجموعه

 ت،هس نيز مبارز و سياستمدار يک بلکه محلي، ديني مرجع و نويسنده کي فقط نه وي. دارد جالبي هاي

 ات بودند دنبالش دربدر و کردند صادر را اعدامش حکم سالها فرانسه بشري حقوق سردمداران که مبارزي

 ياستس از را شيعه پاي داليلي به عثمانيها. کردند عوض لبنان در را عثماني مدل ها فرانسوي. کنند اعدامش

 نبنابري. پنداشتند مي خويش طبيعي متحد را آنان که ها ماروني از حمايت براي ها فرانسوي و دندبري

 عيانشي بود هرچه. شد واگذار او به مجلس رياست منت با و افتاد اقليت در شيعه دولت، دو هر درآمارگيري

 دسي و گرفت نشاني عهشي از شد مي که بود شهري تنها  صور. شدند ماندگار شهرها از بدور و جنوب در

 يعني آن از پس سال پنج و پنجاه تا و آمد عامل جبل به 1188 سال از الدين شرف. بود آنجا در الدين شرف

 حوزه در اگر که داد نشان او علمي آثار. داشت عهده بر را منطقه اين شيعه رهبري درگذشت، که 1133 سال
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 محققان تواند مي حوزه اين اما ندارد، وجود آيد مي بر ايران و عتبات در آنچه حد در فقهي مرجعيت نجف،

 لبنان، رصهع در روحاني يک بر افزون الدين شرف سيد. کند تربيت دارند ابتکار و خالقيت که پژوهشگراني و

 يک  فکر، طرز اين با پژوهشگر نوع اين. يافت انتشار سرعت به آثارش که بود شيعه در نمونه پژوهشگر يک

. بود رمؤث اما محدود شيعيان براي قاهره و دمشق علمي مجامع با ارتباط برقراري زمان اين. بود رابتکا و ابداع

 اين و بود گرا وحدت او. داشت هم آثاري مکاتباتش که کرد برقرار االزهر با را ارتباط اين الدين شرف سيد

 تأکيد اب همزمان او، نظر از ودنب گرا وحدت که پذيرفت بايد. شد مي دنبال هم مصر و ايران در که بود سنتي

 سيد روي هر به. بود قديم شيوخ از برخي رفتار از تاريخي انتقاد در آن سنتي مفهوم همان به تشيع روي

 بود، روستايي کامال که هم لبنان شيعه جامعه براي او. است لبنان علمي حوزه در عطف نقطه يک الدين شرف

 راموشف سياسي حقوق کسب راه در توانست که انداخت مسيري در را شيعه که کسي بود، عطف نقطه يک

 .بردارد گام خود شده

 هشتيب آقايان قبيل از دوستاني جمع در او. برد مي لبناني هاي خانواده به نسب و اصل صدر موسي امام – 1

. وشتن مي مقاله اسالم مکتب براي و بود ديگر اي عده و سبحاني و مکارم و شبيري و روحاني و آذري و

 ارب دو يا يک وي. داشت عربي لهجه کرد مي صحبت وقتي صدر اهلل آيت پدرش و بودند عرب اش خانواده

 و مناقب جامع که وي. کرد دعوت اقامت، براي را او الدين شرف سيد  و رفت لبنان به دايم اقامت از قبل

 سال در بود، طلبگي رسومم بحث و درس از بيش او سياست و اداره عقل و بود باطني و ظاهري کماالت

 کي به جان نيمه حالت از را لبنان شيعه جامعه توانست تا کشيد طول سالها. شد مقيم لبنان در ش 1111

 هب اما نبود لبنان حوزه احياي صدر، هاي فعاليت از هدف که است روشن. کند تبديل زنده و واقعي موجود

. شد تر جدي ديني علوم تحصيل به نياز احساس گذشته، اسفبار وضعيت از شيعيان آمدن باال با طبيعي طور

 محدود بسيار يا متوقف سياسي داليل به بعدا که رساند مي کمک وي به ها فعاليت اين از بخشي در ايران

 اماعز افزايش زمينه را صدر موسي امام عمراني و اجتماعي و سياسي کارهاي بايد بنابرين روي هر به. شد

 عراق فکري هاي جريان چون و چند جريان در را آنان نجف به طالب اين رفتن. تدانس نجف به ها طلبه

 االب تر مهم همه از اما بود شده تر منسجم سياسي مبارزات بود، شده فعال نجف حوزه زمان اين. داد مي قرار

. دوب برده شيعه فکري بازسازي سمت به را شيعه عالمان سي، دهه ايران مثل مارکسيسم، قدرت گرفتن

 ينکاظم در ريشه حرکت اين. بود شده آغاز نجف خشک و کهنسال حوزه در آرامي به نونويسي و نوانديشي

 از رخيب. شدند فعال آرامي به نجف در لبناني طالب. بود تر آسان حوزه از بيرون با تماس که جايي داشت،

. دندش نزديک جريانها اين با اآنج در اهلل فضل حسين محمد سيد و الدين شمس مهدي محمد شيخ مانند آنان

 شيخ. آمد پديد لبناني طالب ميان در بود شيعي اما اسالمي جهان حزبي خود که الدعوه حزب از اي شاخه
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 ورط همين. بود تشکل اين در فعال هاي لبناني نخستين زمره از است، قم عالمان از اکنون که کوراني علي

 و ويموس عباس سيد شهيد. شدند نجف وارد هم لبناني يگرد طالب آرامي به. اهلل فضل حسين محمد سيد

 به و ديافتن آشنايي مبارز هاي جريان با همانجا و باليدند نجف در طلبگي آغاز در نصراهلل حسن سيد آقاي

 ويژگي ينتر مهم. کردند درست مدرسه و بازگشتند لبنان به زودي به نجف سياسي وضعيت شدن خفه دليل

 هاي هشپژو و نويسندگي و نگارش بلکه سنتي، سياق و سبک به مرجعيت خط مودنپي نه لبناني، طالب

 کيي الحسني معروف هاشم. بودند قلم به دست خوب سطحي در نفر چندين لبنان در. بود تاريخي و ديني

 هک بود نگارشي سبک همان اين. نکرد طوالني عمري که بود ديگر نمونه اهلل فضل جواد محمد. بود آنان از

 قم ذهبيم نويسندگان پنجاه و چهل دهه هاي نوشته شبيه نوعي به. کردند دنبال نيز اهلل فضل و الدين سشم

 سندگاننوي با عربي عالم در نويسندگي در رقابت آن، داليل از يکي و است تر پيشرفته قدري نظرم به اما

 را روحانيون و گذاشت تأثير انلبن روي ايران مسائل. است نشر و چاپ مهد که لبنان در هم آن سني فراوان

 موسي امام همشاب موضعي لبنان، اعالي مجلس در موقعيتش دليل به زود خيلي الدين شمس.  کرد دو بر تقسيم

 معنوي دمرش سالها آن و بود انقالبي اهلل فضل آقاي اما. بود مذهبي ليبراليسم نوعي زاويه از که گرفت صدر

 .بود اهلل حزب

 فضاي هک عراق. داشت لبنان در ديگري کشور هر با مقايسه در را بازتاب بيشترين ايران اسالمي انقالب – 3

 يعهش جامعه بسان که ايشيعه جامعه چنين نيز کشورها ديگر در. بود اندک تحرک امکان و داشت ايبسته

 پرش غازآ در لبنان شيعيان که گرفت صورت مقطعي در درست انقالب، اين. نداشت وجود باشد زنده لبنان

  که بود بيث و حيث اين در. بپردازند فکري تبادل به لبنان و ايران ديگر بار که بود آن وقت بنابرين. بودند

 .آمد وارد شيعه جامعه به هولناکي ضربه و داد رخ صدر موسي امام شدن ناپديد

 برنجف، عثب حزب شارف با و اندک اندک اما شدند، مي تربيت نجف در لبناني طالب که گفتيم ديگر، سوي از

 از بعد. گزيد اقامت قم در که بود لبناني عالم نخستين الدين، شرف عبداهلل. شد باز ايران به لبناني طالب پاي

 وراني،ک برادران. آمد ايران به نشد واقع مطلوبش شرايط و بود نجف در اي طلبه که مرتضي جعفر سيد آن

 تحولي ات کشيد طول سالها. آمدند ايران به انقالب از پيش ينالد شمس عبداالمير شيخ برّو، علي محمد شيخ

 رفش سيد سياق و سبک به پژوهش و قلم اهل همچنان آنان هاي زبده. شد ايجاد لبناني طالب وضعيت در

 ارالتبليغد توسط که نوشت را رضا امام سياسي حيات کتاب انقالب از پيش مرتضي جعفر آقاي. بودند الدين

 ،انقالب آغازين سالهاي در روي هر به. نوشت مي مقاله نيز الهادي مجله در وقت همان. شد منتشر بيروت در

 برخي و آمد مي ايران به چندگاهي از هر نيز الدين شمس آقاي. بود عالي بسيار ايران با اهلل فضل آقاي رابطه

 در يتيفعال شروع سبب قم در لبناني طالب کار ساماندهي به نياز. شد ترجمه هم فارسي به هايش نوشته از
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 يسالها. لبنان از اهلل فضل آقاي و ايران در مرتضي جعفر آقاي: داشت محور دو تالش اين. شد زمينه اين

 با يا مدرسه. آمدمي ايران به که بود هايي وقت در اهلل فضل آقاي پاتوق مرتضي، جعفر سيد منزل متمادي

 نانآ موقت اقامت و لبناني طالب براي فراواني هاي خانه دبع اندکي. شد تهيه ها لبناني براي منتدي نام

 نزلم روضه در آنان بيشتر جمعه هاي صبح. رسيد مي صد به لبناني طالب شمار تدريج به. شد خريداري

 با داستان اين. بود قم در( م1515)  سال يک هم اهلل نصر حسن سيد گويا. کردند مي شرکت جعفر سيد

 و بنانل جنوب و بيروت ضاحيه در ايران انقالبي فرهنگ کننده منتقل لبناني بطال و شد مي دنبال آرامش

 بتداييا مدرسه طور همين و کتابخانه و مدرسه لبناني طالب نويسم مي را مطالب اين که اکنون.  بودند بقاع

 .دهستن تحصيل مشغول قم در لبناني طلبه 110 از بيش و دارند قم در فرزندانشان براي راهنمايي و

 همزمان بودکه نآ شدن، گسسته اين داستان ببيند آسيب و شده گسسته رشته اين تا شد سبب اتفاق يک – 1

 برخي نظر از. شد آغاز جديدي حرکت نيز لبنان در ايران، در 13 – 11 سال حوالي در نوگرايي جريان آغاز با

 وطمرب آن زمينه کردن فراهم و سني و شيعه وحدت مسأله به توانست مي حرکت اين جريان، اين رهبران از

 اصالح امر، اين وراي در. است تحقيق و پژوهش سر از جديد نظريات که بود چنان امر ظاهر گرچه شود،

 عالوه. دش مي تازه نظرهاي اظهار سبب که بود ديگري عامل غرب به متمايل نوگرايان سياق و سبک به طلبي

 و يبررس و بحث براي را رزمي ميدان عمل،  با شريعت تطبيق يبرا اسالمي جمهوري هاي دشواري اينها، بر

 عامل نه،زمي اين در لبنان. طلبيد مي تازه سخن و بود مشکالت فصل و حل هدفش که بود آورده پيش اجتهاد

 سوي هر از که بود عرب نوگراي نويسندگان فکري امواج ميان در آن شدن واقع آن و داشت هم تري افزون

 مي کار به تيمارکسيس آثار نگارش براي سابقا که پتانسيلي و بود خورده شکست مارکسيسم .خاستند مي بر

 تمايلم ديني نوگرايي خدمت در ليبراليسم، زاويه از غربي تمدن خورشيد مجدد برآمدن از پس بار اين رفت

 بود، کرده اقبال شيعه سمت به که جهاني در آن کردن کارآمد براي شيعه مجدد تفسير. بود آمده در غرب به

. ودب فکري ها نشيب و فراز و زبر و زير کردن صوف و صاف و گويي تازه حس ايجاد براي مضاعفي عامل

. (س)فاطمه حضرت شهادت داستان. کرد شروع آن، حساس لحظات از يکي هم آن تاريخ، از اهلل فضل آقاي

 زا برخي ميان مهمي منازعات ونکان بعد چندي و شد جنجالي موضوع يک به تبديل سرعت به مسألة اين

 وستد کرد برخورد وي با قلمي صورت به که نويسنده ترين مهم. شد وي هواداران و اهلل فضل آقاي با مراجع

. شد کشيده تند هاي نوشته به تدريج به اما بود آرام برخوردها ابتدا. بود عاملي مرتضي جعفر سيد او پيشين

 حتت جلد شش کم دست آن دنبال به و شد نوشته اهلل فضل آقاي اظهارات عليه جلد دو در «الزهراء مأسات»

 مرجع هس کم دست. گشت منتشر اهلل فضل آقاي عليه ديگري نقدهاي شامل «الزهراء مأسات خلفيات» عنوان

 به تا شد سبب موضعگيري همين و گرفتند موضع باره اين در هم( نجف در يکي و قم در دو) ديگر تقليد
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 از عوض به اهلل فضل آقاي حال عين در. شود دور داشت که رشدي به رو موقعيت از اهلل فضل آقاي تدريج

 و گرفت قرار توجه مورد آثارش از بسياري. آورد دست به نفوذي نوگراها دنياي در ها، سنتي دادن دست

 وهعال به. کردند مي استفاده مرتب صورت به مطالبش از نشريات از برخي قم همين در و ايران، در حتي

 پر و ذيرپ آسيب لبنان در گاه تکيه يک عنوان به او چهره به زدن آسيب به مايل چندان ايران، رهبري دستگاه

 از مانع و کرده محدود را منازعات اين دامنه کرد تالش احتياط با بنابراين. نبود اسرائيل فشار زير و مخاطره

 آقاي که اين بود مهم آنچه. شد هم درگير هاي طرف از برخي ناراحتي سبب که امري شود، آنها گسترش

 انتظار که لبنان حوزه و شد متوقف راه نيمه در بود، فقهي مرجعيت يک به شدن تبديل طريق در که اهلل فضل

 .کرد عرضه فاضل و نويسنده فقط گذشته مثل بازهم داشت، را محلي، لو و تقليد، مرجع يک ظهور

 امروز شهروند: منبع
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 (ترک و ايراني عرب، قوم سه تفاهم) قطر در المشرق منتدي نشست از گزارشي

 جعفريان رسول: نويسنده

 1113 / 01/  11: سايت روي انتشار تاريخ

 

 رابرب در توانند مي چگونه ايراني و عرب و ترک قوم سه که اين از بود عبارت بحث اصلي موضوع: خالصه

 کاريهم و تفاهم يکديگر با است جريان در اسالم حهان قلب اصطالح به يا ميانه شرق براي که تهديدهايي

 .کنند

 يک ما قطري هواپيماي. کرديم پرواز نيخمي امام فرودگاه از شش ساعت صبح( 1113) خرداد پانزدهم روز

  دعبارتن بنده جز به ما افراد جمعا که شد معلوم. نشست زمين به دوحه فرودگاه در آن از بعد نيم و ساعت

 احمد مهتدي، محمدعلي – اند بوده دوحه همين در فرهنگي رايزن زماني که – هاشمي محمد سيد آقايان

 .الواعظين شمس و متقي دکتر موسوي،

 .مديم آ شرايتون هتل به همگي و آمد ما ديدن به فرودگاه در اسالمي جمهوري فرهنگي رايزن احمدي آقاي

 اآنه آمارها و شود مي برگزار آنجا در علمي هاي نشست و سمينارها که است دوحه هتل زيباترين هتل اين

 خاطر به آن از پس. شد ينمع ما اتاق تا کشيد طول ساعتي يک. است بوده مورد 50 باالي گذشته سال در

 ناهار و آمدم رستوران به آمده پايين و خواندم را نماز يک ساعت. کرديم استراحت ديشب، خواب کمبود

 شب ات بايد عجالتا. زدم قدم است فارس خليج ساحل در که هتل بيروني حيات در ساعتي سپس. شد صرف

 که تگف احمدي آقاي. بمانيم منتظر هست اه برنامه اعالم و معرفي براي مختصري نشست که هشت ساعت

  ممراس هم امشب و داشت ها ايراني براي برنامه ديشب امام رحلت ايام سخنراني براي نواب ابوالحسن آقاي

 .آيد پيش چه تا. نداريم را آن در شرکت امکان ما دعوت همين دليل به اما. هست شعر شب

 مرکز منشورات کتابها اين. بود آن در کتاب چند که آوردند نشست مسووالن طرف از کيف يک عصري

 الشرق منتدي و کرده تإسيس الجزيره شبکه که است پژوهشي مرکز يک مرکز، اين. بود للداراسات الجزيره

 نبالد ايراني و عرب و ترک قوم سه تفاهم زمينه در را کاري دايمي طور به است قرار که است نشستي عنوان

 .است تحقيقات مرکز رئيس المرابط مصطفي دکتر. کند
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 مرکز اعضاي از هم عبدالسالم رفيق دکتر. ديديم را مرابط دکتر. بود شام و معارفه جلسه هشت ساعت امشب

 ودمب ديده استقالل هتل در را او قبل ماه چند من. آمد هم الجزيره مدير خنفر وضاح بعد اندکي. بود آنجا در

 صدر هيدش و مطهري و شريعتي اثار با دانشجويي، دوران در که تگف شب آن در او. داشتم او با گفتگويي و

 .گفت مي سخن اسالمي جمهوري عملي تجربه از. است داشته آشنايي

. است لرايها روزنامه سردبير و قطر دانشگاه استاد مسفر شيخ جمله. شديم آشنا هم ديگر نفر چندين با امشب

 ودب گفته که داشت ارکون محمد با مصاحبه يک. ديدم قطري يهواپيما در را روزنامه اين از اي نسخه امروز

 بيش قتصاديا و سياسي مسائل به او که بود گفته همچنين. کرد تحميل ترکيه به را علمانيت زور به آتاتورک

 .داد اهميت فرهنگي مسائل از

 :از بود عبارت بود کيف داخل که کتابهايي

 .الجزيرة  قناة مهنية مدي حول إلعالما و السياسية العلوم اساتذة آراء استطالع

 هم امشب و است کنفرانس همين مدعوين از دوم فرد. عتريسي طالل و نافع. م بشير از االزمة و الدوله: ايران

 .داشت حضور معارف جلسه در

 .نافع موسي بشير از االحتالل من سنوات اربع:  العراق في االمريکي المشروع

 .است توجهي قابل کتاب که تائب اهلل مطيع از المستقبل احتماالت و طالبان عودة: افغانستان

 .ودب الثاني الفکري المنتدي مقاالت خالصه که االنسان مستقبل و الثقافة و العلم عنوان با هم کتابي

 شده تمام دبو امام رحلت مناسبت به شعر شب که رايزني مراسم. رفتيم فرهنگي رايزني به شام، از بعد امشب

 روحاني شناس حق االسالم حجت نواب، آقاي رباني، جناب کشورمان سفير: بودند هنوز مسؤوالن اما .بود

 کوتاهم مقاله قبال. برگشتيم هتل به که بود شب دوازده ساعت و کرديم گفتگو ساعتي. ديگر تعدادي و مقيم،

 ترجمم که گفتند ايشان. دکن ترجمه عربي به را آن شد ممکن اگر تا بودم کرده ميل محترم رايزن براي را

 مفراه ترجمه شرايط که شد معلوم ديشب. دهم مي سفارت مترجم به شد ممکن اگر و است رفته رايزني

  برخورد ناي انتظار! نيست و نبوده آن ترجمه امکان و بوده صفحه هشت که گفتند هم سفير آقاي. است نشده

 راگ دارم بنا حاال. هستم مقصر خودم طبعا. کردم مي يفکر ايران از و کردم نمي اعتماد کاش اي. نداشتم را

 .کنم بيان را مطالب ايراني عربي همان با  شد فرصت
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 فيقش منير و هويدي فهمي. هستند اينجا شده شناخته افراد از نفر چند ديدم را ها سخنراني برنامه که امشب

 بيشتر اما. است بوده شده دعوت امام حلتر مراسم براي شد معلوم و آمد ايران از ما با دومي. بود مورد دو

 .هستند جوان و ناشناخته ها چهره

 مهم يزچ همه از خواب اينجا. بود صبح ده ها برنامه شروع ساعت. شد برگزار جلسات شنبه پنج روز صبح از

 را زندگي ده ساعت کافي، خواب با و استرس بدون افراد که گفت هم ما رايزن احمدي آقاي و است تر

 لجزيرها تحقيقات مرکز رئيس المرابط مصطفي يکي نفر دو که نفر 83 حضور با گرد ميز يک. کنند مي عشرو

 جلسه نافع بشير آقاي هم نوبت يک. دارند عهده بر را جلسه اداره الجزيره شبکه مدير خنفر وضاح ديگري و

 تاريخي حسابهاي تصفيه ينجاا در نيست قرار که تأکيد و کرد صحبت خنفر وضاح آقاي ابتدا. کرد اداره را

 تفاهم رايب حلهايي راه و گرفته قرار بررسي مورد موجود مسائل آينده به نگاه با است قرار بلکه گيرد صورت

 .شود ارائه موجود تهديدهاي با مقابل و اقوام اين ميان

 بعدها و نفر شش اول بخش در که قسمت هر از پس. شد آغاز اي دقيقه ده صورت به ها سخنراني ترتيب به

 سر شتپ را قسمت سه شنبه پنج روز. شد مي گذاشته نظر و بحث براي کمتر يا ساعت يک شد نفره هفت

 ودندب کرده قلمي اي صفحه چند غالبا. کردند بيان را خود ديدگاههاي پراکنده طور به سخنرانان و گذاشتيم

 .کردند بيان بودند کرده يادداشت که را مطالبي البداهه في بسياري اما

 هديدهاييت برابر در توانند مي چگونه ايراني و عرب و ترک قوم سه که اين از بود عبارت بحث اصلي موضوع

 .کنند همکاري و  تفاهم يکديگر با هست اسالم حهان قلب اصطالح به يا ميانه شرق براي که موجودي

. ستا جالب است عراق حوزه در رانياي و عرب ميان اختالفات گيري باال زمان در که کنفرانس اين برگزاري

 رسيده مساله اين به ما که حساس اي نقطه يعني. است «نادرة لحظة» لحظه اين که گفت ابتدا همان خنفر آقاي

 .ايم

 يگرد مسائل و امور اين در ترکيه و ايران نقش و عراق و فسلطين از بحث فاکتورها ترين مهم بود مهم آنچه

 کباري! گفتند مي سخن ايران حضور از ناشي مخاوف و هواجس از مرتب جلسه تند عربهاي. بود خاورميانه از

 .شد مطرح ترکيه به مربوط مباحث و موصل و اسکندرون بحث هم

 و ياستس برخي اقتصادي روي تاکيد ها ديدگاه از برخي. باشد داشته تري عميق شکل بحث اين بود قرار

 پرسش چند فقط هويدي فهمي مثل هم برخي. بود اسالمي لليالم بين هاي سازمان و نهادها روي هم برخي

 .کردند مطرح را
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 از کيي در قصاب عبدالوهاب جمله از. گفتند مي هم يکديگر عليه مطالبي ها صبحت بين گريخته جسته

 بعد راقع پادشاهي دولت تشکيل زمان در ايران دولت تعلل به اشاره بار نخستين براي اي حاشيه هاي بحث

 اسکندرون بحث به اشاره يا. شناخت رسميت به دير ايران که کرد اشاره سال هشت مدت به اول جنگ از

. شد کنفرانس در اختالف آغاز بحث اين. گرفتند را آنجا موصل ادعاي از برداشتن دست عوض ترکها که کرد

 سال سه دو در ها عراقي روز معضل ترين مهم که عراق امور در ايران دخالت بحث باره در عصر مرور به

 .شد صحبت است گذشته

 ختالفاتا حال هر به که بود اين استداللشان و ببرند پيش تفاهم سمت به را بحث کردند مي سعي کساني

 .کنيم صحبت مشترکات به راجع تا ايم آمده ما است زياد و عميق خيلي

. رفتگ مي موضع شد مي مطرح گهگاه که مطالبي به نسبت هاشمي، محمد سيد آقاي ايراني سخنرانان ميان در

 مي وا واکنش به هم را ديگران و بود جالب نکات بر مشتمل گاه و احساسي و عاطفي وي هاي صحبت

 .داشت

 تسياس دراين ايران که واين کرد صحبت فلسطين مورد در ايران سياست به راجع الواعظين شمس آقاي

 به اجعر من خود جمله از ايراني سخنرانان از برخي. دنيستن موافق آن با ترکيه؛ نه و اعراب نه و است متفرد

 حتي که کردم اشاره و هستند همراه مسلمان هاي توده و نيست متفرد ايران گفتم من. گرفتند  ايراد مساله اين

 ابحس آدم را حماس دولت شمس؛ جناب بايد الاقل نظرم به! است ايراني موضع همداستان هم الجزيره شبکه

 هم نشست همين در گاه که است حرفهايي همان شبيه ها تحليل اين. دارد را ما موضع هم آن که کرد مي

 سبک بسيار که تحليلي. کند مي حمايت حماس از منطقه در نفوذش دادن ادامه براي ايران که شد مطرح

 و ردبب پيش را کارهايش ها دولت همين با پاخت و ساخت با تواند مي باشد نفوذ دنبال اگر ايران. است

 که هجلس از بعد. بيفزايد منطقه در نفوذش بر حماس مثل کوچکي دولت يک از حمايت با تواند مي چطور

 ييدآ نمي عربها شما چرا که است اين حرفها اين گفتن از من هدف گفتند کردم صحبت شمس آقاي خدمت

 ستا اي هسته مسائل خاطر هب بزنند را ايران خواهند مي اگر که شد گفته هم يکبار کنيد؟ حمايت ايران از

 .شد مي گفته گهگاه مزخرف هاي طعنه گونه اين. ندارد فلسطين از دفاعش به ربطي

 حال هر به اما. کردم صحبت شکسته عربي به. بودم سخنران دومين من سوم، بخش در شنبه پنج روز عصر

 حبتص عربي به دراينجا هم نواکنو رياض در بار يک لندن در بار يک. بود من سوم تجربه اين. بود مفهوم

 حساسا اما. بودم گذاشته اسالمي شرق تاريخ در گرايي قوم و مدنيت ارتباط را بحثم موضوع اول. کردم مي

 ديگري بحث انديشه در  ازظهر اما. آورد خواهم ادامه در را متن آن. بود نخواهد سودمند آن طرح کردم
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 ريفک هاي ميراث ديگر و اسالم از آن ماده گرچه شده تهشکس اسالمي شرق صورت که بود اين آن و برآمدم

 فيلسوف و کنيم احيا را فلسفه شرق، صورت کردن درست براي بايد ما که گفتم. است مانده باقي فلسفي و

 که ردمک عرض. سياسي علوم وهم شناسي هستي و الهيات يعني کليات بخش در هم. نداريم که باشيم داشته

 و وميق برخي. شديم متعدد کشورهاي نتيجه در. نداشتيم مدون سياسي نظريه يک قتخال انحالل از بعد ما

 الح هر به. شدند کشور چند و بيست قريب که عربها خود مثل. اي منطقه و قٌطري عربها قول به برخي

 دارند فاتياختال نيز ها غربي. شد نخواهد حل سياسي و اقتصادي مناسبات تقويت با فلسفه نداشتن مشکل

 دنبال و ندا کرده ترجمه را نصر دکتر کتابهاي تمام که کردم ترکها به اشاره. دارد انسجام يک غربي فلسفه اما

 ريانهاييج عربي کشورهاي در چون عربهاست مقابل در خصوص به آنها امتياز اين و هستند جديد فلسفه يک

 .ندارد قبول را فلسفه اصال که است حاکم

 ميان رد فلسفه حال هر به که اين به اشارتي و کرد اقبال به اشاره جلسه مدير شد تمام من صحبت که بعد

 مانند شوريک در اگر يا. است ايراني فلسفه يک اقبال فلسفه که کرد مي توجه بايد او طبعا.  هست هم ديگران

 انديشه دنسير بست بن به البته و جمال سيد مانند افرادي رفتن دنبال به اند آمده پديد جديد معتزله مصر

 .است پيشين فلسفي ضد هاي

 حثب. است موافق آن با که گفت و کرد من صحبت به اي اشاره الدين صالح غازي شد شروع که مالحظات

 .نشد من هاي صحبت به راجع ديگري

 اختالفي هم معموال که نکته يک سر گاه و بود اي متفرقه مطالب طرح محل غالبا جلسه هر آخر مالحظات

 .کردند مي صحبت نفر چندين داشت، سياسي جنبه بيشتر و شد مي

 نکته ستا قطر در سياسي پناهنده هم اکنون و رفته لندن بعد و بوده زنداني زماني شنيدم بعدا که سعودي يک

 آنجا رد که است اين آن و دارند عربي کشورهاي با عمده تفاوت يک ترکيه و ايران گفت وي. گفت را جالبي

 اما ندآور مي کار روي را آنها مردم و هست انتخاباتي باالخره يعني. است متحد يکديگر با آنان ملت و دولت

 هب مربوط اين که کرد اعتراض او هموطن يک. نيست ملت و دولت بين اي رابطه چنين عربي کشورهاي در

 و برو ندا آمده دولتهايشان طرف از که جماعت اين مثل هم تو. داري اختالف خودت دولت با که شماست

 ااساس نظرم به. ايم نيامده دولتمان طرف از ما که داد جواب مهتدي آقاي. کن درست دولتت با را ات رابطه

 البانق هاي تئوريسين که گفت معترض سعودي همان. گفت جالبي نکته حال هر به اما شد مبحث خلط

 مي وهابي را آنها خودشان هاي افراطي گاهي که حدي به بودند سني و شيعه وحدت دنبال اوال از ايران
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 هم اه تئوريسين آن گرفتند قرار عراق کنار در عربها و آمد پديد ايران و عراق جنگ که بعدها البته. خواندند

 .شدند نشيني عقب به مجبور

 اغسر به يکديگر با و آمد محترم رايزن احمدي آقاي نيم و هفت ساعت در جلسه شدن تمام از بعد ديشب

 اما نداشت ندانيچ آثارجديد واقع در. بود دارالثقافه عنوان با بزرگ بسيار کتابفروشي يک. فتيمر کتاب خريد

 .کردم خريداري کتاب کارتن يک من جمع در

. بود اآنج در زيادي جمعيت. رفتيم اند کرده درست عربي سنتي سبک به که اي بازارچه ديدن به آن از بعد

 شغولم نشسته قطري جوان صدها و بود اجرا حال در بود باز که هاييفضا در بازار وسط در هم سنتي موسيقي

 .بودند تفريح و دادن گوش

 که زيبايي ايتنه در ساختماني. رفتيم اند ساخته عباسي هتل رستوران شبيه که ايراني رستوران يک به آنجا از

 .کنند مي اداره چندايراني و شده افتتاح که است سال دو است کمتر

. اند داده را اش هزينه آنان خود و شده ساخته دوسال مدت به قطر امير ميل و خواست با نرستورا اين

 اه مجسمه و ها نقاشي و ديوارها آرايش و اصفهان معماري سبک به و زيبايي نهايت در شده ياد ساختمان

 صفهانيا هنرمندان ذوق. نيست ايران شبيه بيشتر اينجا از چيزي هيچ ديار اين در قطع طور به. است عالي همه

 .است تحسين قابل واقعا ساختمان اين بناي در

 از هک بود قشنگ حدي به ساختمان. آيند مي اينجا به غذا صرف براي  خارجي و قطري باالي سطح ميهمانان

 سالن کي.  آمديم بيرون و نشستيم ساعتي. کرد را پذيرايي نهايت هم دار ميهمان. نشديم خسته اصال آن ديدن

 مي به اينجا غذا سرو براي مرتب امير فرزندان که گفت مهماندار. بود امير خود مخصوص رستوران؛ ينا در

 .برند مي قصر به غذا اينجا از نيز ديگر هاي فرصت در که اين بر عالوه. آيند

 من و بودن کس هيچ. زديم قدم رفته دريا لب هتل بيرون به دوستان از يکي با جمعه صبح نيم و هفت ساعت

 برخورد فارس خليج آب با تنم که بود بار اولين اين. کردم شنا فارس هميشه خليج آب در اي دقيقه بيست

 ايراني دوستان همه تدريج به و شد ميل صبحانه. برگشتيم هتل به و کرديم روي پياده قدري بعدا. کرد مي

 اتميخ روزگار از. کرديم يم صحبت( شگفت و عجيب موضوع اين) سياست باره در يازده ساعت تا و آمدند

 غالبا هاي بحث همين ماها تفريح حال هر به. شدند بحث وارد بحث در همه دوستان. نژاد احمدي عصر تا

 .هستيم نرمش و تمرين حال در ورزشگاه در که اين مثل شويم مي وارد وقتي. است خاصيت بي
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. دبو ترکيه وزير نخست مشاور اوغلو داود احمد سخنرانان از يکي. گرديد برگزار اخير جلسه جمعه عصر

 طرح قطف باشد داشته ايران باره در خوبي صحبت داشتم انتظار که آن رغم به که عتريسي طالل هميچنين

 حبتص پايان در البته. زد ايران به طعنه معمول طبق قطر مقيم هاي ازبعثي قصاب عبدالوهاب. کرد موضوع

 وبهت نوعي اين که کردم اشاره من. است اسرائيل و امريکا توسط عراق اشغال همچنان عمده خطر دو که گفت

 به شارها هرچند. کرد صحبت معناست تمام به امريکايي يک که هم شايجي. شماست قبلي مطالب به نسبت

 اناير عليه صحبت براي فرصت از اينها اما است تفاهم براي نشست اين اصل واقع در. داشت هم تفاهم

 .داشت مثبتي نگاه مجموع در جلسه حال اين با. کردند استفاده

 است الجزيره سايت رئيس که الشيخ احمد طور همين و خنفر وضاح مثل الجزيره مديران که است آن واقعيت

 روي را رهالجزي و هستند فلسطيني همه اينها. است جالبي آدم که نيز نافع بشير. دارند خوبي بسيار مواضع

 کشور زا بزرگتر خودش الجزيره شبکه گفت بايد. آنهاست خود خاص بکس که کنند مي هدايت خاصي خط

 جهان در را کشورش کوچکي و جمعيت کمي جبران تا بکند بزرگ کارهاي دارد دوست قطر اما. است قطر

 خبري ندشم بزرگترين دارد قرار آن در امريکا پايگاه بزرگترين که کشوري که است چطور حاال. باشد کرده

 ياسيس و امنيتي نظامات فهم گروه در آن فهم شايد که است ابهامي نقطه آنجاست در عربها ميان در هم امريکا

 .باشد جديد عالم

 ايجاد براي عملي اقدامات انجام طور همين و آتي هاي نشست برگزاري براي پيشنهاداتي آخر ساعت دو

 قوم سه ناي از مرکب استاداني و ياندانشجو با دانشگاه يک تشکيل پيشنهاد دقيقه سه دو هم من. بود تفاهم

 اسالمي مذاهب دانشگاه تاسيس تجربه و کردم مطرح اجتماعي و تاريخي و سياسي علوم هاي زمينه در را

 از وقتي که خواندم را( ع) سجاد امام حديث هم بعد. بودند کرده مطرح را آن شبيه هم ديگران. دادم را ايران

 اشخاص شرورترين شخصي که است آن نامطلوب عصبت: فرمودند ندکن تعريف را عصبيت خواستند ايشان

 آن دب عصبيت. بدارد دوست را خود قوم کسي که نيست اين عصبيت اما بداند ديگران از بهتر را خود قوم

 .کند حمايت کنند مي ستم که حالي در خودش قوم از کسي که است

 لمامس. برد پيش و گرفت جدي را الشرق منتدي اين مرحله چند در بايد که بود آن داود احمد اصلي بحث

 وضاح دخو را اخير جلسه رياست. بود خواهد سودمندي کار عربها ميان در ترکيه و ايران موقعيت تفهيم براي

 .داشت عهده بر خنفر

 دوازده ساعت ات که برگشتيم سپس.  کرديم مختصري خريد و رفتيم بيرون دوستان از برخي با ساعتي شب

 هک گفت. شد ايران باره در هايي بحث و آمد داود احمد استاد وقت آخر.  بود جريان در صحبت ندوستا با
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 ترکيه در صرن افکار که بودم کرده اشاره من که اين از ديگري؛ استاد. آيد مي ترکيه به يکبار از بيش سالي نصر

 و بوده لندن در ايران نقالبا زمان در که گفت داود احمد. است طور همين گفت و کرد ياد شود مي ترويج

 تانبولاس در فعال که هم ترک استاد يک. است کرده مي شرکت شده مي برگزار شاه عليه که هايي تظاهرات در

 بوده درامالص نزد حرکت مفهوم باره در او بحث و گرفته نصر دکتر با را خود دکتري نامه پايان گفت است

 به او. ادد ترکيه وضعيت باره در جالبي اطالعات است بوده کانارب مشاور که هم ترک ديگر استاد يک. است

 ترکيه شدن ايران ترس از الئيکها که است ايران مسائل خاطر به کشيم مي هرچه ما که گفت جدي طنز

 المعمو و است جالب و نزديک بسيار ايراني فکر با افراد اين رابطه حال هر به. دهند مي نشان حساسيت

 .است زياد آمد و رفت که است معلوم و دارند ايران از زيادي اطالعات

 هاي بحتص. کرديم شنا متقي آقاي و عتريسي طالل با ساعتي و رفتم دريا به هفت ساعت شنبه روز صبح

 و است بوده لبنان دانشگاه اجتماعي علوم دانشگاه رئيس سال چهار. دارد فعالي ذهن. شد طالل با فراواني

 بسيار عموض. دارد قطر چاپ العرب روزنامه براي اي نوشته هفته هر گفت مي. دارد تحقيقي کار بيشتر اکنون

 و آمديم صبحانه براي بعد. نکرد صحبت جدي جلسه در اما است خوب هم فهمش که چنان  دارد خوبي

 .بود نشسته هم شفيق منير. بوديم جمع همه تقريبا

 که دبو يازده ساعت. کردم جور و جمع را وسائل و نظيمت را يادداشتها قدري آمده اتاق به من صبحانه از بعد

 ايران وقت به) بعد دقيقه پنج و چهل و ساعت يک و بود ما پرواز 8 ساعت. آمديم فرودگاه به و آمده پايين

 .شديم تهران وارد( دقيقه ده و 9 ساعت

 :شوم يادآور را نکته چند نشست اين باره در بايد بندي جمع يک در

 از يتعداد از متشکل همه؛ از بيش بود شده برگزار الجزيره شبکه طرف از نشست اين که آن دليل به – 1

. است بوده هشد شناخته الجزيره مؤسسه براي نامشان که بود مطبوعاتي و تلويزيوني هاي برنامه گران تحليل

 نماينده سابقا هک بشاره عزمي. دانست موجود افراد بهترين توان مي شد مطرح نامشان که را هايي نمونه

 همين .هاست بهترين از و زمره اين از هستند تشنه او خون به حاال و بوده اسرائيل کنست در ها فلسطيني

 .ديگران و شايجي يا شفيق منير يا عتريسي طور

 کالس عاطب. بود متفاوت آنها کالس نظرم به و بودند دانشگاهي افراد بودند آمده ترکيه از که کساني البته

 .بود متفاوت شان تخصص نوع که بود ديگران با آنان ميان سازگاري هست آنچه ندارد؛ تياهمي
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 هاشمي يا ديمهت آقايان ما دوستان. بود عربها وضعيت شبيه تقريبا بودند شده انتخاب ايران از که هايي نمونه 

 يادداشت گرچه هم سطور اين نويسنده. بودند دست اين از الواعظين شمس آقاي طور همين و موسوي يا

 لمسائ زمينه در نويسنده و محقق نه و بود گر تحليل نه اما داشته سالها اين در اي پراکنده سياسي هاي

 به و محسوس خسروشاهي هادي سيد و الريجاني جواد محمد آقايان حضور عدم.  خاورميانه استراتژيک

 .بود سودمند وجودشان نظرم

 از؛س اسالمي تمدن قوم سه اين بين تفاهم ايجاد براي طرح اصل راظاه. نبود روشن چندان بحث موضوع – 8

 برگزاري براي را او رضايت و داشته ميان در قطر امير با که بوده نافع موسي بشير و خنفر وضاح آقاي خود از

 حبتص تفاهم سر بر بحث کلي طور به و نداشت وجود روشني طرح هيچ اما. بودند کرده فراهم نشست اين

. نبود طرحم باشد گرفته قرار توجه مورد فرهنگ يا اقتصاد يا سياست مانند خاصي زمينه قبل از که ينا. بود

 ألهمس اين مخاطبان از بسياري براي اما بود شده حل مساله نشست بانيان خود ذهن در اگر حتي نظرم به

 است مشورتي جلسه اين که بود اين پاسخ. کردند گونه اعتراض اعتراف امر اين به نفر چندين. نبود روشن

 تابستان در شد قرار. بود مفيد بود هرچه البته. شد خواهد برگزار روشن موضوعات با ديگر جلسات آينده در و

 .کنند گفتگو باره اين در و داشته ترکيه و ايران به سفري مسووالن از برخي ديگر بار

 شبکه کي عنوان به الجزيره شبکه که بود شناختي اساس بر گران تحليل اين انتخاب که کرديم اشاره – 1

 هبرجست محققان ميان از تر دقيق طور به تواند مي انتخاب اين که آن از نظر صرف. داشت آنان از خبري

 موجود فرادا انتخاب مهم نکته يک باشد خاورميانه مسائل تحليلگران با آنها از ترکيبي کم دست يا دانشگاهي

 صابق عبدالوهاب وجود مثال براي. بود ايران با روابط بهبود به متمايل افراد و افراطي گراي عرب جناح دو از

 طور ينهم. بود ايراني ضد شدت به فردي هاست بعثي زمان شوروي کردگان تحصيل از و بعثي افراد از که

 نغمه رهيکس بود تفاهم آن موضوع که نشست اين در حتي که بود جلسه در موجود امريکايي افراد از شايجي

 مي درک کم دست و شده تلقي ايران هوادار نوعي به موجود افراد غالب حال عين در. داد مي سر اختالف

 اقعر و ايران مسأله آمد مي دست به ايران مخالف افراد مخالفت از آنچه. است تفاهم براي جلسه که کردند

 برخي. دکنن هضم را آن از اي ذره حتي اند هنتوانست آنان و کرده برپا عربها ميان در عجيبي زلزله امر اين. بود

 جاآن در که بود وضعيتي اين حال هر به. کردند مي ياد امريکا عميل عنوان به عراق فعلي دولت از اينان از

 .بود حاکم
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 .دريافتم قطر باره در هم را ديگر نکته چند کنفرانس جز

 هشبک خود طريق از که الجزيره ميهمانان از يجدا که طوري به بود قطري پروازهاي شلوغي اول نکته: الف

 سوال. کند تهيه ليطب است نتوانسته قبل روز بيست از که گفت دوستان ياز يک بود شده تهيه ايشان براي بليط

 به رانياي قدر چه مگر که شد مطرح پرسش اين برايم. هست قطري پرواز شش اي هفته که دريافتم کردم که

 از يهفتگ طور به آنان اما فراوانند آنجا در غيره و گراش و الر اهالي که دانيم مي لبتها. دارند آمد و رفت قطر

 بوئينک مايهواپي قطر که گفت دوستان از يکي که آن تا نداد سودي بيشتر جستجوي. دارند پرواز الر و شيراز

 شيندهن خبري چون شدم؛ شگفت در نکته اين از. دهد مي ايران به سال سه از بعد و کند مي خريداري غيره يا

 رارق اين از ماجرا. است رفته ايراني دولتمردان سر بر کالهي ظاهرا که دريافتم دادم ادامه را جستجو. بودم

 ايران هب هواپيماهايي بعدا که اين بهانه به شده گرفته ايران به پرواز شش اجازه حيله اين با که است بوده

 هواپيما دادن ماجراي است داده را پروازها اين اجازه کارشناسي بدون نايرا که زماني. شد خواهد داده تحويل

 که آن نتيجه !کنند موافقت بايد ايشان و است امير جناب دست به اين البته که است شده گفته و شده منتفي

 در و ندرو مي اروپا به ارزان هاي بليط با و شده برده قطر به پر پروازهاي با اکنون اروپا به ايراني مسافران

 صورت هک است نادقيقي کارشناسي يک نتيجه اين. است يافته کاهش شدت به هما شرکت مسافران نتيجه

 .است سرشکستگي اسباب و بديهي و آشکار ديگر موارد مانند ضررش البته و گرفته

 فرنامهس رد را فرغون کلمه که هست خاطرم. ديديم قطر بازار در که است هايي فرغون داستان ديگر نکته: ب

 تاس روسي اي کلمه اين نظرم به. ام ديده رفتند مي حج به روسيه از که کساني سوي از قاجاري دوره هاي

 ما نميا که سياقي و سبک همين به فرغون زيادي شمار. کرد مراجع ها فرهنگ و منابع به توان مي البته و

 بار لنق و حمل عامل اينجا در عمدتا ها نيايرا که گفتند. ديدم اي گوشه در بازار تعطيلي از بعد شب هست

 هب قطر در ها ايراني وضع که شد معلوم و يافت دامه ا پرسش و جستجو. هستند ها فرغون اين با بازار در

 و پاکستاني و هندي و بنگالدشي هر به که قطر دولت که اين بر عالوه. نيست بخش رضايت وجه هيچ

 رانياي روي به را در اين که سالهاست و دهد نمي کار ويزاي هرگز ها يايران به دهد مي کار ويزاي فيليپيني

 شده ببس گيرد مي صورت که احتياطاتي و رسمي محافل توسط آنها از حمايت نبود عالوه به. است بسته ها

 به ها ايراني ميان در البته. بپردازند راني فرغون کارهاي به يکسره هستند که هم اي دسته همان تا است

 و دارند حضور فراواني ثروتمندان هستند آنجا در است سال صدها بلکه دهها از که فارس اهالي وصخص

 زا سفارت حمايت عدم از شد صبحت که ايرانيان از برخي با. دارند رونقي پر هاي مغازه بازار در بسياري

 بيشتري عزت آنجا در. است امارات عکس به ها ايراني وضع اينجا که اين و شد صحبت قطر در ها ايراني

 .شود تحقيق آن باره در بايد که بود افراد اين ادعاي اين. دارند
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 از فراواني تعداد 8001 سال در صدام سقوط از بعد که اين است مربوط سياسي مسائل به که سومي نکته: ج

 طول در قدر آن ازير آمدند جانشان ترس از اول درجه در افراد اين. رفتند قطر و امارات و يمن به ها بعثي

 تا. ودب گوششان بزرگشان تکه رسيد مي آنان به ها عراقي دست اگر که بودند کرده عراق مردم به ستم سالها

 در هک حسابي بي امکانات از استفاده با کشورها اين به ورود از پس ها بعثي اين اما. نداشت مشکلي اينجا

 داليل ينتر اصلي از يکي. پرداختند عراق دولت و يرانا عليه دولتها اين تحريک به شد گذاشته اختيارشان

 جماعت سرئي ضاري شيخ پسر که بدانيم است جالب. دارد نکته همين در ريشه منطقه در ايران عليه منفي جو

 اب روز هر و است قطر همين در هستند القاعده حاميان از و شيعيان کشتارهاي اساس و اصل که عراق علماي

 چه تا نهزمي اين در روشنگري براي ايران سياست نيست روشن. کند مي صحبت لويويزنت آن و نشريه اين

 خنثي حال هر به. نه يا هست هم امور قبيل اين انديشه در خارجه وزارت در کسي اساسا ايا و است اندازه

 پس يها فعاليت است ممکن. دارد درخور سياسي معامالت و مفصل مراودات به نياز ها فعاليت اين کردن

 سي اين در را اش کارنامه ما که اي خارجه وزارت اما است اطالع بي آن از قلم اين صاحب که باشد پرده

 آن مهم. باشد داشته توجهي آن به اساسا يا بردارد زمينه اين در قدمي باشد توانسته است بعيد ايم ديده ماه

 .ندهست مشغول فعاليت به تمام هرچه شدت با بعثيها و نکرده اثر هيچ بوده فعاليتي هم اگر که است

 انتشار کشور اين دولت از انتقاد در امريکا نمايندگان مجلس در گزارشي روزها همين بدانيم است جالب

 دروغ هب امريکا دشمنان که دانست مي غلطي اطالعات اساس بر را ايران برابر امريکا دولت مواضع که يافت

 اطالعاتي هاي سرويس و ها بعثي همين کار ها پردازي دروغ اين. اند داده رقرا امريکا اختيار در ايران باره در

 .دارند فراواني نفوذ آنها در ها بعثي حاضر حال در که است عربي

 هم ما ايبر و کرده مشکل را عراق دولت کار که کرد ترديد نبايد يابد ادامه مستمر طور به ها فعاليت اين اگر

 رسفا خليج حاشيه کشورهاي با را روابط بدترين که روزها اين نظرم به. ندک مي ايجاد دشواري منطقه در

 ها عثيب همين اش اصلي عوامل از يکي کنند مي هم اسرائيل به تشبيه را ما آنان از ناداني افراد گاهي و داريم

 کند؟ مي برخورد آنها با و رصد را امور اين ديپلماسي چه با کسي چه. هستند

 نشست اين رايب بنده مقاله اما

 (تاريخي نگاه) نژادها مشکل و اسالمي مدنيت

 جعفريان رسول
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 تمدني احثمب با مستقيم پيوند که است مشکالتي ترين عميق از يکي اسالم دنياي در نژادي تعارض معضل

 ديني رابريب که آييني اند؛ اسالم آيين به معتقد که است اقوامي ميان در مشکل، اين.  دارد مدنيت عبارتي به و

 اصل ترين صريح و پذيرفته  قيامت و رسول خدا، به معتقد مردمان از مرکب واحده، امت چهارچوب در را

 (.11: حجرات. )أتقيکم عنداهلل أکرمکم انَّ:  است آن پشتوانه قرآني

 ال و عَجمي علي لعربيٍّ فضلَ ال: فرمودند مسلمانان به خطاب تشريق ايّام در خود خطبه در( ص) خدا رسول

 (.1/811: الزوائد مجمع) بالتقوي االّ أسود علي أحمر ال و أحمر علي أسود ال و عربيّ علي لعَجمي

 نُبْ عَلِيُّ سُئِلَ: گفت که است آمده زهري از معمر از عبدالرزاق از نقل به - سني سند با اما - شيعه منابع در

 مِنْ خَيْراً وْمِهِقَ شِرَارَ الرَّجُلُ يَرَى أَنْ صَاحِبُهَا عَلَيْهَا يَأْثَمُ الَّتِي عَصَبِيَّةُالْ: فَقَالَ الْعَصَبِيَّةِ؛ عَنِ السالم عليه الْحُسَيْنِ

)  مِالظُّلْ عَلَى قَوْمَهُ يُعِينَ أَنْ الْعَصَبِيَّةِ مِنَ لَکِنْ وَ قَوْمَهُ الرَّجُلُ يُحِبُّ أَنْ الْعَصَبِيَّةِ مِنَ لَيْسَ وَ آخَرِينَ قَوْمٍ خِيَارِ

 (105/  8: الکافي

 خود هجري اول قرن دوم دهه در درست و اسالمي فتوحات از پس قومي، احساسات ظهور صحنه نخستين

 .کرد آشکار را

 نوعي دريجت به شود، مي ظاهر مغلوب قوم يک برابر غالب قوم يک در وقتي گرايانه، قوم متعصبانة احساسات

 دارد،ن خلوص يا دارد تفاوت ما با ديني لحاظ از مغلوب، قوم که توجيه اين با و کند مي پيدا ديني توجيه

 هم ازب مغلوب، قوم شدن مسلمان با حتي که طوري به آورد؛مي دست به غالب قوم روحيه در مناسبي جايگاه

 براي را الزم اعتماد امر اين. شوند مي فريبکاري به متهم همچنان آنان و شود مي زده دامن احساسات آن به

 .برد مي ميان از دايره يک در قوم دو ميان يهمگراي

 .داشت را خود خاص تبعات و آمد پيش فتوحات آغاز در وضعيتي چنين

 ايراني ومق گرديد، اسالم قلمرو وارد سرعت به و داشت، برخورد عرب قوم با اسالم از پيش که قومي نخستين

 رانياناي سيل دوم، خليفه روزگار در. گرويد ماسال به سلمان نام با ايراني يک ،(ص) خدا رسول حيات در. بود

 ترين مهم اسالمي، جامعه در را ايرانيان هضم و حل مشکل ما، منابع دوره اين در. گرويدند اسالم به عراق در

 را عرب و عرب تمام بر را قريش آنان. نشدند آن حل به قادر و بوده روبرو آن با امويان که دانند مي معضلي

 .آوردند شمار به دوم درجه شهروندان را «موالي» و دادند مي رجيحت عجم تمام بر

 نوعي امر همين نبودو ممکن دوم درجه شهروند به آنان تنزل امکان که بود زياد چندان عرب مسلمانان شمار

 آن  حل به مايل که امويان. آورد پديد شام و عراق در اسالمي جامعه از وسيعي بخش در را نژادي تعارض
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 توانسته مي اناموي سقوط شود گفته تا شد سبب امر همين. کردند بزرگتر را مشکل بودند، اعراب سود به صرفا

 ويانام سقوط در عامل يک عنوان به نبايد کم، دست مطلب اين در. باشد داشته معضل همين در ريشه است

 سألهم حل در ناتواني دليل به که است اسالم عالم در امپراتوري نخستين  اموي، امپراتوري که کرد ترديد

 .است مهمي بسيار تجربه اين. کرد سقوط اقوام،

 گفته اسالم دنياي آن به اخيرا آنچه يا - اسالمي جامعه در اقوام مشکل بررسي به نقطه، همين از بايست مي ما

 و عيتوض ديني هاي تئوري لحاظ به گرچه اسالم، دنياي در همگرايي يا واگرايي معضل. بپردازيم - شودمي

 خلقکم قد و) هست نيز قرآن خود تأييد مورد که اقوام ميان تفاوت لحاظ به هم اما دارد، روشني تکليف

 هر منش و طبع يا کدام هر بومي ميراث نيز و( 11: حجرات :قبائل و شعوبا جعلناکم و(  ) 11: نوح: اطوارا

 .است بوده اسالمي تمدن در ها دشواري منشأ  قوم،

 :هست اساسي پرسش دو اينجا در

 يعني ؟واگرايي يا است بوده بيشتر اسالم دنياي در همگرايي آيا کلي، طور به که است اين پرسش يک - 1

 است؟ بوده چگونه آن نهايي بندي صورت و تمدن يک دل در اقوام گيري جاي نهايي بندي جمع
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 شد؟ ملحد شيعه، ضد سعودي وهابي عالم يک چگونه

 جعفريان رسول: نويسنده

 1113/  01/  88: سايت روي انتشار تاريخ

 

 و تايشس و بود وشتهن شيعه عليه که «االسالم و الوثنية بين الصراع» کتاب نگارش از پس سال ده: خالصه

 و ها سلفي ضد بر سخت کتابي. نوشت را «االغالل هي هذي» کتاب داشت دنبال به را ها سلفي مداحي

 .تجدد راستاي در و ها وهابي

 شد؟ ملحد شيعه ضد سعودي وهابي عالم يک چگونه

 بن  بداهللع نام اب سلفي عالم يک. داد روي بيستم قرن در نويسندگي و ادب و علم عرصه در شگفتي داستان

 اطقمن ترين وهابي و ترين سلفي از يعني بريده، شهر از و قصيم اهالي از که( 1551 – 1503) القصيمي علي

 اهرظ وهابيت از دفاع در قلم و فکر عرصه در نابغه يک عنوان به بيستم قرن چهل دهه در بود، العرب جزيرة

 .گرديد

 و لوثنيةا بين الصراع جلدي دو و پرحجم کتاب داشت دنبال به را وهابيان شادماني که اش نوشته نخستين

. تنوش امين محسن سيد عالمه االرتياب کشف کتاب به پاسخ در را آن که بود(  صص158+  918)  االسالم

 اديبانه نثري اب قصيمي عبداهلل و بود نوشته وهابيت عقايد ضد بر را اثرگذار و قوي کتاب اين امين محسن سيد

 وهابي يانسلف و العرب جزيرة وهابيان ستايش و داشت رسائي قلم او. برخاست گويي پاسخ به توانا قلمي و

 .بود راهش بدرقه مصر

 .يافت ادامه ادبي، قلمفرسائي هم و کرد مي پژوهش هم که شگفت نويسنده اين داستان اما

 هک دريافت يکباره. کرد مي سير وهابيت عالم در پرشور و شد االزهر وارد و رفت مصر به وهابي قصيمي

 مجله در «الوهابيين جهالة و التوسل» عنوان با اي مقاله الدجوي يوسف نام با االزهر استادان از برجسته عالمي

 اب کتابي و خواست بپا آن عليه گري وهابي تعصب سر از او. است کرده منتشر( 1511 سال) االسالم نور

 منشورات توسط صفحه 150 در مجدد چاپ. )نوشت را «الدجوية لماتالظ اکتساح في النجديه البروق» عنوان

 (8003: الجمل
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 امن با يکي. نوشت  «وهابي ضد هاي ازهري» عليه هم ديگر کتاب دو و نکرد بسنده مقدار اين به قصيمي

 ودخ ارآث اين در وي. «مخالفيهم و الوهابيين بين الحاسم الفصل» ديگري و «االسالم زيادة و االزهر شيوخ»

 .است عقايدي و فکري ديد از آن به متعلق هاي انديشه و افکار و وهابيت مدافع سخت

 رانهروشنفک قدري کتاب اين که دانيم مي. نوشت هيکل از محمد حياة کتاب بر رد در اي کتابچه هم يکبار

 حيدگراييتو به ارادت سر از قصيمي. هست آن در هم مصري گري صوفي هاي رگه گاه گاه و شده نوشته

 شد رمنتش محمد حياة کتاب نقد عنوان به کتابش و پرداخت آن نقد به تصوف، با ضديت و وهابي نوع از

 (.8003: العربي االنتشار توسط جديد چاپ و 1519 اول چاپ)

 مي بيان دارد مستندات بيان بدون تاريخي و ادبي جنبه بيشتر که گزارشي «الوهابيه الثورة» کتاب در قصيمي

 و وهابيت از گونه ستايش لحني و پرداخته سعودي در وهابيت ظهور آثار بارة در بحث به بيشتر اثر اين. دکن

 دحالن زيني از يکي وهابيت بر  رديه دو همراه 8001: الجمل منشورات توسط چاپ تجديد. )دارد عبدالعزيز

 (.اللهيها الصواعق عنوان با عبدالوهاب بن محمد برادر عبدالوهاب بن سليمان از ديگري و السنيه الدرر عنوان با

* * * 

 مسلم نچهآ. نيست روشن اي؟انگيزه چه با و دليل چه به سمتي؟ چه به. کرد تغيير افکارش يکباره قصيمي

 ده درست. ردب قلم به دست ديني، سنتي نگرش و سلفي فکر عليه و برگشت وهابيت از يکباره که اين است

 مداحي و شستاي و بود شده نوشته شيعه عليه که «االسالم و الوثنية بين الصراع» کتاب نگارش از پس سال

 هذي» کتاب( نوشت تقريظ آن بر الحرام مسجد وقت امام ابوالسمح، عبدالظاهر) داشت دنبال به را ها سلفي

 ايه جريان ادامه در کتابي اساسا و ها وهابي و ها سلفي ضد بر سخت کتابي. نوشت را «االغالل هي

 قابلم طرف به و رسته گري سلفي جمود از يکباره او گويا. تازه نگاه يک با اسالم معرفي و روشنفکري

 .بود غلطيده

 نبالد به و  کردند ياد الحاد عنوان به انحراف اين از آنان و رفت آسمان به وهابي عالم همه ضجه که بود اينجا

 .گشتند او شدن ملحد دليل

. يدندد او ترور در را مصلحت مخالفانش و بود شده وهابيان سرشکستگي اسباب او که بود مرحله اين در

 حتي. انلبن در سوم بار و سعودي در دوم بار مصر، در يکبار. گرفت قرار ترور معرض در بار سه که اند گفته

 مدهآ مصر به تحصيل براي که را يمني هاي طلبه که بود شده متهم چون. افتاد زندان به مصر در يکبار

 .بود کرده منحرفبودند،
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 بداهللع فکر» عنوان با را خود دکتراي رساله سباعي احمد که جايي تا يافت اهميت بسيار قصيمي موضوع

 .نوشت «القصيمي

 .نوشت «ملحد الي اصولي مِن» عنوان با اي نوشته «فازال غن يور» عنوان با هم ديگر آلماني يک

 و نيةالوث بين الصراع» کتاب که کسي که، بود آن داد مي آزار سخت را وهابيان که اي نکته داستان اين در

 براي دنيباورنکر و وحشتناک سرشکستگي يک اين. باشد شده دچار وضعيت اين به بود نوشته را «االسالم

 .بود وهابيان

 ليهع وهابيان سوي از گسترده حجمي با اخيرا که آثاري از پيش تا و سال، صد اين طول در الصراع کتاب

 عليه يعهش عالم يک که کتابي به پاسخ در واقع در و شيعه عليه که بود اثري ترين مهم شده، نوشته شيعه

 .بود خورده رقم چنين اين آن سرنوشت اکنون و بود شده تأليف بود، نوشته وهابيت

 از نم که شتنو  «الصراع» رد در مفصلي کتاب هم ديگر شيعي نويسنده يک اميني، عالمه بر عالوه گويا

 .ندارم آگاهي آن جزئيات

 حالي در کردند، «الصراع» انتشار به اقدام دوباره اند، افتاده شيعه جان به دندان و چنگ با که ها، وهابي اخيرا

 ياقس و سبک همان به درست. اند نداشته بنويسند کتاب روي را ناشر نام که اين جرأت خجالت، سر از که

 .اند کرده منتشر شده، نوشته شرم سر از که اي مهمقد يک با فقط قديم چاپ

 .است شده تأسف ابراز شده کشيده الحاد به نويسنده اين کار که اين از جديد چاپ مقدمه در

 مه بعد. شد آغاز «المسلمون ذلّ کيف» کتاب نگارش با قصيمي فکري تحول که است آمده مقدمه همين در

 .نوشت را «االغالل هي هذي» کتاب

 غرب از اسالم دنياي چرا که دهد نشان که نوشت آن براي را «االغالل هي هذي» کتاب قصيمي گفت بايد

 الملک جالل به خطاب را کتاب اين وي. است شده درماندگي و واماندگي گرفتار گونه اين و افتاده عقب

. نيست الحادي ياثر روي هيچ به و دارد خرافه ضد رنگ شدت به کتاب. است نوشته سعودي عبدالعزيز يعني

 اپچ. )است داده قرار ترديد مورد گرفته خود به ديني معتقدات رنگ که را عاميانه باورهاي از بسياري وي

 (8000 :الجمل منشورات توسط جديد

 مصر جددت تأثير تحت و گذاشته کنار را نشيني باديه فکر نجد، از خروج از پس قصيمي که رسد مي نظر به

 رخ «ديةالمحم الشخصية» کتاب نويسنده الرصافي معروف باره در که است چيزي همان اين. است گرفته قرار
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 هم يگرد بسياري براي داستان اين. گزيد مسکن استانبول در و رفت بيرون عراق از که بود زماني اين و داد

 .است شده تکرار

 به ديد، يم انحرافات عليه بيانقال فکر يک زاويه از را وهابيت زماني که قصيمي بسا گفت بايد حال اين با

 فکري قالبان باشد، داشته اهميت وهابيت برايش که آن از بيش عبارتي به و داد تغيير را نگرش اين تدريج

 دينج سنتي وهابيت عليه کرد وادار را او که تجددي. شد ملحد ها وهابي قول به و متجدد وي. يافت اهميت

 .رودب ديني متون بررسي سراغ به خرافه با مبارزه زاويه از و بنشيند حديثي منابع نقد به کند، شورش

 اشد،ب داشته علمي زندگي بيروت و مصر در که آدمي البته صد و شد متحول بيروت و مصر در  قصيمي

 .يابد مي پرورش قصيم در که است کسي با متفاوت

 ره ها، وهابي که داند مي را اين اما شود، مي اثبات کجا از قصيمي الحاد داند نمي هنوز سطور اين نويسنده

 مي ملحدش و دانند مي خارجش اسالم دايره از و کنند مي تکفيرش ورزد، مخالفت آنان با اندکي که را کسي

 .باشد فتهر پيش الحاد تا راستي به تحول اين بسا. ديد را قصيمي آثار همه بايد قضاوت براي البته. خوانند

 مقدمه در هک گزارشي اساس بر کردند، ياد الحاد عنوان به او فکري تحول زا و نوشتند قصيمي عليه که کساني

 :از عبارتند آمده االسالم و الوثنية بين الصراع جديد چاپ

 حضرش و سفر در قصيمي دوستان از شخص اين) يابس بن عبداهلل شيخ از القصيم ملحد علي القويم الرد

 بحث و لجد دين بديهي امور در قصيمي سال، پانزده از يشب که است گفته و نوشته وي عليه فراوان و بوده

 و اخد باره در حتي. بود کرده شک هم خودش وجود در حتي که طوري به بود شده شکاک بسيار و کرد مي

 (.بود گرفته را وجودش حقارت و بغض و کرد مي مجادله من با هم پيغمبر

 السعدي ناصر بن عبدالرحمن شيخ از اغالله في القصيمي افتراه مما رجاله و الدين تنزيه

 القصيمي عن المنجد الدين صالح للشيخ دراسة

 النجدي عبدالعزيز بن ابراهيم شيخ از االغالل صاحب علي الرد في الضالل من الهدي بيان

 حمزه عبدالرزاق محمد شيخ از االغالل کتاب من النصوص و الشواهد

 :بيت اين با الخنين صالح بن راشد للشيخ قصيدة

 کفرا قد االغالل في القصيمي هذا
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 مشتهرا االلحاد و بالزيغ وفاه

 قصيمي عليه سلحمان بن سليمان بن صالح للشيخ قصيدة

 آن بر – ها سعودي اخير دوره المشايخ شيخ – باز بن که حسين بن صالح شيخ از ديگري طوالني قصيده

 .است نوشته مقدمه

 قصيمي انحراف علل باره در ملحد حکايت و الحاد قصة عنوان با www.saaid.net سايت در اي مقدمه

 فصلم مقاله اين. است شده تکيه انحراف عامل عنوان به او وجود در شيطاني وساوس روي بيشتر و شده درج

 .است کرده نقل مختلف هاي جاي از وي باره در را زيادي هاي قضاوت منبع، ذکر بدون و است

 جديد افکار که ناشراني توسط او آثار. گذرد مي داد رخ 1551 سال به هک وي مرگ از سال ده از بيش اکنون

 اراالنتش و( آلمان مرکزيت با) الجمل منشورات آنها رأس در. شود مي منتشر کنند، مي منتشر را اصالحي و

 دست اي غربي بزرگ نويسندگان رديف در اي نويسنده متجدد، شخصيتي عنوان به وي از. دارد قرار العربي

 محرم 1 شنبه پنج شماره در عربستان الرياض روزنامه. شود مي ياد...  و حسين طه مانند کساني رديف در کم

 سخن است بازگشت حال در او افکار که اين از و رساند چاپ به وي از گزارشي سال يازده از پس 1181

 صوتيه، اهرةظ العرب بکتا. هاست کتابفروشي از بسياري پيشخوان روي وي کتابهاي که گويد مي وي. گفت

 رآک؟ من العقل ايها و االغالل هي هذي

 باشند تهگف سخن وي از که مطبوعاتي و باشند داده اختصاص قصيمي اين به مطالبي که هايي سايت اکنون

 .فراوانند
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 جديد اندونزي يا قديم جاوه به سفر

 جعفريان رسول: نويسنده

 1113/  01/  11: سايت روي انتشار تاريخ

 

 شود مي ادعا که العلماء نهضت يکي: دارد وجود اندونزي در اسالمي مهم جريان دو حاضر حال در: خالصه

 .است سراج عقيل دکتر آن حوزوي بخش رئيس و دارد خانه مکتب و مدرسه هزار سه و عضو ميليون چهل

 ...ديگري

 ازگيت به که - عزّه زيد – شهرستاني جواد سيد آقاي جناب المسلمين و االسالم حجت حضرت پيش مدتي

 اند،کرده يستأس ديني تبليغات براي اندونزي پايتخت جاکارتا شهر در( ع) البيت اهل مبارک نام به ايمؤسسه

 .باشيم داشته مزبور شهر مذهبي مراکز ديگر و مؤسسه آن از ديداري تا کردند عوتد

 مهدوي تاداس جناب مقدمات، شدن فراهم از پس. برويم اندونزي به هفته يک براي دوستان از نفر پنج بود قرار

: قايانآ همراه دهبن) نفر چهار ما بنابرين. کردند نظر صرف آمدن از پدرشان، بيماري خبر شنيدن دليل به راد

 ميسر آن از تا شديم امارات راهي  1113 تيرماه 1 شنبه پنج روز صبح پنج ساعت( عابدي و مهريزي معراجي،

 .کنيم پرواز جاکارتا به

 ياندونز عازم ساعته دو توقف يک از پس و رسيد دبي به ساعت دو مدت به امارات هواپيمايي با ما پرواز

 وابيخ کم دليل به حال اين با. بود طوالني بسيار ما براي که بود ساعت 5 تقريبا جاکارتا تا دبي فاصله. شديم

 اوتتف ساعت سه به نزديک محاسبه با. بودم خواب در – عمر بقيه مثل – را راه عمده بخش گذشته، شب

 .رسيديم مقصد به 5 ساعت افق،

 از و الجرم! بدهيم هديه رسم به وليپ که کرد راهنمايي را ما مربوطه مأمور گذرنامه، کردن مهر وقت در 

. داديم وا به گذاشته هاگذرنامه از يکي الي دالري ده يک او خود راهنمايي به نيايد پيش مشکلي که اين ترس

 شتبازگ در که آن ها شگفتي از) نيست خبري اين از بيش که کرديم حالي او به اما کرد، مي طلب هم باز

 گرفتند ما کدام هر از ويزا روز ده براي هم دالر 89(. شد روبرو ما انکار با که کرد پول طلب باز مأمور همان

 اابتد. شديم خارج آنجا از ما و شد انجام سرعت به کارها بود هرچه. چسباندند ما گذرنامه در را ويزا برگه و

 (.ع) البيت اهل مؤسسه باره در ديگري و اندونزي کشور باره در يکي. کنم عرض را نکته دو
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 نچي ميان که است مااليا جزاير عنوان تحت بزرگ و کوچک جزيره زيادي شمار از متشکل اندونزي کشور

 بيشتر( نفر ميليون 811 با) دنيا پرجمعيت کشور چهارمين عنوان به کشور اين. دارد قرار استراليا و هند و

 تحت سال چهار براي دوم جهاني جنگ جريان در و هلند استعمار تحت قرنها اندونزي. دارد را مسلمان

 ودکتر شد مستقل 1115 سال در کشور اين. شدند درگير هلند با طلبان استقالل آن از بعد. بود ژاپن سلطه

 است روشن. انددانسته جزيره هزار 13 تا 1 از را اندونزي جزاير. شد انتخاب جمهور رئيس عنوان به سوکارنو

 توانيم بيشتر اطالعات براي. است مانده باقي ناشمرده يا دهشمر کوچک جزاير از برخي محاسبات اين در که

 .کرد مراجعه اسالمي بزرگ المعارف دايرة در اندونزي مدخل به

 و االسالم حجت جناب. شديم روبر حسيني فارس سيد آقاي جناب استقبال با فرودگاه از خروج از پس

 که تاستجاکار در( ع) البيت اهل مؤسسه نيوبا فعال روحانيون از تويسرکاني حسيني فارس سيد المسلمين

 و بوده زانياتان در مدتها ايشان. کندمي صحبت راحتي به را سواحلي و واندنزيايي عربي و انگليسي و فارسي

 سيد اين خود توسط 8001 سال در( ع) البيت اهل مؤسسه. است آمده اندونزي به پيش سال هشت هفت از

 هايعاليتف که است دوسالي و شده ساخته ماه نه طي شهرستاني المسلمين و االسالم حجت مالي پشتوانه با و

 ساتمؤس در پراکنده صورت به مؤسسه، ساختن از پيش ايشان. است کرده شروع را خود درسي و تبليغي

 .است بوده تبليغي هايفعاليت به مشغول مختلف

. ودشمي برگزار مؤسسه در جماعت نماز است اندونزي در تعطيل رسمي روزهاي که يکشنبه و شنبه روزهاي

 نيز عشا و مغرب جماعت نماز آن همراه که شود مي ارائه عقايد و فقه درس روز هر آن، از بعد روز سه

 راناي در که طالبي سوي از متعددي عقايد و فقه هايدرس حاضر، حال در ايشان گفته به. گرددمي برگزار

 نماز قامها طالب شيعيان از بسياري که افزودند راه در ايشان. شودمي برگزار شيعيان براي اندکرده تحصيل

 اين سهمؤس با رابطه در خصوص به و نشده دانسته مصلحت به اوضاع، حفظ براي تاکنون اما هستند، جمعه

 صورت ساختمان اين که است اين هم ديگر دليل يک واقع در. است نشده شمرده آن وظايف حوزه در کار

 يک معموال است، باشکوهي مساجد که خاص موارد جز به اينجا مساجد که بيفزايم جا همين. ندارد مسجد

 .شود مي گذاشته آن روي کوچک گنبد يک که است عادي ساختمان

 چندين هک دارد را شانس اين اندونزي تبليغي، هاي فعاليت با ارتباط در که شد روشن مقدماتي هايصحبت از

 زا تعدادي که سالهاست عالوه به. هستند مشغول شيعه مذهب و دين آموزش کار به فرهيخته افراد از نفر

 تبليغات غولمش و پرداخته مؤسسات اداره به بازگشته، اينجا به اندکرده تحصيل قم در که اندونزيايي هايطلبه

 .هستند ديني
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 عنيي تازگي، به. يديمرس( ع) البيت اهل مؤسسه به تا کشيد طول دقيقه چهل شديم، خارج که فرودگاه از

 آن رد. بود شده تمام محل آن در اندونزيايي شيعه پسر و دختر يک عروسي مراسم ما، ورود از پيش ساعتي

 دعاي ديگر مؤسسه چندين و اينجا در جمعه شب هر که است گفتني. بود شده خوانده کسا حديث مراسم

 .است شده واندهخ کسا حديث عروسي خاطر به امشب اما شود، مي برگزار کميل

 بليغاتت وضعيت باره در هاييصحبت شام سر. شد صرف اندونزيايي خاص هاي ميوه از برخي با ايراني شام

 ساسيتح بيشتر. است گذاشته ازدياد به رو اينجا در اخيرا ها وهابي فعاليت. گرفت صورت مذهبي و ديني

 فعاليت يزهانگ شيعيان به آنها وجود متقابال. رندنگ مي تبليغي مسائل به زاويه اين از و بوده شيعه روي آنان

 ريانج آسيا شرق و افريقايي کشورهاي بيشتر در حاضر حال در که است وضعي همان اين. دهد مي بيشتر

. تنيس جدي چندان هرچند است، سنگين شيعيان سر بر اينجا در وهابي تبليغات سايه هست هرچه. دارد

 صدمتر هاوهابي. است ترعادي اوضاع شده، شناخته رسمي مذهب يک جا اين در تشيع که آن دليل به طبعا

 مورد، يک در. کنند قطع شيعيان با را معتدل سني هايچهره از برخي ارتباط خود مالي کمکهاي با تا هستند

 ايران به هم بار دو کم دست که را اندونزي معتدل مذهبي هايچهره از يکي دالري ميليون سه کمک يک با

 اين .کردند موضع تغيير به وادار کرد، مي ستايش خميني امام و ايران از خود هاي سخنراني در و کرده رسف

 استاد، اين. کرد ديدار وي با و آمد اندونزي به الحرام مسجد جماعت امام که شد انجام آني از پس کمک

 از نانآ دانشگاه براي بايد انخودش قرار طبق چون نکرد، عمل ايراني استاد يک آوردن براي تعهدش به حتي

 مه مذهبي مبلغان از برخي اقامت لغو براي تالش. آمدمي جاکارتا به همسرش همراه استاد يک کشوري هر

 .هست و بوده جريان در هاوهابي سوي از

 تبليغات اخيرا. هستند شافعي( آن جمعيت ميليون 810 از) اينجا مسلمان درصد نود غالب کنم عرض بايد

. ندا شده آنان هوادار مردم از زيادي تعداد و گرفته باال اينجا در نيز( قادياني احمد غالم مريدان) احمديه فرقه

 .اندداشته نيز تظاهرات يک پيش هفته چند

 آقاي از جمعه روز صبح.  است شيعيان وضعيت از درست اما کوتاه گزارش يک تهيه من سفر اهداف از يکي

 سادات از و علما از که گرفت تماس الکاف حسين سيد آقاي با ايشان. مکرد کمک درخواست فارس سيد

 ينا در وي از کتابي و مقاله آنجا در که داد را سايتي آدرسي. دارد باب اين در هايينوشته و است اندونزي

 از لکافا حسين سيد آقاي که است گفتني. بود من براي  کننده خوشحال خبر اولين اين. داشت وجود زمينه

 اندونگب در( ع) الجواد مؤسسة نام به ايمؤسسه. اينجاست در رهبري دفتر وکالي از و ايران هايکرده تحصيل

 .هستند فراوان آن شيعيان که شهري دارد،
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 اساس بر اما نکرده، تحصيل ايران در وي. است علوي بِن محمد سيد آقاي اندونزي، در رهبري ديگر نماينده

 .است توانايي سخنور و دارد خوبي مذهبي هاي آگاهي دوستان، گفته

 امام نسل از همگي که اينجاست سادات باره در شنويم، مي اندونزي در تشيع باره در که اينکته نخستين

 زا بخشي) حضرموتي يا حضارمه سادات اينها. هستند عريضي جعفر بن علي شاخه از و( ع) صادق جعفر

 ايران در عريضي سادات که کنم عرض هم را اين. اند آمده مناطق اين به کشتي با نهم قرن در که هستند( يمن

 از و شده ساکن آچه شهر در بار اولين که هستند قديم شيعيان از سادات اين از شماري. دارند هاييشاخه هم

 حتي و( شافعي) مذهب سني آنان از زيادي شمار حاضر حال در. اندکرده کوچ اندونزي نقاط ساير به آنجا

 .برند مي کار به را «حبيب» کلمه «سيد» کلمه جاي به اينجا در. هستند وهابي آنها از خيبر

 جعفر نب علي بن محمد بن عيسي بن المهاجر احمد بن عبيداهلل بن علوي سيد به شان نسب اندونزي، سادات

 اين. ندرسمي «علوي سيد» اين به که شود مي اطالق ساداتي به «باعلوي» عنوان. رسد مي السالم عليه الصادق

 زي،مال اندونزي، قبيل از آسيا شرق در مناطقي به آنان از شماري و بوده حضرموت منطقه در سادات از شاخه

 اسالم نتشارا جماعت، اين خدمت ترينمهم. اندرفته افريقا از مناطقي به هم برخي و سنگاپور فيليپين، تايلند،

 به توانستند و شده ديار اين وارد ميالدي چهاردهم قرن در آنان. است کوتاه فرصت يک در اندونزي در

 رقرا آن در هم جاکارتا که اندونزي بزرگ جزيره پنج از اي جزيره جاوه، در. بپردازند اسالم نشر به سرعت

 نب عبدالملک بن عبداهلل بن احمد بن الدين جمال سيد به آنان نسب که شود مي ياد «تسعهاولياء» از دارد،

 هيمنت المهاجر احمد بن اهلل عبيد بن علوي بن محمد بن علوي بن علي بن مرباط صاحب محمد نب علوي

 حاضر حال در و شده حضرموت راهي بصره از 113 سال در مهاجر احمد سيد که شودمي گفته. شودمي

 .است تريم شهر با نزديک ايفاصله در او مرقد

 ديگري و جعفري مذهب امام يکي عريضي، جعفر بن ليع فرزندش و( ع) صادق امام يعني سادات اين جد

 مالاحت اين يمن در حضورشان اما. باشند مذهب اين در فرزندان که است طبيعي. است آن برجسته علماي از

 يشافع سادات اين غالب اندونزي در بعدها حال، اين با. باشند شده زيدي آنان از شماري که آوردمي پديد را

 امامي تشيع مذهب از که اند بوده علوياني همواره گذشته، سال صد يک طي حال، عين در. اندشده مذهب

 هب اسالمي انقالب از پس روزهاي از و شده مطرح جد به اندونزي استقالل از پس امر اين. اندگفته سخن

 .است داده نشان اندونزي اسالمي جامعه عرصه در را خود سرعت

 فاصله. بود بازي بسيار که رفتيم جاکارتا جنوب در کوهستاني جايي چاک،پون به تيرماه هفتم جمعه روز صبح

 به که تدريج به و بود شلوغ نسبتا و توريستي آن مسير. جاکارتاست از راه ساعت يک از کمتر تقريب به آن
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. دارد جمعيت ميليون 11 جاکارتا که شودمي گفته. گرديد تنگ و باريک راه شديم نزديک کوهستاني منطقه

 را ظهر مازن. نبود شلوغ چندان شده ياد مسير جمعه، روز بنابرين و است يکشنبه و شنبه آنان تعطيل روزهاي

 مي مهاش امامزاده ياد به اختيار بي را وانسان بود، شده ساخته کوهي بلندي بر که زيبا بسيار مسجدي در

 حتي و وضوخانه محدوده تمامي و آورديم مي در را کفشها بايد ورودي ابتداي از. خوانديم  انداخت،

 اصرار اب. نبود مقررات رعايت جز راهي هم ما براي و بود تميز البته ظاهرش. رفت لخت پاي با را دستشويي

 ستورانر يک سمت به آمده بيرون مسجد از نماز اقامه  از بعد. گرفتيم دمپايي يک دستشويي به ورود براي

 بسيار اسشاناجن فروش براي تزييني وسائل ديگر و تسبيح مانند ککوچ اشياء گرد،دوره فروشندگان. رفتيم

 از مردم اقتصادي وضعيت. کنندمي رعايت را ادب حال اين با. هستند چنين نيز گداها. دارند سماجت

 .است شکننده و آشکار آنها سرووضع

 آن يلدل نبود، مطبوع نچندا گراني، و مفصلي رغم به غذا اما بود دره يک به مشرف و کوه فراز بر رستوران

 رنجب به متکي مردم عادي غذاي و نيست معمول نان پخت اينجا در گفت بايد. بود آن محلي پخت نوع هم

 ارناسازگ ما عادات با که بود غذا پخت در محلي هايجنبه رعايت هم ما براي آن نامطبوعي دليل. است ماهي و

 .بود

 يک ات يک کم دست که بزرگ بسيار باغي. رفتيم گلها باغ سوي به داده ادامه را مسير همين ناهار از پس

 هواي با هک زيبا بسيار درختان و گلها انواع. ديد را آن از بخشي بتوان تا کرد گردش آن در بايد نيم و ساعت

 سيارب درختان و گلها اين ديدن. شدمي ديده آن در هستند، سازگار منطقه اين باراني و کوهستاني و شرجي

 هريش که رفتيم گلها شهر به و آمده بيرون آنجا از. بود نواز چشم الحق و شادي و فرح اسباب زيبا و عالي

 الهاوي اين. است شده ساخته کشوري معماري سياق و سبک به آن از بخشي هر که متعدد ويالهاي با است

 سپري اآنه در را هفته آخر تعطيالت که است ديگر شهرهاي يا جاکارتا ساکنان از ثروتمند افرادي به متعلق

 يک در و خوانده نماز مسجد همان در کرده، طي بازگشت براي را مسير همين که بود غروب. کنندمي

 .رسيديم مؤسسه محل به که بود نيم و ده حوالي ساعت. شد صرف شام رستوران

 اين طول در. است هتوج قابل جمعيت شمار و اندک درآمدها. آيدمي دشوار نظر به اينجا در مردم زندگي

 هاي هميو با فروشي، ميوه هاي راسته. شد مي ديده پايين بسيار کيفيت با اما کوچک مغازه هزاران مسير،

 يبرخ شامل و حقير بسيار معموال ديگر هاي مغازه. بود جنس لحاظ از آنها ترين پررونق محلي، و معمولي

 به و دارد اي ويژه جايگاه دستي صنايع اينجا در الاصو. بود دستي صنايع گاه و ابتدايي و عادي اقالم از

 جنگلهاي که دانيم مي. شودمي استفاده خوب بسيار است، اندونزي عمده محصول که چوب از خصوص
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 بسياري و ما هک کاغذهايي بهترين و کرده تبديل کاغذ براي شگفت منبع يک به را کشور اين اندونزي، بيشمار

 از برنج عالوه به کشور اين سنگ ذغال. است اندونزي همين از کنند مي استفاده آن از ما منطقه کشورهاي از

 ديده را آنان فراوان هم مدينه و مکه در که طور همان خطه، اين مردمان. است آن اقتصادي اقالم ترين مهم

 ميان ادعو که لذاست. سروصداست بي زندگي يک شرط که ترسو هم اندکي احتمال به و قانع و آرام بوديم،

. تندهس مليح و رو خنده مردم غالب عالوه، به نيست عصبي کسي هم رانندگي در. شود مي ديده کمتر افراد

 به هک است هاييخنده باشند، گرفته ياد ها اروپايي از را آن بسا و است فروشندگان ويژه که ايخنده البته

 .ااروپ مثل درست صداقت، سر از تا است محيالنه بيشتر من عقيده

 سطح رينبناب. است توسعه حال در کشوري اصطالح به بلکه نيست، پيشرفته کشوري اندونزي روي، هر به

 مالزي سعک به. آيدنمي اينجا به کشورها ساير از دانشجو دليل همين به نيست؛ باال چندان نيز آن دانشگاههاي

 ددع به ايراني دانشجويان شمار اينجا در داريم آن در ايراني دانشجوي هزار پنج به نزديک حاضر حال در که

 فرزند نحسي سيد آقا آنها از يکي. هستند مقيم ايرانيان فرزندان هم نفر چند اين. رسد نمي هم دست انگشتان

 .بود فارس سيد جناب ما مهربان ميربان

 است هيال حکيم محسن آقاي با آن رياست که ايران فرهنگي مرکز ديدن براي تيرماه هشتم شنبه روز صبح

 لهدايا نشر با ارتباطي البته که است مرکز اين هاي مجموعه زير جزو الهدي نام با هم انتشاراتي. شديم عازم

 .است مانده باقي آن از اسمي فقط ظاهرا که ديديم را االزهر دانشگاه از ايشعبه راه در. ندارد معروف

. دارد قرار شهر مرکز در که است بزرگي نسبتا ساختمان شود مي شناخته icc نام به که ايران فرهنگي مرکز

 ممراس برگزاري همچنين و مذهبي و ديني و فرهنگي کارهاي انواع به و شده افتتاح 8001 سال در مرکز اين

 .پردازد مي مذهبي

. ادندد اندونزي الجزائر مجمع باره در توضيحي بود، ديوار روي که اينقشه اساس بر ابتدا الهي حکيم آقاي

 که الجزائر مجمع اين جزيره بزرگترين.  دارد قرار آن در هم جاکارتا که است جاوه جزيرة جزائر، اين مرکز

 شش از يکي عنوان به آمازون، مانند درختان، کثرت دليل به که دارد نام کاليمانتان است، درخت از پوشيده

 سالما که افزودند ايشان. است اندونزي الجزاير مجمع از ديگر بزرگ جزيره سوماترا. شودمي ناميده زمين هاي

 يا حضرموت سادات از تعدادي آن عامل و شده جزيره اين وارد آچه طريق از پيش سال ششصد حدود

 جزاير اين در آن از زيادي شمار مقابر. دارند حضور جزيره اين در امروز به تا که هستند حضارمه اصطالحا

 انساکن از متفاوت اندکي هايشانقيافه دارند عرب ريشه که راداف اين. است موجود آن اطراف ديگر نقاط و

 اينجا در سالي دويست مسلمانان. دارد غلبه تصوف از رنگي با شافعي مذهب اينجا در. است اندونزي اصلي
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 دوره در. کردند خارج آنان دست از را منطقه اين و آمدند استعمارگر هاي هلندي که آن تا بودند حاکم

 آنان زا يکي و بودند سختگير حکام اين از برخي. شدند مسلمان سرعت به مردم بيشتر نانمسلما حکومت

 جاوي هدور آن زبان. هستند آنجا در همه متدين هايبودايي امروزه که فرستاد بالي به را هابودايي تمام که بود

 ات را آنها شمار و است ادزي بسيار محلي هاي زبان البته. است آن از هايي نمونه و بوده عربي آنان خط و

 .دانند مي زبان سيصد

 لبتها. نبرد جايي به راه اما شد، جزاير اين در مسيحيت رواج براي زيادي تبليغات هاهلندي تسلط دوره در

 با و ستنده مسيحي هم آنها که شرقي تيمور طور همين شدند؛ مسيحي اروپائيان تالش با فليبپين ساکنان

 اين در مسيحي کشور يک و شده مستقل اندونزي از آنها قبل سال چند اتوليکک کليساي و غرب حمايت

 دادند، يند تغيير مالزي در هم زيادي شمار. هستند مسيحي بيشترشان هم سنگاپور. شد درست مستقل منطقه

 يرونئب دولت. کردند ايستادگي تبليغات اين برابر سخت مردمانش شود، مي ناميده اندونزي امروز آنچه اما

  و است کهن اسالمي هاي دولت بازمانده تنها شده کوچک بسيار اکنون و بود بزرگي دولت زماني که هم

 رنف ميليون سه حدود تقريبا اندونزي در سادات. کنندمي حکومت آن بر سادات همان نسل از  اي سلسله

 نندک مي تالش ماالکو جزاير در و دارد ادامه مسيحي تبليغات نيز حاضر حال در. دارند نامه نسب که هستند

 .برسانند مسلمان و مسيحي پنجاه پنجاه به را جزاير

 به ابانهاخي از برخي لذا و داشتند مهمي نقش علما که گفت اندونزي استقالل جنبش باره در الهي حکيم آقاي

 ماليو از هم را مردم خط حتي. زد کنار را علما و کرد درست سکوالر دولت سوکارنو بعدها اما. است آنان نام

 در دانيمب که است جالب. است مانده عربي خط برونئي در فقط االن. داد تغيير التين به بود عربي همان که

 .شودنمي شناخته رسمي دين اسالم است، اسالمي کشور بزرگترين که کشور اين

 يحت و کرده اموشفر را خويش تشيع تدريج به آنان که است آن واقعيت سادات؛ مذهب با ارتباط در اما

 دبودن آمده آچه سمت به يمن حضرموتِ از آنان. کردند فراموش مدتها براي نيز را خويش بودن سيد هويت

 بوده مهاجران زمره از هم ديگري قبايل سادات، جز به بسا. کردند اندونزي وارد طريق همين از نيز اسالم و

 .اند

 زمان آن هک تشيعي نوع. شد فراهم سادات اين از برخي ميان در تشيع زمينه تدريج به حکيم اهلل آيت زمان از

. دش پيشگام زمينه اين در دارد هم کتاب چند که شهاب اسد مرحوم. بود مزاج شافعي تشيعي داشت، وجود

 .است رسيده چاپ به اندونيسيا في الشيعة نام با اي کتابچه وي از
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 ستبدادا زمان آن البته. فرستاد اندونزي به را جعفري ارض محمد شيخ اهلل آيت آقاي زماني هم حکيم اهلل آيت

 وزير انيزم که بود شهاب علوي خانم پدر شهاب اسد. بود خطرناک بسيار مذهبي تبليغات کار و جدي بسيار

( ع) بيت اهل باره در هم کتاب چندين و بود اندونزي در تشيع مروج شهاب اسد اين. شد اندونزي خارجه

 .نوشت

 هزار ود حدود تاکنون آغاز از که گفت اندونزيايي زبان به شيعي آثار ترجمه حرکت باره در هيال حکيم آقاي

 حدود نتاکنو مرکز اين خود. است شده ترجمه شيعه معارف باره در انگليسي و عربي، فارسي، از کتاب عنوان

 هايکار به همه از شبي قم التحصيالن فارغ اخير سالهاي در. است کرده منتشر و ترجمه کتاب عنوان 890

 اينجا در نژاد احمدي آقاي باره در کتابي. کنندمي منتشر و ترجمه را آثاري مرتب و اندآورده روي انتشاراتي

 بار يک. هستند فعال اينجا در ناشر چندين حاضر حال در. است شده چاپ بار چهار تاکنون و شد ترجمه

 اراتاظه به پاسخ تا کرد منتشر و افست نسخه هزار ده يراژت در بود ايران چاپ که را قرآني الهدي، نشر هم

 و شده ترجمه آثار از يکي. است مسلمانان ساير قرآن از متفاوت شيعيان قرآن کنندمي ادعا که باشد کساني

 .است شهري ري آقاي محبت کيمياي کتاب پرچاپ،

 آن لاو جلد فقط که شد جمهتر هم من خلفاي تاريخ کتاب پيش سال يک حدود که گفت الهي حکيم آقاي

 .است يافته انتشار  Sejarah Khilafah عنوان با

 چهل که شود مي ادعا که العلماء نهضت يکي. دارد وجود اندونزي در اسالمي مهم جريان دو حاضر حال در

 نهااي. است سراج عقيل دکتر آن اي حوزه بخش رئيس و دارد خانه مکتب و مدرسه هزار سه و عضو ميليون

 هم ربا چند سراج عقيل اين. شود مي انتخاب اينها از دين وزير معمول طور به و دارند مردم بين زيادي فوذن

 يا وديسع به تحصيل ادامه براي آنها التحصيالن فارغ بيشتر اما. است خوب ايران با روابطش و آمده ايران

 آنها و بوده دحالن احمد امن به شخصي آن مؤسس که است محمديه انجمن ديگر جمعيت. روند مي مصر

 فتاده و صد يک نيز اينها. اندآمده ايران به آنها التحصيالن فارغ از برخي. است خوب ايران با شان رابطه هم

 .دارند عضو ميليون 89 که شود مي ادعا و دارند عالي مدرسه و دانگشاه

 خارجي هاي قدرت دليل همين به و است انجمن و جمعيت دو اين اختيار در اندونزي آينده رسدمي نظر به

 بازديد ها حوزه اين از يکي از خود اخير سفرهاي از يکي در رايس. دارند زيادي حساسيت آنها روي هم

 .کرد

 .ندهست فعال بسيار اينجا در ها وهابي دليل همين به و است سعودي از متاثر اينجا مذهبي فضاي کل در
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 دانشگاه اساتيد از تعدادي. است تشيع به نخبگان گرايش است توجه جالب اينجا در که اينکته ميان اين در

 رشد زا جلوگيري براي هاوهابي مقابل، در اما. هستند افراد اين شمار در آنان فرزندان يا سياستمداران حتي و

 .دارند زيادي تالش تشيع

 اما کند، اعالم ممنوع يمذهب مالزي کشور مانند را تشيع خواستند دولت از آنان پيش سال پانزده حدود

 «نيمک مي نفي را شيعه چرا» عنوان با کتابي آنان. دانست آزادي با مخالف را برخورد اين وحيد عبدالرحمان

 .نوشتند باره اين در

 از کيي بانگيل در شرقي جاوه در گذشته سال. است داده رخ شيعيان با هاوهابي برخورد باره در هم حوادثي

 هرش. زدند آتش نيز را شيعه مرکز يک آن ضمن و دادند ترتيب تظاهراتي ها وهابي  سورابايا، شهرکهاي

 مؤسسه اين يبان. هستند شهر اين التحصيل فارغ قم طالب از بسياري که است شيعه مهم مراکز از يکي بانگيل

. است اندبيرست پايان تا کودک مهد شامل آموزشي مجتمع يک مزبور مؤسسه. است حبشي حسين سيد مرحوم

 .دارند نيز علميه حوزه يک تأسيس قصد تازگي به

 زا بيش علوي بن محمد سيد آقاي مؤسسه، اين رئيس منزل باران سنگ و مؤسسه اين به حمله ماجراي در

 وانعن به تا بود کرده تالش اندونزي به سفري در قرضاوي آن از پيش. بود مؤثر هاوهابي تحريکات همه

 در فعاليت اين بازتاب. کند بسيج شيعه ضد بر را دولت مسؤوالن و سنت اهل جمهور، رئيس ويژه ميهمان

 ستقيمم عامل. شد ظاهر آيد،مي شمار به شيعيان براي قم شهر عنوان به که بانگيل شهر در مرکز اين به حمله

 .گرفتمي کمک عربستان از و بود وهابي خود که الکاف طاهر سيد نام به شخصي حادثه اين

 در و گرفت صورت آن به ايحمله قبل سال هفت حدود که بود مرکزي جاوه در الهادي نام به هم ايمدرسه

 .است کار مشغول است حوزوي که آن قديمي مدرسه گرچه است، تعطيل مدرسه آن حاضر حال

 راگ اليح در. کنند نمي تحريک و گرفته پيش در را ايعاقالنه نسبتا روش اينجا در شيعيان رسدمي نظر به

 .شد هدخوا تکرار پاکستان ماجراهاي و بود خواهد تند بسيار شيعيان با هاوهابي برخورد شود اط افر اندکي

 نگاپورس نزديکي در آزاد جزيره يک که است باتام جزيره عازم يکشنبه يعني فردا که گفت الهي حکيم آقاي

 مراسم و آمده آنجا به راحتي به تا ندا کرده درست آزاد منطقه اين در را مسجد اين شيعيان. است مالزي و

 .باشند داشته را خود

 در کتاب ديزيا عناوين که کتابفروشي يک. پرداختيم فرهنگي مرکز مختلف هايبخش از بازديد به آن از بعد

 ستادا توسط و شده ترجمه مصباح آقاي اخالق فلسفه کتاب. بود مرکز خود محصوالت بيشتر و بود آن
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 ودب هاييتوصيه شامل بود جالب جلدي دو کتاب يک. شود مي تدريس دانشگاهي مراکز از برخي در رحمت

 در. دکنن استفاده آن از ها خطبه در تا فرستدمي جمعه ائمه براي صفحه چند در هفته هر فرهنگي مرکز که

 .شود مي اقامه جمعه نماز 8900 از بيش جاکارتا

 جالل آقاي که بود جريان در درس کالس يک وقت، همان. بود کتاب هزار پنج حاوي نيز مرکز کتابخانه

 رد بحث مشغول گفت. کرديم احوالپرسي و سالم. شديم کالس وارد. کرد مي تدريس آن در رحمت الدين

 .آمديم بيرون کالس از تعارفات از بعد. بوديم( س) زهرا فاطمه حضرت باره

 نام به اي مؤسسه و کندمي زندگي اندونگب شهر در که است قديمي شيعيان از رحمت الدين جالل آقاي

 وي از مقاالتي. است عرفاني مسائل شيفته و کرده ترجمه يا نوشته نيز متعددي آثار وي. دارد مطهري شهيد

 يحيمس و سني و شيعه از آموزاني دانش که هست نيز مدرسه يک شامل مؤسسه، اين. ديدم نشريه چندين در

 رگشتهب اندونزي به اخيرا و بوده تهران دانشگاه دانشجويان از که تانگ رياما خانم. کنندمي تحصيل آنجا در

 انعنو به الدين جالل آقاي. است آمده ايران به آن از بعد و بوده مدرسه اين در را دبيرستان دوره که گفت

 تأثير يلدل همين به و نيست سادات از وي. شناسند مي ليبرال شيعه يک را او غالبا و دارد شهرت متفکر يک

 ندانچ وي با سادات رابطه دليل همين به شايد. دارد تشيع به جذب براي سيد غير افراد روي توجهي قابل

 .نيست مناسب

 داشت نآ از حکايت داد، ارائه ها اقليت از سيا سازمان اخيرا که آماري: گفتند. پرسيديم شيعيان شمار باره در

 در يعهش ميليون سه حدود ما نظر به که گفت الهي حکيم ايآق. هستند شيعه اندونزي جمعيت درصد يک که

 يم وارد شهري هر در ما گفت ايشان. باشد هزار صد يک حوالي شايد مقيد و متدين شيعه اما. هست اينجا

 .بينيم مي آنجا در را شيعياني شويم،

 مانده باقي و هدد مي جاي خود در را نفر هزار دو به نزديک بود فرهنگي مرکز زير که بزرگ سالن يک

 يعيانش فقط نه و شودمي برگزار عالي بسيار اينجا در کميل دعاي مراسم. نشينند مي مرکز حياط در جمعيت

 اين .است کميل دعاي در شرکت تشيع عالئم از يکي اندونزي در. کنندمي شرکت آن در نيز ها سني بلکه

 خاندان دست( س) فاطمه مؤسسه. شود مي ربرگزا نيز البيت اهل مؤسسه و( س) فاطمه مؤسسه در مراسم

 .است سقاف

 که اوست فرزند باقر حيدر. است شده چاپ بارها که کرده ترجمه را المراجعات کتاب باقر محمد سيد

 .است کرده چاپ کتاب فراواني تعداد و است فعال ناشران از يکي که دارد را ميزان انتشارات
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 لهياتا دانشکده در فلسفه دانشجوي ايشان. داشتيم قرار «احبص تانگ ماريا» خانم با يکشنبه روز صبح

 دبيرستان اتمام از پس که بوده رحمت الدين جالل شاگردان از گفتم که طور همان و بوده تهران دانشگاه

 در و برگشته اندونزي به که است سال يک اکنون. است شده ايران راهي  مطهري شهيد مؤسسه به وابسته

 را خود تحصيل تصوف رشته در - لندن اسالمي کالج از اي شعبه گويا و – جاکارتا در قرمست اسالمي کالج

 تتاحاف شنبه از جاکارتا محلي کتاب نمايشگاه که داشتيم خبر ديروز از. کندمي هم کار همزمان و کرده آغاز

 .رفتيم نمايشگاه به مستقيم بنابرين. است شده

 با. نددار ايمني کاله سرنشين و راننده شامل آنان همه تقريبا اما است فراوان بسيار سوار موتور اندونزي در

 از پيش تا من. دهند مي ادامه خود راه به و شده روپياده وارد دسته دسته شود بسته راه اندکي اگر حال، اين

 آن از يدمد که را اينجا. باشد داشته سيکلت موتور ايران اندازه به که شود يافت کشوري کردمنمي تصور اين

 خصوص به. است خوبي بسيار نقليه وسيله موتور بنابرين و زياد بسيار جاکارتا در ترافيک. شدم منصرف فکر

 .شودمي ناميده موش کوچه آنان خود قول به و بوده تنگ جاکارتا هايکوچه پس کوچه از بسياري که

 سال ده طي. است حجاب  کرد، مشاهده توانمي شلوغ مراکز در گردش وقت در که ديگري عمومي پديد

 درصد هلچ تا سي بين چيزي که گفت توان مي حاضر حال در و شده برابر چندين محجبه زنان تعداد گذشته

 الوهع به يوميه نمازهاي اسالم، از. است نشده افزوده آنان ديني معرفت به خيلي گرچه. اند شده محجبه زنان

 جمعه، نماز به رفتن وقت در مردم غالب. ندارد وجود چيزي آن، از بيش اما. دارد را اهميت نهايت جمعه نماز

 به هک کساني. است رايج مقدس افراد براي خصوص به اين. پوشند مي مانندي لنگ و درآورده را خود شلوار

 .اند ديده ها لنگ قبيل اين با معموال را هايي اندونزيايي اند، شده مشرف مکه

 انهآشپزخ يک آنها از برخي روي. است شايع بسيار که است دستي هاي چرخ روي پزيخوراک ديگر پديده

 طبعا که شودمي طبخ ها غذا انواع ها چرخ اين روي. دارد وجود غذايي مواد و سوس و ادويه انواع با کامل

 اين از نمونه دهها آن جلوي. بود مُستپا دانشگاه نزديک بوديم آن در ما که ايمؤسسه. نيست بهداشتي

 به ديزيا شباهت اينجا وضع زاويه، اين از. کردندمي استفاده آنها از دانشجويان که بود متحرک انهايرستور

 اشدب شلوغ وقتي که اتوبوسهاست ديوار و در به اشخاص چسبيدن هند، به اينجا ديگر شباهت. دارد هند

 .ديدم نادر صورت به را مورد اين. هستند آويزان در اطراف به نفر چندين

 جواب ايشان که دارد وجود دانشگاهها در اسالمي فلسفه رشته اندونزي در آيا که پرسيديم تانگ انمخ از

 اندواندهخ درس ايران در که هم هاييطلبه باره در وي. هست غربي هايفلسفه رشته البته که گفت و داد منفي

 البته. شوند مي وازدگي نوعي تارگرف آيندمي اينجا وقتي و گذردمي خوش اينها به خيلي ايران در که گفت
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 بيکار قريبات آنان.  است جالبي نکته شوند مي کار مشغول معموال اينجا در ايراني طلبه التحصيالن فارغ که اين

 .اندآورده رو انتشاراتي کارهاي به اخيرا و مانندنمي

 ردس جنگ نوعي هااندونزي اب دارند عرب و سيد ريشه که هاييطلبه ميان همچنين اينجا در که آن نکته يک

 مترح الدين جالل آقاي بار يک گويا. ندارد وجود الزم هماهنگي که داشتند تأکيد افراد بيشتر. دارد وجود

 رد بيت اهل جماعت اتحاد در اختالفي و شده آنها ناراحتي اسباب اين که داشته حبائب به اي حمله هم،

 .دارند موضع نيز آنان متقابال. است شده ايجاد رددا نماينده شهرها از بسياري در که اندونزي

 از پيش تشيع از آنچه. است انقالب از بعد به مربوط کامال آن امامي معناي به تشيع پديده کنم تأکيد بايد

 .است بوده نزديک تشيع به شدت به البته که بوده شافعي تشيع نوعي داشته وجود انقالب

 ناشران ربيشت و است داخلي بلکه نيست المللي بين نمايشگاه اين. مشدي کتاب نمايشگاه وارد روي هر به

 يعهش ناشر چندين. بودند مذهبي کتب ناشران ديديم ما که مواردي از نيمي شايد. دارند مشارکت آن در محلي

 ينرت پررونق از يکي ميزان نشر. کرد ياد توانمي هم را ايمان و لنترا ميزان، نشر الهدي، جز به که هست هم

 مشغول هک بود گذاشته خود غرفه در طباطبائي حسين محمد باره در دي سي يک. بود آنها بزرگترين و ناشران

 يکي تابک اين که شد مي گفته. بود قرآن حفظ چگونگي باره در که داشت وي پيرامون هم کتابي. بود پخش

 .کتابهاست ترين پرفروش از

 انزب اين به سني معروف آثار آن برابر دهها شودمي ترجمه اندونزيايي به شيعه کتابهاي که طور همين

 کرده نتشرم و ترجمه اندونزيايي به را قطب سيد تفسير دوره انساني گما نام به ناشر يک. شود مي بازگردانده

 معاون با القرني عائض گذشته سال. بود کرده منتشر القرني عائض از کتاب عنوان ده از بيش ناشر همان. بود

 در مدرن وهابي يک عائض اين. است داشته شرکت نمايشگاه همين افتتاح مراسم در جمهوري ترياس

 ها ايتس از يکي در شهيد يک عنوان به صدام ستايش در وي از هم شعري نکنم اشتباه اگر که است سعودي

 .بود ساخته او از متدين چهره يک شعر اين در. ديدم

 به ور اينجا در ها قادياني که کردم اشاره هم قبال. بود آنها نقد در که ديدم قاديانيه فرقه باره در کتاب يک

 .آنهاست کردن ممنوع مخالف پيشين جمهور رئيس وحيد عبدالرحمان. اند گذاشته ازدياد

 تانگ خانم. يعاد افراد يا هستند نخبگان طبقه از شوندمي شيعه که کساني آيا که اين و شد شيعيان از صبحت

. هستند وتمندثر افراد از آنها از بسياري بلکه هستند کرده تحصيل افراد از شيعيان تنها نه کارتاجا در گفتمي

 مراسم برگزاري به اختصاص را خود هايخانه و اند شده شيعه که هستند ثروتمند زن چندين مخصوصا
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. کندينم ايجاد اعضا رديگ سوي از تندي واکنش خانواده، عضو يک شدن شيعه معموال اينجا در. اند داده شيعي

 .است مهمي نکته اين

 در شيعه کامال روستاي سه با) جاکارتا، جوک بگور، بانگيل، باندونگ، جاکارتا، شهرهاي در شيعيان بيشتر

 تيننخس براي که است محلي باندونگ. هستند  ماالنگ و المپونگ، مَاکاسار، سمارانگ، ،(جاکارتا جوک حومه

 .نداد دست آن ديدار فرصت متأسفانه. داد جلسه تشکيل جاآن در تعهد عدم جنبش بار

. تندهس دانشگاهي و کرده تحصيل قشر از معموال شده شيعه افراد که است جالبي نکته اين روي هر به اما

 .ندارد وجود تسنن در که آنهاست فلسفي و فکري تمايالت آن داليل از يکي

 وانعن تحت موسوي حسين سيد کتاب آنها از يکي .کردم خريداري شيعه ضد کتاب چندين ناشر يک از

Mengapa Saya Keluar dari Syiah کتاب ديگري. است التصحيح و الشيعه همان که 

Pengkhianatan  Syiah عنوان با کتابي سوم و عبدالسالم علي عماد از Syiah Menguak tabir 

Kesesatan Dan Penghinaannya Terhakap Islam  طالب محمد دکتر از. 

 Mengapa Kita: است چنين آن اندونزيايي عنوان که «کرديم نفي را شيعه چرا» کتاب از هم نسخه يک

menolak Syiah اشاره آن به قبال من و است شده منتشر 1553 سال در که است مقاالتي مجموعه که 

 مذهبي مناظره يک از کتاب آن داستان. کردم
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 فکري چرخش يک از گرفتن عبرت

 جعفريان رسول: نويسنده

 1113/  01/  13: سايت روي انتشار تاريخ

 

 که تمياف اي نويسنده از <اسالم در جهاد> عنوان با کتابي قديمي هاي کتابچه البالي در قبل چندي: خالصه

 .داد صورت اش انديشه در اساسي فکري تکاني خانه بعدها

 روشن، طور به مقصودم. شود مي شگفتي سبب که يابد مي چيزهايي انسان اي، کتابخانه جستجوهاي در گاهي

 ابهخط ورتص به را آن متن يا اند نوشته کساني روزگاري که است بزرگي و کوچک هاي جزوه و ها نوشته

 کرده بهتو و شسته دست ها نوشته آن از افتاده، آسيابها از آبها که زماني درست بعد، اندکي و اند کرده ايراد

 .اند

 هاي ژگيوي جزو دگرگوني و تغيير اين و کند مي تغيير انسان حال هر به. دارد اشکالي چه گفت خواهيد البد

 .انسانهاست ذاتي

 بعاتت روزگاري و دارد، مهم فکري جنبه که تغييراتي خصوص به تغييرات، از برخي اما است، درست اين

 خصيش که باشد نداشته ايرادي کنيم فرض. دارد مي وارد أملت به را انسان داشته، جدي سياسي و اجتماعي

 همه که زماني در درست هم آن. است کرده مال لجن را آن و نوشته گروه يک عليه کتابي 18 مثال سال در

 گروه و هرفت فروش به هفته دو ظرف هزار هشتاد مثال تيراژ در جناب اين اين نوشته و اند بوده گروه آن هعلي

 وگس در و نموده توبه اظهار کرده، تغيير بعدها شخص اين خوب بسيار. است کرده حيثيت بي را زيادي

 .است کرده هم سرايي نوحه گروه آن رئيس

 يريهاست؟موضعگ قبيل اين حيثيتي و سياسي و اجتماعي تبعات گويپاسخ کسي چه اما طبيعي، اينها همه

 شود؟ مي چه بشر حقوق و مؤمن حرمت داستان

 به و ندکن جمع را حواسشان بعد نسلهاي است بهتر اما گذشت، که آنها براي کنيم فرض گفت بشود شايد

 هم را آن فکر. باشد نداشته تيشگف تبعات چنين کم دست دارند، هم فکري تغيير اگر که کنند رفتار اي گونه

 .بيفتند توبه به روزي شايد که بکنند
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 زامرو که اند داشته را افکاري همين ازل روز از گويي که کنند مي وانمود چنان برخي اينها، از نظر صرف اما

 يم گونه همين نديم و قديم از آنان که کنند مي تصور ديگران کم دست بگويم، ديگر اي گونه به. دارند

 دهش حرفها اين و بشر حقوق مثال مدافع و انديش آزاد که است اي دهه سه دو اگر فرض، بر و اند انديشيده

 .اند کرده مي فکر گونه همين اند برده قلم به دست که زماني از اند،

 تاس هدف اين به بلکه. بکشم آنها رخ به که است آن براي نه ناکرده خداي نويسم مي چيزي باره اين در اگر

 بسا که ندباش داشته توجه ثانيا و بدانند اشخاص از برخي فکري تغييرات باره در را حقيقت ديگران اوال که

 بيهوده ا،ه توده که بابت اين از بيشتر. کنند عوض را آن ديگر روز چند تا شايد کنند مي بيان هم امروز آنچه

 نخست دهه سه دو منهاي فرضا اگر که نگذارند اشخاصي انديشه و افکار گروه در را خويش مال و جان

 .گيرند مي بازي به را گروهي و دارند اي انديشه دوره هر کنند، مي عمر ديگر دهه پنج چهار زندگي،

 فکري گونيدگر نوعي از ناشي که آن از بيش را آنان و دانم نمي طبيعي چندان را تغييرات قبيل اين البته بنده

 جنبه بحث راگ واقعا. کنم مي تلقي انحراف يک و بيروني تأثيرات از گرفته نشأت باشد، تأمل سر از و دروني

 .است تقدير قابل روي هر به باشد، داشته استداللي و دروني زاويه از فکر تغيير

 ايدب کردم فکر. اسالم در جهاد نام با افتاد اي کتابچه به نگاهم. کردم مي جستجو قديمي جزوات ميان در

 .کند مکک من به انقالب از پيش روزگار در جهاد به مربوط هاي انديشه سابقه باره در و باشد خوبي کتابچه

 از کيي به متعلق کتابچه اين بود، درست حدسم. شبستري مجتهد. م. افتاد آن مؤلف به چشمم يکباره

 وشت،ن مي و گفت مي آنچه خاطر به درست روحاني، لباس از گيري بهره سالها از بعد که است دگرانديشاني

 .گرفت هم را قرآن خود آن دامن که کرد مطرح مدرني افکار و درآمد لباس اين از باالخره

 تکثير هانور شهر دانشجويان و محصلين اسالمي انجمن توسط که است جناب اين سخنراني متن کتابچه اين

 .است شده

 .تاس اسالمي انقالب از پيش سال ده ميالدي 1515 سال به مربوط سخنراني اصل

 الماس انقالبي جامعه مأموريت» پايه بر اسالم در جهاد قانون شرح است آمده کتابچه اين در آنچه اساس بر

 .است «جهاني صحنه در

 اگر و ست،ني اخالقي يا اقتصادي، حقوقي، مکتب يک تنها يا فلسفي مکتب يک تنها اسالم» ايشان نظر به

 .«است شده هاشتبا دچار باشد، کرده درک چنين را اسالم کسي
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 ،اقتصادي مختلف هاي نظام که است خاص بيني جهان يک اسالم» شبستري مجتهد محمد جناب ديدگاه از

 .«است شده بنيانگزاري بيني جهان اين بر خاصي سياسي و اجتماعي اخالقي، حقوقي،

 .«اردد خاصي ينيب جهان که دانيم مي ايدئولوژي يک را اسالم ما پس» خودشان عبارت عين به و ايشان ديد از

 اين و مکتب اين که است مدعي اسالم وقتي يعني باشد، جهاني دعوت يک اسالم دعوت وقتي» ايشان نظر به

 طعيق نتيجه مخصوص، جمعيت يک يا مخصوص جامعه يک براي نه انسانهاست همه براي خاص بيني جهان

... است جهان سراسر در خود تبمک و خود ايدولوژي ساختن محقق خواهان اسالم که است اين مدعا اين

 جهاني صحنه در بلکه معين جامعه يک داخل در تنها نه است، انقالب يک آمدن وجود به خواهان اسالم

 جامعه داخل از را آن از ناشي هاي نظام و بيني جهان اين و زندگي و تفکر شيوه اين که است اين خواهان

 .«ديگر هاي جامعه به دبکشان المللي، بين هاي صحنه به بکشاند اسالمي

 زا مسلحانه دفاع از است عبارت اسالم در جهاد: »نويسد مي ايشان چيست؟ تفسير اين در جهاد جايگاه اما

 .«انقالب گسترش

 خنس تعبير اين با هم انقالب صدور از تازه. برد مي کار به را «اسالمي انقالب» عنوان ايشان که است جالب

 انيکس برابر در هم آن. است آن گسترش ابزار جهاد و درآيد کشور يک حصار از بايد انقالب که گويد مي

 .کنند خفه کوچک محيط يک در را آن دارند قصد و شود اي منطقه انقالب دهند اجازه خواهند نمي که

 خصوص به نکته يک: »فرمايند مي کرده ياد جهاد عنوان به هم پهلوي عليه مسلحانه مبارزات از جنابشان

 است جهاد هم اسالمي کشور يک داخل در اسالمي حکومت ايجاد براي مسلحانه مبارزه که است هتوج جاي

 .«آن معنوي ارزشهاي و مزايا همه با

 و ماسال باره در گذشته دهه سه دو در مزبور نويسنده که آنچه با را مطالب اين توانند مي مطالعه اهل اکنون

 را اسياس تغيير يک از شرحي و کنند مقايسه نوشته مطالب يلقب اين...  و اسالمي حکومت و اسالمي نظام

 .فرمايند مالحظه
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 (0113 ماه مرداد - عمره سفر گزارش) عاشقي تجديد

 جعفريان رسول :نويسنده

 1113/  09/  81: سايت روي انتشار تاريخ

 ردمم. بود مردم نصيحت اصطالح به و صحبت حال در بلند بلند که آمد مي هم افغاني يک صداي: خالصه

 .کردند مکرر هاي صلوات فرستادن به شروع هم بعد دادند، گوش اندکي

 و پنج ساعت بود قرار. شد آغاز 1185 شعبان ومد با مصادف 1113 ماه مرداد 11 روز بنده امسال عمره سفر

 گيت زائران، تا کشيد طول ساعت 1 برق، قطعي مشکل دليل به اما کنيم، پرواز ظهر از بعد دقيقه بيست

 فوق گرماي ،ساعت دو به نزديک مسافران، بيشتر بنابرين. بگذارند سر پشت گذرنامه کنترل براي را خروجي

 و بيست و دوساعت. کرد پرواز 3 ساعت در هواپيما باالخره که آن تا کردند لتحم را هواپيما داخل العاده

 ها سعودي. شد انجام سرعت به نسبتا اينجا در مسافر 900 خروج. نشستيم زمين به مدينه در بعد دقيقه پنج

 چمدان ملهج آن از که شد باز چمدانها از برخي استثناءا. کردند مي کنترل دستگاه با تنها را ساکها و وسائل

 .شديم هتل راهي. نداشتند بر بود که مختصري کتابهاي از چيزي. بود مهريزي آقاي

 را تاقا کارت تا. است قبله سمت عبارتي به يا( ص) النبي مسجد جنوب سمت در مفامبيک نام با ما هتل

 .پرداختيم استراحت به و خوانده را نماز. بود گذشته يازده از ساعت شديم مستقر و گرفته

 پيش. شد خوانده نماز و وارده زيارات رسيده( ع) بقيع ائمه و( ص) اهلل رسول محضر شده حرم عازم صبح

. بود نکرده تهگذش با تفاوتي چندان اوضاع نظرم به. است شده شديد بقيع در کنترل که بود رسيده خبر اين از

 گرچه د،ش نمي تکرار صورت آن به مسلما. بودند داده آزاديهايي رفسنجاني، هاشمي آقاي سفر جريان در البته

 قيع،ب ديوار پايين در ها، صبح. آمدندمي بقيع ديوار پشت تا زنها، عصرها و بود مانده باقي آنها از آثاري

 هک سالهاست. نداشت کاري آنان به کسي و بودند نامه زيارت خواندن مشغول نشسته زمين روي کاروانها

 ندنخوا به شروع کسي آرامي به گاهي گرچه نيست، مجاز گروهي صورت هب نامه زيارت خواندن بقيع داخل

 من طرف به اي لحظه. کرد جلوگيري آن از مأموري که بود طور همين نيز امروز. کند مي روضه يا زيارت

 .خواندممي خودم براي من چون بود، اي تازه امر اين. است ممنوع مفاتيح و الحرمين آداب خواندن که گفت

 هب آن از پس  و خواندم را زيارات و آمدم تر عقب. لطفا ببند رو کتاب! حجي: گفت من به عرب مورمأ اين

 .برگشتم هتل

 



882 

 

 در که افرادي همان و نکرده چنداني تفاوت ما کاروان افراد. بوديم دوستان خدمت در را صبحانه اولين

 خرم طاهري کريمي، آقايان علما از .حاضرند کاروان در نيز امسال بودند، کاروان اين در گذشته سفرهاي

 ريغيو آقاي از امسال. بودند ديگران و عالمي و جواهري حسن شيخ حائري، مقتدايي، گرامي، سيدان، آبادي،

 .نيست خبري

 حاضر نيز بنده و مهريزي عابدي، معراجي، راد، مهدوي آقايان شامل نيز خمسه اصحاب يا ما نفره پنج جمع

 .عين يک و جيم يک ميم، سه. ماست اختصاري تعالم مجمع کلمه. هستند

 همين و حرم به رفتن نماز، در شرکت. گذشت عادي مسائل به بيشتر ما، اقامت روز نخستين شنبه، سه روز

 آيت اطراتخ ترتيب و تدوين ايام، اين در بنده نوشتني کار. نبود غيره و کتابخانه برنامه هيچ. استراحت طور

 بروم، پيش رآخ روز تا ترتيب همين به اگر. کنم نگاه صفحه پانزده روزي بتوانم کنممي فکر. بود کريمي اهلل

 فاراس مانند سفر اين در که ايشان با بايد اجبار به که هست خاطرات اين در اي تازه نکات. شد خواهد تمام

 .است بوده امام خدمت در سال 89 که است اين ايشان ويژگي. بگذارم ميان در است، کاروان همين در پيشين

 جرير مکتبه عازم روز اين عصر. گذشت زيارت و نوشتني و عادي کارهاي به عمدتا هم چهارشنبه روز 

 هم گردي کتابفروشي چندين که جايي هست، سلطانه شارع انتهاي در مدينه دانشگاه نزديکي در که شديم

 ساختمان يک که آن مدينه شعبه اما شده تأسيس پيش سال 83 حدود است، مدرن که انتشارات اين. هست

 از لوازمي و کامپيوتر التحرير، لوازم کتاب،. است شده افتتاح که است سال دو است، طبقه چند بزرگ بسيار

 نشر يرهغ و ادب و تاريخ و داستان کتابهاي و است مهمي ناشر جرير، خود. شود مي توزيع اينجا در قبيل اين

 قصيم اهالي از العقيل عبدالرحمان محمد. دارد عهده بر هم را ديگر ناشران کتابهاي توزيع طبعا. دهد مي

 حال در. کرد شروع کوچک ساختمان يک در را آن کار، شروع زمان در که است مکتبه اين اصلي صاحب

 آن اعتبار از نشان خود اين که شود مي عرضه نيز سعودي بورس در آن سهام و عمومي آن، مالکيت حاضر

 .است کرده. چاپ کتاب عنوان هزار از بيش تاکنون راتانتشا اين. دارد

 .داشت وجود قم در ساختماني چنين و ناشر چنين کاش اي که کرديم احساس ما همه

 بختانهخوش. بود جالب و داشت تازگي برخي که کرديم انتخاب را عناويني و زديم درکتابفروشي گشتي

 .شد کتابها تکراري خريد از نعما امر همين و بود من رايانه روي کتابخانه فهرست

 چاپ( ص) النبي بُردة عنوان با که بود «پيامبر رداي» عنوان با متحده رؤي کتاب ديدم که جالبي کتابهاي از 

 شده چاپ 1511 – 1511 سال حوالي در کتاب اين دانم مي که آنجا تا. است السيد رضوان آن مترجم و شده
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 رجمهت بار اين و شده چاپ و ترجمه زبان چندين به که است حالي در ناي. است درنيامده فارسي به تاکنون و

 .است شده عرضه السيد رضوان مانند کسي از هم آن عربي به آن

 ميرا برنامه مدير عنوان به و شده شناسانده هاروارد دانشگاه در تاريخ استاد عنوان به مؤلف کتاب، جلد روي

 سال در که است نيويورک در 1510 متولد وي. است شده فيمعر اسالمي پژوهشهاي براي طالل بن وليد

 نچندي است، بهايي که وي. است بوده هم کمبريج در مدتي آن از پيش و گرفته دکتري هاروارد از 1530

 و ها بيزنطي ديد از صليبي جنگهاي» ،«اسالمي قديم جامعه در امامت و رهبري» جمله آن از که دارد کتاب

 .است مقاله زيادي تعداد و «اسالمي شريعت در درسهايي» ،«مسلمانان

 به که دانست مهمي کتاب عنوان 39 جمله از را النبي بردة کتاب Foreign Affairs مجله 8000 سال در

 هم فاقتير القاعده علي که متحده آقاي. است شده نوشته بيستم قرن طول در غربي غير عالم باره در انگليسي

 است هگفت و نوشته عربي ترجمه براي اي مقدمه بوده، هاروارد مدعو استاد سالي هس که دارد السيد رضوان با

 متن که است شده يادآور آنجا در وي. بنويسد نجف حوزه باره در هم کتابي است صدد در سالهاست که

 .است شده چاپ بار سه کتاب انگليسي

 علي نام با وي از متحده و رفته يرانا از 1535 سال در که است ايراني فرضي طلبه يک حال شرح کتاب اين

 از نگاري تک نوع واقع در و هاشمي علي زندگي از است شرحي کتاب اين داستان. کند مي ياد هاشمي

 مصدق دوران از خصوص به ايران اخير ساله صد يک وقايع از شرحي آن ضمن که قم در طلبه يک زندگي

 اب را ايراني رسوم و آداب و فرهنگ که است صدد در کتاب ديگر عبارت به. است آمده آن در سو اين به

 .بدهد شرح آن تبعات و لوازم و طلبگي زندگي محوريت

 در يزمان وي. بود العلوي حسن «التشيع و عمر» کتاب نقد بود جالب من براي اما کوچک که ديگري کتاب

 وقحق که کرد ثابت و شتنو را القوميه الدوله و الشيعه کتاب و گريخت عراق از بعدها. بود بعث حزب

 و عمر کتاب وي طائفي، جنگهاي آغاز با و صدام سقوط از پس. است رفته بين از ها بعثي دوره در شيعيان

 به و ستا دوم خليفه از دفاع کتاب گيري جهت. بيابد تقريب براي اي وسيله خواست و نوشت را التشيع

 .شود مي توزيع اينجا در دليل همين

 داده رخ اسحاق به اسماعيل از ذبيح نام در که است تحريفي باره در کرد، توجه جلب که ديگر کتاب يک

 که يمدان مي. «اسحاق الي اسماعيل من الذبيح اسم تحريف في الکتاب أهل عنصرية» کتاب اين عنوان. است

 لنق تابک اهل طريق از آن روايات و افتاده جا يهودي نظريه همين هم مسلمانان معمول تفسيري منابع در
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 داده يحتوض خود سيره کتاب در را مطلب اين مرتضي جعفر سيد استادم پيش سالها هست خاطرم. است شده

 .بود

 سوريه در که چنان دارد، دفتر اينجا در که است ناشري اين. شديم الحکم و العلوم مکتبة عازم عشا نماز از بعد

 جدمس نزديک دارالزمان روبروي اي شعبه و تاس کتابفروشي اين صاحب ابودجانه. دارد شعبه هم مصر و

 خودش جديد کتاب چند. آمديم شهر داخل شعبه به ابتدا. دارد مدينه دانشگاه در هم اي شعبه و بخاري امام

 ندينچ حال اين با نداشت اي تازه چيز. رفتيم دانشگاه شعبه به هم بعد. کرديم خريداري که بود کرده چاپ

 گفتم تيد؟هس کجا از پرسيد فارسي به و آمد بود ها افغاني شکل صورتا که جوان يک آنجا در. گرفتيم کتاب

 برده آنجا به شوروي زمان در که است تاجيکهايي از شد معلوم. کندمي زندگي قزاقستان در که گفت. ايران

 نفعلم هستيم، شيعه فهميد وقتي. بود خوشحال خيلي همين براي هستيم، سني ما که کرد فکر او. اند شده

 دجال که داد نشان من به را حديث اين و آورد را دجال اخبار و خريد الساعه اشراط باب در هم کتابي. شد

 دشدرص نود از بيش الساعه اشراط احاديث که گفتم او به! کند مي خروج يهودي هزار هفتاد همراه اصفهان از

 ،گويند خراسانش که جايي مشرق در دجال که بود هم ديگر حديث يک صفحه، همان در اتفاقا. است کذب

 يک. است شده قبول دانشگاه در امسال اما خوانده، مي درس نبوي حرم در قبال که گفت او. کند مي خروج

 .است خوانده درس گرگان در هم برادرش

 که مبودي مغامسي کتابفروشي در را مغرب تا شش ساعت از عصر. گذشت عادي کارهاي به شنبه پنج روز

 هم يگرد کتابفروشي چندين است مدينه دانشگاه نزديک که آنجا در. است جرير مکتبه با نزديکي فاصله در

 مغامسي زا زيادي جالب کتابهاي نيم و ساعت يک فاصله در. هست السلفيه مکتبه و المؤيديه مکتبه مانند

 و نقد در و مجلد سه در که االمام عصمة عنوان با کتابي. نشد حسابرسي فرصت البته که کرديم خريداري

 در تازه ابکت سه کم دست. بود فقيه واليت نقد در هم ديگر قطور کتاب يک. بود ايران اساسي قانون بررسي

 ودز شب. بود جالب و تاريخي مختلف هاي حوزه در گرفتيم که ديگري آثار. کردم خريداري هم شيعه رد

 .يمبرگشت و خوانده جماعت به هم را عشا نماز. خوانديم خودمان براي کميلي دعاي شده حرم عازم و برگشتيم

 ها،عصر و ها صبح بر عالوه. دارند حرم به رفتن براي بيشتري فرصت ها زن حرم، جديد ريزي برنامه در

 در اما شد، مي بسته مسجد ها شب زمان آن. اند داده زنها به اختصاص را دوازده تا ده ساعت از هم شب

 .است باز صبح تا و دهنش بسته مسجد گذشته، سال طول

 ديگري فرصت بايد حاال. دانستم نمي را آن دقيق ساعت چون. ماندم باز دوره زيارت از من جمعه صبح

 حال عين در. هستم کريمي آقاي خاطرات روي کار مشغول هتل در است ظهر نزديک که االن. بروم خودم
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 وبهت بحث باره در اش همه است، مفصل که اول خطبه تقريبا. کنم مي گوش تلويزيون از هم را جمعه نماز

 .بود

 نظام کتاب اشر،ن اين کتاب ترين تازه. است بزرگي نسبتا مکتبه. رفتيم مويديه فروشي کتاب به عصرجمعه

 آمده يمعرف در. بود کرده معرفي را کتاب اين و زده هم بزرگي تراکت. بود الشيعه و السنه اهل بين الخالفه

 رخيب که هم ديگر کتاب چندين. دهد مي نشان فرقه دو اين در را امامت مفهوم تطور که است اثري اين: بود

 يک با را تنرف مسير. نخريدم تکراري و بود همراه کامپيوتر خوشبختانه. کردم خريداري نداشتيم و بود قديمي

 او آيا. زهرا هب مربوط اناشيد: گفت چيست؟ پرسيدم. بود گذاشته سرودي نوار. رفتيم کابينه دو وانت راننده

 آيا :پرسيدم. شد گرم ما صحبت. است کرده مي احتياط و است شيعه شد معلوم. خنديديم شناسيد؟مي را

 مي يدتول شرقيه منطقه و بحرين در اينها. هرگز: گفتکنيم؟ تهيه را اناشيد اين دي سي که هست اي مغازه

 .شود

 با ماشين يک. بوديم نشسته خيابان کنار. شد عشاء وقت. خوانديم مسجدي در را مغرب نماز خريد، از بعد

 يک در مه بعد. خوانديم را نماز قبلتين مسجد نزديک پارکي در ما. کرد مي مسجد به رفتن به دعوت بلندگو

 .برگشتيم هتل به که بود ده ساعت. خورديم شام رفته فروشي ساندويچ

 کتاب اين در. خريدم المصطفي لحضرة يجب بما وفاءال ذروة نام به سمهودي از مدينه باره در تازه کتاب يک

 عيانشي باره در هم اي پراکنده اطالعات. است شده مطرح اهلل رسول قبر با برخورد باره در اي تازه هاي بحث

 هفتم قرن در مدينه ساکنان باره در آن سوم فصل واقع در. بنويسم جايي در را آنها وقتي بايد که دارد مدينه

 هب که حيف. است مانند بي مدينه، تاريخ موضوع در او اهميت و است شگفتي آدم مهوديس. است هجري

 المشاور ةنصيح کتاب شهر ساکنان معرفي براي سمهودي منبع. است شيعه ضد است، حسيني سيد که آن رغم

 1113 سال در شکري محمدعلي حسين تصحيح با که است( 315 – 151) فرحون ابن از المجاور تعزيه و

 .مکن مالحظه تا گرفتم امانت به انس سيد از را آن از اي نسخه. است شده چاپ المنوره المدينه دار وسطت

 دالباسطعب که مؤسسه آن رئيس. رفتيم المنوره المدينه بحوث و دراسات مرکز به دوستان همراه شنبه صبح

 و کةم کتاب  و الزائر اتحاف ابکت عالوه به مجله شماره دو. نبود هم شعبان احمد. بود مرخصي بود، البدر

. کرديم صحبت هم قدري. گرفتم شده نوشته ها سفرنامه اساس بر که را السابع و السادس القرن في المدينة

 390 الس حوالي که اتفاقي و ورکانيه سنگهاي باره در که گفت مي نبود شاغل آنجا در البته که محققي يک

 و کرد ارک به شروع فشاني آتش موقع، آن در اخبار از برخي اساس بر که بود مدعي او. کند مي تحقيق افتاده

 شمال سمت به شده عوض آن مسير مردم توبه و نياز و راز و دعا از بعد. آمد مدينه طرف به آن از ناشي دود
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 لهفاص رد البته مدينه از باالتر اندکي و شده آغاز جنوب از ورکاني سياه سنگهاي هوايي، هاي نقشه روي. رفت

 .است سياحتي هم حاضر حال در او قول به و ديدني نقطه آن. دارد ادامه مدينه کيلومتري چند و سي

 آنجا از. رديمک کارتون را آنها و کرده را کتابها حساب. رفتيم الحکم و العلوم مکتبة کتابفروشي به آن از بعد

 .کردم استراحت برگشته هتل به و خواندم حرم در را عصر و ظهر نماز. شدم مشرف حرم برگشته

. فتيمر الکتبي انس سيد منزل ديدن به دوستان ساير و شهرستاني آقاي همراه نيم و چهار ساعت شنبه عصر

 کسيتا با را ما که ايراننده. بوديم آنجا ربع سه نزديک. است شده منتقل جديد خانه به که است ماهي هفت

 ثمن اب که بوده حرم اطراف در او پدري خانه که گفت مي. بود شيعه و العابدين زين نام به شخصي برد خود

 شيعيان از توجهي قابل تعداد گويا. دارند ميلياردي درآمد ها هتل اين ساختن با حاال و اند گرفته آنان از بخس

 يعيانش آيا پرسيديم. دارد نامزد گفت که نه يا است کرده ازدواج که پرسيدم وي از. دارند تاکسي شهر اين در

 اما رندبگي احساء منطقه شيعيان از است ممکن خير،: گفت نيز؟ ديگران از تا گيرند مي زن ها خودي از فقط

 نبود، شيعه هالبت و بود ساکن قبا در که تاکسي راننده يک از هم قبل روز چند. گيرندمي شيعيان از فقط و فقط

 شيعه ابقاس قبا. اند شده کم اکنون اما بودند دزيا سابقا: گفت هستند؟ ساکن قبا در هم نخاوله آيا که پرسيدم

 .هستند فراوان هم آنجا در هرچند نيست، چنين اکنون اما بوده نشين

 مجموعه نزديکي در قبا خيابان در آن محل. است شده افتتاح موزه يک مدينه در که شدم خبردار امروز

 هندسم دکتر آن باني. بزنم آنجا به سري بتوانم سفر اين در اميدوارم. است راجحي بانک کنار در الکعکي

 تهموس. ام کرده مالقات بار چند مطار طريق در پدرش باغ در را او قبل سالهاي که است الکعکي عبدالعزيز

 چهارم لدمج منتظر سالهاست. است شده نشر آن مجلد سه تاکنون که نوشته را المنوره المدينه معالم کتاب که

 .است ينهمد مساجد تاريخ که هستم آن

 قدري .رسيدم اذان از قبل ربع يک. بود هم عليه سرکار. شدم قبا مسجد راهي مغرب از پيش شنبه روز عصر

. ديمآم بيرون قبا مسجد از که بود هشت به ربع يک ساعت خواندم نيز را عشاء و مغرب. خواندم نماز و قرآن

 را موزه سراغ و مرفت دفترش به. است کتبي نسا سيد با آن داخلي اداره رئيس. رفتيم مول کعکي به تاکسي با

 باستق شارع ميان در آن آدرس. برساند بود مول کعکي همان جنب که موزه به مرا تا فرستاد را کسي. گرفتم

 آن باني. باشد متر سيصد آن مساحت مجموعا شايد. است قديمي خانه يک در کوچه يک داخل در موزه و

 جلدي چند کتاب که است مهندسي همان يعني کعکي عبدالرحمان بن عبدالعزيز گفتم که طور همان هم

 .است نوشته را المنوره المدينه معالم
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 گاهي. است مدينه از قديمي تصاوير اطرافش است، سيصدمتري حدودا فضاي يک داخل در که موزه اين

 موزه کي عنوان به توان مي بيشتر که هم قديمي اشياء از برخي. است آمده مسجد يک جديد و قديم تصوير

 هم آن وسط در. است شده نگهداري کوچک هاي غرفه داخل ديوارها اطراف در کرد، ياد آن از اجتماعي

 همان دقيقا آن احد ماکت. است شده درست نبويه سيره معالم هم يکي و احد و بدر غزوه از ماکت چندين

 که زهمو بيرون. نبود عبدالعزيز دکتر خود. امآورده مدينه و مکه اسالمي آثار کتاب در بنده که است چيزي

 ريال 890 جمعا. بود شده چيده منوره مدينه از هايي نقشه و کتابها از نمايشگاهي است، ورودي مدخل اتاق

 آن رايب هم برگي دو کاتالوگ يک که بود المنوره المدينة دار متحف آن عنوان. کردم خريداري نقشه و کتاب

 اتمح مهندس از «الغرقد بقيع» عنوان با کتاب يک. بودم من کننده بازديد تنها وقت آن در. است شده چاپ

 برع الدينار کتاب سوم و الحديثه المنورة المدينة ديگر کتاب. خريديم بکري انور محمد دکتر و طه عمر

 العمراني جيالنس کتاب نيز و الشرعان، عبداهلل بن نايف و الخريجي محمد بن عبدالمجيد از االسالميه، العصور

 شگاهنماي در مدينه از هم نقشه دو. است کعکي عبدالعزيز خود از که( المقومات و الخصائص) المنوره للمدينة

 بسيار که دبو( ص) النبي مسجد بناي نخستين از فرضي بزرگ تصوير يک. کردم خريداري نيز را آن که بود

 بود 5 تساع. گرفتم نيز را آن. ديدممي را نقاشي اي نقشه چنين که است بار اولين اين. بود شده طراحي عالي

 .برگشتم هتل به که

 ايه کارتون در را کتابها و کرده خالي بوديم، کرده خريداري که را کتابي هاي کارتون شديم مجبور امروز

 شيکتابفرو يک در کدام هر کارتونها، زيرا. گرفت را ما وقت ساعت دو نزديک کار اين. بگذاريم تر کوچک

 رد دوباره افتاده آنها جان به همگي گردآورده، است الدخيل قصر در واقع که بعثه زمين زير در را آنها. بود

 .شديم حرم راهي نماز براي که بود ظهر. کرديم بندي بسته کوچک هاي کارتون

 و ييزمهر آقاي و خانواده وهمراه گرفتم تاکسي يک. شدم الشهداء سيد حمزه قبر زياد عازم يکشنبه عصر

 ها فروش دست دادن راه با را ارزشي با محيط چنين نگذرد، سعوديها از خدا. رفتيم زيارت به ايشان خانواده

 درستي به را خود هاي مکان اين دنيا جاي همه. نبود رفتن راه جاي اصال. اند کرده خراب ها، بخش تمام در

 هيئت براي مهم مطلب تنها. دارند مي نگاه آرام را محيط و کنند مي بنا اي گوشه در اي بازارچه داده، سامان

 هداء،ش مزار هاي پنجره پشت نفر چندين که است خواني نامه زيارت با مخالفت منکر از نهي و معروف به امر

 .کنندمي نهي را آنان گذاشته، مردم ازهجوم جلوگيري براي هم اي نرده و ايستاده مردم طرف

 برجسته و بزرگ اربسي ناشر عبيکان. شديم پياده العبيکان کتابفروشي کنار ،منطقه همان نزديکي در بازگشت در

 مي رمنتش چيز همه ديني، غير و ديني کتابهاي. کرديم خريداري آن از زيادي کتابهاي قبل سال که است اي
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 آنها يتو سر وقت هيچ من که است القرني عائض کارهاي ناشر همچنين. سنتي تا است مدرن بيشتر. کند

 اشرين رحال،عبيکان، ه به. نويسد مي ما کشور داخل در کساني چه مشابه زنم مي حدس. بفهمم تا گذاشتمن

 دليل به. ديمخري تازه کتاب چند. بود بزرگ هم کتابفروشي. است تر مفصل نظرم به اما جرير، مکتبه شبيه

 العالم ليع اثرها و الصفويه لةالدو عنوان با کوچک کتابچه يک. نبود گسترده خريد امکان کتابها، فرستادن

 هک منارات کتاب سلسله از است اي کتابچه. خريدم که بود شده منتشر 8001 – 1185 سال چاپ االسالمي

 ريال همشهري که هايي کتابچه همان شبيه. کندمي منتشر هم هايي کتابچه گهگاه و است مجله يک گويا

 .است شده نوشته وهابي نگاه با. کردم اجمالي نگاهي. کند مي چاپ اش روزنامه

 تا ايام ينتر قديمي از عربستان جزيره شبه و حبشه روابط باره در کتابي من نظر از ديگر جالب کتاب يک

 حقيقاتت در و فارسي در نظرم به. است اسالم از پيش مسائل به مربوط که بود يمن بر حبشه تسلط دوران

 ينا در جدي پژوهشي کار عربها دانم مي بعيد گرچه ست؛ا خالي موضوعات اين جاي نبوي سيره به مربوط

. تاس سردرآورده تازه ناشران از که است ايتراک آن ناشر. دارد زبان چندين به نياز معموال که بکنند باره

 .درآورد رسيفا به را آن کسي بايد باشد خوبي اثر اگر حال در. است القري ام دانشگاه تاريخ استاد هم نويسنده

 شب ينآخر امشب. برويم حرم به عشاء نماز براي شد قرار. نرسيديم نماز به اما برگشتيم؛ عبيکان زا مغرب

 .است مدينه در ما اقامت

 دمش مشرف بقيع به بعد. شدم حرم عازم نماز براي صبح. است مدينه در ما روز آخرين مرداد 88 دوشنبه روز

 که ريزند مي گندم قدر آن آنها، براي و اند شده زياد يخيل امسال بقيع داخل کبوترهاي. شد خوانده زيارت و

 قدري و شود مي هوا در خاک برخاستن باعث زمين روز از آنها جمعي دسته پروازهاي. ندارد حصر و حد

 .کند مي دشوار تنفس براي را فضا

 تحرک جمعيت البالي در معروف از نهي عوامل از نفر يک. بودم جمعيت سر پشت شلوغي، خاطر به بنده

 به و صحبت حال در بلند بلند که آمد مي هم افغاني يک صداي. ببنديد را دعا کتابهاي گفتمي و کرده

 .دکردن مکرر هاي صلوات فرستادن به شروع هم بعد دادند، گوش اندکي مردم. بود مردم نصيحت اصطالح

 اندي و ساعت دو. مکردي حرکت شجره سمت به پنج ساعت شديم، خارج هتل از چهار ساعت معمول طبق

 که اين اال شد خوانده سنت اهل جماعت امام با مغرب نماز. گذشت حال هر به که بود مغرب نماز وقت تا

 نماز. تدنايس جماعت براي کسي آنجا که توصيه بنابرين و است امام محراب از تر پايين شجره مسجد حيات

 اروانک نماز، از بعد و قبل. خوانديم است مدينه در بعثه دفتر مسؤول فعال که نجفي آقاي امامت با را عشاء

 يمسائل به آنان توجه و زياد واقعا دانشجويي هاي کاروان در نشاط و شور. شدند محرم آقايان هدايت تحت ها
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 دتينسج ميان در من سر پشت فردي که شنيدممي نماز وسط در. است ويژه و خاص کند مي بيان روحاني که

 پرت رايب اما بود، آمده پيش برايش اشتباهي کنممي تصور. خواند مي را استرجاع آيه ر،استغفا کلمه جاي به

 او به لباس کرده، مُحرم هم را ساله هشت هفت بچه يک که ويژه به. بود کافي نماز در ما حواس کردن

 باشد داشته دبو رفته کنار جور بد که لباسش به توجهي که آن بدون و بود نشسته ما جلوي و بودند پوشانده

 مغرب از قبل. بود کرده پرت هم را ديگر اي عده که من نه حواس خود اين و بود پفک و آب خوردن مشغول

 دو عتيسا يک قريب گشت، مي همزبان يک دنبال و بود اتوبوس رانندگي شغلش که اصفهاني زائر يک هم

 خاص لحن با خود شيرين و تلخ خاطرات از را مهريزي آقاي و بنده و کرد پيدا شنوا گوش چهار بلکه

 برابر ارماد هتل بيرون در شب نيمه از بعد دو ساعت و کرد هتل اتوبوس باالخره. رساند فيض به اصفهاني

 نماز تا و رفتيم حرم به شده آماده. برديم شانزدهم طبقه به را وسائل. شديم پياده اجياد منطقه در شهداء هتل

 وقتي معمول طبق. برگشتيم که بود نيم و پنج ساعت و ايستاديم ساعتي هم نماز براي کرده تمام را اعمال

 ابب از را جنازه هفت شش که ديدم هم بعد. خوانديم که شد اعالم هم ميت نماز يک بياييم که برخاستيم

 و عصر و ظهر چون آورند،مي اينجا را مکه روزانه هاي مرده همه که شود مي معلوم. بردند بيرون عبدالعزيز

 .هست ميت نماز جدا هم غربم

 قعاوا آيا که اين و بود مطرح فقها ميان اختالف. بوديم شنيده زيادي مطالب جديد مسعاي باره در ايران در

 تخصصينم باالخره اما نيست، اين مراجع از برخي نظر گفتندمي اواخر اين تا. نه يا هست مروه و صفا بين اينجا

 قبع اندکي را جديد مسعاي موقتا. کردند حل را مشکل داشتند خاطر به را ها قديم که کساني و تاريخ اهل و

 برگشت براي را ديگري و رفت براي را يکي القاعده علي. شود آماده قديم مسعي تا اند کرده درست تر

 .هست وبيش کم هم صدا و سر و خاک. هستند کار مشغول يکسره. گذاشت خواهند

 اما. است بازسازي و تخريب حال در اي گوشه سال، هر و شويممي مشرف مدينه و مکه به که سالهاست

 ايه بازارچه و ها هتل از بسياري. است ديدني که است سابقه بي و وسيع قدري به مکه در امسال خرابي

 اجياد بيمارستان روبروي بزرگي هتل. اند کرده تخريب را شعب تا شاميه منطقه در الحرام مسجد شمال سمت

 آماده ها وهک کردن مسطح با را بزرگي زمين هم آن پشت. است شده افتتاح امسال که اند ساخته وهالصف نام با

 .هستند ديگري هتل ساختن حال در يقينا و کرده

 اعتس حوالي از خستگي رغم به. دهيم انجام توانستيم نمي ديگري کار خواب جز به هتل به رسيدن از پس

 دو ايه شيشه ها هتل غالبا اينجا در. شدم بيدار بود کني کوه هاي گاهدست از ناشي که زيادي سروصداي با 5

. دشنوينمي را اذان صداي باشيد، الحرام مسجد يا النبي مسجد کنار در اگر حتي که طوري به دارند، جداره
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 کار مشغول و برخاستم. نبود خواب ادامه امکان اصال که دارند خشني صداي قدري به ها دستگاه اين اما

 مرتب هم را کريمي آقاي خاطرات از نيمي کتاب، خريد کار جز به مدينه اي هفته يک اقامت طول در. دمش

 .کردم

 قاب و کشيده دست با مکي شريف حرم از نقشه يک هتل البي در. رفتيم الشهداء هتل به ناهار براي ظهر

 ناقص آن شهر داخل نقشه اما اند آورده بوده حرم مرز در که اماکني اسامي. بود جالب بسيار. بودند کرده

 و داشت بخور و بود ايستاده البي در بساطش و چرخ با هم هندي يک. گرفت خواهم آن از تصويري. است

 ابهمش و غذا بردن اجازه و رفته باالتر شهداء هتل کالس امسال. کردمي تعارف هم قهوه يا چاي شبيه چيزي

 مدو طبقه در سالني به امسال بود، چهارم طبقه در پيش سال دو که مه ما ناهار مراسم. دهندنمي اتاقها در را

 .بود صندلي و ميز روي و بود شده منتقل

 مديريت لحاظ به و مزخرف باطنش بود، شيک ظاهرش هرچه شده، افتتاح است سالي يک که رمادا هتل اما

 زدگي زنگ رنگ ختمانسا گرم آب خراب، درها. بود کوچک و تنگ غالبا آن هاي اتاق. بود ضعيف هم

. مخواند حرم در را شنبه سه روز عشاي و مغرب نماز. آمدمي نظر به دشوار آن با گرفتن وضو حتي و داشت

 هتل به. دارد وجود عزيزيه در فقط و است ممنوع حرم اطراف گفتند گرفتم، نت کافي سراغ هرچه راه در

 است ديدج هتل که اين براي گفت چرا؟ پرسيدم. يمندار گفت. گرفتم را هتل نت کافي سراغ رسيدم که رمادا

 فرشهايش و خراب پيکرهايش و در همه که است جديدي هتل چه اين: گفتم او به. است نشده آماده هنوز و

 کرد؟ تعجب است؟ کثيف

 روز دو ت،گف و داد بنده به بود التوحيد حصن يا توحيد پناهگاه نامش که را ايکتابچه دوستان از يکي امروز

 مسائل ارهب در که است پاسخهايي و پرسشها از برخي ترجمه کتاب اين. کردندمي توزيع بقيع در را آن قبل

 جمله از. است شده مطرح وهابي علماي سوي از ديگر مسأله چند طور همين و شرک و توحيد به مربوط

 گرفتن وزهر طور همين و شعبان نيمه بزرگداشت و گرفتن جشن مسأله شده پرداخته آن به مفصل که مباحثي

 ستنادا اي ادله چه به مخالفان و موافقان که است شده داده توضيح تفصيل به کتابچه اين در. است روز آن

 سنت اهل خود بين داخلي بحث يک و ندارد روز اين در( ع) زمان امام تولد به ربطي بحث، اين. اند کرده

 از شام علماي. است بوده مطرح قديم از که است هانهما و ساالنه عبادي بدعتهاي موضوع حوش و حول در

 قديمي فقهاي از که اوزاعي جمله از ديگران و غزالي بعدها. داشتند باور شب اين احياي به مکحول حمله

 فضعي را احاديث آن ديگر اي عده و تيميه ابن و رجب ابن جمله از حنابله اما. کردند قبول را آن است شام

 نشده روايت باره اين در چيزي نفيا و اثباتا حنبل بن احمد خود از کتابچه، همين اعتراف هب هرچند. دانندمي
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 ها وهابي ميان مخالفت وجه يک و دارند حساسيت شب اين بزرگداشت به نسبت سعودي در معموال. است

 شب آن ازنم و شده زده رجب ماه الرغائب ليلة به هم اي طعنه يک کار وسط در. است امر همين ديگران و

 .است کرده محکوم آورده العلوم احياء در غزالي که هم را

 االسدي همکتب به اول قدم در. شديم عزيزيه راهي بود، شده کاسته ها خستگي از قدري که چهارشنبه روز صبح

 رايب گذشته سال که بود تراجم در جلد شش در النحر قالد. کردم خريداري زيادي تازه کتابهاي. رفتيم

 که ودب شده چاپ شيعه بر رد در الثالثه الشهادة عنوان با کوچک کتاب يک. است شده چاپ بار يننخست

 قبلي هايسطر بحث همان به دقيقا و بود ساالنه هاي بدعت باره در الحوليه البدع نام با هم کتاب يک. گرفتم

 ولق به که بود ساالنه هاي مراسم و روزها به مربوط يعني. شد مي مربوط گذشت، شعبان نيمه باره در که

 .است شده اضافه دين در نويسنده

 بايد هم ازب االصول علي. است القري ام دانشگاه نزديکي در ديگر کتابفروشي چندين همراه کتابفروشي اين

 .بکنيم بيشتري جستجوي و برويم آنجا به

 عازم دهخور شام برگشتيم يوقت. رفتيم حرم به را عشا و مغرب نماز شب. گذرانديم استراحت به را عصري

 چاپ کتاب هپانزد ده جمله از. کردم انتخاب ديگر کتاب چندين من. رفتيم اسدي کتابفروشي به. شديم عزيزيه

. گرفتم ار آنها همه تقريبا. بود ارزشمندي بسيار کتابهاي. ديدم رديف يک در را کشور اين تاريخ باره در يمن

. است تومان 810 تا 890 بين ريال هر که شد سعودي ريال اندي و اردوهز قيمت به کتاب کارتن دو مجموعا

 رسيده ادليتع يک به تازه ايران، در کتاب قيمت رفتن باال به توجه با و است خوب بسيار ها قيمت نظرم به

 .است

. بود مروه و اصف فقهي هاي بحث و تاريخچه باره در دهيش بن عبداهلل بن عبدالملک از کتابي کتابها، بين در

 شده تهنوش مسعي جديد توسعه مناسبت به «فقهية تاريخية دراسة المروة، و الصفا حدود» عنوان با اثر اين

 جديد بخش در آن توسعه جواز براي اي مقدمه کتاب هاي بحث تمام و بوده توسعه اين موافق وي. است

 اين عهتوس و داشته وجود قبلي بناي در که بوده آن از بيش بسيار مسعي پهناي که دهد مي شرح وي. است

 هم ريديگ متعدد آثار که است فاکهي «مکه اخبار» کتاب مصحح عبدالملک. ندارد اشکال فعلي طرح در پهنا

 هب اسمش که پسرش اکنون و بوده مکه قاضي دهيش بن عبداهلل پدرش. دارد المکي الحرم حدود جمله از

 صفا هبار در را پدر کتاب است، شده «عبدالملک بن امهش» اموي، خلفاي از يکي نام به آوري شگفت صورت

 فتگ کتابفروش اسدي پسر. بشود کارها قبيل اين وارد هم او است قرار شود مي معلوم که کرده چاپ مروه و

 آن است رياض در که الداره انتشارات است قرار که داد تصحيح دست در را االنام افاده کتاب عبدالملک که
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 ارهب در آن اخير هاي بخش بويژه و است مکه تاريخ در مهمي اثر افاده کتاب. کند نتشرم مجلد هفت در را

 يفيتحر اميدوارم. است خاطره و سند پر و توجه جالب ها وهابي توسط شهر اين تصرف و مکه اخير شرفاي

 به قبل لسا سه دو که بود السباعي احمد از مکه تاريخ مهم منابع از يکي کتاب اين. نگيرد صورت آن در

 .کرد منتشر مشعر نشر و کردم ترجمه فارسي

 يمن اريخت در خوبي اثر کنم مي فکر که بود يمني کتابهاي ميان در اسالمي اليمن تاريخ عنوان با هم کتابي

 .نمک ترجمه مرور به کرد ياري خداوند اگر تا گرفتم اضافه نسخه يک. دارد فارسي به ترجمه ارزش و است

 مي و بود طباطبائي مهدي سيد اسمش. ديدم اسدي کتابفروشي در هم را سعودي قيمم ايراني يک امشب

 هاي مطوف از غنام اين. است داده او به را خواهرش غنام عبداهلل و شده مقيم اينجا در انقالب از قبل گفت

 رحومم پسر) لواساني آقاي داماد غنام اين پسر نظرم به. است بوده کاروان مدير هم طباطبائي و بوده قديمي

 و تهداش هم ايراني زن يک قبال: گفت موسوي. هست هم مدينه مقيم( بود مدينه در علما نماينده که لواساني

 ستنده کرده تحصيل همه که دارد دختر دو و پسر دو کدام هر از گفت او. است گرفته هم لبناني زن يک بعدا

 سه با خودش و اوست سعودي زن ارثيه که اردد مدينه در هم هتل يک. هستند جراح ايران در پسرش دو و

. کنندمي اقامت او هتل در بيشتر آيند مي کارواني غير که هايي ايراني گفت او. کندمي زندگي همانجا همسر

 وديسع تابعيت که هست سعودي در ايراني هزار پنج گفت او. است مرواريد و نقره توزيع او اصلي شغل

.  ندندار يکديگر با هم مراسمي هيچ که چنان ندارند هم با ارتباطي اما هستند، بانقال از پيش از همه و دارند

. است رياض در دفترش که است سلطاني عباس نام به ايراني سرهنگ يک از هم باوارث فروشگاه که گفت او

 !ندک يم پيدا اشکال حجش نرود آنجا و بيايد مکه به که ايراني زائر هر که است هايي فروشگاه آن از اين

 است وشنر. بازگردانيم بودند خريد مشغول که هاخانواده تا رفتيم بالزا سيتي فروشگاه به کار اتمام از بعد

 .است سخت اندازه چه تا کار اين که

 فکرش صالا. کنم مالحظه را ها تخريب دامنه تا بزنم حرم اطراف به سري گرفتم تصميم صبحانه از بعد صبح

 ناهايب تمام. رفتم است مروه باب برابر که عامر شعب به تاکسي با. هستيم اجياد رعشا در ما. کردم نمي را

 صاف بوده غرب شمال و شمال در هرچه واقعا در. اند کرده تخريب متري صد چند شعاع تا را مروه اطراف

 لحراما مسجد جز به ايستد مي مکرمه مکه کتابخانه درب کنار در کسي وقتي. نبود کردني باور. است شده

 محله همين البالي از حجاج. است تخريب حال در يا است شده تخريب اوست، راست سمت در هرآنچه

 در. گرفتم عکس تعدادي. هستند سکونت هاي محل يا خدا خانه به آمد و رفت حال در شده تخريب هاي

 هميشه براي خاطره اين. تنيس ناميدند مي ابوسفيان بازار را آن ها ايراني که بازاري از خبري ديگر حاضر حال
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 تابعه پاساژهاي و بازار داخل هاي مغازه در زدن چانه و چک حال در را ها ايراني از جمعيتي که رفت بين از

. اند دهش بيکار نفر هزاران نظرم به. است مانده الرايه مسجد کنار در بازار انتهاي از متري چند فقط. ديديم مي

 همغاز اين تمام. زدند مي صدا مرتب و بودند آن زير بازارچه و مروه پشت که فراواني هاي سرتراش ياد به

 و هتل دهاص. است رفته بين از کامال آن زير پاساژ تمام با سوفيتل زيباي و بزرگ هتل. است ويران نيمه ها

 اين آخر تا شده مسعي وارد بايد شخص و هست حرم به ورود براي راه يک آنجا از. هم ديگر مهمانسراي

 ..رودب مطاف صحن طرف به متر، چند فاصله به صفا کوفه به رسيدن از قبل درست و کند طي را مسير

 قراري يدانس اهلل آيت حضرت با نيم و ده ساعت. برگشتم هتل به و خواندم نماز و کردم طوافي شد، توفيقي

 حبتص مشهد فکري هاي هنحل باره در مختلفي مسائل و بوديم ايشان خدمت ظهر اذان تا نفري پنج. داشتيم

 هتل به اناذ. قبيل اين از و شگفت داستانهاي غريبه، علوم قزويني، مجتبي شيخ حاج نخودکي، مرحوم از. شد

 هاي متن حاوي که جزواتي ايشان از. برگرديم شهداء هتل به باز ناهار براي خوانده نماز تا آمديم خودمان

 ستا قرار. کردند لطف بنده به را آن از نمونه چند. است هشد منتشر است اخير سالهاي در ايشان سخنراني

 .شود منتشر کتاب صورت به اينها همه اند کرده تأسيس مشهد در ايشان خود که اي مؤسسه در

 مکه در هک دانيم مي. شهداست کدام نام به الشهداء؟ فندق چرا که بود پرسش اين سابق از. رفتيم هتل به ظهر

 کينزدي در همان تقريبا و باشد مي فخ شهداي به مربوط القاعده علي که هست داءشه نام به اي منطقه يک

 1100 سال در جهيمان ماجراي به مربوط که مکي حرم شهداء از فهرستي ديدن با بار اين اما. آنهاست مزار

 شده هساخت کساني ياد به فندق اين که شديم متوجه کرد، قيام الحرام مسجد در مهدي عنوان به که است ق

 آمده تايي چهارده رديف ده در بزرگ قاب دو در آنجا در نفر 110 نام. اند شده کشته ماجرا آن در که است

 که کتابي من سال چند اين در. شدگان کشته همه نام يا است سعودي سربازان نام اينها نيست معلوم. است

 ابخانهکت در کوچک جزوه سه دو البته. بود چيزي چنين کاش اي. ام نديده باشد داده دقت با را واقعه آن شرح

 صبح تا بش آن هم گيالني فيض اهلل آيت. است تبليغاتي بيشتر و است دوران همان از که داريم باره اين در

 به. ندبرد يم بسر زندان در مدتها تا که بودند هم ايراني چندين. است نوشته را خاطراتش که بوده مسجد در

 شتريم جلب براي جذاب و تبليغاتي کارهاي و شده بازسازي گذشته سال دو يکي در الشهداء فندق حال هر

 هاي ياول درجه براي حتي را آن نتوانست ايران امسال، که گران قدر آن است، گراني بسيار هتل انصافا. دارد

 که اند گذاشته مقدسه اماکن و مکه از تصاويري و ها نقاشي آن جاي جاي در هتل البي در. کند اجاره خود

 .تمگرف را تصويرش که است آن ديگر مواقع و ارکان دادن نشان و کعبه از هم مورد يک. است جالب بسيار
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 بچه و ميمون از پر آنجا گفتندمي و داشتند گاليه سخت بودند، رفته حرا غار به صبح که دوستاني سفره سر

 اين عقايدشان. کرد شودمي چه. رسالت ارآث به ها وهابي اعتناي هم اين. است بوده آلوده بسيار و ميمون

 ست،ا نامشروع اينها نظر از آنچه اال و دارند هم حرمتيبي قصد رسد مي نظر به آن، از بيش اما دارد، را اقتضاء

 تاس( ص) اهلل رسول به منسوب حال هر به که جايي چنين که اين اما است، حراء به رفتن براي رحال شدّ

 اتفاق زا است؟ سازگار آييني و دين کدام با ديگر اين باشد، کثيف اينچنين آمده، هم منبع کتابهاي همه در و

 پايين و هآمد دنيا به فاطمه و کرده زندگي آن در پيامبر که را خديجه خانه اينها باشد، اتفاق هم چندان نبايد که

 در اميدوارم. دکردن دستشويي هب تبديل بود، ابوسفيان ها ايراني اصطالح به يا جودريه به موسوم سابق بازار

 از مکه ختاري متخصصين دانم مي بعيد. ندارند را شعورش البته صد که کنند اصالح را آنجا جديد تغييرات

 را آن لمح و دانند مي را نکته اين آنها از بسياري شک بدون. باشند نداشته محل اين اصل به توجه شهر اين

 .شناسند مي دقت با

 ويسين يادداشت از پر ديوارش و در. بود بسته که زدم مکتبه به هم سري رفتم سوي آن به که صبح امروز

. ندا کرده تعطيل را آنجا ها، خرابي بيص و حيص اين در القاعده علي. گرفتم هم عکس که بود مردمي هاي

 .نکنند تخريب که کند خدا

 گفتم هداءش هتل از اينترنت هم تيساع يک. بودم کريمي آقاي خاطرات تدوين مشغول يکسره شنبه پنج عصر

 د مقتدايي اهلل آيت با اندکي راه در. رفتم حرم به را مغرب نماز. گرفت ريال پانزده که
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 اصفهاني ابوالحسن سيد آقا دستان در خراساني آخوند ميراث

 جعفريان رسول: نويسنده

 1113/  09/  81: سايت روي انتشار تاريخ

 

 .شد نجف در خواه مشروطه و مستبد عنوان به گرايش دو آمدن پديد سبب کاظم، دو اين رهبري: خالصه

 .داشت دامها سالها تا و بود سنگين بسيار نجف حوزه براي اختالف اين آثار

 و استادي رابطه درک که کردم تأکيد نکته اين بر مجله، همين در ديگر يادداشت دو يکي در اين از پيش

 هايرويداد درک و فکري مسائل بهتر فهم براي اي شايسته کمک اصل، يک عنوان به افراد، ميان شاگردي

 سيد آقا و خراساني آخوند ميان رابطه از دکيان خواهممي اينجا در. کندمي ما به ما جامعه در ايانديشه جاري

 .برگرديم عقب به اندکي بايد طبعا. بنويسم( ش1189) اصفهاني ابوالحسن

 بود، نجف کهن حوزه در موقت اما گسترده انشعاب و اختالف ايجاد خواهي، مشروطه داستان آثار از يکي

 آن نخستين. يزدي کاظم محمد سيد ريديگ و( ق1185 م) خراساني کاظم محمد يکي. کاظم دو ميان هم آن

 يدترد آن هاي جنبه از برخي در دوم مشروطه از پس مسائل خاطر به که زماني تا و بود مشروطه جانبدار دو،

 اما کرد، نمي صريح موضعگيري که آن ضمن بود؛ محتاط دومي اما کرد، مي حمايت آن از يکپارچه نکرد،

 .ندارد شروطهم با اي ميانه که بود چنين عمومي حسّ

 ناي آثار. شد نجف در خواه مشروطه و مستبد عنوان به گرايش دو آمدن پديد سبب کاظم، دو اين رهبري

 رگوارانبز آن دوي هر که بود حالي در اين. داشت ادامه سالها تا و بود سنگين بسيار نجف حوزه براي اختالف

 عروه» و «کفايه» همه از تر برجسته و علمي، رآثا بر عالوه و بوده شيعه اخير عصر مجتهدان بزرگترين از

 .کردند تربيت شاگرد صدها کدام هر هستند، واقف کتاب دو آن اهميت بر فهم اهل که «الوثقي

 آن بر يدهعق. بود شده شروع تنباکو تحريم از سامرا، حوزه عبارتي به بلکه نجف، حوزه شدن سياسي ماجراي

 از شماري تربيت در بعدها آثارش و گرفت شکل سامرا مکتب امن به خاصي مکتب ماجرا، آن در که است

 شده هدانست سامرا مکتب به متعلق الري عبدالحسين آقا شيراز در مثال براي. شد ظاهر سياسي روحانيون

( ق1199 م) نائيني ميرزاي. است مکتب همين به متعلق نيز( ق1183 م) نوري اهلل فضل شيخ که چنان. است

 را «االمه يهتنب» رساله و بود خواه مشروطه خيلي که اين جز به نائيني. بود سامرا مکتب انشدگ تربيت از هم
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 نقش مشروطه، و تبريز قيام از هم آن حمايت در نجف ثالث مراجع موضعگيري صحنه پشت در نوشت،

 و يمازندران خراساني،» خواه مشروطه ثالث علماي هاي بيانيه وي که است آن بر قوي ظن. داشت مهمي

 .داشتند قدرتي چنين که بودند هم ديگري کسان نجف در هرچند نوشت،مي  را «حسين ميرزا

 رد که نظرهايي اختالف دليل به اما شد، ظاهر مشروطه در و رسيد نجف به سامرا مکتب ميراث روي هر به

 بر حاکم تمانگف از ناشي که جديد هاي سازي اصطالح قالب در و آمد، پيش مشروطه لوازم و ماهيت باره

 هايتن به تا ماجرا اين. شدند معروف مستبد عنوان به گروهي و خواه مشروطه عنوان به گروهي بود، مشروطه

 ار احتياط جانب کاظم، محمد سيد و کردند جانبداري ديگر اي عده و خراساني آخوند که معنا اين به. رفت

 سيد با نيز اقليت. بود خواه مشروطه گروه با استاد از پيروي در هم آن موج يک قالب در اکثريت. گرفت

 از بعد خصوص به و موج، فرونشستن و خواهي مشروطه جريان شکست با و مرور به که بود يزدي کاظم

 اعاده حدودي تا و کرد گل مرجعيتش و برآمد دوباره ها، انگليسي عليه عراق قيام هم بعد و آخوند، فوت

 .يافت ادامه وي به ها جسارت و ماند سابقه آن خواه، مشروطه مورخان از برخي اذهان در هرچند. شد حيثيت

 وممرح درس در دهه دو قريب که آن دليل به نجف، برجسته فضالي و علما از گروهي ها، بندي دسته اين در

 روطهمش که آخوند نظر از. گرفتند قرار آخوند کنار در خودشان، خاص عالئق نيز و بودند، کرده شرکت آخوند

 آنچه. هست کافي اندازه به اسناد باره اين در. نداشت مطلوبي وضعيت ديد، مي زحماتش حاصل را مدو

 نجف در را جناح اين ديگر بار که بود 1185 سال اواخر در روسها اولتيماتوم آورد حرکت به را نجف دوباره

 .کرد پنبه را ها رشته همه دآخون ناگهاني مرگ اما! کنند حرکت ايران سوي به تا شدند بسيج همه. کرد متحد

 آل  آخوند، درگذشت از بعد که است نوشته( 1/100) عرفتهم هکذا در( خليلي عباس برادر) خليلي جعفر

 رحومم برجسته و معروف شاگردان از که کردندمي حمايت اصفهاني ابوالحسن سيد آقا از وجود تمام با آخوند

 ديگري بسياري مانند استادي و جماعت امام يک ابوالحسن دسي آقا زمان آن. بود سال هفده طول در آخوند

 يشبرا يزدي کاظم محمد سيد آقا که را کمکي حتي ابوالحسن سيد آقا وي، نوشته به. بود نجف حوزه در

 کرده يافتدر پولي بوده، درگير استادش با که کسي از نشود تصور که روي آن از شايد نکرد، قبول فرستاد

 لسمج در مراجع نمايندگي کانديداي را وي که بود اندازه آن ابوالحسن سيد آقا به آخوند مرحوم اعتماد. است

 .کند اجرا را اول طراز اصل و باشد مصوبات بر ناظر تا بود کرده ملي شوراي

 را خود اصولي و فقهي دانش همه و بود کرده شرکت آخوند مرحوم درس در سال هفده ابوالحسن سيد

 .باشد داشته قرار وي حزب در که بود طبيعي رينبناب. بود او مديون
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  يشانا مرحوم بيت در ساعاتي گاه و داشت آمد و رفت آخوند بيت به آن از پس سالها تا ابوالحسن سيد آقا

 و ترف آخوند خانه به باز او بر نماز اقامه از بعد  حسن، سيد فرزندش جنازه تشييع روز حتي. نشستمي

/  1: عرفتهم هکذا. )آمد خانه به سپس و نشست ساعتي کند ناراحتي اظهار و هگري اي لحظه که آن بدون

111.) 

 گيرترفرا هم آخوند مرحوم از مرجعيتش حتي و شد، عام تقليد مرجع بعد سالها که اصفهاني ابوالحسن سيد

 وقايع در و داشت قرار ديگر شماري و آخوند فرزند مهدي ميرزا و نائيني ميرزاي چون افرادي کنار در بود،

 که هم رازيشي محمدتقي سيد. داشت قرار کاظميه در علما منتخبه هيئت در روسيه، تهديد با مقابله به مربوط

 .آمد کاظميه به جمع اين از حمايت در بود سامرا در

 کاظم محمد سيد اختيار در عام مرجعيت تدريج به ،1185 سال روزهاي آخرين در آخوند درگذشت از پس

 اب ارتباط در خصوص به جديد مسائل آمدن پديد. بود شيرازي محمدتقي اختيار در وي از بعد و يزدي

 برخالف که داد نشان هم تاريخ. سپرد فراموشي به را مشروطه ماجراي اي اندازه تا عراق، اشغال و انگليس

 شغالا جريان در) باشد ميان در شيعه و اسالم منافع پاي وقتي زدند، مي يزدي کاظم محمد سيد به که اتهامي

 اسناد باره اين در. است ميدان مرد او(  1511/1118 سال در جهاني جنگ آغاز در ها انگليسي توسط عراق

 رد – عراق معاصر برجسته مورخان از  - الجبوري سلمان کامل آقاي پرحجم کتاب و هست کافي اندازه به

 يزدي مرحوم درگذشت از پس روي هر به.  مدعاست اين بر شاهدي يزدي کاظم محمد سيد آقا مرحوم باره

 با و گرفت دست در را انقالب رهبري کوچک شيرازي ميرزاي اهلل آيت ،(1515) 1113 سال رجب 81 در

 .نيامد دست به چيزي البته که آمد صحنه به اصفهاني الشريعه شيخ وي درگذشت

 يدس به را خود احتياطات کوچک ازيشير ميرزاي که بود اين داشت، اهميت مرجعيت با ارتباط در که آنچه

 همين و کرد مي احتياط زيادي مسائل در يعني بود، احتياط اهل خيلي ميرزا که اند گفته. داد ارجاع ابوالحسن

 ارجاع سنابوالح سيد آقا به را احتياطات وقتي اين بنابر. باشند زحمت در وي مقلدين که بود شده سبب امر

 و شلوغ هم سيد جماعت نماز کم کم. بود خواهند فراوان سيد آقا به جعينمرا که بود آن معنايش داد مي

 .شد تر شلوغ

. انياصفه ابوالحسن سيد آقا ديگري و نائيني ميرزاي نخست: بود نجف در ها عجم از عمده مرجع دو زمان اين

 از ار او انياصفه داري مردم که اند گفته. داشت شهرت الغطاء کاشف حسين محمد شيخ مرحم نيز عربها از

 فنر اين .نبود «فنر» اهل ابوالحسن سيد آقا عالوه به. انداخت پيش الغطاء کاشف حسين محمد شيخ و نائيني
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 ينا اهل ابوالحسن سيد آقا! بود بزرگي و عظمت براي اي نشانه و گرفتند مي علما جلوي که بود چراغي

 .کرد مي بزرگتر را او تواضع همين و نبود مسائل

 حريمت با آنان. آيد پديد مهمي مشکل که اندازه آن نه اما شدند، عراق تحوالت درگير دو هر اصفهاني و نائيني

 ستهب با و شد عوض هم ايران در اوضاع. برگشتند زودي به اما شدند، عراق ترک به مجبور عراق، انتخابات

 در. آمد پيش مرجعيت ايبر بيشتري هاي محدوديت رضاشاه، دوره در نجف روي به ايران هاي دروازه شدن

 يرزام درگذشت از بعد و شد فراگير او مرجعيت کم کم و گرفت ابوالحسن سيد آقا آقايي و درس وقت اين

 .شد عمومي ابوالحسن سيد آقا مرجعيت( ش1119) 1199 سال در نائيني

 نسبت ريموضعگي آن و شد مطرح هم ديگر مشکل يک اما بود، شده فراموش مشروطه داستانهاي زمان اين

 ايه عزاداري عنوان به که بود مسائلي و زني قمه بحث شام، و لبنان در امين محسن سيد مرحوم اظهارات به

 در. رفتگ قرار شام طلبان اصالح کنار در ابوالحسن سيد اما کرد، دفاع زني قمه از نائيني. شد مطرح نامشروع

 و يزيدي به را خود جاي مستبد و مشروطه دعواي بار، اين. شد آغاز نجف در جنگ ديگر بار وقت اين

 .شدند يزيدي بودند، زني قمه مخالف که آنها. داد حسيني

. دنماي مي ناسازگار شناسيم، مي خواهي مشروطه در وي از آنچه با کرد، دفاع زني قمه از نائيني چرا که اين

 ترديد و تاس نيرومند بسيار روايتي که باشد االمه تنبيه نگارش و وقايع آن از اش توبه در آن پاسخ شايد اما

 .بود رسانده فتوا اين به را او ادله، از او برداشت حال، هر به. ندارد سودي آن در

 اشواقعي خود اينجا در و کرد حفظ بود، کرده آغاز احتياط با هم اول از که را خود رويه ابوالحسن سيد آقا اما

 رد اما. نگذاشت وقعي ها مخالفت به و کرد جانبداري امين محسن سيد مرحوم از شجاعت با او. داد نشان را

 .رفت پيش احتياط با حال عين

 تباطشار طبعا و آخوند کنار در اش محتاطانه ايستادگي مشروطه، جريان در او سابقه بگوييم است ممکن آيا

 کند؟ اتخاذ موضعي چنين نيز نقطه اين در تا شد سبب جديد هاي انديشه و افکار با

 رسشهايپ پاسخ اي گونه به و نکرد رها را احتياط جانب نيز ماجرا همين در ابوالحسن سيد که کنم تأکيد بايد

 ويب چندان اما داشت، طلبان اصالح موضع با همراهي که آن عين در که داد مي را عزاداري کيفيت به مربوط

 .آمد نمي در آن از هم ديگران با مخالفت

 نوشته هفرانس زبان به باره اين در کتابي سابرينا نام با خانمي اخيرا و گرفت را نجف وقت دهه يک ماجرا اين

 .است داستان همين باره در آن از مهمي بخش و شده ترجمه هم عربي به که
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 و مينا محسن سيد التنزيه آنها ترين معروف از يکي که شد نوشته نجف در رساله و کتاب دهها زمينه اين در

 شعائرال و الحسينيه االنوار. بود( حلي عبدالحسين شيخ واقع در يا) مظفر حسن زا المظلوم نصرت کتاب

 وانعن تحت احمد آل جالل که است همان التنزيه. شد نوشته زمينه اين در که بود آثاري ديگر از االسالميه

 اخيرا و کرد چاپ تجديد ياحسيني آقاي 31 سال. کرد چاپ و ترجمه 1188 سال در نامشروع هاي عزاداري

 العاتاط روزنامه توسط امپرياليسم نامشروع فرزند اسرائيل عنوان با جالل ديگر مقاله با خسروشاهي آقاي

 .است کرده چاپ

 و شروطهم با او همراهي عصر با ارتباطي ابوالحسن سيد آقا موضعگيري اين آيا که اين و باال پرسش باره در

 خودزني و کرد جرأت او بود هرچه. باشد مثبت حدودي تا بايد پاسخ شک بدون نه، يا دارد آخوند مرحوم

 رساله زا عرفتهم هکذا در الخليلي جعفر که است مطلبي اين. دانست شرعي غير و محرم را شمشير يا قمه با

 که نجف شهر در درست موضعگيري اين اهميت(. 803 ص 1 ج) است کرده نقل ابوالحسن سيد آقا فارسي

 مانجاه خليلي. شود مي آشکار بودند، شده ميدان وارد امين محسن سيد عليه ائينين چون مراجعي و خطبا همه

 آقا داماق اين که کند مي تأکيد او. است کرده بيان محسن سيد ضد بر را نجف سنگين جو اين از اي گوشه

 مطلق و عام مرجعيت که آگاهيم. کرد دور زمان آن در مرجعيت اوج نقطه به رسيدن از را او ابوالحسن سيد

 به ابوالحسن سيد آقا که بود آن از بعد سال ده طي و بود 1199 سال در نائيني مرحوم درگذشت از پس وي

 گفته خنس کرد، ابوالحسن سيد آقا عليه حلي صالح سيد که کارهايي از خليلي. يافت دست مطلق مرجعيت

 صالح سيد اين هجاآميز کارهاي(. 101/  1) زد مي طعنه او به مرتب خود غراي هاي خطابه در که اين و

 گفتش. نمود تحريم را او هاي خطاب به دادن گوش و کرد تفسيق را او هم ابوالحسن سيد آقا که شد سبب

 .فتادا که افتاد سکه از داشت که نرمي و گرم زبان آن با صالح سيد و کرد اثر ابوالحسن سيد سخن که آن

 ديده يزن ايشان زندگي از ديگري ابعاد در بوالحسن سيد آقا تري عقلي نگاه يعني داستان اين ادامه روي هر به

 به مربوط اين. شود استفاده مجله چاپ براي امام سهم از داد اجازه که است مرجعي نخستين او. شود مي

 .بود شيرازي فقيه محسن از االسالم مجله

 الصادق جرالف مانند نشرياتي موقع آن. دهد نشان ابوالحسن سيد افکار در را پيشگامي نوعي تواند مي اقدام اين

 آنها اهميت از بنابرين. کرد مي مطالعه را آنها نيز سيد و شد مي چاپ بغداد و نجف در غيره و الهاتف و

 .بود واقف
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 روشنفکريس روحاني که طالقاني اهلل آيت پدر طالقاني علوي ابوالحسن سيد مرحوم با ابوالحسن سيد ارتباط

 مرحوم آمدن راه از حکايت شده، گفته باره اين در طالقاني اهلل آيت زبان از گهگاه که طالبيم و بود، تهران در

 .دارد فکري مختلف هاي جناح با ابوالحسن سيد

 برخي هريش بايد گفتيم، آغاز در آنچه اساس بر و کرد دنبال را آن توان مي که است خطي اين رسد مي نظر به

 .دانست استادان مواضع از ناشي ن،شاگردا ميان در را مواضع اين از

 آمدند مه نجف به آنان که اين و کرده ياد سني علماي توسط بغداد در رصافي معروف تکفير بحث از خليلي

 خواند جودو وحدت باب در را رصافي مقاله وقتي سيد اما. بگيرند ابوالحسن سيد آقا از را او تکفير فتواي تا

. اند شدهن تکفير و اند داشته اي عقيده چنين هم ديگر هاي خيلي. شود نمي تکفير کسي حرفها اين با گفت

. شد ددمتج و رفت استانبول به بغداد از که بود جري بسيار روشنفکر رصافي اين(. 101/  1: عرفتهم هکذا)

 .ستا شده نوشته ها ديدگاه همين با که است کتابهايي از او المحمدية شخصية و العراقيه المسألة کتاب
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 ديگر نگاهي از ايران و اسالم تعامل

 جعفريان رسول: نويسنده

 1113/  01/  11: سايت روي انتشار تاريخ

 

 دليل به که آمدند پديد ايراني فکري هاينحله سري يک دوم قرن در که بود قرار اين از داستان: خالصه

 اغلب نانآ. بدهند نشان عباسي ضد هايقالب از يکي در را خود بودند مجبور داشتند عباسيان با که تعارضي

 ...دندکرمي استفاده علوي و شيعي هايصبغه از استفاده، سوء عنوان به

 عنوان با 1111 سال در مقدس مشهد در که است نشستي در بنده شده اصالح سخنراني آيدمي درپي که متني

 مته با تاريخ گستره در ايران و اسالم تعامل عنوان با مقاالت آن مجموعه. شد برگزار ايران و اسالم تعامل

 .است کامل و شده اصالح آمده ااينج در آنچه طبعا. شده چاپ معارف نشر توسط وکيلي دکتر آقاي

 يا تدويس و هزار طي  ،«انحرافي هاينحله پيدايش و ايران و اسالم تعامل» تواندمي بنده صحبت کلي عنوان

 .باشد اسالمي ايران تاريخ سال سيصد و هزار

 کردم، العهمط بنده که مقاالت خالصه اساس بر اند،داشته نشست اين هايمقاله در عزيزان اکثر که توجهي طبعا

 اسالم به نسبت هوادارانه نگاه يک با را ايران و اسالم تعامل مثبت هايجنبه که است بوده معطوف نکته اين به

 به اهديدگ اين قالب در که خدماتي و علمي آثار آفرينش و ابتکار در را هاايراني سهم و کنند تدوين ايران و

 ايمبن را آن هم مطهري مرحوم که است ايران و اسالم تعامل هجنب يک اين طبعا. کنند بيان داشتند، اسالم

 .است داده قرار ايران و اسالم متقابل خدمات کتاب نگارش

 ام متوجه مختلف جهات از که اتهاماتي به و کرده غفلت مهم نکته يک از ميان اين در ما کنممي فکر بنده

 بيستمي قرن يا نوزدهمي قرن مستشرقين به ربطي و اشتهد وجود قديم از اتهام اين. ايمنداده پاسخ است، بوده

 نظام جهخوا سياستنامه در که رسد مي مطالبي به هم بعد و پنجم قرن در حزم ابن به آن سابقه بلکه ندارد هم

 منفي هاي جنبه روي که اتهامي دارد، وجود ما عليه اتهام اين نيز بعد هايدوره در. است شده مطرح الملک

 عنبه ابن عنيي الطالب عمدة کتاب نويسنده حتي. اندگذاشته انگشت تشيع با ارتباط در خصوص به تعامل اين

 يک با حسين امام ازدواج باره در خبري دليل وبه زندمي شيعه به را اتهامي چنين است زيدي نويسنده يک که
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 رانياي هايگرايش و يامام تشيع بين خاصي ارتباط است، ساختگي و جعلي او نظر از که ايراني شاهدخت

 .کندمي ايجاد

 اتهامات اين شده اظهار گذشته سال دويست بلکه يا صد يک در آنچه خصوص به هم، بعد هايزمان در

 و هزمينبي اتهام اين و است متهم تشيع جهت، اين از مخصوصاً. هستيد مسبوق آنها از شما و شده تکرار

 .بدهيم پاسخ اتهام اين به تعارف بدون بايد ما و نيست سابقه

 آن درباره توانمي و داشت غلبه منفي هاي جنبه بر تعامل مثبت هايجنبه آمد، ايران به اسالم که زماني از

 و ومس قرن در بيشتر و دوم و اول قرون در ايران مردم. گفت سخن آن ميمون نتايج از و کرد صحبت بسيار

 اديزي حد تا را عربي ادبيات. دادند نفوذ خود زندگي ارکان در تدريج به را آن و پذيرفتند را اسالم چهارم

 که فريدندآ آثاري ايرانيان ديگر، هايزمينه و فلسفه تفسير، و حديث مانند مختلف هايزمينه در و پذيرفتند

 .بود مهم بسيار اسالمي تمدن براي

 يهايگروه پيدايش زمينه ايران، با اسالم مواجهه از پس که شد شروع ايران در هاييتالش دوم قرن همان از اما

 مي الشت اسالم با آن تلفيق در ظاهر در اما بودند اسالم از قبل ايراني تفکر نماينده باطنا که کرد فراهم را

 که تاس دينانخرم آيين گرايش، يک و مذهب يک صورت به آن شکل ترينقديمي و ترينکهن شايد. کردند

 اعمال و شريعت يک با افتاده، دور بسيار روستاهاي در قزوين و آذربايجان ينواح از برخي در آن بقاياي هنوز

 .شودمي ديده خاص

 مالحظه کشور غرب در دورافتاده مناطق از شماري در بتوان را آن هاينشانه از برخي شايد اين، بر عالوه

. است دهش داده قرار غيره يا شتيزرت بنيادهاي بر ديني خردم مثل باطنا اما دارد، اسالم رنگ که هايي آيين. کرد

 هايعاليتف به مسبوق که است ايتازه کامال گرايش داراي بلکه زردشتي؛ نه و است مسلمان نه دينخرم بابک

 در: شناسيممي هم را او فکري هاينماينده. است عباسي انقالب از پس ايران در موجود فکري – سياسي

 به که ياسام از تعداد يک و المقنع سياسي و انقالبي هايحوزه در و مقفع ابن سياسي ادبيات و ادبيات حوزه

 هايانقالب که اي دوره آن از بعد حتي و 810 تا 110 بين هايسال طي تاريخي، منابع در و داريد خاطر

 قدن و نگاه با معموال ها بحث آن البته. شنويدمي را نامشان دهد،مي رخ عباسيان عليه سياسي و اجتماعي

 .است شده نوشته چهارم و سوم قرن بغداد تفکر اريخيت

 فکري ارآث که دارم تأکيد اما است بوده نيرومند انحرافي جريان آن کمي،  لحاظ به که بگويم خواهم نمي بنده

 .باشد گذاشته برجاي را آثاري ايرانيان ما مسلماني بعدي ميراث در است ممکن آنها
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 که يتعارض دليل به  که آمدند پديد ايراني فکري هاينحله سري يک دوم قرن در که بود قرار اين از داستان

 سوء وانعن به اغلب آنان. بدهند نشان عباسي ضد هايقالب از يکي در خود بودند مجبور داشتند عباسيان با

 محبوبيت انراي در بيت اهل نام به فعاليت و علويان زيرا کردند،مي استفاده علوي و شيعي هايصبغه از استفاده،

 هيزپر جريانها اين از شيعه علماي و هاعلوي کهاين رغم به. بودند کرده استفاده همان از هم عباسيان و داشت

 سبک از هک شدمي وانمود گونه اين مخالفان نظر در واقع در. بود تشيع شدن متهم بيروني، تصوير اما داشتند

 رتدوکسا مذهب يک عنوان به واقع در که تسنن عليه هاجنبش اين انداختن راه به براي شيعيانه عقايد سياق و

 .شود مي استفاده شود،مي شناخته عباسيان محوريت با

 تسنن، که دانيممي خوبي به ما. باشد مانده امان در فکري هايگرايش اين از تسنن که نيست طور اين البته

 ثيرتأ تحت ابودرداء و داري تميم کهن، انيزم يا است، بوده کتاب اهل افکار تأثير تحت مدينه در حتي

 کرده وذنف سني تصوف در مسيحي هايداستان و هاقصه اين از بسياري. بودند مسيحي انحرافي هايگرايش

 اتادبي در آن مشابه شود،مي گفته شخص فالن و صوفي عارف، فالن به راجع که هاييقصه تمام و است

 قوي مسيحي فرهنگ قدر چه دهد نشان که است کافي «الدّيارات» ادبيات عراق در. است موجود ديرنشين

 .است گذاشته را خود تأثير و بوده

 ودهب بيشتر انحرافي هايگرايش اين مرزي و ايحاشيه نواحي در که است اين دارد اهميت بحث اين در آنچه

 .دارد وجود آن بقاياي نيز امروز و

 تحت و رفتندگ شکل بستري چه در آنان دهيم توضيح بايد که داريم ترکيه در علوي نفر ميليون بيست بايد ما

 به وطمرب بلکه شود؛نمي هاايراني ما محيط به مربوط اينها همه که است روشن. کردند رشد افکاري چه تأثير

 .شودمي نيز شامات با آن مرزي نقاط يا ترکيه جنوب اياندازه تا و عراق فکري فضاي

 هرچند. است آمده پديد کمتر انحرافي هاينحله اين و داشته وجود کمتر هاصيبتم اين آفريقا شمال در

 .تاس کرده شگفتي ادعاي خود متون در گاهي و رفته زياد اشتباه هاي راه دارد غلبه که آنجا در هم تصوف

 دعيم يرانيا فرهنگ که باشد اين آن، دليل شايد. وهستيم بوده انحرافي جريانهاي درگير ما اينجا در ما اما

 نوعي به ات است کوشيده مي بنابرين. آورد فرود سر اسالم مقابل در سادگي به که است خواسته نمي و بوده

 .کند حفظ را خود
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 بايد شگفتي با که آمدمي وجود به بعد به سوم و دوم قرن از الحادي هايفرقه اقسام و انواع هست هرچه

 همو بوده افکار آن نفوذ آثار خود دواير از برخي در هم اما ديده آسيب آنها از همه از بيش شيعه که بگوييم

 .است شده خرد باره اين در واهي اتهامات زير

 هايينهزمي اينها. است گرايي الوهيت بحث در شاهان، و امرا و ائمه به نسبت غالي جريان فکري هاينمونه نوعاً

 شده هدرآميخت نص مسئله با و نبوت و ديني تعصم با و بود فراهم طرف اين بسترش حال هر به که است

 نديه - ايراني افکار در و غالت ميان در هم مختلف هايشکل به که است تناسخ بحث آن ديگر نمونه. است

 .داشت وجود نيز

 هب اعتقاد ميزان چه که دانيدمي بوده خراساني ابومسلم حوش و حول در روزگاري که عقايدي باره در شما

 ردهک حلول آنها در ابومسلم روح که اين عنوان تحت را ابومسلم راه که کساني.  است داشته وجود تناسخ

 هک دانيممي ما البته. داشت ظهوري و کردمي حلول روح اين نسل چند تا آنان عقيده به. فراوانند دادند، ادامه

 رنگ قطعم اين در هاعباسي که کند انکار را اين تواندنمي کس هيچ اما نيست، بيتي اهل امامي شيعه ابومسلم

 .کردندمي فراهم اتهام براي ايزمينه يک اين بنابر. داشتند تشيع

 و يغال هاي فرقه از راونديه نام به اي فرقه عقايد آن نمونه که عقايد و افراد اين از استفاده از بعد هاعباسي

 به اهگ بيرون در اما کردند مي تکذيب را آن اصريح شيعه ائمه. ايستادند ها فرقه اين مقابل در است، افراطي

 ها فرقه ناي مخالف ما که کنند ثابت تا نداشتند کافي توان و بودند اقليت در شيعيان. شد مي تمام آنها نام

 سوم قرن در شيعه ادبيات دانيدمي شما. کردندمي مقابله آنها با خود، دروني رسمي محافل در آنان اما. هستيم

 که ودش مي معلوم باشد معيار آنها اگر. آمده اشعري الفرق و المقاالت وکتاب الشيعه فرق چون کتابهايي در

 و عراق در انحرافي هاي گرايش قبيل اين از خود دامن کردن پاک داخلي هايبحث در شيعه معضل تمام

 شگفتي يها چهره بروز هم آن زمينه. داشتند تشيع به آنها چسباندن در سعي فريبکار اي عده به که بوده ايران

 سمعان نب بيان مانند کساني و کردند مي مطرح تشيع نام به را افکار اين گاه که بود وغيره ابوالخطاب مانند

 کامال شيعي دواير درون در اينان که اين از غافل ديگران و شدندمي شناخته شيعه يک عنوان به بيرون در که

 .اندشده طرد

 مجموعه اين به مسلط که نداشتند را اين قدرت و فرصت و امکان سياسي، خاص ايطشر دليل به نيز( ع) ائمه

 هآورد پديد شيعه براي معضلي يک و و داشت وجود هاگرايش اين عراق و ايران حوزه در مخصوصاً باشند،

 بود
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 رجستهب وزير يک که  فرات ابن مثل مهمي آدم روي حتي و کرده نفوذ شيعي مهم دواير در منحرفين از برخي

 .بگذارند تأثير بود عباسي

 شهاندي از برخي. کنيد مي مالحظه هم ساماني وزيران در ها اسماعيلي و ها قرمطي نفوذ در را ماجرا اين شبيه

 شيعه يپا همه که بود اي گونه به آن بيروني وجهه و بود کرده پيدا نواحي آن در زيادي مشتاقان شگفت، هاي

 .شد مي نوشته

 رغم هب دارد، گرايش اشراقي و عرفاني افکار به که عباسي الناصر.داشت ادامه نيز بعد هايزمان در نفوذ اين

 ادرشم يعني است، معروف عشري اثنا عنوان به هاعباسي بين در که است ايخليفه تنهاً      تقريبا  که آن

 ادهافت ها دام اين در حدودي تا زبا کرد، آباد ديگر جاهاي و کاظمين در را بيت اهل مقابر از بسياري و سامرا

 .بود

 بن حمدا. کنيد پيدا توانيد مي قم در البته صد غلو، ضد شيعه خواهيد، مي عصر آن در خالص شيعه اگر شما

 يرونب و بکند غده يک صورت به قم درون از را غلو هايرگه ترينساده که کرد تالش قم در عيسي بن محمد

 اما. ردندک تبعيد ري داخل از را افراد گونه اين نيز هاشيعه. کرد تبعيد قم از را يغال افراد حتي ايشان. بيندازد

 کرد مي رسوخ شيعي دواير در غلو سايه زير انحرافي افکار هم و داشت وجود غالي هم. نبود ماجرا همه اين

 .شد مي فکري هاي دشواري از برخي منشأ هم بعد و

 تشيع المعارف دايرة در را «سلمان» مدخل و بياييد جلو الس صد چهار – سيصد و هزار يک مرتبه يک

 دايعو سلمان که است آمده آنجا در. است اندازه چه تا مدخل اين در مانوي افکار رسوخ ببينيد. کنيد مالحظه

 از بعد ايران اسالمي جمهوري در يعني. داد مدينه در( ص) اهلل عبد بن محمد به و گرفت ماني از را نبوت

 را نبوت ودايع کهاين براي شود،مي شناخته مانوي مذهب نماينده عنوان به سلمان سال، صد چهار و هزار

 .است داده( ص) پيغمبر تحويل و گرفته

 .دهد مي فاجعه عمق از نشان اما است محدود خيلي گرچه هايي نمونه چنين يک

 افکار عنوان تحت ايراني ارافک مدافع وي. بکنيد منزوي نقي علي آقاي هاي نوشته روي هم مروري يک

 و شيعت مرز فرات او عقيده به. کند مي خالصه افکار همين در هم را تشيع رنگ و است گنوستيک و عرفاني

 يعهش الجرم باشد طرف اين سني اگر و است سني او نظر از الجرم باشد، طرف آن اي شيعه اگر. است تسنن

 و ويغزن نوع از افراطي تسنن مهد ماوراءالنهر يعني طرف ناي که ندارند توجه تاريخ به ايشان البته. است

 .هستند گري سلفي مدافع و اينجاست پايگاهشان طالبان و القاعده هم حاال و بوده آن سلجوقي



916 

 

 در آن رسوخ حال، هر به اما دانيممي انحرافي انديشه يک را انديشه اين ما که است درست اين حال هر به

 يشناس دين براي را اصلي معيارهاي که است شيعي درست نگرش براي تهديدي اين و است جدي ما جامعه

 .شمرد مي اصل آن اجتماعي – عبادي محصول عنوان به را فقه و داند مي صحيح حديث و قرآن همچنان

 برخي و فلسفي هاينحله درون در تدريج به و نشده ريخته بيرون افکار اين که دارد آن از نشان ها نمونه اين

 و است رفته هابحث اين زيربار کمتر که مشايي تفکر چه. است داده نشان را خودش محلي هاي مکتب زا

 .است بوده اينها امثال و پهلويون مکتب تأثير تحت اهلل ماشاء الي که اشراقي تفکر چه

 نشان نيا و شد آفريده سنگين بسيار ادبي پديده يک شاهنامه، هجري، پنجم قرن در. برگرديم عقب به باز

 اين و بخارا حوزه در و خراسان در مخصوصاً نيرومندي بسيار قديمي فرهنگ يک صحنه پشت در که دادمي

 اين. است هيافت نيز شيعي رنگ تدريج به بلکه گرفته، خود به اسالم رنگ نتها نه فرهنگ اين و بوده نواحي

 با خواستند نمي که بودند هم شيعياني ل،حا اين با. نيست دليل بي شود مي اعتزال و تشيع به متهم فردوسي

 لمقاب در را «نامه علي» زبان، فارسي شيعه شاعر يک آن، از بعد سال چهل سي. شوند شناخته صبغه اين

 نآ که کندمي تصريح آن ابتداي در شاعر. است موجود تهران دانشگاه در آن عکسي نسخه. سرود شاهنامه

 شودنمي آن زباني قدرت و ادب منکر وجه هيچ به. بخوانيد را نامه علي يعني اينها و بريزيد دور را مزخرفات

 دکتر يآقا توسط مشهد ادبيات دانشکده نشريه در ايمقاله. کندمي هم ستايش شاهنامه ادبي صورت از بلکه

 به. تاس شده سروده شاهنامه مقابل در دقيقا نامهعلي. است شده نوشته نامه علي معرفي در کدکني شفيعي

 .شود تمام تشيع نام به اينها نکند که است داشته را ما نگراني همين که است آدمي اين نظرم

 است ايهروي و بوده که است هاييتالش اين بگويد خواهممي ولي کرده، اشتباه او بگوييد است ممکن البته

 تهاما رفع براي کساني رديگ طرف از و داشته وجود اتهام اين براي زمينه طرف يک از. است داشته وجود که

 .کردند مي تالش

 هايقصه که است اين اصرارش تمام 910 حوالي در رازي عبدالجليل که بنگريد نقض کتاب همين به شما

 اين که است معتقد او. هاشيعه نه زنندمي دامن ايران هايسني را هابحث اين و اسفنديار و رستم سهراب،

 سه يا دو در. خوانندمي ري شهر در گذرها سر و دهندمي ترويج( ع) بيت لاه فضايل مقابل در را هاداستان

 به زور هب که است افکاري اين که است معتقد و کندمي تأکيد نکته اين روي تصريح به نقض کتاب از جا

 اهل يلافض داريم، چيزي ما اگر دارند، را هاداستان اين ديگران. ندارد ما به ربطي اينها و شده چسبانده تشيع

 .خوانيممي که است بيتي اهل اشعار و بيتي
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 رواج هاياهرم از يکي که هشتم، قرن اوائل در ايلخاني دوره شاعر کاشي حسن شيخ مجدداً بعد، سال صد

 سه ينا که دانستمي ايران در تشيع عامل را نفر سه افندي اهلل عبد ميرزا. شودمي ظاهر است ايران در تشيع

 دهدمي نشان و است نظرحقي اظهار  اين. حلي عالمه و کرکي محقق کاشي، حسن شيخ از دبودن عبارت نفر

 اين هب بوده، زمان آن در که علمي محدوديت آن با و است بوده آشنا ايران در تشيع تاريخ حاق با افندي که

 .دارد او پردامنه مطالعات از حکايت اين. است رسيده حقيقت

 که گويد مي و کرده تنفر اظهار خواني شاهنامه از خود «محمدي تاريخ» دمهمق در هم کاشي حسن شيخ اين

 ممرد از و سرايد مي شعر به را امامان تاريخ هم خودش. رابخوانند طالب ابي بن علي داستانهاي بايد مردم

 .بخوانند را اينها که کند مي دعوت

 قرمطي و اسماعيلي جريان ايران و اسالم تعامل از وجه اين در انحرافي هاينحله رسوخ هاي زمينه از يکي

 رد در هاييکتاب چه هر و شنيديم دشنام ها اسماعيلي بابت از هفتم تا چهارم هاي قرن در اماميه ما. است

 نجاشي رجال. اردد اسماعيليه رد در کتاب کليني االسالم ثقة ببينيد شما. نکرد توجه کسي ايم،نوشته اسماعيليه

 آمد، شپي الموت بحث که ششم يا قرن در. دارد وجود آن در اسماعيليه رد ميزان چه که نيدبيمي کنيد، باز را

 قزوين اميام علماي بسيار و جنگيد هاالموتي با اثناعشري، يک عنوان به مازندران، شيعي حاکم علي بن رستم

 اسماعيلي هايراييگ تأويل اين به ربطي ما که بدهند نجات نامي بد اين از را خودشان که کردند تالش

 .نداريم

 .داشت ار قيامت برپايي ادعاي و کرد مي انکار را معاد روشني به که بود الموت اسماعيليه در جرياني دانيم مي

 .نشد ديده اسالمي فقه در چيزي غريب، و عجيب کتابهاي از غير شد، فتح الموت وقتي بعدها

 محتوا اما است تشيع اسم اسم،. طورند همين هستند ليهاسماعي از اي شاخه که هاآقاخاني هم حاضر حال در

 يريد،گمي روزه شما آيا که کنيد سؤال ديديد، را آنها از کدام هر. دارد فاصله امامي تشيع با آسمان تا زمين از

 لتأوي و عرفان از بحث بينيدمي دفعه يک نداريد؟ يا و داريد اعتقاد شريعت اين به اصال آيا  خوانيد؟مي نماز

 .آيدمي ميان به ديگر جايي از بحث و

 اول ااينه يعني. است ملحدي دهليز امامي، مذهب گفتند مي ديدند مي را انحرافات اين وقتي مسلمانان ساير

 رايب و اشتباه اساس از آنان نظر اظهار اين. پيوندند مي اسماعيليه يعني ملحدان به بعد و شوند مي امامي

 درست حرف آن تازه اگر حتي. است شده اسماعيلي بعد بوده امامي اول صباح حسن شايد. بود اماميه کوبيدن

 .داريمن اسماعيليه سمت به امامي تشيع در اينچنيني تحول هيچ که است اين هستيم شاهد ما را آنچه باشد،
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 گرچه. است داده نسبت شيعه به الملک نظام خواجه سياستنامه از بخشي در که است مطالبي اينها حال هر به

 .دانندنمي وي قلم به را فصل آن و دارند ترديد خواجه يعني نويسنده به بخش آن انتساب در برخي

 که هامشعشعي سراغ شما. شودمي برابر ده فاجعه که بينيدمي شويد،مي هشتم و هفتم قرن وارد وقتي شما

 هارايشگ اين حال. است قديمي اليغ جريانهاي شبيه بيشتر که کنيد مي مشاهده را خاصي انحرافات آييدمي

 دوي هر که داشت شاگرد دو فهد ابن. دانيمنمي درست را آن هايريشه ما است؟ آمده شيعه درون به کجا از

 گريدي و مشعشعيان باني فالح بن محمد شاگردان اين از يکي. شدند  انحرافي نحله دو پيدايش عامل آنها

 .شانهمن صوفي غالي تشيع يک يعني. کرد تأسيس را هاشينوربخ سلسله که بود نوربخش محمد سيد

 جز دوره سه اين در اصال. بينيممي را وضعيت همين هم آنجا در و رويممي مازندران مرعشيان سراغ آنجا از

 هست انحراف هايرگه حتي هم حله مکتب همين در و است گونه همين جا همه است، سالم که عراق تشيع

 مطالبي سري يک و اعداد علم گويي، غيب. آينددرمي کار از گونهاين فهد ابن شاگرد دو نيمبيمي نتيجه در که

 .کنندمي عرضه آورندمي در سر آنها از مخصوص آدم ايعده که را

 يعيتش و آيدمي پديد حروفي اهلل فضل استرآباد، مثل شيعه شهر يک در درست که شاهديم دوره همين در

 و عرفاني شعرهاي و ارقام، و ابجد حروف و کلمه با و نيست آن در شريعت از چيز هيچ ديگر که آوردمي

 .است کرده درست فکري مکتب يک عنوان به چيزي استعاره و تشبيه

 حيمطر شعرهاي و دارند حق فارسي ادبيات گردن بر البته اينها. است شاعر نسيمي عمادالدين وي دنباله

 گاه و برند،مي هم لذت و شودمي خوانده مطرحي افراد توسط راديو در و برنامه در هم امروزه حتي که دارند

 زا را تشيع که آنهاست فکري انحرافات ترين مهم اما. شود مي معاصرين ميان در انحراف منشأ هم ها همين

 قالب در و کنايه، و استعاره و شعر زبان با را ايراني – باطني عقايد از اي ملغمه و کرده تهي اشواقعي عقايد

 راکزم از که اند شده اقوامي کردن منحرف به موفق هم بيشتر و اندداده مردم تحويل خودساخته عرفان نوعي

 .اندبوده دور تمدني

. کنند مي غلبه دربار و دستگاه در زود هم خيلي که آيند مي پديد نقطويه عباس شاه عصر در صفوي دوره در

 اينها. ندداشت نگاه را مزخرفات اين و رفتند هند به اينها. کرد گيريجلو آن پيشرفت از درايت با عباس شاه

 برحذر آنها حمايت از را عباس شاه کسي چه که اين. کردند خودشان مجذوب را عباس شاه مدتي براي

 جديدي ونحله گرفتند را اکبرشاه دور هند در در اينها. کرد جمع را آنان بساط بود هرچه. دانيم نمي داشت

. سيمبنوي جديدي کتاب و قوانين خواهيممي ما که گذاشتند رو پيش را انجيل و تورات قرآن،. کردند ايجاد
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 ميان در اشهمه اسالمي، و يهودي مانوي، زرتشي، افکار تمام. است دوره اين حاصل المذاهب دبستان

 .کردند پيدا نجات آلودگي آن از زمان اين در صفويه اما. دارد وجود هند در نقطويه و صوفيه تبعيديان

 فقهي کتاب يک... و آمل ساري، ري، مثل شيعي هايسرزمين يعني طرف، اين در صفوي، از قبل دوره در

 .دارد سنخيت اشراقي تفکر با که ذهني مفاهيم و است صوفيانه شعر هست چه هر. نيست

 در قمري 511 سال در و گذاشت مايه آبرويش از غالي، و انحرافي افکار از صفويه نجات براي کرکي محقق

 و کرد دفاع آنها از و تقديم اسماعيل شاه به نوشت، چه هر بعد به آن از و آمد اسماعيل شاه ديدار به بغداد

 حرفها اين جلوي تا شد سبب صفوي دوره در گرايي شريعت هيمنه. داد نجات انحراف اين دام از را آنها

 لحاظ به چون اما داشت را اش زمينه ميرداماد همين. بود فکارا اين برآمدن خطر هميشه که اين با. شود گرفته

 .نشد برجسته خيلي ماجرا وجه آن بود، هم فقه سيطره تحت فکري سنت

 ييگو مزخرف و خاصيت بي و شگفت حرفهاي و بابيه و شيخيه پديده هجري سيزدهم قرن در ماجرا ادامه

 اهرظ اينها امثال و هورقليايي اسم با ديگر اي گونه هب افکار همان ديگر بار. ندارد مرز و حد که است هايي

 .شود مي

 شپوش اين تحت بزند تازه حرف خواست مي کسي هر. است( ع) زمان امام با مستقيم ارتباط آنها از يکي

 و روايت شيخ به احتياج و کندمي روايت ائمه از مستقيماً که بود مدعي احسايي احمد شيخ. بزند توانستمي

 هم طرف آن از و خان کريم محمد حاج کرمان شيخيه هم بعد و رشتي کاظم سيد شاگردش بعد. دندار سند

 .کرد درست جديدي نبوت که باب محمد علي سيد

 .باشد داشته خود دامن در را انحرافاتي چنين که است شيعي تفکر براي ننگي اين

 بالق. خشکاند را آنها ريشه بايد مي اما ريخت دور را آنها شيعه مرجعيت و مجتهدين جريان که است درست

 اهل براي قرن همين در قاديانيه. آيد پديد هم سني دواير از برخي در انحرافات قبيل اين. کردم اشاره هم

 مي دتهدي افراطي گري سلفي را ها سني. جستند بيزاري آن از هم آنان البته و آمد پديد آنها دامن در و سنت

 .ليانهغا گري افراطي را ما و کند

 يخاص نگاه اسالم، و ايران تعامل بحث در و کنيم عرضه را تشيع خالص شکل که اين جز نداريم ايچاره ما

 .کنيم پاک تشيع دامن از قبول قابل مستندات با را اتهام اين و باشيم داشته هانحله اين به

 هک شود نمي دليل دهند، مي سبتن را اتهامي هر و بندند مي را خود چشم ما مخالفان از برخي که اين البته

 يشهر بايد ما است، فکري ها بحث که جايي تا اما. است سياسي آنها از بسياري. کنيم تلف را خود وقت ما
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 با مبارزه ي،افراط گري صوفي با مبارزه. دهيم نشان انحرافي افکار با را خود مبارزه سوابق بايد ما. کنيم يابي

 انعرف نوعي داشتن به ما. است شده منتسب ما به که انحرافي افکار اقسام و انواع و دروغ هايخواني قصه

 بايد ماا نگرانيم، هستند سلفي و سطحي ما مخالفان که اين از و کنيم مي افتخار دين تابع و معقول نظري

 .نيست سودمند ما دين براي طرف دو هر در افراط که بدانيم

 نوع هر مقابل توانيممي باشيم، داشته مناسبي اجتماعي - فکري سازي بستر و کنيم تقويت را شريعت ما اگر

 بودن انيوحي کسي که همين. نيست نبوت ادعاي معناي به لزوما جديد پيغمبري. بايستيم جديد پيغمبري

 کرسي به ديني روشنفکري و دين عنوان به را ديگري حرفهاي بشر حقوق زمينه در بتواند تا کند انکار را قرآن

 .است کرده مدرن پيغمبري نوعي بنشاند،

 جلوي کنند،مي تبليغ را غربي عرفان که کساني برابر در بايستيم، بايد  نو هاي پيغمبري اين مقابل در ما

 در يشترب نحله، اين البته. است اخالق و معنويت صرفا دين که اين کردن عنوان با هم آن ايستند،مي شريعت

 ربوطم ما بحث به و باشد داشته ما ايراني و سنتي افکار در ريشه که نآ تا است مدرن افکار رسوخ امتداد

 .شود مي ديده هم عربي هاي بخش در ما مخالفان ميان در آن مشابه. شود

. نيست درق اين عربي کشورهاي در و دارد وجود بيشتر ايران در مشکالت اين که گفت بتوان شايد حال اين با

 همين و استدالل، بدون هم آن نوري، فلسفه نوعي اشراق، فلسفه به توجه  .دارد تريمناسب بستر اينجا در

 .کند مي فراهم را مساعد زمينه عاميانه فرهنگ هايداستان از پذيريمان تأثير طور

 قانومواف مخالفان و هستيم بابيه حوش و حول در سيزدهمي قرن هاي بحث از برخي درگير همچنان ما امروزه

 .کنند مي عنوان باره اين در را مطالبي هارسانه و طبوعاتم در روزمره طور به

 ارانتظ در باز بايد ما آيا و دارد قرابت داده رخ گذشته در آنچه با اندازه چه ماجراها اين که کرد کشف بايد

 ريفک حاظل به تبعاتي و آثار چه چيست؟ آنها با مقابله راه آمد پديد اگر باشيم؟ انحرافي هاي نحله آمدن پديد

 .ديگر پرسشهاي از بسياري و چيست؟ آن بروز هاينشانه و شواهد دارد؟ ما ميان در

 رد وايران اسالم تعامل که مسلم حقيقت اين از نظر صرف دهم توضيح که بود اين بحث اين در من هدف

 نيز آن منفي هاي جنبه روي دارد، تمدني جهات خصوص به جهت هر از ايگسترده دامنه آن مثبت وجه

 .باشم داشته اشارتي
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 معتدل شيعه هروي ابوصلت

 جعفريان رسول: نويسنده

 1113/  01/  88: سايت روي انتشار تاريخ

 

 را مردم انآن که کنند شايع( ع)بيت اهل از مطالبي کساني اينکه از و بود معتدل شيعه يک ابوصلت: خالصه

 .شد مي ناراحت انگارند، مي خويش عبد

 اب کار اين. بود ناحيه اين در گسترده صورت به امامي تشيع حضور مژده خراسان، به( ع) رضا امام ورود

( ع) بيت اهل احاديث ترويج و آنان دايته و قبلي اصحاب از برخي با تماس شاگردان، از برخي تربيت

 .گرفت صورت

. است رويه ابوصلت به معروف صالح بن عبدالسالم است، شيعيان آشناي نام که ها چهره اين برترين از يکي

 مورد و قموث شخصي عنوان به او ستايش ضمن نجاشي و بوده شيعه مؤلفان از مؤلفي و برجسته محدثي وي

 (.819: نجاشي. )است داشته السالم عليه الرضا وفاة کتاب وي که گويد اعتماد

 نقي ابوصلت: است گفته وي باره در نعيم، بن يحيى که چنان بود، اعتماد مورد نيز مخالفان محافل در وي

 غيدرو او از ما حال اين با. است التشيع شديد او اما. شنود مي مشايخ از حديث که ديديم ما و بود الحديث

 (119: کشي. )نديديم

 لواعظين،ا روضة: بنگريد نمونه براي) شده روايت ابوصلت از غالبا السالم عليه رضا امام وفات اخبار که اين

. است مانده باقي ششم حتي و پنجم قرن تا کم دست موضوع اين در وي کتاب که دارد آن از نشان( 885

 السالم عليه رضا امام وفات باره در ابوصلت روايات به( 819 -8/818) عيون در را خاصي باب صدوق شيخ

 .است شده گرفته کتاب همين از يقينا که داده اختصاص

 ليهع علي امام به مربوط اخبار در گرامش آباء از نقل به وي از احاديثي و بود( ع) رضا امام خاص شاگرد وي

 (.10/  1: الشرايع علل: کنيد نگاه نمونه براي. )کرد مي روايت السالم

 در هک گويد مي وي. است شده روايت ابوصلت طريق از بعضا نيز السالم عليه رضا امام زندگي خاص اخبار

 معروف محدثان از برخي آمدن از شرحي سپس وي. است بوده حضرت آن همراه نيشابور از امام حرکت وقت

 (.8/111( : ع) الرضا اخبار عيون) است کرده نقل حضرت آن از روايت شنيدن و رضا امام نزد
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 خويش بدع را مردم آنان که کنند شايع بيت اهل از مطالبي کساني که اين از و بود معتدل شيعه يک ابوصلت

 روغد اينها که فرمودند حضرت و کرد پرسش( ع) رضا امام از باره اين در يکبار. شد مي ناراحت انگارند، مي

 ما عبد مردم اگر: فرمودند حضرت(. 111 – 8/111: عيون. )شود مي شايع مردم ميان آنها نام به که هايي

 ايم؟ خريده کسي چه از را آنها هستند

 که کند مي نقل( ع) رضا امام از که هموست. گرفت مي الرضا موسي بن علي از را خويش فقه ابوصلت

 هيچ که را آخرت روزهاي بهترين از روز هزار گويي بگيرد، روزه را الشک يوم که کسي: فرمود حضرت

 (.851: المقنعه. )است گرفته روزه ندارد، دنيا وزهاير به شباهتي

 اجدادش از او و رضا ازامام را باالرکان عمل و بالقلب معرفة و باللسان قول االيمان معروف روايت ابوصلت

 مجنون بر هستند امامان همه آن طريق در که را سند اين اگر: افزايد مي و کرده نقل( ص) خدا رسول تا

 در را حديث اين ابوصلت(. 11/11 ،1/13: بغداد تاريخ ،111: طوسي امالي) گردد مي ازب عقلش بخوانند،

 ردک نقل راهويه بن اسحاق جمله از فقيهان و عالمان حضور در خراسان امير طاهر بن عبداهلل بن طاهر مجلس

 .گفت را جمله آن و

 است دهش نقل نامند مي الذهبش لةسلس که سند همان با البته و ابوصلت از هم ديگري صورت به روايت اين

 (.839: مفيد امالي) العقول عرفان و معمول عمل و مقول قول اإليمان: فرمود( ص) خدا رسول که

 که را مشهوري روايت امام نزد بزرگ محدثان آمدن و نيشابور از رضا امام حرکت نقل جريان در ابوصلت

 قلن طوسي شيخ. کرد نقل را است مسلمان يک دتسعا ضامن هم کنار در واليت و نبوت و توحيد آن ضمن

 کرده روايت( 811 سال در) هروي مزاحم عبدالصمد از عنبري ليث بن محمد بن ليت ابونصر که است کرده

 بورنيشا علماي از جمعي. بودم نيشابور در رضا امام ورود وقت در من: گفت که شنيد ابوصلت از که است

 رسول فرزند يا: گفتند و گرفتند را حضرت آن مرکب لگام رسيد، مرتعه به وقتي. شتافتند وي استقبال به

 .کن نقل ما براي پدرانت از حديثي طاهرينت آباء حق به  را تو خدا،

 بن موسي پدرش از و داشت  پوست از ردايي که حالي در درآورد، هوج از را سرش حضرت وقت، اين در

 رسول از او و المؤمنين امير از او و حسين امام از او سجاد، امام از وا باقر، امام از او صادق، امام از او جعفر،

 الإ إله ال اهلل، أنا إني :فرمود که متعال خداي از دارد خبر مرا جبرئيل: فرمود حضرت که کرد نقل( ص) خدا

 صني،ح دخل قد أنه بها، مخلصا اهلل إال إله ال أن بشهادة منکم لقيني من ليعلم و فاعبدوني، عبادي. وحدي أنا

 .عذابي أمن حصني دخل من و
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 :قال هلل؟ الشهادة إخالص ما و اهلل، رسول ابن يا قالوا

 (.915 – 911: طوسي امالي(. )السالم عليهم) بيته أهل والية و رسوله، و اهلل طاعة 

 هادتش با که کدام هر بدانيد و کنيد عبادت مرا بندگانم. نيست من جز خدايي هستم، اهلل من: فرمود خداوند

 زا شود، داخل که کسي و شد خواهيد من حصن داخل باشيد، داشته اخالص و کنيد ديدار مرا وحدانيت به

 .بود خواهد ايمن عذاب

 .است چگونه وحدانيت به شهادت در اخالص! خدا رسول فرزند اين: پرسيدند

 .او بيت اهل واليت و رسول و خدا از اطاعت: فرمود

 برخي که ينا نظرم به. است گذاشته برجاي ما براي هروي صالح بن عبدالسالم بوالصلتا که است ميراثي اين

( 110: طوسي رجال) خوانده مخالفان از يعني عامي را ايشان خود رجال در طوسي مانند ما کهن منابع از

 يعطبي و شدند مي متهم کساني سوي از خودشان روزگار در معتدل، شيعيان از بسياري. است تأمل محل

 وجود احتمال اين قرن آن در. شود اتهامي چنين منشأ بود ممکن بعدي هاي نسل در اتهامات اين که است

 مي قلن شيعيان معموال که کند مي نقل احاديثي او که بودند شاهد نيز مخالفان. باشد کرده تقيه وي که دارد

. کنند مي معرفي راستگو اما شيعي را او انهمزم دليل همين به و بودند نديده ناراستي او از حال، عين در کنند

 هروي ابوصلت طريق از را بابها علي و العلم مدينة انا حديث جا، همان در بغداد تاريخ(. 11/90: بغداد تاريخ)

 مي اکرام را حديث مشايخ و بود ثروتمندي مرد او که است کرده نقل 98 ص در ايضا وي. است کرده نقل

 .کرد

 .نوشتم( 1113 آبان - قدس روزنامه) «ملکوت حريم» نامه يژهو براي را مطلب اين
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 (مصاحبه) صفوي حسين سلطان شاه شيوه به داري حکومت

 يانجعفر رسول: نويسنده

 1113/  05/  81: سايت روي انتشار تاريخ

 

 ترکتاز زدي ملکش به دشمن چو: خالصه

 نماز از غير به کاري کرد نمي

 .است شده انجام( ayandehnews.com) نيوز آينده سايت با که است اي مصاحبه زير متن

 ،دانشگاه اين در ياندانشجو جمع در سخنراني ايراد و صنعت و علم دانشگاه در انقالب رهبر حضور از پس

 رلشگ از صفوي دولت شکست يادآوري با که ايشان جمله بر صداوسيما جمله از و ها رسانه از بسياري

 .کردند تمرکز بود، همراه افغان محمود

 و جرئت بي مسئوالن کشور مسئوالن ميان در روزي اگر:»داشتند اظهار سخنان اين در اي خامنه اهلل آيت

 هداشت وجود آمادگي و شجاعت نيز مردم ميان در اگر حتي شوند، پيدا حسين طانسل شاه همچون ضعيفي

 هب نيز را شجاع ملتهاي مقهور، و ترسو مسئوالن که چرا است؛ تمام اسالمي جمهوري و مملکت کار باشد،

 .«کنند مي تبديل ضعيف ملتهاي

 .است شده تهيه رهبري سخن اين با ارتباط در زير مصاحبه

 دارد؟ اهميت اندازه چه تاريخي لحاظ به مسأله اين طرح اصوال: آينده

 يک وتق نقاط روي خويش اخير سخنراني در ايشان. است جالبي توجه مسأله اين به رهبري توجه بنده براي

 ابن گاهن متأسفانه ما که کنم عرض بايد. کردند تأکيد و تکيه بماند تواند مي شرايطي چه در که اين و نظام

 يستأس اساسي چه بر حکومتي نظام يک که دهد مي نشان نگاه، اين. نداريم خودمان دولت و امنظ به خلدوني

 تهداش مسأله اين به بنيادي نگاه يک اگر. رود مي زوال به رو زماني چه و بيند مي آسيب کجا از و شود مي

 و التمشک که آن از پيش و کنيم شناسي آسيب را نظام يک کنيم، درک موقع به را خطر توانيم مي باشيم

 فويص دولت که بحث اين طرح خاص طور به. بپردازيم آنها دفع و رفع به شود، نظام سقوط سبب آسيبها

 اين شجاعت عدم که اين و رفت بين از 1119 سال در صفوي حسين سلطان شاه زمان يعني مقطع اين در
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 هاي بحث براي خوبي مدخل تواند مي و است جالبي بحث داشت، نقش سقوط اين در اندازه چه سلطان

 است خوبي بحث اسالمي جمهوري سالگي سي در بحث اين. باشد آينده براي نظام حفظ زمينه در ما اساسي

 اش يخلدون ابن عصبيت چيست؟ بر هايش پايه ما نظام. باشد همايش و کنفرانس يک موضوع تواند مي و

 خاص ياصول رعايت با و کنيم بيني پيش را آن سقوط بايد ما شد، وارد آن کجاي به آسيب اگر و است کدام

 نظام قيمنط و درست شناخت به خوبي کمک تواند مي قبيل اين از پرسشهايي و اينها بگيريم؟ را آن جلوي

 . باشد داشته ما به

 است؟ کرده پيدا ما تاريخ در شهرتي چنين که بود آدمي جور چه حسين سلطان شاه: آينده

 هرتش که است چيزي اين. است شده شناخته عرضگي بي مظهر عنوان به سينح سلطان شاه ما تاريخ در

 و ومتحک با که است چيزي جدي غير رفتار و عرضگي بي خصلت اصوال. است شده گفته منابع در و دارد

 با متناسب حسين سلطان شاه روحيات که مسأله اين. ندارد سازگاري چندان بحرانها در خصوص به رياست

 عدب روزهاي از اي منظومه بنده. کند مي تأييد را آن هم قديمي منابع که است اي مسأله بوده،ن داري حکومت

 :گويد مي حسين سلطان شاه هاي ويژگي باره در آن شاعر که کردم چاپ صفويه سقوط از

 اقتدار عرصه در شاه او چو

 روزگار شطرنجي است نديده

 بد و نيک هر به راحم بود زبس

 نزد نديت حرف هم نامرد به

 کند غمگين خواست نمي را عدو

 کند نفرين بيچاره که مبادا

 خراب ملکش خصم اگر نمودي

 آب پر چشمي غصه از کرد همي

 ترکتاز زدي ملکش به دشمن چو

 نماز از غير به کاري کرد نمي

 نداشت دنيا به رغبت زهاد چو
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 گماشت همت خرابيش بر آن از

 نمود تخلف امرش ز گر کسي

 نمود تف غضب فرط ز رويش به

 الح هر به. است اين از بيش شاه روحيات باره در منظومه آن مطالب البته و گوياست جهت هر از اشعار اين

 وردبرخ براي کافي شجاعت و جرأت و بود رؤوف بسيار و مهربان و آرام روحيه با آدمي حسين سلطان شاه

 زياد مشکالت که هنگامي اما کند نمي ايجاد مشکلي عادي شرايط در وضعيت اين. نداشت را متخلف افراد با

. کند مي ايجاد مشکل باشد، قوي و نيرومند خارجي دشمن باشند، زياد جاسوس و متخلف افراد باشد،

 خارجي دشمن که کرد طي را خود ساله سي حکومت اي دوره در که بود اين حسين سلطان شاه بدشانسي

 کومتيح سيستم يک اگر. بود شده پوسيده درون از که بود سالها هم صفوي اداري دستگاه و بود شده زياد

 تمسيس آن باشد ضعيف اي اندازه تا هم پادشاه اگر حتي باشد، سرجايش هرچيزي و بوده قانونمند و قوي

 حتي ار شاه يک نيرومند وزير يک که ايم بوده شاهد ايران تاريخ در بارها. کند کمک نظام حفظ به تواند مي

 الهس چهارده بچه يک که همين. است داده عبور پرتگاهها از سالمت به را کشور و کرده اداره بوده کودک اگر

 در که رطو همان. بود نيرومند و قوي قزلباش تشکيالت که بود اين خاطر به کرد، تأسيس را صفوي دولت

 ربيتت دليل به اما بود، فرهنگي حتي و متدين آدمي حسين سلطان شاه که کنم عرض بايد آمده باال اشعار

 را دشواري با برخورد از دور به درباري و خانگي تربيت همان معموال صفوي شاهزادگان که خود خاص

 رديف شخصي لحاظ به حسين سلطان شاه. نداشت را دشوار مسائل با برخورد جرأت ابتدا همان از داشتند،

 .داشت خوبي روابط علما با نيز عمل در و بود معتقد

 داريد؟ حسين سلطان شاه ويژگيهاي اين براي دليلي و مصداق عاواق آيا:آينده

 ها ناي. نبود برخوردار الزم توانايي از سياسي لحاظ به حال هر به اما بود، زمان رايج و ديني علوم حامي وي

 باشيد  هم طراح و مخترع حتي و فکور فرهنگي آدم يک است ممکن شما. است يکديگر از جدا مسأله دو

 لطانس شاه يعني پادشاه همين دوره در. نباشيد برخوردار رهبر يک براي الزم قدرت و سياسي اناييتو از اما

 زا يکي بلکه دوره اين در ديني مدرسه بزرگترين اين. شود مي ساخته چهارباغ مدرسه که است حسين

 خدمات از ما بايدن. شد تأسيس دوره اين در زيادي مدارس. است روزگار آن از مانده باقي مدارس زيباترين

 ربارهد که چيزي آن اما. کنيم پوشي چشم پادشاه اين حمايت با و مقطع اين در حتي صفوي دولت فرهنگي

 کلمه البته من. داشت آرامي روحيه حسين سلطان شاه که است همين شود مي تکيه آن روي مملکت اداره
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 روحي و دروني جرأت عدم و حد از بيش ترؤوفي حالت همان هست منابع در آنچه. برم نمي کار به را ترسو

 . است متخلف افراد با برخورد در

 کيست؟ آنها ترين شجاع صفويه سالطين ميان در:آينده

 فقط هک شجاعي پادشاه مورد يک. کرد ياد را نمونه دو بايد صفوي در شجاع شاهان مصاديق بيان در نظرم به

 است اسماعيل شاه شخص اين. نبود برخوردار ابعاد همه در کافي درايت از مجموع در اما داشت، شجاعت

 510 سال تا و کرد گذاري پايه 503 سال در را صفوي دولت خانقاهي، سيستم از استفاده با و شجاعت با که

 شاه و رسيد قدرت به سال دويست از بعد اردبيل خانقاه که دانيم مي. کرد رهبري را آن  درگذشت، که

 لتدو طوايف و قبايل سران و قزلباش تشکيالت کمک به توانست او. بود شجاعي واقعا چهره اسماعيل

 ينا به نبود برخوردار جانبه همه و کافي درايت از شاه اين کردم عرض که اين اما. کند تأسيس را صفوي

 اخليد جنگهاي مثل کرد مي فکر او. نگرفت پيش را احتياط جانب عثماني دولت با جنگ در که است جهت

. کرد اهاشتب کار چند او که اين براي چرا؟. نشد اما شود مي پيروز هم نبرد اين در کرد، غلبه منانشدش بر که

 سبب اين .فرستاد عثماني سليم براي را او سر کشت، را ازبکان رئيس خان شيبک وقتي که بود اين يکي

 دشنام لمث اين. شجاعت نه است احتياطي بي اين.  ديد مي تسنن مدافع را خود که شد سليم سلطان تحريک

 ملهح سبب که بود خشم همين. برابر چند را قدرتش و کند مي بيشتر را او خشم که است دشمن به دادن

 .شد 580 سال در ايران به سليم

 درايت هادنن کنار و او پشتوانه بي اما پروايي بي نوع از شجاعت از ناشي هم باز که اسماعيل شاه ديگر اشتباه

 کرد مي کرف او. رفت عثماني توپخانه جنگ به شمشير با و گرفت هيچ به را عثماني دولت که بود همين بود،

 انهمتأسف که بود همين براي و نداشت که خواهد مي پشتوانه اطمينان اين. است ميدان پيروز حال هر در که

 فاحش هاي شکست وقتي آدمها جور اين. رفت اسارت به جنگ اين در هم همسرش حتي و خورد شکست

 براي خورد، شکست چالدران جنگ در اسماعيل شاه وقتي. کنند مي ترک را ميدان هميشه براي خورند، مي

 به گويند مي حتي و نرفت ميدان به ديگر و کرد گيري گوشه( 510 سال) بود زنده که آن از بعد سال ده

 .برد پناه شرابخواري

 چطور؟ عباس شاه: آينده

 مقصودم. است عاقل شجاع اما است، شجاعي آدم هم او که هست هم ديگر نمونه يک صفوي دولت در اما

 مي که است صفوي پادشاه نيرومندترين عباس شاه. کرد شاهي 1011 تا 551 از که است صفوي عباس شاه

 شمناند شد سبب که بود او شجاعت. باشد ما کشور در استوار و محکم دولت يک براي خوبي الگوي تواند
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 ايران تدول بلکه شود گرفته بازپس شده اشغال هاي سرزمين تنها نه و شده رانده عقب راناي غربي و شرقي

. يددرآ دولت اين سايه زير قفقاز از زيادي هاي بخش بلکه آذربايجان عمق تا هرات از که شود بزرگ چندان

 عباس شاه زمانهم اما. شد ها پرتغالي شکست سبب که بود خان قلي امام مانند يارانش و او شجاعت همين

 يک تقويت. کرد مي دنبال اش خارجي هم و داخلي هاي سياست در هم را عقل اين. بود عاقل شجاع يک

 شانن ايران داخل فکري فضاي کردن باز و خارج و داخل در گسترده تجاري رابطه برقراري درست، اقتصاد

 نمي شرايط آن در دانست مي هک او. داشت جديد دنياي مسائل با برخورد در او درست عقالني روش از

 کار به و کرد تقويت را آنان و گرفت کمک ها ارمني از بفرستد اروپا به تجارت براي را ايراني مسلمان تواند

 .واداشت تجارت

 غازآ را اي تازه مسير که جديد دنياي در را مناسبات اهميت که کسي تنها صفوي شاهان ميان در من نظر به

 ايتختپ و پايگاه يک عنوان به را اصفهان و نبود نظري تنگ آدم اصال او. بود عباس هشا دريافت، بود کرده

 حتي داشت، را خود قدرت عباس شاه. بود حاليه لندن مثل موقع آن اصفهان. درآورد روز آن جهان براي

 .کرد مي دنبال قدرت موضع از را اين اما کند استفاده آنها مشاورت از تا داد مي راه اصفهان به را ها خارجي

 بهترين اهلل لطف شيخ و بهايي شيخ و ميرداماد داد، مشارکت خود دولت در را عالمان بهترين همزمان او

 از هک فقهي مسائل صورت ما و بود متديني آدم خودش. بودند عباس شاه اطراف که هستند دوره اين عالمان

 اشيهح در مالعبداهلل مدرسه همين آنها از يکي هک ساخت فراواني مدارس. داريم اختيار در بعضا پرسيده علما

 شخصي تجارت از هم خودش و کرد وقف را جهان نقش ميدان تمام عباس شاه. است جهان نقش ميدان

  ودخ معاصر جهان سران تمام با عباس شاه. بود گذاشته آن براي را حالليات عنوان و کرد مي ارتزاق خودش

 مذاهب و اديان نمايندگان با حتي. داشت آميز محبت لحن آنان با و کرد مي نگاري نامه و داشت مراوده

 دريافت را يککاتول و پروتستان فرق که است پادشاهي اولين عباس شاه. کرد مي گفتگو و نشست مي مختلف

 او منش و سيره در اگر شما. واداشت يکديگر با مناظره به و آورد خود نزد را فرقه  دو اين از علمايي و

 يهمزيست به عباس شاه. است نظير بي ايراني پادشاهان ميان در که کرد خواهيد احساس کنيد، جستجو

 اصفهان او. ردبپذي تأثيري بخواهد که معنا اين به اديان گفتگوي به نه داشت اعتقاد اديان پيروان آميز مسالمت

 نکمتري و بود شيعه شدت هب خودش اما. بود درآورده مسلمان و ارمني آميز مسالمت زندگي براي محلي را

 ختپردا مي کشورش امنيت حفظ به قدرت، و شجاعت با اينها جز به. دانست نمي صالح به را آن از تجاوز

 .کند دار خدشه را امنيت اين کسي داد نمي اجازه و
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 نداريد؟  سراغ شجاع پادشاهان از ديگري نمونه: آينده

 اين. کنم مقايسه است شجاع پادشاه يک که هم نادرشاه را او است بهتر کردم عرض را اين که حاال ، چرا

. ودشخ هم و است متفاوت شرايطش هم عباس شاه با مقايسه در البته که دارد ضعف و قوت نقاط هم پادشاه

 ورکش از تواند مي باشد، کافي درايت داراي و شجاع و قوي فردي شاه اگر. هست مهم نکته يک حال اين با

 درست و داشت شک اطرافيانش به هم او البته. کرد را کار اين نادر. بسازد نيرومند ورکش يک خورده، شکست

 از بيش نادرشاه. برد بين از را خودش آينده و کرد کور را قلي رضا پسرش و داشت را عباس شاه عيب همان

 شد ببس گستاخي همين. نيست کافي هست هم اگر يا نيست شجاعت ديگر اين.  بود گستاخ و جسور حد

 . آگاهند آن از همه که بگذارد آن سر بر را جانش تا

 ود؟ب چه شکست اين در حسين سلطان شاه شجاعت عدم نقش  شد؟ آغاز کجا از صفوي دولت سقوط: آينده

 شاه ودخ را اشتباه اين. کرد درست را مشکل ترين مهم صفوي دربار در شاهزادگان بد تربيت داخلي نظر از

 به نسبت چون. کشت نيز را ميرزا صفي خود عهد ولي و بود بدبين فرزندانش به بتنس او. کرد شروع عباس

 ردک نمي تصور اما. بماند خودش فقط تا کرد حذف را خود به نزديک افراد همه عباس شاه. بود مشکوک او

 صفي شاه همان که کرد خودش جانشين را اش نوه او باالخره. بماند کسي هم او خود از بعد براي بايد که

 داشتند يم نگاه پنهان و دربار داخل در را آنها داشتند شاهزادگان به نسبت که ترديدي براي بعد به آن از. است

 پسرش و سليمان شاه مانند افرادي که اين تا يافت ادامه وضعيت اين. نکنند استفاده سوء آنها از قزلباشان تا

 داشتند راميآ زندگي بچگي در چون و نداشتند يکاف سياسي تربيت که رسيدند قدرت به حسين سلطان شاه

 البته. مدآ نمي بر دستشان از کاري مشکالت گرفتن باال وقت در گفتم که طور همان بود، آرام هم روحياتشان

 ودب صفوي دولت مشکالت از يکي مذهبي هاي اقليت تحريک. داشت هم ديگري مشکالت صفوي دولت

 کلمش اين و داشت مشکل صفوي ارتش. ديد آسيب هم نقطه همين از قضا از و نداشت آن براي حلي راه که

. داشتن کافي انسجام که شد درست جديدي ارتش يک و شدند گذاشته کنار قزلباشان که بود وقتي از هم

 آن ودند،ب گرفته خود براي را امتيازات و بودند مانده قدرت در بس از و داشتند مشکالتي هم قزلباشان البته

 .کنند درست دولت براي مشکل توانستند مي خواستند، مي وقتي که داشتند قدرت قدر
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 نديم ابن فهرست پايگي بي ادعاي باره در يادداشتي

 جعفريان ولرس: نويسنده

 1113/  05/  83: سايت روي انتشار تاريخ

 

 به وهوميم شخص دوش بر و نوشته را کتاب اين شعوبيه از مشتي که است آن بر پورپيرار تصور: خالصه

 .اند گذاشته نديم ابن نام

 يست،ن پژوهشي مقاله يک حکم در طبعا نوشتم، درسها از يکي براي پيش سال چند که است يادداشتي اين)

 (.جعفريان - نباشد لطف از خالي آن ارائه شايد اما

 ستد و عالم تمدن و فرهنگ محور را ايرانيان کند مي تالش حال و گذشته در که گرايانه ايران نگاه مقابل در

 هلويپ زبان به را اي نوشته و کتاب نوع هر وجود تا کوشد مي که هست ديگري نگاه دهد، قرار منطقه اين کم

 طريق زا عمدتا ادعاها قبيل اين که است معتقد پورپيرار، آقاي اخير سالهاي در نگرش اين طرفدار. کند انکار

 هخامنشيان زا ستايش هدف به بيشتر و غربي و يهودي مستشرقان توسط بعدها و سوم تا اول قرن در شعوبيه

 .است آمده فراهم يهوديان با ارتباطشان خاطر به

 :هست مطلب چند اينجا در

 فارسي متون ترجمه باب در نديم ابن آنچه و اند نداشته فرهنگي اصال و کتابت و خط ها ايراني که ينا يکي

 .است شعوبيه دست ساخته و اساس بي همه گفته الفهرست کتاب در عربي به

 اتادبي در را مطلب اين و اندداشته نيرومندي فرهنگ عربها که مدعاست اين باال ادعاي کنار در و دوم نکته

 .دريافت توان مي قرآن به توجه با خصوص به و آنان

 دمور تاريخي مستندات اساس بر آن معتدل شکل در يا و افراطي شکل در تواند مي ادعا دو اين از کدام هر

 .گيرد قرار بحث

 و اول رنق در که بودند ايرانياني شعوبيه. شود صحبت ديگري جاي در و جداگانه بايد شعوبيه نقش باره در

 خود منثور و منظوم آثار در و کرده حفظ را خود ايراني حس بودند، شده عرب برخي که آن رغم به ،دوم

 نوستالژيک حس دنآم پديد. بسازند عربها به نسبت برتر فرهنگي با شگفت تصويري ساسانيان از تا کوشيدند
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 از اغلب اينان. کرد حظهمال آنان از مانده برجاي اندک ميراث دل از توان مي که است چيزي آنان ميان در

 رتحقي ساساني سالطين برابر در را آنان و کرده بدگويي آن جز و سوسمارخوار قوم يک عنوان به عربها

. است تهگرف قرار استناد مورد شعوبيه ميراث از نمادي عنوان به و مانده برجاي اينان اشعار از بخشي. کردندمي

 .دارد را روحيه همين نآ فارسي و ايراني بخش در هم فردوسي خود

 که تيشگف ادعاهاي تمامي انکار به يکباره تا است آن بر شده تأکيد آن روي اخيرا که فکرهايي طرز از يکي

 استانهاد آن همه و بپردازد گردد مي باز اسالمي نخستين قرون تا هخامنشيان زمان از ايران کردن بزرگ باره در

 .بکشد چالش به شده مطرح اخير رنق در و شعوبيه توسط سوم قرن در که را

 به تا ندک مي تالش و کرده دنبال را موضع اين ايران تاريخ بنيان در تأملي کتاب مجلدات در پورپيرار ناصر

 .بپردازد آنها رد به و پرداخته ايرانگراها توسط شده طرح هاي استدالل بيان

 ضائليف انکار به تا کوشد مي سکوت قرن دهدواز عنوان تحت که است هخامنشيان باره در بحث اين از بخشي

 آن پي در وي. بپردازد است شده گفته غربي مصادر طريق از هخامنشيان براي اخير سال صد يک طي که

 چيز هک اند بوده متجاوز قومي هخامنشيان و داشته درخشان تمدني هخامنشي از پيش ايران دهد نشان تا است

 است لدلي بدون و اساس بي  است شده گفته آنان عظمت باره در که آنچه .اند نگذاشته خود از هم گرانبهايي

 .نيست اثبات قابل معموال تاريخي لحاظ به و

 جاي. است مبهم قوم اين مبدأ. است يهود تاريخ از برگي شده بيان که هخامنشي تاريخ که است معتقد وي

 آنچه و تنيس ايران اساطيري و بومي و ريخيتا فرهنگ در آنان از نشاني گونه هيچ و ناشناخته آنان نخستين

 يختار درست، معناي به: »نويسد مي که رود مي پيش آنجا تا حتي و است يهودي يا يوناني صرفا هست

. «ايم فتهنگ گزاف به سخني بدانيم اسباط از يکي را هخامنشيان اگر و است يهود تاريخ از برگي هخامنشيان

 سلطنت به را او يهوديان که است محلي شخصيت يک کورش نگاه ينا در(. 111 ص سکوت، قرن دوازده)

 هودياني کردن رها ها هخامنشي دستگاه در يهوديان نفوذ. رسيدند خود مطامع به او از استفاده با و برکشيدند

 ينا بر نشاني کرده فراهم تورات در کورش براي بلند جايگاهي که ديگري مطالب و اورشليم بازسازي و

 .است شده ستهدان نگرش

 مورد ايران تاريخ بنيان بر تأملي کتاب دوم مجلد در است اسالم برآمدن و ساسانيان به مربوط که آنچه اما

 هنگيفر که بودند آن از تر حقير ساسانيان که است آن دادن نشان هدف هم اينجا در. است گرفته قرار بحث

 همين هب. باشد داشته فرهنگي تا است بوده آن از کوچکتر هم آن خط و پهلوي زبان که چنان. باشند داشته

 باره رد بحثي باره يان در. مبناست بي و بيهوده و عوامانه کاري سکوت قرن دو براي ها سرايي مرثيه دليل
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 مکتوبي تنم و توجه قابل چيز دهد نشان تا است شده تالش و شده جديد پهلوي و ميانه فارسي و باستان زبان

 .است نيامده دست به باشد داشته علمي ارزش که ها زبان اين در

 بسيار نجد خود در حتي عربي فرهنگ زمان همين در دهد نشان تا است آن بر عوض در پورپيرار آقاي

 فرهنگ از نشان که شده يافت عرب شمالي مناطق و يمن در فراواني آثار که طور همان. است بوده نيرومند

 هک دهد نشان دارد اصرار که( جعفريان) سطور همين نويسنده مانند نيکسا از بخش اين در. دارد آنان عميق

 ص ذشتهگ بر پلي) است شده انتقاد باشد، عرب ميان در گسترده تمدن يک توان نمي قوي ادبيات صرف به

 مانه. )است گرفته مطلب اين بر شاهدي عرب زبان امتياز نشانه برترين عنوان به را قرآن وي(. 19 – 11

 (13 ص

 اسالم مباشي معتقد اگر حتي که دهند نشان کردند سعي و اند داشته اخير دوره در عربها که است نگرشي ناي

 صلالمف کتاب اش نمونه. است داشته طويل و عريض فرهنگي آن از پيش عربها اما داده سرافرازي عرب به

 .است علي جواد مرحوم از االسالم قبل العرب تاريخ في

 و هزار يک از طوسي اسدي فرهنگ در پنجم قرن در آن کلمات که اين و فارسي عفض روي پورپيرار آقاي

 ضعف دباي گسترده حجم آن با عربي زبان با قياس در که حالي در کند مي تأکيد کند نمي تجاوز کلمه صد

 .دانست تر جدي هم اين از را فارسي

 بايدن بنابرين و است عربي زبانش و عربي رنگ که است اسالمي تمدن اوج زمان اين که داشت توجه بايد

 .باشد حاشيه در محلي زبان يک عنوان به فارسي زبان و باشد اوج در عربي زبان که کرد تعجب

 را عربي زبان بتوانند عرب مهاجران که است نبوده محلي هم چندان زبان اين که داشت توجه بايد عالوه به

 .کنند حاکم يکسره

 قوت از نشان است عربي زبان اوج که دوره همين در حتي برآمدنش و نآ مسير طي و فارسي شعر ظهور

 .دارد آن بالقوه

 مي رجلوت هرچه گرچه. پذيرفت حدودي تا را مطلب اين بايد نيست علمي زبان يک فارسي زبان که اين اما

 .شود يم فزودها آن در هندسه و علم و دانش بيان حتي و عربي زبان نفوذ بر و شده کاسته عربي نفوذ از آييم

 فرهنگ آن همه که شود مي ظاهر ايرانگراها از کساني اثر نقشي، چنين يک برابر در که کنيم توجه حال

 ايشکتابه در شفا الدين شجاع را نگرش اين. دانند مي ايراني ميراث هست را آنچه و دانسته پوچ را اسالمي

 باره در حال به تا آنچه هر از استفاده با کوشد مي که است پرستي نژاد افراطي يک نمونه وي. است داده ارائه
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 برابر در و ايراني فرهنگ بزرگنمايي به است شده گفته غيره و ساساني فرهنگ و کهن ايران و سکوت قرن دو

 .بپردازد اسالمي عربي فرهنگ تحقير

 و يبعج نقشي و کشاند مي شعوبيه به را بحث وي. است کشانده افراط به را پورپيرار آقاي چيز يک اما

 کتاب علج باني و باعث را آنان که جايي تا. پردازد مي آنان تأثير بزرگنمايي به و داده قرار آنان براي شگفت

 دفه اين به فقط داند مي - واقعي غير يا واقعي – کتاب عنوان هزار چند برکشيدن و ساختن و الفهرست

 :نويسد مي وي. بيندازند اشتباه به را همه تا رندبياو آنجا در را ايراني و پهلوي کتاب ده چند نام که

 ضورح دانش مرجع که کتاب و مترجم و مؤلف همه اين سر بر الفهرست  ابطال که بود گرفته اين خوف مرا»

 يهشعوب ساز کتاب خبرگان که دهد مي تسکينم اين اما آورد؟ خواهد چه شده شناخته ميانه شرق در  اسالم

 کتاب هزار چند قريب ها آن. است فراتر آدمي حيرت حجم از که اند داده انجام دانهاستا چنان را خود زيرکي

 دهها نام ات اند کرده فهرست حال به ولي نادرست و شکسته پا و دست هرچند مؤلفينش با را شناسا و درست

 (.191 ص. )«دکنن پنهان آن ميان در را ايراني دروغي هويت بي شعوبي مؤلف ده چند از تر کم و ايراني کتاب

 عاصرم متون در که اين از و پرداخته وي حال شرح باره در بحث به نديم، ابن کتاب اصليت انکار براي وي

 بي گرنشان که روشي. است کرده استدالل کتاب اصل در ترديد براي نشده ياد او از بعد قرن دو يکي تا يا

 .است دوره اين تاريخي باراخ سنجي درست روش و اخبار اين به نگاه نوع از او اطالعي

 کتاب صحت و استحکام باره در ما اطالع امروز تا که اين حقيقت: »است اين استدالل اين از وي گيري نتيجه

 همان. )«است پذيرش قابل کتاب هاي فرموده از ميزان چه دانيم نمي درست و است هيچ حد در الفهرست

 (111 ص

 زرگب کار عهده از ظاهرا که را صحاف شيعي نديم ابن هيچ تاريخ» که اين و نديم ابن به نسبت وي انکارهاي

 از را وا فقط ما که اين مانند ضعيفي هاي استدالل به تمسک با هم آن «شناسد نمي برآمده الفهرست تدوين

 قايآ. دارد توجيه يک تنها اند، کرده ياد وي از آن از بعد و ششم قرن مورخان يا شناسيم مي کتابش طريق

 مسيرش رد که را هرآنچه تا است کرده تالش کند ثابت را خود عجيب و شگفت نتايج که آن براي پيرار پور

 نخست نقرو در مکتوب نوشته انکار در کليدش که شگفت هاي گيري نتيجه آن به مبادا تا کند انکار بوده

 سطورها هاي انديشه از برخي ارائه يا نديم ابن جزئي اشتباهات از تا کوشد مي وي. بزند لطمه ، است اسالمي

 پلي: بنگريد) ودهب کيومرث گفته پارسي به سخن که کسي نخستين مثال که اين و فارسي زبان باب در مثال اي

 صدها که آن انبوه کتابشناسانه اطالعات و کتاب اين اصل در( 118 ص اسناد، بررسي: اول بخش گذشته، بر
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 آمده ديدپ آثار بزرگترين از يکي انکار يعني اين. کند ترديد دارد وجود آنها تک تک صحت بر خارجي گواه

 .اسالمي تمدن در

 و تازه کار دليل به گفته خط تاريخ باره در آنچه خصوص به و دارد وجود اغالطي کتاب اين در ترديد بدون

 دهها و ها اين اام باشد بنياد بي تواند مي رايج هاي اسطوره و اوهام با بودنش آميخته و داده انجام که بديعي

 که است آن بر وي. کند وارد اي خدشه کتاب اين کليت در تواند نمي روي هيچ به اغالط اين از مورد

 اطالعات يا که دهد مي قرار راهي دو اين سر بر را ما فارسي خط نوع سيزده باره در نديم ابن مغلوط اطالعات

 است هگفت قديم پارسي کتب و نامه خداي عنوان به وي را آنچه تمامي شويم مجبور يا بپذيريم را او مغلوط

 (.810 ص همان،) بود خواهد الکن کتيبه چند همان ماند مي ما براي پارسي کهن متون از آنچه و بريزيم دور

 بوده اقيب متني پارسي از که است همين دهد مي آزارش که چيزي تنها دهد مي نشان پيرار پور ترتيب بدين

 ترديد مهم کتاب اين اصل در ما نياز چه اما کرد، ترديد امر اين در ديگري هاي راه از تواندب شايد البته. باشد

 رد راحتي به را آنها از برخي متون و اسامي که آورده را ديگري کتاب هزاران فهرست که کتابي. داريم روا

 .يابيم مي ديگر مصادر

 ابن نام هب موهومي شخص دوش بر و نوشته ار کتاب اين شعوبيه از مشتي که است آن بر پورپيرار تصور

 هزار چند مجموعه يک در را فارسي عنوان ده چند مثال که است بوده آن اينان هدف و اند گذاشته نديم

 .بگنجانند عنواني

 براي او بيهوده هاي تالش سوم، قرن تا کتابي گونه هر وجود انکار براي پورپيرار اصلي ابزارهاي از يکي

 جودو اثبات به قادر کسي و است شفاهي هست، دوره آن از تاريخ اسم به آنچه تمامي که است آن دادن نشان

 هاي تالش اسناد بررسي دوم بخش گذشته بر پلي کتاب در نکته اين اثبات براي وي. نيست مکتوب متن

 طبري راگ: دنويس مي که آنجا است بخش اين در ها گيري نتيجه ترين مسخره. است کرده دنبال را اي بيهوده

 نبوده يگريد کتاب يعقوبي و قتيبه ابن تاريخ جز او زمان تا که است سبب بدان برد، نمي نام کتابي هيچ از

 ندس سلسله با که کساني و بوده طبري مآخذ جزو کتاب صدها که است حالي در اين(. 91 ص همان،) است

 کمترين هپاي بي مطالب قبيل اين به اسند،شن مي اسالمي تاريخنويسي در را اصلي هاي چهره و هستند آشنا

 در که يمياب مي در است ديده را مطلب فالن نوفلي االخبار کتاب در گويد مي مسعودي وقتي. ندارند اعتنايي

 ردهآو آن در مکتوب صورت به را اخبار که است بوده نوفلي محمد بن علي از پرحجمي کتاب سه قرن اول

 با مدهآ نديم ابن در وي کتب اسامي از آنچه مقايسه و توجه با کند مي نقل مدائني از طبري وقتي يا. است

 مي نديم اين در را وي کتب اسامي صحت شده نقل او از طبري تاريخ مختلف هاي بخش در که مطالبي
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 بن عبيداهلل بن حمدا حدثني: گويد مي اصفهاني ابوالفرج وقتي که بفهمد تواند نمي پورپيرار. کنيم تأييد توانيم

 شغولم که اين نه است عمار ابن از طالب ابي آل اخبار في المبيضه کتاب از نويسي رو مشغول واقع در عمار

 ابهاستکت فهرست واقع در که نجاشي رجال بين اي مقايسه است کافي ايشان. است شفاهي روايت يک نقل

 است بهتر يا. دريابد را نديم ابن مطالب درستي تا باشد داشته شيعه نويسندگان بخش در نديم ابن فهرست با

 حديثي تابک صدها روي از را کافي کتاب کليني که بفهمد و ببيند را مدرسي آقاي شيعه مکتوب ميراث کتاب

 .است بوده هجري دوم قرن از بسياري که است کرده تأليف

 نوانع به که شده هارائ مطالب. است عمر کردن تلف واقعا کتاب از بخش اين مطالب کردن دنبال حال هر به

 در ابکت تاريخ باب اين در که است مطالبي پالترين و پرت و ترين ارزش کم آمده بخش اين در استدالل

 زا شايد. ندارد هم کردن مرور ارزش حتي هاي انديشه اين از بسياري. شود گفته تواند مي سوم و دوم قرن

 .دارد فارسي سلمان تاريخي دوجو انکار باره در پورپيرار که است مطالبي بدتر اينها
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 (ينحس امام قيام باره در تازه تحليلي همراه) زيديه و اماميه ميان منازعه يا حسنين ميان مفاضله

 جعفريان رسول: نويسنده

 1113/  10/  03: سايت روي انتشار تاريخ

 

 ساسبرا کند مي تالش ،( ع) حسن امام صلح با مقايسه در( ع) حسين امام قيام تحليل در نويسنده: خالصه

 .دهد ارائه تاريخي معقول تحليل و تفسير يک معمول، تاريخي متون

 (الحسين و الحسن هبتنزي العين وسني تنبيه کتاب بر مروري)

 بحث آغاز

 بن حيدر بن علي نب محمد سيد اثر السبطين بني مفاخرة في الحسين و الحسن بتنزيه العين وسني تنبيه کتاب

 و 1031 سال در را وي تولد. است مکه مقيم عاملي جبل علماي از موسوي عاملي الدين نجم بن محمد

 و داشته ارتباط هم ايران با مکه، در اقامت و بودن، مليعا رغم به با وي. اند نوشته 1115 را وي درگذشت

 .است نوشته صفوي حسين سلطان شاه نام به قرآن احکام آيات تفسير در نيز کتابي

 لاالم امل کتاب در را اينان از بسياري نام. کردند مي اقامت مدينه و مکه در فراوان شيعي علماي دوره، آن در

 .کنيم مي مالحظه افندي عبداهلل ميرزا العلماء رياض و عاملي حر شيخ

 در تقلمس مقالي در سطور اين نويسنده را آنها از برخي شرح که بودند روبرو نيز هايي سختي با عالمان اين

 .است آورده صفوي دوره در سياست و فرهنگ دين، عرصه در صفويه کتاب

 سني علماي از برخي با آنان لميع و فرهنگي مراودات تا شد مي سبب حجاز محيط در افراد اين زندگي

 اين ايراني علماي ميان در که باشد چيزي آن از تر موسع اندکي آنان ديد دايره دليل همين به و باشد برقرار

 شناسانهکتاب حس اگر عالمان، قبيل اين که کرد تأکيد نکته اين روي توانمي خاص، طور به. شد مي ديده دوره

 مکه رد موجود سني منابع از بودند، حساس سني و شيعي معارف ميان قيتطبي هاي پژوهش روي و داشتند

 مينه و مراکز اين در فراوان هاي کتابخانه با بسياري رباطهاي و مدارس زمان آن. کردند مي استفاده مدينه و

 تشبرگ و رفت حال در اسالم جهان ديگر نقاط و مکه بين نيز زيادي آثار. داشت وجود عالمان هاي خانه طور

 شيعيان اب مقايسه در بيشتري مآخذ از بتوانند حرم، ساکن شيعه عالمان که داشت وجود امکان اين طبعا. بود

 .کنند استفاده ايراني
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 آوردم ورهد اين در مکه مقيم عالم يک تأليف العين سني و تنبيه کتاب بر شرحي مقدمه در را توضيحات اين

 شبه و تاريخي مشابه آثار با مقايسه در اثر اين شناسي، نبعم لحاظ به کم دست دهم نشان که آن هدف به

 اوداتمر آن شک بدون. است شده نوشته بيشتري مآخذ از استفاده با و تر غني ايران، در صفوي تاريخي

 و استدالل نوع طور همين و ديد زاويه لحاظ از کرد، مي کمک شناسي منبع بعد در که اندازه همان به علمي

 .دارد اهميت هم زاويه اين از اثر اين. گذاشت مي را خود تأثير مه نوشته پهناي

 همزمان است اثري. ندارد گيرد جاي کلي موضوعات چهارچوب در که مشخصي موضوع اثري کتاب اين اما

 آل ابانس في الطالب عمدة کتاب در که است ديدگاهي نقد آن خاص موضوع. نسبي و ادبي کالمي، تاريخي،

 .است شده ارائه الحسين بني بر الحسن بني ترجيح هبار در طالب ابي

 شناس نسب يک الطالب عمدة نويسنده(  181 - 311) عنبه ابن به معروف حسني علي بن احمد الدين جمال

 مورد درخور دقتي و روان، نثري با مرجع، کتاب يک حکم در اثرش، اين که است مذهب زيدي برجسته

 اثر، ينا باره در. است بوده کتاب تأليف از پس يعني اخير قرن شش رد نسب به عالقمندان غالب استفاده

 ارموي، دثمح تصحيح)) الفخريه الفصول نام به که آن متفاوت فارسي تحرير حتي و آن مختلف تحريرهاي

 (ش1111 تهران،

 و ، نايرا نجف، در بارها و بارها عمده کتاب. است شده گفته وافي و کافي مطالب خود جاي در شده، چاپ

 يکي :است تهياف انتشار نيز آن از تشجير دو کم دست. است شده چاپ( التوبه مکتبه رياض) سعودي عربستان

 ابوسعيدة علي سيد از الطالبعمدة تشجير في الراغب ديگري و(  1111 قم؛) ابوجميل مشجر عنوان با

 (.1183 :قم و نجف) الموسوي

 زيدي يينآ کلي طور به. دارد اماميه به انتقادي نگاه پراکنده صورت به و شده نوشته زيدي نگاه با عمده کتاب

 ليتک امر اين هرچند و است شده دانسته حسيني سادات به متعلق اماميه آيين و حسني سادات به متعلق

 .است واقعيت به نزديک نخستين قرون در خصوص به آن تاريخي تطبيق اما ندارد،

 اماميه تاريخي هاي ديدگاه از انتقاد صورت به موارد از برخي در و دارد وجود الطالب عمدة در گرايش اين

 کهن ادبي هاي نوشته در معمول طور به که ادبي مجادله يک درچهارچوب عالوه، به. است داده نشان را خود

 بني انيم مفاضله نوعي هم اينجا در....  يا کوفه و بصره ومدينه، مکه مفاضله مثال دارد، وجود عرب ادبيات در

 مذهب يزيد نيز عقيده لحاظ به و حسني خود عنبه ابن که آنجايي از. است شده مطرح الحسين بني و الحسن

 .است داده نشان الطالب عمدة در را خويش حس اين است،
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 في الحسين و الحسن بتنزيه العين سني و تنبيه کتاب نويسنده انتقاد مورد که است چيزي درست مطلب اين

 تاريخي هاي تحليل و تحقيقات براي را جديدي باب وي تا است شده سبب و گرفته قرار الحسين بني مفاخرة

 .کند تأليف را اثر اين و گشوده

 نويسنده

 در که است اديباني و نويسندگان از و عامل، جبل سادات از موسوي عاملي حيدر بن علي بن محمد سيد

 فاضل،» را او حر شيخ. است آمده منابع در کوتاهش الح شرح و داشته شهرت کافي اندازه به خود روزگار

 (.1/110: االمل امل) دارد سکونت مکه در وي که است گفته و خوانده «شاعر و اديب، صالح،

 و شدهن آراسته طبع زيور به تاکنون که دارد مکه در حسني دولت باره در سترگ اثري نويسنده اين فرزند

 الحسنية لةالدو بتمهيد السنية العقود تنضيد نام با مفصل اثر اين. است هآورد را پدرش از حالي شرح آن ضمن

 ثرا اين در نويسنده که را بخشي. است آن نشر حال در عراقي معاصر مورخان از نصار عمار دکتر که دارد نام

 از بخشي. است کرده درج( 9-1 ص) العين سني و تنبيه مقدمه در رجايي آقاي است، آورده پدرش باره در

 دهنويسن خان علي سيد به وي از اي نامه جمله آن از که اوست پدر ادبي هاي نوشته از انتخابي مطالب اين

 دست به وي مؤلفات از شرحي همچنين. است نوشته را آن طائف در 1111 سال در که است العصر سالفة

 .است آمده السنية قودالع تنضيد در که همانهاست نويسنده باره در مطالب بهترين بنابرين و داده

 دو هر تأکيد( 1/110 :الجليسنزهة. )است آورده وي حال شرح نيز مؤلف برادر فرزند مکي، عباس سيد

 ماهيجيس عبداهلل شيخ توسط وي براي ديگري حال شرح. اوست نظم و نثر و مؤلف ادبي جنبه روي نويسنده،

 داهللعب سيد. است ستوده فلک و نجوم و کالم و عربيه در را وي تخصص نيز او و آمده( 101: الکبيرة االجازة)

 ها حال شرح اين بندي جمع (51 – 11 :جزائري الکبيرةاالجازة. )است آورده وي از حالي شرح هم جزائري

 (109 – 101:البحرين لؤلؤة. )است داده دست به بحراني يوسف شيخ تازه نکاتي با را

 کتاب محتواي

 است، لحسينا بني بر الحسن بني ترجيح در او موضع خاطر به عنبه ابن از انتقاد مؤلف اصلي هدف که گفتيم

 وقتي عرب، انساب در حال، هر به. است شده نيز موجه هاي چهره از برخي از انتقاد به منجر که اي نکته

 ديگران ربراب در گرچه گرفتند، مي قرار يکديگر رودرروي طايفه دو اين تدريج به شد، مي ايجاد انشعاب يک

 که انچن بود؛ آن نمونه يک علويان و عباسيان ميان نزاع. داشت ادامه نيز اسالم از بعد قاعده اين. بودند متحد

 .بود تر رنگ کم و کمتر هرچند داشت، وجود بالطبع نيز ها حسيني و ها حسني ميان نزاع
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 چاپي هنسخ که آن دليل به متأسفانه اما است، نکته همين دقيقا داده، قرار توجه مورد نقد اين در ما مؤلف آنچه

 وشنر کتاب آغاز از. آورد دست به اثر اين نگارش از را مؤلف مقصود دقيقا توان نمي دارد، افتادگي ابتدا از

 سخهن. دارد افتادگي آغاز از مقدار چه که زد حدس توان نمي اساسا و افتاده کوتاه مقدمه يک از بيش که است

 اساس بر هرچند. است شده چاپ مرعشي اهلل آيت کتابخانه در موجود نسخه کي اساس بر صرفا چاپي

 هبود نجف اعالم از يکي خانه در که اي نسخه روي از را آن وي که است شده گفته مرعشي مرحوم يادداشت

 بر حال اين با. است کرده مقابله بوده طهراني محمد ميرزا نزد که ديگر اي نسخه با سپس و کرده استکتاب

 آن ضمن هک است بوده عنبه ابن از سخني پايه بر کتاب اصل است، گفته تنضيد در مؤلف فرزند آنچه اساس

 ازدواج به مربوط خبر از ترجيح اين داستان(. 15: تنبيه مقدمه) است داده ترجيح الحسين بني بر را الحسن بني

 مسأله ن،آ انکار و شهربانو باره در رسيده راخبا به توجه با عنبه ابن. شود مي آغاز شهربانو با( ع) حسين امام

 زهانگي با را مسأله اين اماميه که است آن بر و کرده تحليل بررسي امامي و زيدي مذهبي انگيزه روي از را

 از سياريب انکار مورد مطلب اين که اين به اشاره با وي. اند کرده مطرح الحسن بني بر الحسين بني ترجيح

 تابک اين اصلي موضوع عبارت همان دقيقا که کند مي نقل را عبارتي گرفته قرار مورخان و شناسان نسب

 :است اين عنبه ابن عبارت. است

 زا مولود است، آمده تواريخ در آنچه اساس بر که اين از خداست، رسول زاده که را الحسين بن علي خداوند

 آنان اگر حتي پذيرد نمي را فضيلتي معج براي عرب. است کرده نياز بي( يمين ملک يعني) باشد عقد غير

 قحطان هک چنان دادند، مي ترجيح عرب بر را عجم بايد بدانند فضيلت را پادشاهي بود قرار اگر. باشند ملوک

 ينا الحسين بني از شماري و عوام از برخي اما. نيست آنان براي اعتنا قابل اي مسأله اين اما. عدنان بر را

 به. تاس کرده جمع پادشاهي و نبوت بين الحسين بن علي که اند گفته و اند داده قرار توجه مورد را نسبت

 حسن داوال مادر الحسين بنت فاطمه که عالوه به. باشد ثابت مطلب آن اگر حتي نيست، طور اين من عقيده

 اين دباش لتيفضي کسري والدت اگر بنابرين. است يکي الحسين بن علي و او مادر که شده گفته و است مثني

 امام حسين، امام که حالي در بوده نيز حسين برادرش امام حسن، امام عالوه به. هست نيز حسن اوالد براي

 باره در هامامي سخن اين با اگر کنند مي مطرح الحسن بني که است فضيلتي اين. است نبوده حسن برادرش

 (819: الطالبعمدة). شوند مواجه اند،ساخته آنان که ديگري چيزهاي يا کسري از والدت

 (ع) حسين امام ازدواج خبر اصل باره در خود کتاب بخش نخستين در مؤلف تا است شده سبب مطلب اين

 يتملوک و عجم و عرب باره در مؤلف استداللهاي ساير سراغ به سپس و کرده ارائه را گزارشي شهربانو با

 وايحل من يظهر و: نويسدمي و داشته توجه قضيه اين طرح در او ديد زاويه به دقيقا که است آن مهم اما. برود

 (.13 ص) االمامية ال الزيدية الشيعة من کان انه تصنيفه
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 يلتفض را پادشاهي عرب، که است چنين عنبه ابن اصلي استداللهاي از يکي که آن مناسبت به ما مؤلف

 دانسته فضيلت يک را سلطنت دنبال به رفتن و برشمرده ها نمونه از برخي ذکر با را آن نادرستي شمرد،نمي

 اين صداقم وي. است کرده مختلف منابع از سلطان فضيلت در رواياتي نقل به شروع مناسبت همين به. است

 وي به اماحتر دانسته روايات آن مصاديق از نيز را اسالم غير سلطان بلکه متقي عادل سلطان تنها نه را روايت

 .دارد عثماني مراد سلطان ستايش در اشعاري وي خود که يمبدان است جالب. شمردمي الزم را

 الحسين نب علي در ملک و نبوت اجتماع از بحث عوام از برخي گويد که است آن عنبه ابن کالم در ديگر نکته

 نيب سوي از باره اين در اصراري ما: گويدمي و برخاسته پاسخگويي به نيز اينجا در ما مؤلف. اند کرده( ع)

 هک است سجاد امام براي «الخيرتين ابن» وصف همان آمده کهن متون در که اشارتي تنها. ايمنديده الحسين

 (.19 ص) است آمده زمخشري (1/111) االبرار ربيع در

 عمدة حاشيه در سروده که ابياتي در را آنها تمامي او و دارند زيادي مفاخر الحسين بني که گويدمي وي

 اين طرح چون. نيست حسين امام و حسن امام مقايسه مقام در البته او. است هکرد درج خود نسخه الطالب

 داندمي ناروا آنان، مقايسه در را بحث

 يستن چيزي باشد، درست اگر حتي شده، ياد شرافت يعني مطلب اين که است اين عنبه ابن بعدي سخن

 به اشرف به اکنون که «شريف» لقب همين نيست؟ چيزي چرا که دارد اصرار ما مؤلف اما. «بشيء ذلک ليس»

 زمان هر در و دارد افتخار آن به هم عرب و است فخري پادشاهي و ملک که است آن نشانگر رود، مي کار

 که يکس بر باشد، سلطنتي خاندان يک از مادرش که کسي. است بوده مطرح حسيني و حسني از همه براي

 الحسين، بني که دارد اشاره نکته اين به اينجا در که آن تشگف. دارد برتري باشد صعلوک يا بازار اهل پدرش

. اند دهکر ياد بوده اول خليفه که هم ابوبکر از خود والدت به که کند مي ياد يزدجرد از خود والدت به تنها نه

 (ع) صادق امام مادر فروه ام به اشاره اين(. 11 ص) است آورده شاهد عنوان به را رضي شريف شعر سپس

 .است بکر ابي بن محمد بن قاسم دختر

 هم الحسن يبن براي باشد، فضيلت امر اين اگر :بود گفته او. رود مي عنبه ابن بعدي نکته سراغ به اينجا در

 سنح اوالد مادر اند،بوده مادر يک از الحسين بن علي با شود مي گفته که الحسين بنت فاطمه زيرا هست؛

 اوالد ات دارد اصرار نيز او که شد روشن اکنون: گويدمي ما نويسنده. تاس( ع) طالب ابي بن علي بن حسن بن

 ييمبگو که است فضيلتي چه اين گفت مي که نبود همو مگر. نمايد کسري از والدت در داخل هم( ع) حسن

 است؟ شده الحسين بني نصيب عقد غير به مجوس والدت از
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 (ع) حسنين ميان مفاضله

 و برده حسين امام و حسن امام سوي به را مفاضله بحث که است اي گونه به عنبه، ابن مطلب آخرين اما

 دح و است امامي شيعه يک که ما مؤلف. است نبوده آن عکس اما بوده حسين برادرش امام حسن که گفت

 باره در آن، طرح اما رواست حسين و حسن اوالد باره در مطالب اين: گويد مي داند مي واال بسيار را امامت

 کسي که امنديده تاکنون من: نويسندمي وي. است جسارت امامي، يا زيدي سوي از چه بزرگوار، دو آن ودخ

 از مده،ع نويسنده که است آن ظاهر و امامي؛ نه و زيدي شيعه از نه ببرد، حسنين سراغ به را مفاضله از بحث

 نينچ نيز جماعت و سنت اهل که چنان .اندمذهب يک از زيديه با که اندنکرده چنين نيز معتزله. است زيدي

 .اندندانسته روا را اي مفاضله

 از نيسخ به اشاره که شود مي ايتازه بحث وارد رسدمي عنبه ابن نکته آخرين شرح به که اينجا در ما مؤلف

 حديدلا ابي ابن. است قيام عدم و قيام در( ع) حسين امام و حسن امام رفتار ميان مقايسه در الحديد ابي ابن

 را او انيکس و رفته باال مردم نزد قدرش تا شد سبب ياور، بدون ولو قيامش دليل به حسين امام که گويدمي

 ان اال» آيه به يکي زيرا. هستند مساوي دو هر ما نظر از: افزايدمي خودش سپس. دهند ترجيح حسن امام بر

 مؤلف(. 11/19:البالغه نهج شرح( )30 ص) است هپرداخت «دين اعزاز» به ديگري و کرده عمل «تقاة منهم تتقوا

 برادرش بر ار حسين باشد، اي مفاضله اگر کساني، بسا که دارد آن به اشاره الحديد ابي ابن سخن به اشاره با ما

 .دهدمي قرار هم انتقاد مورد را آن مساوات در الحديد ابي ابن استدالل نقل از بعد حتي. دهند ترجيح

 از ستفادها با عکس، به نه بوده حسين برادرش امام حسن، امام بود گفته که را عنبه ابن نکته اين ما نويسنده

 تامام زماني تقدم که کند مي توجيه چنين برادرش، و زيدي امامان از يکي باره در الزخار البحر از مطلبي

 صرف به که شده حمطر هم ديگري هاي بحث اينجا در طبعا(. 31 ص. )نيست فضل بر دليل( ع) حسن امام

 .کرد مطالعه را کتاب اصل بايد تفصيل براي و دارد اهميت است، تازه شيعه داخل کالمي مباحث در که اين

 مناسبت به و شده ناراحت آورده را «االمامية تقوّله مما» جمله عبارتش آخرين در عنبه ابن که اين از مؤلف

 به توجه با اماميه وي نظر به. است آورده( ع) حسنين رهبا در زيديه و اماميه هاي ديدگاه ميان اي مقايسه

 .است نبوده آنها ميان مفاضله پي در اصل از امام، دو هر عصمت باره در خود ديدگاه

. دارند عتدلم روشي عترت و صحابه با برخورد در که دارد نخستين شيعيان از ستايشي مناسبت به اينجا در

 تا اندتشيعم بيشتر و بوده رو ميانه که هستند شيعياني از همام، بن بدالرزاقع مانند کند،مي انتخاب که افرادي

 تا کوشد يم و کند مي نقل ديگر منابع و استيعاب در عبدالبر ابن ذهبي، از را عباراتي آنان باره در وي.  شيعه
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 يعيانش قبيل اين از مفصل نسبتا فهرستي وي. است معتدل و عاقالنه اندازه چه تا آنان مواضع که دهد نشان

 (.59 – 19 ص.)است داده دست به هستند، تابعين و صحابه ميان در که

 هيچ به و نداشته حسنين ميان اي مفاضله کمترين اماميه که دهد نشان زيديه به که خود عقيده تأييد براي اما

 و النبياءا تنزيه در مرتضي سيد که مطالبي بيان به دانند نمي حسين امام از کمتر را( ع) حسن امام صورتي

 خود از ادهاستف با مرتضي سيد از کوتاه حالي شرح آن از پيش. است پرداخته آورده مجتبي امام باره در االئمه

 .است داده دست به الطالبعمدة کتاب

 استفاده اب طوالني صفحات طي که است( ع) مجتبي امام امامت اثبات مناسبت، همين به او کتاب بعدي فصل

 يهعل حسن امام عصمت باره در طوالني بحثي طور همين. کندمي بحث باره اين در غيره، و تاريخي ذمآخ از

 اي مقايسه نيز اينجا در و آمده ادامه در معاويه با حسن امام صلح علت(. 180 – 55 ص) است آورده السالم

 روي وي عمده تکيه. است داده انجام ذهبي االسالم تاريخ مطالب با آورده التنزيه در مرتضي سيد آنچه ميان

 (.111 – 181) است عراق مردم و امام سپاه ضعف نقاط

 (ع) حسين امام قيام علت

 تهنک خاطر به بحث اين اصل که شد اشاره. است قيام اين علت و حسين امام قيام باره در وي بعدي بحث

. کردن ديگري و کرد قيام يکي. اشتندند ياوري امام دو هر که اين آن و بود گفته الحديد ابي ابن که بود اي

 هم آن که بحث اين در. دهد نشان را صلح علت تا کوشيد قبل بخش در است عصمت به قائل که ما مؤلف

 و بياءاالن تنزيه» در مرتضي سيد عبارات با را بحث وي. دهد مي شرح را حسين امام قيام علت است طوالني

 خود اهديدگ تاريخي، مآخذ از استفاده با کوشد مي سپس و کند مي ازآغ حسين امام قيام علت باره در «االئمة

 .کند اثبات را

 ابن يا بيذه که است مطالبي تاريخي لحاظ به و مرتضي سيد نظرات ديدگاهي، لحاظ به بخش اين منبع عمده

 اي ازهت هاي گاهديد توان مي مباحث اين البالي در. اندآورده شد کربال قيام به منجر که وقايعي باره در حجر

 زا خصوص به. کرد مالحظه بودف صفوي ايران در زمينه اين در رايج هاي نگاه از برخي با متفاوت که را

 باره رد را جالبي ديدگاه تواندمي بحث اين نويسنده، معتدل نگاه و تاريخي عمومي منابع به تمسک زاويه

 ورشش که اين و زبير بن عبداهلل قيام و حره قيام از مخالفان، کردن قانع براي وي. دهد دست به عاشورا واقعه

 حسين امام که ودب گفته که را ناصبي مالکي عربي ابن ديدگاه ترتيب بدين و کرده استفاده بوده جايز يزيد عليه

 (.191 – 111) است کرده نقد شد، کشته جدش شمشير با
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 اساس و بوده شده توجيه کامال دين، و عقل لاه ديد زاويه از کوفه، به حسين امام حرکت که دارد تأکيد وي

 به. است زهوتا ستودني کامال زمينه اين در وي شرح. بود گرفته صورت باره اين در که بود مکاتباتي روي آن

 ميتصمي شناسد مي خود که شواهدي و قرائن اساس بر فردي که است طبيعي امر اين سياست کار در وي

. دشناسننمي را قرائن و شواهد آن يا يابندنمي در را ها مصلحت آن از برخي ديگران که حالي در کند، اتخاذ

 غالب نظ اين به شده نوشته هاي نامه به اتکاي با کوفه، به رفتن در که است کافي همين حسين امام براي

 ميان در تازه (.118 ص) کند پيدا امامت امر بر استيالي و ببرد بين از را منکر تواند مي اقدام اين با که رسيد

 در را مطالب اين غالب وي. هستند تر جدي خوب کارهاي انجام براي ديگران با مقايسه در برخي مؤمنين

 .کندمي بيان مرتضي سيد هاي ديدگاه شرح

 اي هعالمان زبان با نيز شهر اين در موجود مختلف هاي گروه ميان گذاشتن تفاوت و کوفيان از وي تحليل

 شواهد تمامي وي نظر به که است همين دارد تازگي ها تحليل اين در آنچه(. 118 – 111 ص) است شده بيان

 تسياس حرفه به آشناي و عاقل فرد يک ديدگاه از( ع) حسين امام درست انتخاب نشانگر تاريخ در موجود

 تعبير با را عبارتش و دهد نمي مداخل گيري تصميم اين در را ماوراءي دانش وي. است کردن خطر و

 کرد خواهند من از متابعت مردم که اين از را او درک و کرده آغاز «ظنه علي غلب لما السالم عليه فالحسين»

 نقل هم را ديگري شواهد وي. است داده قرار حسين امام قيام مالک شوم فائق امور بر توانست خواهم و

 (.111 ص). الظن ذلک صدق دالئل من ايضا هذا و: که کند مي تأکيد هم باز و کرده

 مي دتأکي عباسي دولت حتي و طبرستان زيديه الزنج، صاحب مصر، در هافاطمي دولت اشاره با ادامه در وي

 تلک نشأت هل. »کردند آغاز را خود کار پيروزي به «گمان و ظن» همين روي کار شروع در هم آنان که کند

 بر نيز را راه سر مشکالت و پيروزي و ماسال اصل حتي وي(. 119 ص) «الظن غلبة من اال أمثالها و الدول

 .کند مي ارزيابي تحليل همين اساس

 ماما که اين و رسد مي تهلکه بحث به مرتضي سيد عبارات نقل در وي که آن تا يابد مي ادامه بحث اين

 .اردد ادامه 801 صفحه تا بحث اين. نيست التهلکة الي بايديکم التلقوا و آيه مصداق قيام بر اقدام با حسين

 سادات از برخي تاريخ و بيت اهل فضائل

. است( ع) اثناعشر امامان جمله از آنان اعالم از برخي ياد و( ع) بيت اهل فضائل بر مروري بعد به اينجا از

 در رديگ منابع از مؤلف که است هايي افزوده و المحرقه الصواعق از منقول همه از بيش کتاب، اين بخش اين

 مفيد شيخ ارشاد آنها از يکي و است، کرده نقل باره اين در مشهور مآخذ از که آنچه هايمن. دارد زمينه اين

 ازهت مطالب را آنها بايد که دارد آنان زندگي تاريخ و علوي معروف هاي شخصيت به اشاراتي گهگاه است،
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(. 889 – 881) دهد مي دست به را الحسن بني خاندان برجستگان از فهرستي مثال براي. دانست بخش اين

 .دارد تأکيد امامي و زيدي شيعه باور تفاوت بر مرتب ديگر موارد در و اينجا

 (ع) حسين امام نسل از اميراني

 نيب از هايي شخصيت معرفي به ادامه در دارد، حسني سادات نسل از اميراني به که کوتاهي اشارت از پس

 دولتي هک الحسين بني از هايي شخصيت سپس  و اندرسيده شهادت به که آنان اول قسم. پردازد مي الحسين

 . است ديگر آثار و الزخار البحر الطالب، عمدة هابخش اين مأخذ. اندآورده دست به

 است لسالما عليه الحسين بن علي بن اصغر حسين بن اعرج عبيداهلل بن جعفر يعني الحجه جعفر آنها از يکي

 آن از سپ بالفاصله اما است؛ الطالب عمدة از مطالب اين. داشتند بلخ در دولتي او اوالد و بود نيشابور در که

 ص) دارد تازگي که دهدمي دست به آنان از شرحي و وصفي و کند مي ياد مدينه در الحسين بني دولت از

811 – 811.) 

 البته .هستند مازندران ملوک از که هستند الحسين بن علي بن االشرف عمر طريق از حاکمان و اميران از نسلي

 هم را سألهم اين. است مغلوط بسيار آن شناسانه نسب اطالعات که است العنبريه النفحه کتاب نويسنده مأخذ

 .اند کرده بيان مکرر کرده، چاپ را النفحه کتاب خود که مصحح هم و مؤلف

 سال زا که است ديرزماني وي قول به که است صفوي دولت همين هم يکي الحسين، بني دولتهاي ديگر از

 (.819. )دادند تشکيل را دولت اين مختلف بالد تصرف با سمت اين به 501

 که است نکته اين يادآوري باز و النفحه همان منبع. است مشعشعي دولت الحسين، بني دولتهاي ديگر از

 کتاب بر خود که حواشي در را خبطها اين که گويد مي ما مؤلف و شده خبط دچار کتاب آن نويسنده

 در که افزايد مي و کرده ياد مشعشعي ملوک از خود سپس وي(. 811 ص. )است آورده نوشته الطالبعمدة

 ليسيدع قول از را خبر اين وي. هستند صفوي سادات يعني عجم ملوک سلطه تحت ناحيه آن ملوک ما زمان

 (.811 ص) است کرده نقل شنيده، وي از مکه در که خان

 و ردهآو اندبوده سادات از او زعم به که هند ملوک از برخي باره در صليف النفحه، از عبارتي نقل با سپس

 .است افزوده آن بر توضيحاتي سپس

 ططخ از نقل به مطالبي باره اين در. است مغرب و مصر فاطميان دولت اسالم، عالم در حسيني امراي ديگر از

 .است کرده نقل آورده را االثار و ططالخ ذکر في االعتبار و المواعظ يعني آن دقيق نام که مقريزي مصر
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 فتگ اين از پيش که آنان. دارد الحسين بني از باطني ملوک به اشاره بخش، اين پايان در که است جالب

 (.811 – 810 ص. )هستند باطن ملوک از سادات از برجستگان از بسياري اما بودند، ظاهر ملوک

 شيعه امام هشت حال شرح بيان به ابتدا «السبطين بني من الولا الصدر تراجم في» عنوان ذيل بعد، به اينجا از

 وي منبع. است آورده را ديگر شماري و يحيي و زيد حال شرح ادامه در و پرداخته يازدهم تا چهارم امام از

 لسؤول،ا مطالب المهمه، الفصول مانند کتاب چند از را مطالبش نيز او که است المحرقه الصواعق بخش، اين در

 آن از پس. ام آورده نکات از برخي افزون با را همو مطالب من که گويد مي وي. است گرفته الخواص رةتذک

. زوداف خواهم آن بر دارد، الصادق جعفر بن اسحاق و زيد باره در وي که مطالبي کتاب همان از استفاده با هم

 گفت توان مي مجموع در. شوديم آغاز «اقولي» کلمه با شخصيت، هر حال شرح ذيل او خود افزوده مطالب

 – 811 صص) بخش اين در ديگر منابع و صواعق کتاب اساس بر را امام هشت اين از خوبي حال شرح که

 .است آورده( 103

 

 مؤلف شناسي منبع

 و مکه رد وي زندگي دليل به تنها که است هاييرساله و کتابها از مؤلف گيري بهره اثر اين ويژگي از يکي

 علماي اراختي در معمول طور به کتابها اين. است داشته دستيابي آنها به آنجا، در موجود آثار به او دسترسي

 .است نبوده ايران

 :از عبارتند آثار اين از برخي

 دينهم خطيب مکي بخاري عبدالباقي بن محمد عالءالدين ابوالمعالي/  الحبوش محاسن في المنقوش الطراز

 (.551 تأليف)

 وي اراختي در کتاب از بخشي که است روشن و شده استفاده آن از کتاب جاي جاي در) ذهبي االسالم تاريخ

 (.است بوده

 وشتهن پاورقي در هم مصحح و کرده ياد فيروزآبادي المدينه تاريخ نام با آن از) طابه معالم في المطابه المغانم

 (.است نيافته را آن که

 نب محمد سيد/  سنن احسن السالکين ملوکه و والته و زمنال خلفاء بتاريخ حسن الشريف موالنا اتحاف

 سمرقندي حسين
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 کرده نقل فراوان کتاب اين از(. )1013 م) باکثير الفضل بن احمد شيخ/  االل مناقب عد في المآل وسيلة

 (.است

 الحديد ابي ابن/  البالغه نهج شرح

 بغداد تاريخ

 نيشابوري حاکم مستدرک

 بيهقي النبوه دالئل

 (.است شده گرفته رساله اين از قبلي موارد احتمال به) سيوطي الدين جالل/   السلطان في رسالة

 السيوطي الدين جالل/  الکبير الجامع

 .النهروالي الدين قطب/  النادرة المفردة باالبيات المحاضرة و المتمثل

 التجريد شرح

 عياض قاضي/  الشفاء

 خلکان ابن/   االعيان وفيات

 آورده او از اشعاري و کرده نقل کتاب اين از را بهايي شيخ حال شرح) الخفاجي الدين ابشه/  الريحانه

 (.است

 عبدالبر ابن/  االستيعاب

 الهيتمي حجر ابن/  المحرقه صواعق

 الهيتمي حجر ابن/  الهمزيه شرح

 اصفهاني ابوالفرج/  االغاني

 سمهودي علي سيد/  العقدين جواهر

 العصامي لملکعبدا/  العوالي النجوم سمط

 طبري الدين محب/  النضره رياض
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 در رجايي ديمه سيد توسط شده چاپ) بصدرالعالم الشهير الفتوح ابي بن محمد ابوفضيل/  العنبريه النفحه

 (.1115 سال

 مالکي مکي السفاقسي علي ابوالحسن/  المهمه الفصول 

 الهيتمي حجر ابن/  الحديثيه الفتاوي

 قلقشندي/  االرب نهاية

 (.تاس کرده نقل آن از صفويه برآمدن باره در اطالعاتي) النهروالي الدين قطب/  الحرام البلد بأعالم عالماال

 مقريزي عبدالقادر بن علي بن احمد الدين تقي/  االثار و الخطط ذکر في االعتبار و المواعظ

 

 گيري نتيجه

 خود مامانا به عصمت نظريه اساس بر اميهام که است نگاهي اماميه، و زيديه ميان بينش تفاوت اصول از يکي

 حالي در اين. دهد مي ارائه تحليلها هم و تاريخي هاي گزارش براي را خاصي قالب اساس، اين بر و دارد

 اين، بر هعالو. دارند متفاوتي نگره باره، اين در هستند، قائل حسنين براي که احترامي رغم به زيديه که است

 دکيان هاي بحث تا شد سبب امر اين(. ع)حسين امام نه بود حسن امام نسل در ربيشت بعدها زيديه، جريان

 آنان ميرس ديدگاه برخالف و معتبر غير امامي، شيعه نظر از که آيد پيش برادر دو اين ميان مفاضله زمينه در

 الشت حسن، امام صلح با مقايسه در حسين امام قيام تحليل در ما نويسنده همه، اين با. بود عصمت باب در

 تابک از بخش اين. دهد ارائه تاريخي معقول تحليل و تفسير يک معمول، تاريخي متون براساس کند مي

 تاريخ، و کالم علم ارتباط دايره در کلي طور به. است کتاب اين هاي بخش بهترين از يکي «العين وسني تنبيه»

 آنان مناسبات و امامي و زيدي معتقدات چهارچوب در هم را کوچکي شاخه توان مي شيعه، فکري حوزه در

 است زيچي آن از تر پردامنه و تر گسترده بسيار تاريخي، لحاظ به خصوص به آن ابعاد هرچند. داشت نظر در

 .ايمآورده اينجا در که

 

 :مقاله منابع

 سيد حيحتص عاملي، جبل حيدر بن علي بن محمد السيد ،(ع) الحسين و الحسن بتنزيه العين وسني تنبيه

 .ق1185 مرعشي، قم، رجائي، مهدي
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 ق1119 االندلس، مکتبة بغداد، الحسيني، احمد السيد تصحيح عاملي، الحر الحسن بن محمد االمل، امل

 ق1139 الحيدرية، مکتبة النجف، نورالدين، بن علي بن عباس السيد االنيس، االديب منية و الجليس نزهة

 .ق1158 قاهره، ابراهيم، ابرالفضل محمد تصحيح الحديد، ابي ابن البالغه نهج شرح

 سماهيجي الکبيرة االجازة

 رعشي،م قم، الحائري، السمامي محمد تصحيح التستري، الجزائري الموسوي عبداهلل السيد الکبيره، االجازة

 .ق1111

 ش1111 مرعشي، کتابخانه قم، رجايي، مهدي سيد تصحيح عنبه، ابن طالب، ابي آل انساب في الطالب عمدة
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 عاشورا نهضت باره در پرسش چند پاسخ

 جعفريان رسول: نويسنده

 1113/  10/  11: سايت روي انتشار تاريخ

 

 اب مختلف روايات ميان بايد شما. دارد اجتهادي روش يک ديگر علمي رشته هر و فقه ندهمان تاريخ: خالصه

 .برگزينيد دانيد، مي واقع به تر نزديک که را روايت يک اجتهادي _ علمي روش

 :است «عاشورا نهضت در تأملي» کتاب باره در دوستي پرشسهاي به  پاسخ در زير متن

 عامه کردن منحرف» و«عقايد در تحريفات»همچون عواملي -کربال يامق هاي زمينه - کتاب دوم بخش در -1

 عوامل، ينا اينکه به توجه با.است شده معرفي کربال قيام هاي زمينه ترين اصلي عنوان به «امويان توسط مردم

 ردموا اين لزوما گفت، توان مي آيا است؛ داشته وجود زمان آن عرب جامعة در نيز عاشورا قيام از بعد و قبل

 دارد؟ ودوج عليّ رابطة مذکورچه عوامل و عاشورا حادثه بين ديگر عبارت به است؟ بوده کربال قيام ساز زمينه

 را عللي نآ براي بايد بدانيم اسالمي سياست و اسالم طبيعي مسير برخالف حرکتي را کربال حادثه ما اگر

 اين ماهيت زيرا. پرداخت اخالقي يدشا و سياسي و فکري علل به بايست مي زمينه اين در. کنيم جستجو

 ترتيب بدين. است امور همين در هم آن دادن رخ داليل الجرم و دارد اخالقي و فکري و ديني جنبه حرکت

 .کنيم جستجو عقيدتي و اسالمي مباحث در نخست، وهلة در را انحراف اين بستر بايد ما

 حسين امام دوره در «اسالم» از عمومي تصور که است همين رسد مي ذهن به باره اين در که اي نکته اولين

 عوض عقايد اصلي صورت که اين جز تفاوت اين. است کرده تفاوت بوده( ص) رسول عهد در آنچه با( ع)

 فاتو از پس از را آن رشد به رو روند و بشناسيم را تغيير و تفاوت اين بايد ما. شد نخواهد توجيه شده،

. نيمک مي ياد عقايد در تحريف عنوان با آن از که است چيزي همان اين. کنيم دنبال کربال تا( ص) خدا رسول

 ودوج زمينه اين در که هايي ديدگاه دوره به دوره و شود انجام بيشتري عمق با کار اين است ممکن البته

 اوتمتف حدودي تا شناخت مي( ع) علي امام آنچه با شد مطرح خلفا توسط که اسالمي. شود بررسي داشته

 مردم، ميان جاري و عمومي تصور اما کرد مي معرفي پدرش که بود اسالمي رو دنباله( ع) حسين امام. بود

 دوره هب دوره کردم اشاره که طور همان البته. بود کرده ترويج گذشته حاکميت که بود اسالمي از برگرفته

 «بوده شرور مشت يک دست سيرا دوره اين در دين» فرمايد مي( ع) علي امام که اين. شد مي بدتر اوضاع
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 اين .است خاص دوره يک در دين با کردن بازي هست، آنچه. کيست حضرت مقصود که شود تحقيق بايد

 باشد، اشتهد کربال حادثه با روشني رابطه ديني تحريفات اين که اين اما. کردن تحريف همين يعني کردن بازي

 مدع به شده تحريف اسالم. بشناسيم را ها اسالم و ها گاهديد تفاوت و انحراف نوع ما که دارد اين در ريشه

 زج به. دارد انحرافات همين در ريشه است ديني رخداد يک که کربال ترديد بدون. اصيل و درست اسالم و

 و سراييک شاهانه حکومت ايجاد خاص طور به و سياسي انحراف از بخشي البته. نيست پذيرفته چيزي اين

 و ستا ديگران با متفاوت( ع) علي امام نظر مورد اسالمي سياست. است مستبدانه هخالص طور به و قيصري

 .کربالست حادثه موجد که است تفاوت همين

 لمقات انتخاب نوع. است آمده مختلف مقاتل به اشاره با «کربال واقعة از اي نامه گزارش» کتاب اين در -8

 استک؟ بوده اساسي چه بر کربال رويداد از مختصر گزارش اين به دادن سامان براي شما توسط

 روش با مختلف روايات ميان بايد شما. دارد اجتهادي روش يک ديگر علمي رشته هر و فقه همانند تاريخ

 رد اجتهادي روش. برگزينيد دانيد، مي واقع به تر نزديک که را روايت يک و کرده انتخاب اجتهادي علمي

 نشده عريفت و تبيين چندان اسالمي سنت در کم دست شده، تبيين هفق براي اصول علم در آنچه مثل تاريخ

 هادياجت روش اسالم، تاريخ حوزه در خصوص به اما شده نوشته تاريخ در تحقيق روش باره در آثاري. است

 و کرد تبعيت علمي اصول از بايد هم زمينه اين در. شود بحث آن روي خاص طور به بايد و است ويژه ما

 به تنداش توجه زمينه، اين در مسائل ترين طبيعي از يکي. داشت عنايت دوره اين اختصاصي مسائل به هم

 ام رسدمي نظر به. گيرد قرار نظر مد بايد که هست هم ديگر اصل دهها. است تاريخي دوم و اول درجه منابع

 رجهد منبع. کنيم کار و کرده توجه مستقل علم يک عنوان به اسالم تاريخ حوزه در اجتهادي روش روي بايد

 هم اي قصه و داستاني منابع طور همين و دوم درجه منابع. دارد را خود خاص تعريف کربال تاريخ در اول

 است، «عاشورا نهضت در تأملي» کتاب از مهمي بخش که «نامه گزارش» در. دارد را خود خاص هاي ويژگي

 نم،ک استفاده کربال رخداد بازشناخت براي دوم درجه نهايت و اول درجه منابع از تا است بوده اين من تالش

 زمينه اين در هک کنممي اعتراف. امرفته پيش درصد نود از بيش زمينه اين در. نکنم استفاده داستاني منابع از اما

 اجتهادي رساله يک عنوان به را رساله اين ابتدا از من که است اين هم آن دليل. ام نکرده عمل روشمند هنوز

 زارشيگ عنوان با که کتاب ديگر بخش اما. بدهم آن به اجتهادي صورت يک تا کردم تالش بعد اما ننوشتم

 ترواي يک نامه، گزارش که حالي در. دارد تحليلي جنبه نامه، گزارش برخالف کربالست، رويداد از ديگر

 ايدب عاشورا هضتن در تأملي کتاب باره در اساسا. است آمده نکات برخي آن البالي در که است تاريخي

 .کربالست باره در بنده مقاالت مجموعه بيشتر که بگويم
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 هب حکومت گرداندن باز براي ممکن سياسي تالش آخرين را کربال(« ع)حسين امام شهادت حکمت»  در -1

 نيست؟ اقدام اين براي تاريخ در بعدي هاي تالش نافي  اين ايد،آيا کرده تلقي( ع) علي آل

 ستا اين است علي آل به حکومت بازگرداندن براي سياسي تالش آخرين کربال که، لهجم اين از مقصودم

 است، بوده( ص) رسول رحلت از پس از که روندي همين و مردم همين جامعه، همين کليت پذيرش با که

 ار خالفت تا شد درخواست( ع) علي امام از وقتي کنم، عرض بايد واضح طور به. است تالش آخرين اين

 جهت همين به. است دشوار اصيل اسالم به جامعه اين و مردم اين گردان باز کرد احساس حضرت رد،بپذي

 که يدام اين به پذيرفت، را آن خود شروط کردن مطرح و مردم اصرار از پس تنها و نپذيرفت ابتدا در ايشان

 ادامه رد. ننشست ثمر به شتال اين. بازگرداند اصلي مسير به را جامعه همين کنم مي تأکيد را، جامعه همين

 وقتي. تاس اصلي مسير به اسالمي جامعه بازگرداندن براي تالش آخرين کربال گفتم که است ديدگاه همين

 عوض را خود مسير تا کردند تالش آنان. شدند نااميد اسالمي جامعه اين از( ع) ائمه خورد، شکست کربال

 البته. نندک حفظ طريق آن از را اسالم و بپردازند خود شيعيان به صرفا و نداشته جامعه اين کار به کاري کرده

. بود يگريد نقطه به آنان اميد اما باشند، نداشته اسالمي جامعه با تعاملي هيچ که نبود اين سياست، اين معناي

 در را يکس هر و کنيد تعامل ديگران با گاه تکيه آن اساس بر و باشيد داشته ديگري گاه تکيه بايد شما

 ياسيس حرکت به دست زودي اين به امامان که اين. باشيد داشته تعامل او با و کرده تعريف خاص چهارچوبي

 اي هنقط به شيعه جامعه که است اين مهم. ندارد را کار اين حق ديگر کس هيچ که نيست اين معنايش نزدند،

 شيعه جامعه. باشد آن به نرسيد و حکومت عرصه در سياسي تحول يک ايجاد براي گاه تکيه يک که برسد

 .برسد نقطه اين به توانست تا کشيد طول قرنها

 از بيش بعد، به 1193 سال اسالمي انقالب از کربال، رويداد دربارة ها، روايت و ها تحليل شما، نوشته در -1

 عهاقو اين واقعيت شناخت از را ما ها تحليل اين مجموع در که است اين پرسش اکنون. است سياسي پيش

 تهداش فاصله زمان مطالبات و ها خواست از که داد ارائه هايي تحليل توان مي آيا نزديک؟ يا است کرده دور

 هچ تا عاشورا نهضت از شما تحليل کنيدمي فکر شود؟نمي حکم همين مشمول هم شما تحليل آيا باشد؟

 است؟ حال زمان مطالبات و ها خواست از متاثر ميزان

 ايه گفتمان اسير ديگري زمان هر از بيش واقعه يک تحليل در شديم، دور تاريخ تهادياج روش از ما وقتي

 هادياجت قالب در آن شناخت به نياز که حالي در شناختيم، نمي اجتهادي را اسالم تاريخ ما. شد خواهيم رايج

 در ينا و دهيم ائهار تحليلي هست و بوده ما هويت جزو که عاشورا از بوديم مجبور ما ديگر سوي از. داشتيم

 ميان رد شدن اسير براي دليل يک بنابرين. نداشتيم آن درست شناخت براي اجتهادي قدرت که بود حالي
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 واقعيت به رسيدن دنبال علمي روشهاي با بايد ما. است اجتهادي روش نداشتن همين رايج هاي گفتمان

 وجود اول درجه منبع کتابهاي همين رد که است هايي واقعيت همين مقصودم. بوديم رويداد اين تاريخي

 اجتهادي روش در. است تاريخي و درست آمده اوليه منابع در مطلبي که اين صرف بگويم خواهم نمي. دارد

 .شود رعايت بايد که دارد وجود هم ديگري مسائل ما

 سراغ لوگوايدئ و سياسي و متخصص غير افراد که است همين عاشورا شدن گفتماني باره در ديگر نکته يک

 ما. اقعو به رسيدن براي نه کنند مي استفاده تاريخ از روز معضالت حل براي اينها. روند مي ما مذهبي تاريخ

 روش همان به باز مطلب اين. خواهد مي تخصص نيز ها حوزه اين در کردن نظر اظهار که بگيريم ياد بايد

 فقه بايد ام. نيست متخصص که گيريم مي افرادي از گاه را خود دين ما که تأکيد اين با گردد، مي بر اجتهادي

 اند کاره مهه برخي. متکلم از را کالم و فيلسوف از را فلسفه که چنان مورخ از را تاريخ اما بگيريم، فقيه از را

 ودمخ که اين احتمال حال اين با کنم، مي نگاه قضيه اين به تاريخي منظر از من. کنندمي اظهار چيز همه در و

 فتهگ سخن يا اند زده قلم زمينه اين در که افرادي غالب اما. دهم مي را باشم جاري هاي گفتمان تأثير تحت

 عاشورا زا استفاده زاويه با رايج سياسي و اجتماعي و مذهبي هاي بيش اساس بر بلکه تاريخي منظر از نه اند،

 هاي فتمانگ تأثير باره در مفصل مصاحبه کي بنده. کنند مي نگاه قضيه به جامعه در تغيير ايجاد و مردم براي

 دهش چاپ هفدهم دفتر تاريخي مقاالت در آن متن که داشتم عاشورا تحليل در انقالب از پس و پيش رايج

 .است

 به را ما تواند مي عاشورا حادثه از هايي روايت چه -شيعه جامعة در(ع)حسين امام نهضت آثار بخش در -9

 کند؟ نزديک مهم اين

 خصوص به سياسي هاي جنبه از و دارد را خود خاص نکات که تاريخي عاشوراي يکي. داريم عاشورا دو ما

 قابل لهيا طراحي با رخدادي يک عنوان به که مذهبي عاشوراي ديگري. دارد و داشته شيعه تفکر بر تأثيراتي

 يکي. ستا فراوان اينچنيني هايپديده دين، در زيرا نيست، آن بودن معنا بي معناي به دومي اين. است تفسير

 است، واقعي و تاريخي رويدادها اين که است درست. است اسماعيل و هاجر و ابراهيم داستان همين آنها از

 جنبه زا مراتب به شود، استوار پايه آن بر حج اصل تا است شده سبب که همان يعني آن، بودن الهي جنبه اما

 رودو داستان نظير را داستانها قبيل اين برخي که است حدي هب اهميت اين. است تر مهم آن بودن تاريخي

 وقايع از يبرخ که است اين در نکته. نيست چنين البته. دانستند سمبليک او، اخراج سپس و بهشت به آدم

 صرفا ار تاريخ ما است قرار اگر. است تاريخ از ما تفسير اين. الهي و تاريخي. دارد سويه دو ماهيتي تاريخي،

 اين من عقيده لبتها. نيست قائل تاريخ براي الهي بعد هيچ که تفسيري بوديم، ماترياليست يک که بفهميم مادي
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. پذيرد مي ودخ به گفتيم حسين يا ابراهيم يا آدم باره در که معنايي به الهي تفسير تاريخ جاي همه که نيست

 يک در صرفا عاشورا از ندخداو هدف. است کرده انتخاب خودش خداوند که است خاصي مقاطع مقصود

 مذهبي روايت قدر اين تاريخي، حادثه يک باره در که است ممکن مگر اال و. است نبوده سياسي گذاري تأثير

 لهيا روايت و دارد را خود خاص نتايج تاريخي روايت من نظر به باشد؟ امامان سوي از شگفت تأکيدات و

 همان نقل لحاظ به دوم بخش در. دارد را خود خاص ثارآ که است معنوي هاي جنبه داراي نيز ماجرا اين

 .داريم تکيه خاصي هاي جنبه روي اما کنيم مي نقل را تاريخي داستان

 اتتحريف از بسياري باني و باعث را «صفوي حکومت» که دارد وجود هايي قرائت عاشورا واقعة دربارة - 1

 خصوص در سلسله اين رسد مي نظر به ، کتاب زا متفاوتي هاي بخش در که حالي در داند، مي ها بدعت و

 کجاست؟ از تناقضات اين منشا مائيد بفر است، شده تبرئه اتهاماتي چنين

 امر اين گرچه. يافت دست حکومت به شيعه که بود اين آن و شد مطرح اي تازه پديده يک صفوي دوره در

 اول هدرج علماي توسط دوره اين در عتشي فکري مسير حال، هر به اما نگرفت صورت تمام و تام صورت به

 فکري ايه نزاع تاريخ، ديگر ادوار مثل دوره اين در. شد تبيين و تعريف بودند ارتباط در نيز حکومت با که

 دوره در. بودند حاکم صوفي و کالمي و فلسفي – فکري هاي جريان اول دوره در مثال. آمد پديد خاصي

 لوازم اينها کدام هر. آمد غالب گري اخباري جريان اخير دوره در و داشت غلبه فقهي اجتهاد جريان مياني

 به. کرد مي قلمداد منحرف را ديگر طرف کدام هر که بود اي گونه به منازعات اين. داشت را خود خاص

 لقف گري اخباري اصوال. شد داده نشان کمتري تحمل ديگر، هاي جريان به نسبت اخير، دوره در خصوص

 ام که اين. است مغز کردن قفل از ديگري نوع هم زده يوناني فلسفه بر تعصب هرچند ، است عقل کردن

 و بود انديشه و تفکر اهل ميان منازعات. نداريم روشني دليل بدهيم، نسبت صفوي حکومت به را انحرافات

 ولتد مثال براي که زاويه اين از البته. کرد مي ايجاد را مشکالتي که بود آنها ناپذيري تحمل و تعصبات

 متقابال و دهش شديدتر و تندتر اي فرقه هاي تنش که شد مي حاصل نتيجه اين بود، درگير عثماني با صفوي

 مذهبي التتماي مقابل در تقريبا صفوي شاهان که بگويم توانم مي صفويه باره در. بود اثرگذار هم دولت روي

 بنابرين. دکنن علم قد آنان برابر بخواهند که ندنداشت خاصي علمي فضل خود که عالوه به بودند، تسليم علما

 از يصفو ايران کامل شدن جدا داشت، وجود که مشکلي. بود علما اختيار در مذهبي و فکري گيري تصميم

 زماني .نداشت مطلوبي نتايج امر همين و بود اندک مسلمانان ميان علمي روابط. بود ديگر اسالمي کشورهاي

 در که داشت را خود خاص نتايج بودند، يکديگر کنار در بغداد در پنجم يا چهارم نقر در سنيان و شيعيان که

 شيعه رفک باروري در دوره، اين در شيعيان عمل آزادي متقابال البته. داشتيم مشکل جهت آن از ما صفوي دوره

 هک کنم عرض يدبا عاشورا باره در شده ايجاد انحرافات باره در خاص طور به اما. بود مؤثر ديگر جهتي از
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 شامل تنها امر ناي. بود شده آميخته گويي قصه به اسالمي نگاري تاريخ برسند، قدرت به صفويه که آن از پيش

 ايران در. بود شده علت بر مزيد هم آن ايراني نوع. بود شده مبتال بليه اين به اسالم تاريخ بلکه نبود، شيعيان

 اريخنويسيت روي سنت اين. بود شده آميخته داستان و سطورها با که داشت وجود خاصي سنتي نويسي تاريخ

 که حالي در و خراسان در هم آن شد، نوشته 510 سال در الشهداء روضه کتاب. گذاشت تأثير نيز عاشورا

. بود تهگذش دولت اين تشکيل آغاز از سال سه گرچه بود، نرسيده ناحيه آن به صفوي اسماعيل شاه پاي هنوز

 در لکهب صفويه ناحيه از نه کرده رسوخ عاشورا نگاري واقعه در نويسي داستان ناحيه از حرافيان اگر بنابرين

. است شده نچني ايراني تاريخنويسي سنت هاي قالب از قالبي در خصوص به و صفوي از پيش نويسي تاريخ

. شود مي تريشب ها گيري سخت تدريج به شود مي مذهبي دولت يک وقتي که باشيد داشته توجه بايد کل در

 قرار دليل هب مذهبي سختگيري حالت که است اين هم دليلش. است بررسي قابل تجربي صورت به مسأله اين

 براي دهستن مذهبي که کساني طبيعي صورت به و شود مي قانونمند حکومتي چهارچوب يک در آن گرفتن

 و خواهد مي مراقبت امر اين. فزايندا مي ها سختگيري اين بر اند شده تر مذهبي هم باز دهند نشان که اين

 .داشت خواهد نامطلوبي عوارض اال

 شدهن ارائه اي ترجمه کتاب عربي جمالت کلي طور به و روايات احاديث، از بسياري براي شما کتاب در -3

 به د؛شو مشکل دچار کتاب مباحث از برخي فهم در عربي زبان به آشنا نا مخاطب شود مي باعث واين است

 ؟است نرسانده کتاب بودن دست يک به آسيبي ، کتاب در موجود عربي متون ترجمة عدم  آيا ماش نظر

 يعرب جمالت متأسفانه که است اين هم يکي که دارد ايراد و عيب چندين عاشورا نهضت در تأملي کتاب 

 يگرد تهنک. شود برطرف بايد و است کتاب عيب اين. است نشده ترجمه بعضا آمده، متون از نقل به که

 نبايد خواند مي را کتاب که کسي که است اين بنده توصيه. است کتاب مختلف هاي بخش ميان ناهمگوني

 به بار هر که است مقاالتي بر مشتمل کتاب اين. خواند مي فصل چند با را منسجم کتاب يک که کند تصور

 يا انيسخنر براي نويسنده که بود اي ساده هاي متن آنها از برخي. است شده تأليف آنها از يکي مناسبتي،

 گونيهم که شد آن نتيجه. آمدمي در مقاله شبه يا مقاله صورت به سپس و کرد مي آماده تلويزيوني برنامه

 .نيست کتاب هاي بخش ميان
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 ايران در اسالم پيشرفت چگونگي باره در يادداشتهايي

 جعفريان رسول: نويسنده

 1113/  10/  80: سايت روي انتشار تاريخ

 

 در ،اتحانف طرف از معتنابهي خارجي فشار و زور اعمال بدون ،ايرانيان تمام تقريبا: نويسدمي اشپولر: خالصه

 .گرويدند اسالم به ياندک قرون مدت

 دنش مسلمان عمده تفاوت. کشيد درازا به زماني مدت معمول طبق گرچه پذيرفت را اسالم راحتي به ايران

 ند،شد مسلمان قرن چهار سه طي گرچه مردم اکثريت تقريبا ايران در که بود اين ديگر نقاط با ها ايراني

 اگر يا شدند مسلط هامسيحي آن در باز و ماندند سيحيم غالبا بوميان اسپانيا مانند که ديگر نقاط برخالف

 .ماندند باقي خود آيين بر بزرگي مسيحي جوامع آوردند اسالم اکثريتي

 مدت در ،فاتحان طرف از معتنابهي خارجي فشار و زور اعمال بدون ،ايرانيان تمام تقريبا:  نويسدمي اشپولر

 هايدسته متمادي هايقرن تا اسپانيا و مصر ،فلسطين ،سوريه ،هرينالن بين در. گرويدند اسالم به اندکي قرون

 نانچهچ نمودند، غلبه مسلمين بر کلي طور به يا سرانجام و کردند حفظ را خود هستي مسيحي مذهبي بزرگ

 ايداريپ تريکوچک هايدسته صورت به که آن يا و گرفت صورت آن شمال دولت مجدد تسلط با اسپانيا در

 (810 ـ 815/ 1 ايران تاريخ. )فلسطين و ،مصر،سوريه مثل) ماندند باقي نموده

 در ها يزرتشت البته. آيدمي دست به فراواني اخبار الي به ال از اسالم به هاايراني از بسياري سريع گرايش

 بود آنان مراکز ترين اصلي از يکي که فارس. ماندند باقي قرن چهار تا دو کم دست براي شهرها از بسياري

( 8/110)  التقاسيم احسن مديون عمدتا را اطالع اين. بود داده جاي خود در را زيادي زرتشيان چهارم قرن تا

 :شد يادآور توان مي را نکته چند ها ايراني آوردن اسالم متعدد داليل باره در. هستيم

 هجاذب و برتري موقعيت لميع نظر از اسالم که طوري به است تحول  اين مهم داليل از فرهنگي داليل. 1

 به و خورده پيوند ساساني طبقاتي نظام با زرتشتيآيين برابر، در. داشت زرتشتي آيين با مقايسه در بيشتري

 نتخابا توانستندمي آيين دو اين ميان درمقايسه مردم که بود طبيعي. بود درآمده اشرافي آيين يک صورت

 .باشد فراهم هم ديگر شرايط  که آن به مشروط البته باشند، داشته بهتري



946 

 

 بدون يحت نقاط از بسياري در هرچند داشت معنا ايران خصوص در البته که است نظامي داليل ديگر نکته. 8

 نوعي يجادا براي آنها شدن پيروز و مسلمانان تسلط نفس ديگر، عبارت به. يافت رواج اسالم هم نظامي تسلط

 تا ند،نداشت نظامي غلبه آغاز در مسلمانان که ديلمستان و گيالن مردمان. داشت اهميت ديني و فرهنگي هيمنه

 را اسالم توانست فرهنگي داليل به زيدي اطروش ناصر مانند شخصيتي آن تا بودند خويش آيين بر قرن دو

 مي هآماد آييني و فرهنگي تغييرات براي را زمينه قوم، يک سياسي شکست کل در. دهد رواج مردم ميان در

 .باشد فراهم ديگر شرايط که آن به مشروط هم باز دکن

 بين از بود شتيزرت آيين پشتوانه که ساساني دولت که اشارت اين با بيشتر است سياسي داليل ديگر نکته. 1

 ورتص جديدي آيين به اتکاي با اي تازه حمله که اکنون. بود ديني ـ سياسي دولت ساساني دولت. رفت

 مشکل اب نداشت سياسي حامي ديگر چون و کشيد مي چالش به را قبلي آيين تنخس درجه در بود گرفته

 .ساخت مي روبرو

 عربي ايلقب که طوري به بود، ايران در اعراب استقرار آن ترين مهم شايد که بود اجتماعي داليل ديگر نکته. 1

 گفت بايد روشني هب. داند رواج را اسالم تدريج به و گزيدند سکونت ايران مختلف شهرهاي در زيادي

 صورت هب گاه استقرار اين. است بوده ايران در اسالم موفقيت داليل ترين مهم از يکي ايران در اعراب استقرار

 کاربرد ينا البته که بود فردي صورت به نيز گاه. دادندمي اختصاص خود به را ايمحله که چنان بود، ايقبيله

 شهري رد استقرار با بتوانند که تابعين يا صحابه از علما ميان از تهبرجس هاي چهره حد در مگر نداشت مهمي

 داده اسکان يعرب قبايل ايران شهرهاي بيشتر در که است گفتني. کنند کمک علمي مدرسه و مکتب برپايي به

 جمله آن از که شد ساخته قبايل نام به امويان دوران در که مساجدي که است جرجان شهر نمونه يک. شدند

 الحمراء مسجد ،قريش مسجد ،محارب مسجد( زهير بن علي مربعة) زهير بن علي درمحله ،بجيله جدمس

 سجدم العطار، راه برجوب مسجد به المعروف العشيره مسجد اسد، بني مسجد ،رافعابي ابن بمسجد المعروف

 ،بهثعل بن تيم مسجد ،عجل بني مسجد االزد، مسجد ،ضبه بني مسجد ،مسجدهمدان ،خثعم مسجد ،الموالي

 رانتشا از گزارشي البلدان کتاب در يعقوبي(. 15 ص ،جرجان تاريخ) است ديگر شماري.... و. سنان بني مسجد

 نگرفته ورتص مفصلي و مستقل تحقيق تاکنون باره اين در. است داده دست به ايران شهرهاي در عربي قبايل

 .است

 گزارش. دادند رواج هم را تشيع که کردند منتشر را اسالم تنها نه و شدند ساکن هااشعري طايفه ،قم در

 .است داده دست به يعقوبي را ايران در حضوراعراب
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 اعراب ارهب در سغد مردم. گرفتند انس آنها با تدريج به اما بودند ناخشنود اعراب حضور از بوميان گاهي البته

 بريط) ايمشده ايمن آنها از نيز ما و اندشده ايمن ما از و ايممانده آنها با و اندآميخته ما با قوم اين: گفتندمي

1 /951.) 

 يا. کرد اشاره( 113/  1 المحدثين طبقات) اصفهان به جبير بن سعيد سفر به توان مي ،فردي صورت به اما

 دبودن مؤذن هنوز سوم قرن تا او نسل و داد قرار مؤذن را او اشعري ابوموسي که دراصفهان واقد شدن ماندگار

 (.1/195 المحدثين طبقات)

 در ها ايراني از بسياري که اين بر عالوه. اندآمده اصفهان به صحابه از نفر هيجده که اين شگفت نکته يک

 حکايت مالسال عليه علي امام با ايراني يک ديدار از زير خبر مثال براي. کردند مالقات را پيامبر صحابه عراق،

 :دارد

 يقال وردة له ةبغل علي اصلع شيخ فاذا ،الکوفه بکناسة ابي مع کنت: قال: گويد مي االصفهاني ليمانس بن داود

 طبقات) طالب ابي بن علي هذا العرب شاه شاهن هذا قال هذا؟ من! ابه يا: فقلت ،الناس احتوشه قد ،دلدل له

 (.131/  1 المحدثين

 اين شهر اصلي محالت در عرب اسکان با آن حل و آن يها دشواري و بخارا در اسالم رواج باره در اما

 :است جالب عبارت

 بار هس مسلم بن قتيبة. آوردندي ردّت باز ،بازگشتندي عرب چون باز و ،شدندي مسلمان بخارا اهل باري هر

. گرفتب را شهر کرده حرب قتيبه چهارم بار اين. بودند شده کافر آورده، ردت باز بود، کرده مسلمان را ايشان

 ختس برايشان کار طريقي هر به بنشاند، ايشان دل اندر مسلماني و کرد، آشکار اسالم بسيار رنج بعد از و

 بخارا اهل که ديد صواب چنان قتيبه. کردندمي پرستي بت باطن به و ظاهر به راپذيرفتند اسالم ايشان و کرد

 تا ندباش خبر با ايشان احوال از و باشند ايشان با عرب تا دادند عرب به خويش هايخانه از نيمه يک فرمود

 عظيم دّجِ و برداشت گبري رسم و کفر آثار و کرد، آشکار مسلماني طريق بدين. باشند مسلمان ضرورت به

 ودفرم را مردمان و کرد بنا جامع مسجد و کرد،مي عقوبت کردي تقصيري شريعت احکام در که هر و کردمي

 .کناد او آخرت ذخيره خير اين ثواب تعالي ايزد را بخارا اهل تا ندآورد آدينه نماز تا

 هداشت خواندن نماز براي جايي تا کردند مسجد ساختن به شروع آنان محالت، در اعراب استقرار با همزمان

 اتطبق رد. شدمي کاسته زرتشتيان نفوذ از مرور به شدمي ساخته هاآتشکدهجاي به مساجد که آنجا از. باشند
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: اه آتشکده آتش کردن خاموش براي گماشت اصفهان واليت به را شخصي معاويه که است آمده المحدثين

 .النيران الطفاء

 گاه بود کرده توصيه اسالم که حرمتي همه با. مغلوب ديگران و بودند غالب قوم شهر يک در يافته اسکان قوم

 يم تالش و خواستند مي امنيت اعراب بود سلمم آنچه. شد مي اعمال تبيغض نوعي مذهبي هاي بهانه به

 .بگنجانند را مسأله اين دارند که هايي عهدنامه در تا کردند

 فرد هر که شماست توان اندازهبه سال هر در جزيه ميزان: است آمده شد بسته ها اصفهاني با که عهدي در

 و روز شبانه در او وميزباني راه اصالح و مسلمان راهنمايي شماست بر و. پردازد مأمور به را آن بايد بالغ

 داشت گاهب و باشيد خيرخواه را مسلمان و مجوييد سلطه مسلماني هيچ بر و. منزل يک تا پياده مرد کردن سوار

 گريدي يا کرديد، دگرگون هرگاه و. امانيد در کنيد چنين که مادام. شماست عهده بر پيمان به وفاي و پيمان

 او اگر و بيند کيفر دهد دشنام را مسلماني که هر و نيستيد امان در ديگر نکرديد يمتسل را او و کرد چنين

 (.110 ـ 115 ص ،فارسي ترجمه ،اصبهان اخبار. )بريزيم خونش رابزند

 ديده ودب آن از پيش اندکي حتي و امويان آميز تبعيض نگرش از ناشي که ستيزي ايراني آثار معاهده اين در

 .شود مي

 فرهنگ) است شده ايجاد اعراب آمدن زمان همان از محل اين که است شده گفته يزد در تازيان محله باره در

 (115:   11 زمين ايران

 سابقه هب توان مي باره اين در. بود توجه قابل ديگر نقاط از بسياري با مقايسه در قزوين در اعراب سکونت

 .کرد مراجعه اند دهبو اسالم جهان مرزي شهر اين در گذشته در که طوايفي

 آنها بازگشت و عراق به ايرانيان مهاجرت

 در لمانس مثال. گرفت اسالم رشد براي دليلي بايد را ميهنشان به آنها بازگشت و عراق به ايرانيان مهاجرت

 منطقه سباياي از( 180 م) کوفي سليمان ابي بن حماد. است داشته بازگشتي اصفهان به خطاب بن عمر زمان

 وثاب(. 111/  1 المحدثين طبقات. )است شده تبديل بزرگ عالمي به بعدها که است بوده اصفهان ربرخوا

 المحدثين طبقات. )است بازگشته کاشان به باز و بوده عباس ابن نزد سال دو بوده عباس ابن موالي از که نامي

 (193 ـ 199 ،111/  1

 مي هفقي الزنادابي ابن که چنان. است اصفهان از من لاص که گويد مي مدينه اهل ءمقري نعيم ابي بن نافع

 شمار و هستند دوم و اول قرن همان از افراد اين(. 118/ 1 المحدثين طبقات. )است همدان از من اصل گفت
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 افراد ينا از برخي ريشه البته. انداالصل ايراني افراد همين از رسيدند بلندي جايگاه  به که کساني از زيادي

 سالما صدر حوادث در نوعي به و اند بوده يهودي حتي يا مسيحي يا زرتشتي، برخي. نيست روشن چندان

 از او: نويسد مي وي باره در( 831 م) قتيبه ابن. است ابان بن حمران شگفت نمونه يک. اند گذاشته تأثير هم

 دکر آزاد و خريد را او نعثما. طويدا نامش و بود يهودي وي. است ابوبکر خالفت زمان از التمر عين اسراي

 شتهک مصعب وقتي. بود آنجا در او عامل و فرستاد بصره به را وي و کرد غضب او بر زماني. شد او کاتب و

 وا از درهم صدهزار آمد که حجاج. گرفت او از قسري عبداهلل بن خالد که آن تا کرد تصرف را بصره او شد

 عرب زن بعدها هم فرزندانش و گرفت عرب زني وي. دش برگردانده پول عبدالملک حمايت با اما گرفت

 (.811 ص المعارف،) گرفتند

 که «التمري» حتي. است کرده تغيير عربي نامي يعني «ابان» به عمد به که بوده «ابا» او پدر اسم که است جالب

 حتي. است تهياف تغيير است عرب اي طايفه که «النمري» به بوده التمر عين در يهودي اين اسارت به اشاره

 بطين علج انت انما اليهوديه يابن: گفت او به مصعب اول، قرن شصت دهه در يعني زبير بن مصعب زمان

 (.191: 1: الطبري تاريخ) التمر عين من سبيت

 رب حساس مراکز در جايگاهي توانستند سرعت به اشخاص اين از برخي که است آن نمونه اين ارائه از هدف

 .بگيرند عهده

 هقاناند نقش

 آن بر اشپولر که اسالم انتشار در ـ است اراضي صاحبان و کدخدايان مقصود اينجا در که – دهقانان نقش

 مسائل مينهز در ويژهبه را خويش امتيازات توانستندمي اسالم پذيرفتن با آنان که معناست بدين دارد تأکيد

 مذهب به که بودند اعيان و اشراف رهبران جا مهه: نويسدمي نيز(. 811/ 1: ايران تاريخ) کنند حفظ مالکيت

 حتي و گذاشتندمي باقي خود حال به را آنان نفوذ و قدرت ،عرب فاتحان نيز مقابل در. گرويدندمي فاتحان

 (.819/ 1 :همان) کردندمي برقرار آنان  با حسبي خويشاوندي ازدواج طريق از

 مانيز. کنند حفظ اياندازه تا را خود موقعيت شدن مسلمان با تندتوانسمي مرزبانان هم و دهقانان هم واقع در

 چاره ودخ ماندن براي بايد دهقانان اين ،بود نشده جايگزين هم ديگري سلطنت و شده ساقط ساساني شاه که

 با ينزديک طهراب توانستند نمي ترتيب اين به اما دارند نگاه را خود آيين توانستند مي اينان. انديشيدند مي اي

 از اريبسي آوردند مي ايمان آنان وقتي. بود هموارتر راه طبعا آيين، تغيير صورت در. باشند داشته حکومت

 .آوردند مي ايمان هم رعايا
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 فرهنگ هک کساني بين يعني ،گرفت صورت آن عالي طبقات بين نخست ايران شدن اسالمي که است شده ادعا

 خود ديد اب و جوانمردي شيوه با را ايران پهلواني باستاني داستانهاي و داشتند تصرف دست در کامال را ايران

  811/ 1: اشپولر(. )شد جديد جامعه در پيشين فرهنگ ماندن باقي دليل همين. )ساختندمي محقق زندگي از

 (.815 ـ

 خلقت مثل .است نبوده اسالم پذيرش در تأثيربي نيز اسالم و زرتشتي آيين ميان شباهتهاي اشپولر نظر به

 حرفهاي اينها رسد مي نظر به(. 890/  1اشپولر) شياطين و مالئکه و جهنم و قيامت روز، شش در جهان

 .ندارد چنداني اساس و پايه و است روشنفکري

 خارا،ب مردم پايين طبقات که اندنوشته. بودند پايين طبقات از افرادي ها شده مسلمان شهرها، از برخي در

 بايد. ندآورد اسالم گفتند،مي دهگان آنها به که نيز دارزمينِ اشراف تدريج به و گرويدند ماسال به گروه گروه

 حضور هب مسأله اين و داشتند نزاع يکديگر با سخت ،محلي فرمانروايان و اشراف که داشت توجه نکته بدين

 وافرمانر چونان که بودند داريمينز اشراف ،دهقانان ،اصل در. کرد فراواني کمک ،ناحيه اين در مسلمان اعراب

 ميهمان ماه چهار آمد، خراسان به الرشيدهارون که سفري در. کردندمي حکومت خود سلطه زير سرزمين بر

 دقيقه چهي و نمود بيضا يد ضيافت معالم تشييد در دهقان اين: »گفت وزيرش به هارون پس. بود دهقان يک

 رينب کمال مهر و ماند مصون عجب از تا فرمود بايد غرامتي الزام وي بر را ما ؛نگذاشت ضايع مروت دقايق از

 حفظ براي و داشتند خويش منطقه در مهمي نقشي ،دهقانان روي هر به.« ننهد خويشش خدمتي نيک و صنايع

 .آمدند کنار فاتحان با راحتي به خويش قدرت

 مسلمان اهر بگيرند، نامسلمانان از جزيه عنوان به ريبيشت پول که آن براي ،اموي دوران اخير نيمه در متأسفانه

 يجادا اسالم توسعه براي را مشکلي ،دوره يک براي ،المال بيت کردن پر اهميت. کردند سدّ بر مردم را شدن

 نروايانفرما از برخي سوي از فشاري هيچ تأثير تحت و ماند عالقمند اسالم به سخت بخارا ،حال اين با. کرد

 اوائل و اموي دوران سالهاي آخرين در. کوشيد اسالم رواج در قدرت، با بلکه ،نگشت باز اسالم از ،محلي

 به بود، لويپه زبان به آن از پيش که آثاري و شد تبديل عربي ـ اسالمي فرهنگ با شهري به بخارا، ،عباسيان

 .درآمد عربي زبان

 راهي شدمي فتح زور به شهر که مواردي در هاتشکدهآ بجاي مساجد ساختن و شده ريزي برنامه فرهنگي کار

 .بود جدي آيين بيشتر گسترش براي
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 کردند جبر را ردمانم و نهاد نيکو سيرتها و سيستان به بيامد( الحارثي) ربيع: است نوشته سيستان تاريخ مؤلف

 سيرت هب نيکويي از گشتند مسلمان گبرکان بسيار و نهاد فرو عدل و داد و آموختند تفسير و قرآن و علم تا

 (.51: سيستان تاريخ. )او

. ودب آنها جاي به مسجد ساختن و هاآتشکده کردن خراب شدمي فتح زور به که شهرهايي در مسلمانان اقدام

. بود بودايي اي پرستي بت آيين که جاهايي مگر ماند،مي برجاي هاآتشکده شد،مي فتح صلح با اگرشهري البته

 مسلمانان مسجد ، آنان جايگاه سپس و پرستان آتش بعد بودند پرستان بت اول که است جالب بخارا داستان

 .شد

 ردنديک رغبت مردمان تا ،است ماخ مسجد امروز که موضع بدين نشستي تخت بر و آمدي بازار بدين پادشاه

 روز در و شدي خانهآتش موضع اين باز. بردي خانه به و خريدي بتي را خويشتن کس هر و. بت خريدنبه

 وقت به تا خانهآتش آن و ،پرستندي آتش و آمدندي اندر خانهآتش به همه ،شدندي جمع مردم چون بازار،

 مسجدهاي از امروز و کردند، بنا موضع آن بر را مسجد آن گرفتند، قدرت مسلمانان چون. بود جايبه اسالم

 .است بخارا معتبر

 چون» هک است آمده نيشابور تاريخ در. شد تبديل جامع مسجد به ـ دژ کهن ـ قهندز آتشکده نيز نيشابور در

 .«ساخت جامع آن جاي به و کرد خراب را قهندز کدهآتش کرد، فتح عامرنشابور عبداهلل

 شدند،مي دور آنها از اعراب که آن محض به اما شدند؛مي تسليم اعراب حضور با بار هر بخارا مردم آغاز در

 که است اي هنکت شهر با فاتح اعراب برخورد در بخارا تاريخ در نرشخي پيشگفته عبارت. گشتندمي بازآن از

 جديد دين هب نسبت مردم که بود طبيعي امري اين. است صادق نيز ماوراءالنهر و ايران بالد ساير باره در تقريبا

 اصخ داليل که است اي نکته دهند مي عقيده تغيير زودي به که همين اما کنند ومقاومت داده نشان واکنش

 .دارد را خود

 از يهاي جنبه تواند مي مستوفي روايت. آوردند اسالم ديگر بالد از تر سريع قزوين مردم که است مشهور

 :کند روشن را قضيه

. طابخ بن عمر زمان در کردند فتح طائي الخيل زيد و عازب بن براء قزوين که است مذکور البلدان کتاب در

 مانانمسل محاربات از بعد. کردند مي جنگ مسلمانان با آنجا مردم. بود شاپوري شهرستان حصار وقت آن در و

 :گفتند بلند آواز به بارو سر بر ايشان. کنيد قبول جزيت يا شويد مسلمان که فرستادند پيغام

 هيمبر کاما شي مکه او بشي             دهيم گزيت نه و بيم مسلمان نه               
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 عتمراج از بعد و. کردند مسلماني اظهار و درآمدند صلح به ايشان. ببستند ايشان بر آوردني راه مسلمانان

 آن و امدندبي حارثي عبدالرحمان صحبت در اسالم از ديگر لشگري. رفتند گبري و ضاللت سر باز مسلمانان

 دين کار در و کردند قبول صدق به را اسالم نوبت اين قزوينيان عمر حضرت عهد در هم و کردند مسخر را

 (.333 ص گزيده، تاريخ. )يافتند عالي درجه و نمودند عظيم مبالغت طاعت و اسالم

 مالياتي تخفيفهاي

 برابر در( 898:  1 اشپولر ايران تاريخ) است بوده مؤثر پايين طبقات آوردن اسالم در مالياتي تخفيفهاي مسلما

 هم سلمانانم تازه از و شدندنمي قائل را تخفيف اين که داشتند هم ريهاييسختگي امويان که داشت توجه بايد

 مرجئه برآمدن سبب که بود چنان مسأله اين داستان. کردند سد را اسالم رشد مدتي براي و گرفتندمي جزيه

 در را اموي دولت و حجاج هاي سختگيري و دانستند مي شهادتين به را ايمان که کساني شد، خراسان در

 .پذيرفتند نمي اشخاص آوردن ايمان باره

 شرقي دولتهاي تالش

 که عدهاب. بود خالفت دستگاه عهده بر است اسالمي تمدن پيشرفت کليد که «فتوح» امر دوم، و اول قرن در

 نيدي رسالت انجام بهانه به هم و مالي لحاظ به خود تقويت براي هم گرفتند پا ايران در محلي هاي دولت

 غرب در عثماني دولت بعدها. بود. داشت ادامه ايران در غزنويان دوره تا مسأله اين. کردند دنبال را «فتوح» امر

 هشد ارائه هدف. کردند مي دنبال را «فتوح» امر همچنان شروان در هم صفويان زماني حتي و کرد دنبال را آن

 .يافت گسترش فتوح بدون نقاط از بسياري در و فتوح همين با نقاط از بسياري در که بود اسالم توسعه

 ملهج آن از. بود ترکستان و ماوراءالنهرِ دوردست مناطق در اسالم نشر براي مبارزه ،سامانيان اقدامات از يکي

 هب ديد، که بسياري رنج با و کرد حمله ـ آتا يه اولي شهر کنوني محل در ـ طراز شهر به ساماني اسماعيل

 و. شد گشوده طراز و ،دهقانان از بسياري با آورد اسالم و آمد، بيرون طراز رامي آخر، به» نرشخي نوشته

 .«خواندند خطبه باهلل معتضد اميرالمؤمنين نام به و کردند جامع مسجد را بزرگ کليساي

 سکونت ميانه آسياي ترکان که مختلفي مناطق به و داشته تهاجمي موضع آنها، تا شد سبب ،سامانيان قدرت

 اسالم و فتهر دوردست نشين ترک نواحي به مسلمانان تدريج به که بود قدرت اين پناه در. کنند حمله داشتند،

 اآنه اقدامات. دادند نشان بيشتري خشونت باره اين در ها غزنوي. دادند گسترش نواحي آنترکان ميان را

 گاه يچه اسالم و نگذاشت يبرجا هند در اسالم از خوبي سابقه اما نبود اسالم پيشرفت در تأثير بي گرچه

 .داد روي ماوراءالنهر در که امري کند، تسخير کامل طور به را هنديان قلوب نتوانست
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 ديني تبليغات با ترکان ميان در اسالم توسعه

 يغاتتبل اسالم رشد ابزار عمده برآمدند آنان ميان از سلجوقيان که قپچاق دشت و ماوراءالنهر ترکان ميان در

 يافت تدس هاييموفقيت به ،خالفت سياسي مرزهاي از خارج در ،ميانه آسياي در اسالمي بليغاتت. بود ديني

 .آمد دست به اسالم دنياي ديگر نواحي در که بود هاييازموفقيت برتر بسي که

 هک گرفتمي صورت مبلغاني وسيله به بيشتر ،ترکان ميان در اسالم نفوذ ،آن از پس و ساماني دوره اواخر در

 .دادندمي رواج را اسالم ،منطقه ترک مبايل ميان نفوذ و مناطق آن به مهاجرت با و بودند صوفي آنها از برخي

 سفنديارا ابن تاريخ در فراواني اطالعات باره اين در. يافت رواج علويان دست به گيالن و طبرستان در اسالم

 تالش هب مربوط حقائق به شده نوشته بغداد در هک هم عباسي تاريخي منابع حتي. است آمده ديگر منابع و

 .دارند اعتراف اسالم رواج براي اطروش هاي

 ايران مردم شدن مسلمان تدريجي روند

 بر جتدري به و شده آغاز کندي با نخست قرن از ايرانيان شدن مسلمان روند که است داده نشان بررسي يک

 ايهجمعيت برخي جز به تقريبا و رسيده خود اوج به ارمچه قرن در ،شدت اين. است شده افزوده آن شدت

 ينا. گرويدند اسالم به مردم ساير شيراز، و يزد در زرتشتي کوچک جوامع يا غرب در هاآشوري مانند قومي

 نامي ندرت به ،اسالمي نخست قرن چهار در شده ياد عالمان اسامي اصوال که است اساس اين بر بررسي

 شودمي آغاز ايراني اسم يک با ،اول جد از معموال ،چهارم قرن تا نامهنسب يک. شودمي هديد آنها در ايراني

 گرويده ماسال به که است فردي رستم. رستم بن حسين بن احمد مثال. آيدمي پياپي اسالمي هاينام ،ادامه در و

 .است کرده انتخاب احمد را فرزندش نام و

 يدگاهد اساس بر. است کرده دنبال ميانه قرون در اسالم به گروش کتاب در تبول ريچارد که است روشي اين

 تا ده نخست وهله در که است چنين داند مي ابريشم کرم رشد نمودار نوعي را اسالم رشد نمودار که وي

 انمسلم مانده باقي درصد پانزده تا ده اخير مرحله در و درصد شصت تا چهل مياني مرحله در درصد پانزده

 هبرجست ايرانيان از شماري نسب و نام اساس بر را طرح اين وي. آورند نمي اسالم هيچ نيز تعدادي و شده

 يک آنها رأس در و اسالمي هاي نام آنان نسب سلسله در و آمده الذهب شذرات کتاب در که شده مسلمان

 ،رانياي مسلمانان ششم، و پنجم ويژه به چهارم قرن در که گفت بايد هرچند. است کرده ارائه است ايراني نام

 به را اسامي اين بويهآل ميان در که اين کما. کردند فرزندانشان براي ايراني هاينام از مجدد استفاده به شروع

 .است چهارم قرن از پيش اسامي روي بولت تحليل اما. بينيممي فراواني
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 اجباري يا داوطلبانه گرايش

. اختيار روي از يا آوردند ايمان اجبار به که است اين ها ايراني شدن نمسلما در هميشگي بحثهاي از يکي

 اه ايراني با ارتباط در نکته ترين مهم. دارد وجود شواهدي دست دو هر از خورد مي چشم به منابع در آنچه

 ممرد انستندتو نمي فاتحين قاعده حسب بر ترتيب بدين. بود مجاز زرتشتي دين بر ماندن باقي که است آن

 .کنند وادار آوردن اسالم به را

 باال يا نپايي طبقات از چه فردي که بود امتياز يک اين مسلمان، فاتحان براي که اين آن و هست نکته يک اما

 علي گرچه .شدند مي قائل افراد اين براي امتيازاتي بود باز دستشان که آنجا تا دليل همين به. بياورد اسالم

 .بدانند اشخاص آوردن اسالم امتيازات، قبيل اين از را خود هدف نداشتند حق القاعده

 وجود برندب بين از را ها آتشکده تمامي فاتحان که اين امکان شد مي فتح زور به شهري که صورتي در البته

. دبمان باز ها آتشکده که شد مي داده اجازه معموال گرفت مي صورت صلح معاهده وقتي که حالي در. داشت

 .ندارند را جديد هاي آتشکده احداث حق که شود شرط بود ممکن گرچه

 طرف کي از بود، سوي آن و سوي اين در که متعددي عوامل با متناسب مذهبي تغييرات مکانيسم پيچيدگي

 واحدي رويه و داشته وجود مختلفي هاي کيس که دهدمي نشان ديگر سوي از اما کند مي دشوار را قضاوت

 آذربايجان، شهرهاي در اسالم به گرويدن: نويسد مي چوکسي کرشاب. ستا شده نمي گرفته پيش در

 عاليتف نتيجه در معموال اسالم نقاط آن در. بود تحميل از عاري و داوطلبانه اغلب نيز سيستان و خوزستان

 بکتا(. 55: سازش و ستيز. )کردند مي ديني تبليغ ها طايفه و ها خانواده به خطاب که يافت انتشار مبلغاني

 قرار حثب مورد را اسالم به زرتشتي از ايرانيان آيين در تحول سير باره رد را مفصلي بحث سازش و ستيز

 .است خواندني که است داده
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 ما تاريخ در پژوهي شيعه

 جعفريان رسول: نويسنده

 1113/  11/  03: سايت روي انتشار تاريخ

 

 و همد قرن اواخر در هم آن شيعه تاريخ باره در رسمي طور به که است کتابي اولين مؤمنين مجالس: خالصه

 است بوده 518 سال کتاب اين نگارش شروع. است شده نوشته يازدهم قرن اوايل

. بپردازيم مبحث دو به نباشد بد شايد تشيع، تاريخ هاي پژوهش بحث در. الرحيم الرحمن اهلل بسم: هما کتاب

 از ورد به و فِرق ديگر يا و شيعيان خود ديدگاه از و حوزه اين به مستشرقان ورود از قبل هاي پژوهش يکي

 ايه پژوهش ي حوزه هب مستشرقين ورود از پس هاي پژوهش ديگري و عرفاني و فلسفي و کالمي مباحث

 نگاهي مه داخلي هاي پژوهش به ميتوان منظر اين از. ميشود مربوط جديد دورهي به بيشتر که تشيع تاريخ

 .دارند سنتي رويکردي که آنها چه و نزديکند مستشرقين رويکرد به که ها آن چه. انداخت

 پژوهش هب گفتگو اين در االمکان يحت و بپردازم شيعي درون نگاههاي به ميدهم ترجيح من: جعفريان استاد

 .نشوم وارد مستشرقين هاي

 پژوهش رب آنان نظريات و ها ديدگاه که پردازيم مي قضيه به نيز مستشرقين نگاه از علت اين به ما: ماه کتاب

 .شود مي تکرار نيز شيعه پژوهشگران توسط ها آن از بسياري و افکند مي سايه نيز دروني هاي

 .بپردازيم دروني نگاه به فقط است بهتر نظرم به علت همين هب: جعفريان استاد

 يم شروع پژوهي شيعه تاريخ از ابتدا و کنيم مي آغاز را بحث منظر همين از پس. خوب بسيار: ماه کتاب

 چه متقدم هاي دوره در. دارد وجود مورد اين در متأخر و متقدم اي دوره ميان فاصلي حد که دانيم  مي. کنيم

 چيست؟ ها پژوهش اين تاريخي سير و بوده پژوهشگران ي عالقه ردمو موارد

 توان مي پژوهي شيعه ي زمينه در که منضبطي کار اولين من نظر به. الرحيم الرحمن اهلل بسم: جعفريان استاد

 فهرست  و نجاشي رجال کتاب است، متناسب هجري پنجم و چهارم قرن هاي پژوهش با و برد، نام آن از

 اطالعات بنده نظر به ولي دانند،مي نجاشي کتاب بر مرجّح را طوسي شيخ فهرست برخي. ستا طوسي شيخ

 مؤلفات رائها هدفشان و هستند پژوهي شيعه منضبط کتب اولين کتاب دو اين. است تر تاريخي نجاشي کتاب

 از قبل که کنند اظهار متخصصين است ممکن. است هجري پنجم قرن هاي نيمه تا دوم قرن طول در شيعي
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 تابک در و است چنين البته که است، بوده موجود شيعه مؤلفان از مختصري هاي فهرست نجاشي، کتاب

 .اند هبود محدود بسيار کتب اين ولي شود؛ مي ديده هايي نشانه زمينه اين در کار نمونه چند از نيز نجاشي

 فرهنگي و تاريخي فوايد و نجاشي الرج کتاب حوش و حول در اي بايسته تحقيق هنوز آگاهم بنده که آنجا تا

 است اهميت ئزحا بسيار شيعه تاريخ براي العاده فوق کتاب اين. است نگرفته صورت شيعه تاريخ زمينه در آن

 .شود نوشته نجاشي کتاب در موجود اطالعات نوع و اطالعات مورد در نامه پايان چندين بايد و

 دقيقي آمار و اطالعات و کرد مالحظه اول قرن چهار در را شيعه تفکر تاريخ توان مي کتاب اين اساس بر

 هايحوزه همچنين. آورد دست به شيعيان مشاغل و زندگي هاي مکان اصناف، شيعي، علوم تاريخ به راجع

 ارهدرب تحقيقي توانمي حتي دريافت؛ هجري پنجم قرن تا آن غير و عجم و عرب نژادهاي در را شيعه نفوذ

 آن اب چيزي هيچ و است نظير بي شيعه تاريخ براي نجاشي کتاب. داد انجام شيعيان نميا در گذاري نام ي

 .نيست مقايسه قابل

 حدود خوشبختانه. است شيعه مورد در اطالعات و ظرايف و لطائف بسياري داراي کتاب اين روي هر به

 توسط انيزنج شبيري العظمي اهلل آيت توسط کتاب اين از باارزشي شده تصحيح متن پيش سال بيست

 آمارگيري نوع يک که است آمده شيعه بزرگان از 1815 نام کتاب اين در. شد منتشر قم اسالمي انتشارات

 توان مي را دقايق از بسياري و ها نکته ها، قصه کتاب اين در. شود مي محسوب شيعه نخبگان ميان از ويژه

 .کند اشاره ها آن به تواند مي مورخ يک تنها که ديد

 علمي ارآث شيعه که بودند گفته و زده شيعه بر کساني که بود اي طعنه هم کتاب اين تأليف استاند اصل

 تحريض کتاب اين تأليف به را او و گويد مي نجاشي به بزرگواري سيد که است مطلبي اين. ندارد مکتوبي

 مخالفينا نم قوم تعيير من ـ هتوفيق أدام و بقاءه اهلل أطال  - الشريف السيد ذکره ما على وقفت فإني: »کند مي

 و منازلهم عرف ال و أخبارهم، على وقف ال و بالناس له علم ال من قول هذا و. مصنف ال و لکم سلف ال أنه

 من جمعت قد و. عرف ال و يعلم لم لمن علينا حجة ال و منه، فيعرف أحدا لقي ال و العلم، أهل أخبار تاريخ

 و سلف که اند گرفته عيب شيعت بر کساني که اين و شنودمي که را شريف سيد سخن وي. استطعته ما ذلک

 و نانآ جايگاه و شيعه اخبار که است ناداني افراد سخن اين گويد مي و شده نگارش به مصمم ندارند تأليف

 خنس البته. دهد توضيح ايشان براي تا اند نکرده ديدار هم عالمي با و شناسند نمي را عالمان زندگي تاريخ

 ار شيعي آثار فهرست خود استطاعت حد در تا شدم مصمم من اما. نيست ما بر حجتي نادانها قبيل ناي

 .«کنم گردآوري

 گنجد؟ مي الرجال علم طبيعي ساختار قالب در کتاب البته: ماه کتاب
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 ؛اردد توجه افراد وثاقت به فقط رجال علم. حال شرح و رجال بين است چيزي نجاشي رجال: جعفريان استاد

 هم رفص حال شرح و ندارد، توجه افراد بودن ثقه به تنها و است؛ نديم ابن فهرست به شبيه کتاب اين ولي

 و سبک در اعتبار اين به کتابي من نجاشي رجال از بعد. دارد توجه هم اشخاص تأليفات به مثالً بلکه نيست؛

 منتجب الفهرست يا شهرآشوب ابن اءالعلم معالم کتاب مثل مورد دو يکي جز شناسم نمي شناسي شيعه سياق

 تويمح و روش لحاظ به اصال اما است تر نزديک تاريخي اطالعات ارائه در نجاشي سبک به دومي که الدين

 .رسد نمي آن پايه به

 که شد تهنوش حلب شيعي عالم طي ابي ابن سوي از االماميه طبقات في الحاوي نام با کتابي هم هفتم قرن در

 ازسازيب را آن صفحه صد يک به نزديک من و است رفته بين از اثر اين االسف مع اما. بود ازهاند بي آن ارزش

. است يعهش تاريخي شناخت براي مهمي بسيار منبع کتاب اين. کردم منتشر تراثنا مجله در بخش دو در و کردم

 مينه از دارد وجود ستهبرج شيعيان باره در ذهبي االسالم تاريخ در خوب اطالعات هرچه که بگويم قدر اين

 آن هبار در و ببينيد را آن مانده برجاي هاي حال شرح نمونه چند است کافي شما. است شده گرفته کتاب

 لبح در شهرآشوب ابن هم عاقبت و داشت  شهرآشوب ابن با هم نسبتي طي ابي ابن اين. کنيد قضاوت

 من براي. شد دفن است جوشن کوه در که الحسين رأس بناي کنار معروف قبرستان همان در و درگذشت

 برخ کتاب اين از اي نسخه شدن يافت از کسي روزگاري که نيست اين از تر کننده خوشحال خبري هيچ

 .بدهد

 قرن نچندي که آن تا نيست گذاشت پژوهي شيعه را آن نام بتوان که چيزي آن از بعد تشيع، دروني حوزه در

 تاريخ را تابک اين نام قاضي اگر. آيد مي ميدان به شوشتري نوراهلل ضيقا المؤمنين مجالس نظير بي کتاب بعد

 يک اصول تمام و است شيعه تاريخ معنا تمام به کتاب اين. بود نام ترين دقيق و بهترين گذاشت، مي شيعه

 فانهمتأس و هست هم شيعه المعارف دايرة معنا يک به البته. است شده رعايت آن تأليف در تاريخي کتاب

 در خطي ي نسخه صدها که اين رغم به باشيم؛ داشته دست در کتاب اين از خوبي چاپ ايم نتوانسته کنونتا

 هک ام شنيده. است دسترس در آن از هم خوبي اصلي هاي نسخه و است موجود آن از مختلف هاي کتابخانه

. دباش چنين اميدوارم که است آن از محققانه چاپي ارائه صد در(  ع) رضوي قدس آستان پژوهشهاي بنياد

. است تهنويش مي و کرده مي فکر   علمي کامال روش، لحاظ به قاضي. است شيعه براي اي گنجينه کتاب اين

 .است آشکار هم او النواصب مصائب کتاب از اين و است معتدلي شيعه عالوه به

 ورط به شيعيان به مربوط دموار ديگر... و مناطق شعرا، نويسندگان، وزرا، امرا، از مجالس، کتاب در قاضي

 مارآ دقيق طور به و شود  مي اعزام کشمير از اي  منطقه به اکبرشاه جانب از مثال طور به. ميبرد نام مجزا
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 دگيزن هند در زمان آن در که کساني اکثر مانند قاضي. دهد  مي ارائه را ها  آن زندگي مناطق و کشمير شيعيان

. ندک  مي محسوب شيعه دانند،  نمي شيعه ديگران که را کساني گاه و اردد هم عارفانه گرايشات کردند؛  مي

 نينچ که حاي در برند  مي کار به او براي را تراش  شيعه شيخ زشت عنوان برخي که است علت همين به

 و است قائل شيعه براي که مشخصاتي و ها  مالک با وي. شناسند  نمي را او افکار و قاضي افراد اين. نيست

 داند،  مي هشيع او که را کساني اين  از بسياري. داند  مي شيعه را افراد برخي دارد، که گرايشاتي اساس بر زني

 قلع  نظرم به. هستند زمين و آسمان وسط اينها. ندارند قبول و شناسند  نمي سني عنوان به هم تسنن اهل

 او نگاه عنو. است اسالم عالم بلکه عتشي عالم در نظير کم چهره يک قاضي و است نظير  بي قاضي تاريخي

 نوشتند،  مي قاتطب که بودند کساني البته. ندارد سابقه اسالمي فرقه يک تاريخ عنوان به شيعه تاريخ نگارش در

 . نداشت گرفت بکار مجالس در قاضي که روشي به ربطي آنها روش اما شافعي، و حنبلي طبقات مانند

 اوايل و دهم قرن اواخر در هم آن شيعه تاريخ باره در رسمي طور به هک است کتابي اولين مؤمنين مجالس

 سال در قاضي خود البته و است بوده 518 سال ظاهرا کتاب اين نگارش شروع. است شده نوشته يازدهم قرن

 در ماا شد، نوشته مجالس ادامه در المؤمنين محافل عنوان با کتابي آن از بعد سال دويست. شد شهيد 1015

 .هست هجري دوازدهم قرن ميانه علماي باره در اي تازه مطالب حاوي هم همان البته که ضعيف يسطح

 ود،ب نزديک مجالس سياق و سبک به تقريبا و شد برداشته مجالس از بعد سال صد که هم ديگر قدم يک

 برجسته اديب و هنويسند( 1180 م) شيرازي خان علي سيد از االماميه علماء طبقات في الرفيعه الدرجات کتاب

 به هم آن از عداب و تابعين تا صحابه از شيعه طبقات بيان به و است نوراهلل قاضي روش از متأثر بايد که بود

 .رسدمي غيره و وزيران و اميران و شيعه شاهان

 جدي هجري چهاردهم قرن اوائل از اسالم، درون در برزگ مذهبي گروه يک عنوان به شيعه تاريخ به توجه

 رخ يرهغ  و چاپ و آمدها و رفت و ارتباطات، سيستم در که است تحوالتي دنبال به بيشتر امر اين. شودمي

 اناير و عراق در عثماني اخير دوره در سياسي و فکري هاي  جنبش که وقتي تا صفوي دوره بين. دهدمي

 يعهش را آن اسم بشود که ديگري توجه قابل کتاب شود،  مي منتشر دنيا ي  همه در شيعه اسم و دهد مي رخ

 قالبان شد، جهان در شيعه نام انتشار سبب ايران ي مشروطه انقالب که گونه  همان. نداريم گذاشت شناسي

 هب ايرانيان آمد و رفت ديگر طرف از. شد شيعه شهرت باعث  هم آن در شيعه مرجعيت نقش و عراق 1580

 که ودب قرنها ها مصري نظر به. شناساند مناطق اين در را يعهش نام ديگر بار مدينه، و مکه و قاهره و استانبول

 به نام اين جديد تحوالت پي در و دوباره هجري چهاردهم قرن اوائل که اين تا بودند نکرده شيعه از يادي

 را فرقه اصطالح و ديدند مي فرقه يک چشم به را شيعه مناطق اين در آن، از پيش البته. خورد آنان گوش
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 يوقت و بود رسيده هم چهاردهم قرن به حس همين. دادند  مي قرار نيز طعن مورد و بردند مي کار هب برايشان

 .نگريستند مي آن به قديمي ديد زاويه همان از خورد آنها گوش به شيعه نام دوباره

 و ايران مشروطه در که هم نجف   حوزه. کرد تحريک را عراق در شيعي اندک متفکران حدودي تا امر اين

 . کرد آغاز خود معرفي براي را فرهنگي تالش يک بود شده بيدار قدري عراق عشرين انقالب

. دش   برداشته جديد سبک به شيعه معرفي براي ها  گام نخستين چهاردهم قرن چهارم و سوم هاي  دهه طي

 ي    خاتمه من نظر به. هستند پويا و فعال همچنان سنتي هاي قالب در پژوهي  شيعه آثار دوره، همين در

 الجنات روضات کتاب که چنان. است پژوهي  شيعه مهم کار يک نوري حسين ميرزا الوسائل مستدرک

 که تاس نگاري تراجم قالب در سنتي شناسي شيعه حوزه در جاودانه اثر يک اصفهاني چهارسوقي محمدباقر

 دکر دنبال حال شرح گارشن در را جديدي سياق و سبک کتاب اين. شد نوشته هجري سيزدهم قرن اواخر

 وضات،ر نويسنده. بود شده نوشته العلماء رياض آن از قبل که جايي شد، نوشته اصفهان در که است جالب و

 سني و شيعه علماي حال شرح هم در تنيده و همزمان يعني زد، پيوند هم به را تسنن و تشيع دنياي نوعي به

 .افتاد  مي اتفاق پژوهي  شيعه تاريخ در بار اولين براي مرا اين. کرد دنبال هم را انصاف راه و آورد را

 حال شرح مستقل صورت به البته هم عبداهلل ميرزا که دانست العلما  رياض توان مي را کتاب اين سلف

 .آميخت هم در را ها آن روضات نويسنده اما بود نوشته را سني علماي از تعدادي

 قبيل ينا که است جهت اين به دارم، تکيه شيعي کتابشناسي يا لحا شرح يا رجال کتابهاي روي من که اين

 .پژوهي  شيعه به است مدخلي نويسي، حال شرح و الرجال علم. است پژوهي شيعه براي مدخلي کتابها

 توانمي يعه،ش ادبيات در. بکنم افندي پژوهشي شيعه کارهاي به اي ويژه تأکيد بلکه اشاره من است الزم البته

 عالما طبقات و  ذريعه انتهايش در و الجنات روضات اش ميانه افندي، آن ابتداي که کرد ترسيم را خطي يک

 آبادي حبيب معلم االثار مکارم حتي يا الوسائل مستدرک خاتمه از آنان ميانه در. است آقابزرگ شيخ الشيعه

 . کرد ياد توان مي هم ديگر آثار از برخي و

 حفظ ياربس بزرگ آقا و روضات صاحب افندي، يعني نفر سه اين را يعهش مکتوب ميراث و فرهنگي اطالعات

 هب خودش زمان در او. است نويسي حال شرح و شناسي  کتاب افندي ميرزاعبداهلل کار ي  حوزه. اند  کرده

 ترين  نفيس. ديد را شخصي و عمومي هاي  خانه  کتاب غالب و زد سر ايران ي  دورافتاده نقاط ي  همه

  هد توان  مي او آثار مورد در. شود  مي ديده افندي رياض کتاب در مختلف، مناطق شيعيان مورد در اطالعات

 ربوطم که شد چاپ الطريفه الفوائد عنوان با قم در وي از هايي  يادداشت اخيراً. کرد تهيه پژوهش و کتاب ها
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  مهه ي  خانه به بحرين در يو. است وي سوي از پژوهانه کتاب اطالعات گردآوري و بحرين به وي سفر به

 صورت به ولي آمده؛ رياض در اطالعات اين. است کرده فهرست داشتند موجود کتاب هرچه و رفته علما ي

 در را شيعه توان  مي ها  يادداشت اين و رياض اساس بر. است شده ديده ها  يادداشت اين در جداگانه

 باره رد تاريخي مقاالت پانزدهم دفتر در اي مقاله بنده. )کرد جدا را رساله اين بحرينيات و شناخت بحرين

 معال و طرف  بي و مذهبي شخصي وي. بود جديد اطالعات دنبال به هميشه افندي(  ام نوشته کتاب آن

 ها  پاره ورق ي  همه و رفت عالمه منزل به عالمه، درگذشت از پس و بود مجلسي عالمه شاگرد وي. است

 اي  نامه کاغذها اين از يکي مثالً. درآورد جزوه يک صورت به و کرد آوري  جمع را ها  نوشته و ها  نامه و

 شهر يک االسالم  شيخ انتخاب براي عالمه از که مضمون اين به مجلسي عالمه به حسين سلطان شاه از بود

 . بود کرده استفسار

 از يکي و رسيد ارث به انشفرزند از يکي به بخش هريک و شد بخش دو العلماء رياض کتاب متأسفانه ولي

 يمجلس عالمه حال شرح آنها ترين بار تأسف از يکي که است شده مفقود اول بخش يعني آن هاي  بخش

 .است بوده باء حرف در «محمدباقر» وي نام مناسبت به که است

 روضات کتاب از همه غيرشيعي، ادبيات در و غربي آثار در. برداشت راه اين در را بعدي هاي  گام روضات

 به ودب هم دقيق که آن بار يک که شد چاپ سنگي صورت به بار دو کتاب اين. کنند  مي استفاده الجنات

 چاپ ش1183 سال در روضاتي محمدعلي سيد بزرگوار عالمه بنده ممتاز و برجسته و سرشناس استاد همت

 لحاظ به هم خود اما است کرده فراوان استفاده رياض از روضات البته. رفت عالم نقاط اقصي به و شد

 نبيرو و نوين تحقيقات وارد را شيعه توانست و است جاودانه ارزش داراي متانت و روش هم و تحقيقات

 .کند تشيع مرزهاي از

 هب و رفت نجف به آرامي به بود اصفهان در که سنت همين شايد. برداشت آقابزرگ را بعدي بزرگ قدم

 هيچ به و است دروني کامالً سنت اين. نداريم چنيني اين شناسي  کتاب رکا ايران در ديگر ما. رسيد آقابزرگ

 يعهش حوزه در و هستند هم مکمل کتاب دو طبقات و ذريعه که داشت توجه بايد. ندارد غربي ي  ريشه وجه

 کتاب زا بايد طبقات بخش در که است شده آنها تکميل در کارهايي البته. نظيرند بي چهاردهم قرن در پژوهي

 .کرد ياد اشکوري حسيني احمد سيد جناب ارجمند استاد الرجال تراجم

 قرار تأمل مورد آمد پديد نجف در که را اي زاويه سه مهم پديده يک بايد ما پژوهي شيعه خاص زاويه از

  نامهاي به تن سه و يافت ادامه و شد آغاز نجف در چهاردهم قرن چهارم و سوم ي  دهه در پديده اين. دهيم
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 يا لعض سه صدر حسن سيد آقا و الشيعه اعيان نگارش با امين محسن آقاسيد و طبقات و ذريعه  با بزرگآقا

 .دادند مي تشکيل را آن زاويه سه

  مي شمار به هشيع تاريخ کتاب اولين اسم، به کتاب اين. است الشيعه تأسيس کتاب صاحب صدر حسن سيد 

 .دهد  مي نشان اسالمي تمدن در را شيعه سهم دقيق طور به کتاب اين. رود

 و کند  مي وارد شيعه به زيدان جرجي که است طعني ي  نتيجه آثار اين ي  همه است مشهور که چنان آن

 رده،نامب بزرگ سه که شد سبب طعن اين.  نيست مدون ميراث و مکتوب آثار داراي شيعه که دارد  مي اظهار

 هر. وشتن را شيعه علماي فهرست ديگري و شيعه هاي  کتاب فهرست يکي. نوشتند را شيعه مهم کتاب سه

 از( لشيعها تأسيس و الشيعه اعيان الشيعه؛ تصانيف الي الذريعه. )دارند خود در را شيعه نام نامبرده کتاب سه

 رفط از که دارد هايي شنيده به اشاره ذريعه مقدمه در. شود  مي وارد کتب و آثار عنوان در شيعه نام زمان اين

 است بوده نآ دليلش وي نظر به. است رفته بين از داشته چيزي هم اگر شيعه که است شده گفته قينمستشر

 .است نيامده چندان اماميه آثار( سيزدهم قرن) الحجب کشف و( يازدهم قرن تأليف) الظنون کشف در که

 داشته اطالعاتي ها  آن از است بوده مايل و بوده شيعه ي  مسأله سنت اهل مسائل که چنان  هم: ماه کتاب

 و اند؟  اشتهد شيعه به تاريخي نگاه نيز ايشان آيا. اند  داشته توجه شيعه به هم اسالمي فرق ساير قطعاً باشد؛

 تبليغاتي هن و باشد داشته قضيه به هم علمي نگاه که برد نام زمينه اين در تسنن اهل از کتابي از توان  مي آيا

 جنجالي؟ و

 هر در هک اين آن و هست اي  نکته اما. است کميابي گوهر اسالمي، فرق کل بين که فانصا: جعفريان استاد

 اين. است دهش نوشته شيعه باره در مخالفان سوي از آثاري يافته، قدرتي يا گرفته جاني يک شيعه که اي دوره

 آثار بيلق اين هم شيعيان متقابال خوب. کرد ياد سني نگاه از شناسي شيعه را نامش بايد که است آثاري همان

 .دارد اي ويژه ادبيات يک روند اين. دارند را

 درتق و لبنان شيعيان سربرآوردن نيز و حکومت، اين از کرکي محقق دفاع صفويه، دولت تأسيس هنگام

 فرقه زاويه زا شناسي  شيعه جريان که شد باعث عثماني، دولت توسط آنان سرکوب عثماني در شيعيان گرفتن

 به ارآث اين از مهمي بسيار اطالعات هرچند بود؛ شيعه نقد چارچوب در البته که بگيرد شکل يعثمان در اي

 و صفويه از اولي دست اطالعات شد؛ آوري  جمع شيعه ضد فتاواي از اي  مجموعه مثالً. آيد  مي دست

 ننتس اهل مايعل پراکندگي از اطالعاتي. شد درج ها رساله و کتابها آن در دولت اين مذهبي هاي حساسيت

 دهها نهزمي اين در حال هر به. پرداختند تشيع هاي ريشه باره در بحث به اينها بر عالوه. آمد دست به ايران از

 .شد نوشته عثماني در رساله
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 اويح باز نوشتند شيعه عليه هند در که هايي  رديه. کرد ظهور هند در تأخير سال صد با ماجرا اين شبيه 

 العاتواط شده نوشته شيعه بر که هايي  رديه از يکي. است مخالفان ديد از پژوهي شيعه زمينه در اطالعاتي

 از است روافض رد ي  رساله گذارد،  مي ما اختيار در خراسان و هند ي  شيعه ارتباط مورد در باارزشي

 ينچن را خود ي    رساله نگاشتن دليل وي. است مشهور عارفي که است( 1011 – 531) سرهندي احمد

 قدرتي اينجا و شدند آواره هند سمت به شيعيان شدند، خراسان وارد ها  ازبک که هنگامي: کند  مي بيان

 پاسخ و يانشيع بر ازبک علماي رديه که بود زماني اين. بدهم پاسخ آنان به تا است من وظيفه اکنون. انديافته

 احمد کار. ودب کرده ايجاد شيعه نفع به موجي و يافته انتشار هند در بود متيني پاسخ که آنان به مشهد علماي

 تشاران هند در هم نوراهلل قاضي آثار دوره همين در البته. نهاد بنياد هند در را شيعه بر نويسي نقد سرهندي

 .بخشيد توسعه را طرف دو نقد ادبيات و يافت

 اطالعاتي .گيرد قرار نامه  پايان چندين موضوع تواند  مي مختلف، هاي  دوره در شيعه نقد ادبيات من اعتقاد به

 زلباشق تکفير ي  رساله آن، ي  نمونه يک. است توجه قابل بسيار آوريم،  مي دست به ادبيات اين از ما که

  ابيهجو ديگر مهم منابع از. ام  کرده چاپ فرهنگ و سياست دين، عرصه در صفويه کتاب در خود من که است

 رد اصفهان، قاضي اي،  کمره که اي  جوابيه ازجمله است؛ شده نوشته اناير در نقدها اين بر که است هايي

 هستند ميقدي دارد، ديني ي  جنبه چون متون، اين از بسياري البته. نوشت عثماني االسالم شيخ فتاواي مورد

  اننش و است توجهي جالب تجربيات حاوي نيز گاهي. کنند  مي ذکر هم را صحابه فضايل ي  همه مثالً و

 .شيعه مورد در عثمانيان و ايرانيان برخوردهاي ي  هندهد

 که نقدهايي در موجود اطالعات عثماني، ي  حوزه در هجري، دهم قرن در که است اين واقعيت هرحال به

 .است توجه جالب بسيار شد، نوشته شيعه بر

 شپي روزگار در. شود  مي ديده هم سو اين به ايران اسالمي انقالب از و معاصر ي  دوره در جريان اين شبيه

 قرن در تيميه ابن ي  دوره در مثالً. است شده ديده جريان اين نيز مختلف مناطق و ها  ه  دور در و آن از

 العاتاط نيز و لبنان جبل و کسروان مورد در ما اطالعات. دارد وجود شيعه عليه نويسي نقد جريان يک هشتم

 قرن رد زيدان جرجي طعن و نقد شبيه.  شود  مي ديده تيميه بنا هاي  کتاب در شيعيان، تهجير به مربوط

 ابن بکتا. کردم نقل را آن عبارت قبال من و بود آن به پاسخي نجاشي رجال که بود افتاده اتفاق هم پنجم

  شيعه در بزرگي هاي  گام و بود جريان همين تابع بعد سال صد نيز الدين  منتجب الفهرست نيز و شهرآشوب

 بر لهمعتز نقدهاي به مفيد شيخ چهارم قرن در. برويد جلوتر توانيد مي هم آن از حتي. آمد شمار هب شناسي

 کتاب راالنتصا و پرداختند  مي شيعه نقد به بسيار معتزله زمان آن در. دهد  مي پاسخ خود آثار در شيعه ضد
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 کتاب اين. است داده جاي خود در نقد ادبيات قالب در را شيعه به مربوط اطالعات بيشترين معتزلي، خياط

 ناب. دارد تاريخي ي  وجهه شيعه، به نسبت ها،  آن از بسياري که است راوندي ابن اظهارات بر اي    رديه

 .است شگرفي اثر واقعا کتاب اين. دهد  مي جواب او به خياط و کند  مي دفاع معتدل ي  شيعه از راوندي

 و دارد وجود شيعه مورد در مهمي اطالعات مختلف، هاي  دوره در و تسنن اهل نقد ادبيات در کلي، طور به

  دهنکر بررسي درستي به هنوز را شيعيان بر ها  عثماني هاي  رديه و عثماني يا هند ي    حوزه آثار هنوز ما

 و اسالمي وحدت کار به هم آثار، اين آوري  جمع و است بسيار کار هم ميانه آسياي و ماوراءالنهر در. ايم

 ها،  جوابيه و ها  رديه اين اساس بر توان  مي. تاريخي هاي  پژوهش کار به هم و آيد  مي آن شواريهايد

 و فيفلس لحاظ از هنوز ولي است، شده توجه مذهبي ديدگاه از آثار اين به. کرد تأسيس پژوشي مرکز يک

 .دارد بسيار کار جاي تاريخي و فرهنگي

 توضيحاتي ايران ي  مشروطه با زمان  هم عراق، شيعه علماي پژوهانه شيعه هاي فعاليت مورد در: ماه کتاب

 .بفرماييد

 و نجف طريق از مدرن، نگاه در و سنت اهل جهان در شيعه شدن مطرح هاي  قدم اولين: جعفريان استاد

 هم و ايران با ارتباط در هم عراق، سياسي تحوالت در علما نقش يکي: زاويه دو از. گرفت صورت کاظمين

 .جديد افکار با مواجهه در فرهنگي نظر از ديگري و عثماني، ي  مشروطه

 رزندانف که غيرمعمم، شيعيان از فرهيخته نسلي. شود  مي توليد نجف و کاظمين در شيعه نشريات اولين

 شناساندن در دومي اين که... و جواهرکالم خليلي، خاندان مانند. کنند  مي رشد عراق در بودند، شيعه علماي

 را االماميه الشيعه آثار يا شيعه المعارف   دايره جواهرکالم، عبدالعزيز ايران در. بودند فعال جهان به شيعه

 ايران در علميه ي  حوزه دوره، اين در. آورد شمار به کار اولين خود نوع در را آن توان  مي که کرد   تدوين

 به نادرشاه از پس از علميه هاي حوزه که نيمدا مي. ندارد جدي کار علم توليد در و است فرعي شاخه يک

 .گرفت صورت شيعي هاي  پژوهش ي  حوزه در مهمي توليدات عراق در دليل همين به. شد منتقل عراق

  يم سوريه و مصر تا عراق علماي هاي  نوشته يعني.  است عراق در عربي زبان وجود آن ديگر داليل از يکي

 در که حالي در. گيرد صورت بيشتر و بهتر نقاط آن در شيعه معرفت دش  مي باعث زباني  هم اين و رسيد

 هم آن يفقه کتب نوشتن حد در فقط نويسي  عربي شد، تشکيل قم ي  حوزه که بعد به 1100 سال از ايران،

 ي    طهنق علت همين به. بود پشتوانه بدون و ساده بسيار هم پژوهش سنت عالوه  به بود، مغلوط و ضعيف

 .رفت  مي شمار به نجف ي  حوزه همان شيعه، معرفي و ها  وهشپژ اميد
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 ارتباط يعهش با که بودند اروپايي مملکت اولين ها  انگليسي. است عراق به ها  انگليسي ورود ديگر ي  مسأله

 قرن اوايل در عراق، و هند ي    حوزه دو هر در ها  انگليسي. عراق در هم و هند در هم. کردند پيدا نزديک

 هند، رد تشيع کتاب که بود بيستم قرن سوم يا دوم ي  دهه در. بودند کرده شروع را هايي  پژوهش ستم،بي

 ي  دهه در مثال عنوان به. گرفتند پيش در را رويه همين هم عراق در. شد تأليف هاليستر، نورمن جان اثر

 در اديزي اطالعات ها  انگليسي. بودند کرده تهيه عراق در را نشين شيعه مناطق ي  نقشه بيستم، قرن چهل

 اه  ده از لندن در عراقي شيعيان استقرار هم آن علت يک. بودند کرده کسب عراق در شيعيان و شيعه مورد

 .بود قبل سال

 تربيش تحرک اين البته. افتد  مي اتفاق حجاز در وهابيان تحرک سنت اهل جهان در دوره اين در: ماه کتاب

 و تحرک هم شيعه جهان در که طوري به شود  مي هم انديشه و فکر هاي  حوزه وارد آيا ولي است، سياسي

 کند؟ ايجاد پاسخي

 محلي جنبش يک ظهور، اوايل در. مذهبي هم و داشت سياسي ي  جنبه هم تحرک اين: جعفريان استاد

 وسيع جنبش يک به آنها.  احساء و قطيف شيعيان با هم و داشت تعارض عراق شيعيان با هم ولي. بود محدود

 حمله( کربال و نجف) عراق به 1811 سال در. بلعيدند را عربي قبايل اکثر تقريبا و شدند تبديل نجد منطقه در

 در   شيعه تقويت معتقدند بسياري. نبود چشمگير موفقيتشان گرچه کردند تحميل هايي  شکست و کردند

 اين حال هر در. است بوده عتبات به نانآ حمالت از جلوگيري براي و وهابيت با تقابل در عراق، جنوب

 .است کاظمين و نجف شيعه علمي کانون دوره

 گيرد؟  نمي شکل وهابيت به پاسخ در شيعي علمي ادبيات يعني: ماه کتاب

 وسيع اطالعات هم شيعيان. شود  مي اعمال نويسي  رديه سنتي صورت همان به تنها نظرم به: جعفريان استاد

 البته. تنوش را االرتياب کشف کتاب امين محسن سيد که آن تا  داشت ادامه اين. اشتندند وهابيت از عميق و

 .داشت وجود مطالبي آن بر   رديه و وهابيت مورد در مختصر طور  به هم شيعه دانشمندان قبلي آثار در

 اب ديکينز جهت به کاظمين. بود کاظمين و نجف شيعه، علمي کانون دوره اين در کردم عرض که طور همان

 جديدي ايه  ديدگاه. کرد توليد جديد عربي زبان به شيعه شناساندن براي را آثار اولين و بود تر  فعال بغداد،

. ستا( الدين  هبه به معروف) شهرستاني محمدعلي سيد کاظمين مکتب شاخص ي  چهره شايد. شد ارائه هم

 توزيع ايران در شد مي چاپ که او مکتوبات و منشورات که طور همان آمدند،  مي ايران به ايشان شاگردان

 .شد مي
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 .بود شده چاپ مجلس مطبعه در و نوشته کالم جواهر عبدالعزيز توسط ش 1103 سال در االماميه الشيعة آثار

 آن ارمقد چه دانم نمي من البته. بود جزء بيست آن اصل بود آمده کتاب اين اول صفحه روي آنچه اساس بر

 فارسي به مکال جواهر علي و نوشته عربي به عبدالعزيز که بود شناسي شيعه دقيقا تابک اين. رسيد چاپ به

 راجع شيعه فرقه سياسي تاريخ از سوم قسمت: بود شده نوشته اجزاء از يکي اول صفحه روي. بود درآورده

 و مصر و هسوري و عرب عراق و ايران در شيعي غير و شيعي دربارهاي در آن نامي امراء و وزراء حاالت به

 تابک اين نظرم به. ايران در زنديه سلسله انقراض تا اسالم در امارت و وزارت تشکيل ابتداي از غيره و هند

 .دارد کردن چاپ ارزش هم هنوز

 ايران رد تاريخي ـ کالمي شناسي  شيعه آثار اولين از گويد؟  مي چه شيعه نام به انصاري، سراج حاج کتاب

 پيدا پرورش عراق در وي. است کاظمين مکتب شاگردان از سراج حاج. شد تشرمن 80 ي  دهه در که است

 کسروي گريشيعي به پاسخ در گويد مي چه شيعه کتاب. بود شهرستاني الدين هبت سيد از متأثر و بود کرده

 توشن را اسرار کشف آن برابر امام و کرد زاده حکمي ساله هزار اسرار که کاري. انداخت راه به موجي که بود

 .است شناسي شيعه در اثري هم آن که

 جديد و عبدي بسيار ديدگاهي که صدر، حسن سيد عالمه تأليف االسالم، لعلوم الشيعه  تأسيس مانند آثاري

 يرانا و نجف و  کاظمين بين صدر خانواده. دارد تعلق کاظمين مکتب به که است آثار دست همين از داشت،

 کتب اي کرد  مي منتشر شهرستاني الدين هبت همين که العلم ي  مجله نندما ديگري آثار. داشتند وآمد رفت

 داراي شد ترجمه هم فارسي به و شد تأليف همو طرف از شيعي نگاهي با که هيأت و اسالم مانند علمي

 .بود خاصي اهميت

 سنمح دسي آقابزرگ، شيخ يعني اول حلقه از پس که هستند دومي ي  حلقه عسکري، عالمه و اميني عالمه

 شيعه معرفي در را خاصي روش عسکري عالمه درواقع، يعني. کردند ظهور نجف در صدر حسن سيد و امين

 يتحساس اميني عالمه. برداشت بحث اين در بزرگي بسيار قدم هم اميني عالمه که چنان گرفت پيش در

 و اسالمي منابع ي  هکلي اما نداشت، اي  ميانه چندان هم اسالمي وحدت بحث با و داشت زيادي مذهبي

 ناساندنش براي را قدم ترين  بزرگ و کرد متحول را شناسي  شيعه بحث و کرد بازخواني را دسترس در شيعي

 .برداشت شيعه فکري مباني و شيعه

 اين هاي  فعاليت حسين ميرحامد  مرحوم نيز هند در دوره همان در. نبود نجف به منحصر موج اين البته

 گذشته از تر وسيع تتبعي با اما سنتي بيشتر آنها کار روش که ديگر آثار و االنوار عبقات عنوان با را چنيني

 عالمه اسيشن  منبع. نبود اميني عالمه کارهاي با مقايسه قابل حال هر به ولي برداشت، شناسي  شيعه در بود،
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  جمع را لغديرا شناسي  عهشي خاص هاي  بحث فقط اگر. بود سنگين نيز او نوشتاري نثر و وسيع بسيار اميني

 هشيع بر زمان آن که نقدهايي به پاسخ ايشان مهم کار يک. شد خواهد آن جلد يک ي  اندازه به کنيم، آوري

 .شد مي نوشته

 ود هر. بودند کاظمين و نجف مکتب شاگردان هردو اين. بود سبک صاحب وادي اين در نيز عسکري عالمه

  گام اما بيروني؛ نه و است دروني نوع از ايشان شناسي  شيعه و نددار را خود خاص مذهبي هاي  ديدگاه

 دانشمندان نظرات بر زيادي تأثير و کردند متحول را شناسي  شيعه و برداشتند زمينه اين در بديع و بلند هاي

 وليدت اشد،ب اهميت اين به که زمينه اين در ديگري آثار و نشد دنبال تحقيقات اين متأسفانه. گذاشتند ديگر

  يعهش ي  زمينه در علمي توليدات خود و بود فارسي به الغدير ي  ترجمه کرد که کاري تنها هم ايران. نشد

 .نداشت شناسي

 به لمنتق اجبار به يا اعزام عثماني به نجف و ايران از افرادي ايران، ي  مشروطه زمان در سياسي، ي  جنبه از

 در که ممقاني اسداهلل سيد مانند کساني شدند، استانبول
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 (کوتاه مصاحبه يک) پهلوي سقوط علل باره در

 جعفريان رسول: نويسنده

 1113/  11/  13: سايت روي انتشار تاريخ

 

 ارزشهايي و اصول حفظ نخست: کند رعايت بايد را اصل دو انقالب که معتقدم خودم نوبه به من: خالصه

 لاص يعني ارزشها و اصول انطباق و تعريف باز براي انعطاف داشتن: دوم. است داده را آنها تحقق وعده که

 .اجتهاد

. دادم پاسخ الاجم به بنده و پرسيد ايام اين در دانايي سپيده مجله که است پرسشي چند به پاسخ زير مصاحبه

 تالشي جوانان روحي مسائل به پرداختن بويژه و روانشناسي و تربيتي مسائل حوزه در دانايي سيپده مجله

 .است ستودني

 از احتجاب( »ع) علي حضرت فرمايش به و حاکمان روي بر اطالعات شدن بسته قدرت آثار از يکي -1

 ناي در شما تحليل تاريخ، زمينه در شما مطالعات به توجه با - حاکمان و مردم بين شکاف - «است مردم

 (پهلوي بردوره تاکيد با)  چيست؟ زمينه

 را وا کساني که اين نخست. صورت دو به عبارتي به يا باشد تواند مي معنا دو به مردم از حاکم شدن دور

 معمول امري اين. ندهند او به را دقيق عاتاطال رسيدن اجازه و کنند کاناليزه اصطالح به يا کرده محاصره

 اطرافيان آن، عامل ترين مهم. دارد را خود رواني – روحي داليل و دهد مي رخ ها حکومت در غالبا که است

 آرام را اوضاع است، قدرت در ماندنشان و بودن آن رکن ترين مهم که موجود وضع حفظ براي که هستند

 مردم از را حاکمان مرور به امر اين. دهند نمي حاکم به را کننده نگران اتاطالع ورود اجازه و کرده تصوير

 اصال اي گرفته نادرست تصميمات نتيجه در. کند مي بيگانه جامعه در موجود واقعيات از را آنان و کرده دور

 .کنند مي رها را اوضاع تصميمي بي در

 حاکم خود وجود در که است حسي خوانديد، مردم از «حاکمان احتجاب» را آن شما آنچه ديگر صورت اما

 مي رارق قدرت در وقتي چيز، همه درک به قادر و هستند برتر ديگران از که اين تصور به کساني. دارد وجود

 و تندنيس قائل ارزشي آنها داليل و ها مخالفت براي. گيرند نمي چيزي به را مخالف هاي جريان اصال گيرند،

 ايه لياقت و دانش و علم سطح و شده «شخصيت کيش» دچار تدريج به جماعت اين ندارند شنوا گوش لذا
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 دستگاه. شود مي حجاب سبب که است چيزي همان احساس اين. پندارند مي همه از برتر را خود شخصي

 يتشخص کيش شاه مشکل ترين مهم. داشت احساسي چنين يک شاه محمدرضا شخص خصوص به پهلوي

 افراد اين البته. است بيشتر ديگران از درکش کرد مي تصور و ديد مي همه از برتر را خود او که طوري به. بود

 شکست که آن محض به مقابل، طرف در دارند شخصيت کيش که طور همان. دارند روحي مشکل يک

 فتيشگ حصار و بزرگ ديوار جماعت اين. نيستند خود رواني اوضاع کردن جور و جمع به قادر ديگر بخورند،

 رديگ ريزد مي فرو ديوار اين وقتي. کنند مي درست پايه بي توهمات و تصورات با هم آن خود، افاطر را

 ..کنند مي سقوط زود خيلي و ريزند مي فرو هم خودشان لذا و ندارند اي پشتوانه هيچ

 شود؟ مي ها حکومت و ها دولت سقوط به منجر نهايت در که شود مي مشکالتي چه باعث شکاف اين -8

 زا حاکم که است «اطالعاتي جهل» اسم با اي دره آمدن پديد مردم، از حاکم گرفتن فاصله معضل رينت مهم

 طور به و بوده واقعي غير و منطقي غير ها ريزي برنامه نتيجه، در. داشت خواهد جامعه در موجود واقعيات

 يک در نهات اشکالي چنين که نشود تصور البته. رود مي پيش سقوط سراشيبي در اي جامعه چنين طبيعي

 اتفاق اي پديده چنين تدريج به مردمي حکومت و دولت يک در بسا بلکه دهد مي روي مردمي غير دولت

. است عادي افراد و نخبگان از اعم آن مختلف هاي بخش در هم آن ها توده با مردمي رابطه حفظ مهم. افتد

 يم نباشد، اختيار در دقيقي اطالعات اگر که گيرد مي شکل جامعه در خاصي هاي موج موارد از بسياري در

 باطلي حتي يا حق هاي موج است ممکن باشد، باطلي حکومت اگر طبعا. کند سرنگون را حکومت تواند

 دريجت به باطل هاي موج است ممکن باشد کار سر بر حق دولت اگر. کند سرنگون را حکومت آن و کند رشد

 ديگر که بردب پيش اي گونه به را شرايط حاکمان، خبري بي دليل به و يافته توسعه جامعه پايين هاي بخش در

 .نباشد جبران قابل

 اين و بود خوب خودش( شاه رضا محمد) آدم اين که معتقدند افراد از برخي پهلوي سلسله مورد در  -1

 مي -حرفها اين از و کردند نمي مطلع مردم وضعيت از را او که – بودند خائن و بد که بودند وي اطرافيان

 دو ناي سهم شما ثانياً خير؟ يا موافقيد نظر اين با آيا که شوم جويا زمينه اين در را شما نظر اوالً خواستم

 است؟ بيشتر کداميک سهم يا بينيد مي چگونه نظام يک فروپاشي در را( رهبر و اطرافيان)

 التمشک از يکي تنها اين. نبود اطرافيان توسط شدنش محاصره يا مردم از او بودن دور صرفا شاه، مشکل

 و اامريک سفراي به دلبستگي و خودش مردم به اعتمادي بي مردم مشکل ترين مهم. است پهلوي حکومت

 عاتشاطال مختلف هاي کانال از کرد مي تالش شاه.  هستند او ناجي کرد مي تصور که است تهران در انگليس

 رد نفوذ براي راهي بود نامشروعي دولت اساس از که آن يلدل به که است آن واقعيت اما. کند آوري جمع را
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 نفوذ مساجد و مذهبي هاي تشکل در توانستند نمي رژيم عناصر. نداشت جامعه از مهمي هاي بخش ميان

 در. شتندا پهلوي مخالف و متدين هاي توده با سنخيتي شاه، طرفداران طبيعت زيرا. باشند داشته چنداني

 ترينبه. است کافي است شده منتشر که خاطرات از اندک مقدار همين شاه خصيتش شناخت براي حال عين

 علم. دکن مي تصوير خوبي به را شاه عياش شخصيت که است پهلوي دربار وزير علم اسداهلل خاطرات آنها

 هب شاه از تصويري دهد، مي نشان شاه براي را خود بودن فدايي نيز خاطرات همين در و بود شاه فدايي که

 عامه اب بتواند که آن فرصت شاهي چنين. است گردش و عياشي و تفريح دنبال به صرفا که دهد مي دست

 آن اروپا به سفرها تمام. است فرانسه و انگليس و امريکا سفراي را مالقاتها تمام. ندارد باشد ارتباط در مردم

 خطاب 93 سال ميانه در شاه که همين .ندارد ها توده با گرفتن تماس براي فرصتي طبعا. است تفريح براي هم

 شخود جامعه اوضاع از اطالعي که بود نکته اين حاوي تلويحا است شنيده را آنان پيام که گفت ملت به

 کتهن همان حاوي حال هر به اما باشد گفته فريب روي از را نکته اين شاه است ممکن البته. است نداشته

 از تيدرس اخبار بودند نتوانسته هم انگليس و امريکا هاي هخان سفارت حتي که بگويم است جالب. است

 همان امر اين ليلد. کنند بيني پيش را اسالمي انقالب نتوانستند دليل همين به. باشند داشته ايران مردم وضعيت

 مي تالش اطالعات آوري جمع براي که آن رغم به آنان به وابسته عناصر. کردم عرض که است اول نکته

 .کنند بيني پيش را اسالمي انقالب موج بتوانند تا نداشتند عادي مردم ميان ييجا کردند

 اين بين از مردم چرا...(.  و ها مذهبي ملي ها، اي توده) کردند مي مبارزه شاه با زيادي گروهها و افراد -1

 ود؟ب چه( ره) امام محبوبيت راز ديگر عبارتي به يا و گرويدند؟( ره)امام به گروهها و افراد

 بي،مذه هاي جريان با مقايسه در است گرايانه ملي و چپ جريان آن از بخشي که ايران در روشنفکري جريان

 وانستندنت گاه هيچ اما کردند هم زيادي تالش و بودند فعال شدت به آنان البته. آيد مي حساب به اقليت يک

 يا پچ به متمايل نخبگان سطح در هميشه آنان مبارزات. کنند پيدا دسترسي مردمي و اي توده هاي اليه به

 بجذ که عناصري اما بود سازماندهي لحاظ به ايران در حزب بزرگترين توده حزب. ماند باقي گرايي ملي

 در ردمم البته. دهيد انجام کاري توانيد نمي باشيد نداشته را مردم تا شما. نبودند مردم هاي توده شدند مي آن

 کشيد طول ههد چندين. نداشتند روحانيت به کامل تمايل داشتند مشروطه از پس که تربيتي دليل به دوره يک

 هاي ويژگي که خميني امام به آنها رأس در و روحانيت سمت به شده نااميد ديگر هاي جريان از آنان تا

 خواهم نمي من. بگروند و گردند باز داشت روحانيت به مردم مجدد جذب براي زيادي کمک اش شخصي

 ديني يب بنيادشان. بودند مهم تناقض يک گرفتار آنان اما دهم نشان هست آنچه از کمتر را ونيستهاکم سهم

 مشکلي اسالم دين با دهد نشان کرد مي سعي توده حزب همين لذا. بودند متدين مردمي مقابل در اما بود

 يا شد يم ترجمه فارسي به لنين آثار يا کمونيستي کتابهاي وقتي حال هر به. بود آشکار خروس دم اما ندارد
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 ينا اينده در که بود روشن گرفت مي قرار مردم چشم برابر شوروري کمونيست حزب هاي تجربه وقتي

 اين آن و هست هم ديگر نکته يک. کرد مي جدا آنان از را مردم اکثريت اين. نيست دين براي جايي حزب

 حزبي لمعمو معناي به تشکيالتي کار چپ هاي تشکل ديگر يا توده حزب مثل که است درست روحانيت که

 بعدها که جايي همان. کرد آغاز مساجد سطح در را کارش 1180 شهريور از بعد از اما نداشت سازماني و

 يعوس و گسترده روحانيت مبارزات. شدند جمع هم دور مسجد چند از گروه چند يعني. گرفت شکل مؤتلفه

 در را مسأله اين من. بود وسيع بسيار بعد به 1110 سال از ها عاليتف اين. شد مي مساجد بيشتر شامل. بود تر

 .ام داده نشان دوم پهلوي دوره در مذهبي هاي سازمان و ها جريان کتاب

 مي يزهاييچ چه يا و باشد تواند مي چه انقالب شناسي آسيب هستيد تاريخ به آگاه فردي که شما نظر به -9

 بزند؟ ضربه انقالب به تواند

 وجود يخصوص به داليل طبعا. دهد مي دليل حرکت اين است، مقصد يک سمت به مبدأ يک از تغيير بانقال

 ضعيتو به وقتي. آيد مي در ديگر وضعيت به وضعيتي از و شده تغيير و تحول آماده اي جامعه يک که دارد

 واندت مي قبل جامعه مثل جامعه اين که است طبيعي. گيرد مي شکل آن در عادي مناسبات دوباره درآمد جديد

 را عارهاييش انقالب که است اين نکته ترين مهم. شود انقالب عبارتي به يا تغيير و دگرگوني گرفتار دوباره

 در برسد اهداف اين به نتواند اگر. کند محقق جامعه در را اهداف اين که هشت و بوده قرار و کرد مطرح

 نظام يک ايجاد و آزادي استقالل، تحقق را هدفش ترين مهم اسالمي انقالب. گيرد مي قرار ترديد معرض

 د،کن محقق جامعه در را اهداف اين نتواند اگر. است کرده بيان ديني و سالم اي جامعه ايجاد هدف به اسالمي

 ردمم بر را خود ريشه بي هاي موج است ممکن ميانه اين در. گيرد مي قرار تغيير سپس و ترديد معرض در

 کند عايتر بايد را اصل دو انقالب که معتقدم خودم نوبه به من. کنند مشکل گرفتار را قالبان و کرده تحميل

 و تعريف باز براي انعطاف داشتن دوم و است داده را آنها تحقق وعده که ارزشهايي و اصول حفظ نخست

 انقالب که شود مي باعث گري، قشري و جمود نوع هر انحصار، نوع هر. اجتهاد يعني ارزشها و اصول انطباق

 هايي بخش شدن جدا سبب تدريج به انعطاف، نداشتن. شود بست بن دچار عملي سپس و فکري لحاظ به

 يوقت تا شده ايجاد که اسالمي انقالب بر مبتني که اسالمي جامعه يا انقالب. شود مي انقالب از مردم از

 بخش مهه در انعطاف نوعي ايجاد با ناي. باشد داشته خود سر پشت در را مردم اکثريت بتواند که سرپاست

 .است تحقق قابل ها
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 اين وردم در بويژه که هايي کارشکني و تهديدات به توجه با انقالب، پيام تداوم و حفظ براي شما راهکار -1

 حکومت سران و مردم نقش و چيست  دارد قرار دشمن وسيع هاي هجمه مورد و گيرد مي صورت انقالب

 کنيد؟ مي ارزيابي نهچگو زمينه اين در را

 :است مهم اصل  چند جامعه يک وضعيت حفظ در

 ينم شما و است انساني امر يک اين. است ظلم نفي و عدالت اصل رعايت اصول، اين ترين مهم که يکي 

. ياوردب دوام زيادي مدت مردم حقوق کردن پايمال و ظلم با بتواند که کنيد پيدا را دولتي و حکومت توانيد

 حقوق حفظ و عدالت رعايت اي جامعه هر در. ندارد حکومت بودن غيراسالمي و اسالمي به ربطي همسأل اين

 اين .نکنند شکنجه را کسي مثال که نيست اين فقط ظلم از مقصود. است دولت يک در دوام اول اصل مردم

 را متجاوز جلوي. کند عمل درست جامعه اين در قضاء دستگاه و حقوق که است اين مهم. خود سرجاي که

 مه متجاوزان توسط را آن شدن پايمال جلوي نکند پايمال را مردم حقوق دولت خود فقط نه يعني. بگيرد

 بخش اين رد فساد رسوخ. بگيرد را بازي پارتي و ارتشاء جلوي و کند عمل قدرت با بايد دولت اينجا. بگيرد

 .کند مي فراهم را شورش زمينه و هکرد خارج تعادل از را جامعه است عدالتي بي نوعي واقع در که

 کلمه. دکن مي ياد الطيب الکلم عنوان با اصل اين از قرآن. است جامعه به صحيح تفکر يک ارائه ديگر اصل

 سخن دشمقصو «الطيب الکلم يصعد اليه» فرمايد مي خداوند وقتي است، ديني درست تفکر يک ارائه طيبه

 عقولم و سالم فکري لحاظ از بايد اسالمي جامعه. رود مي خدا سوي به که است ناب و پاک و اصيل تفکر و

 و حق مرزهاي. دهند تشخيص را آن غي و رشد و باشند داشته قبولش رغبت با مردم که اي انديشه. باشد

 .نباشد خرافي رتفک. نباشد تحميلي و باشند داشته قبول انتخاب با مردم که تفکري. نشود آميخته هم با باطل

 حکومت سران اگر. باشد حکومت سران کار مبناي صالح عمل که است اين ديني جامعه يک در ديگر اصل

 لعم و فساد به حکومت رأس وقتي. رفت خواهد ميان از ديني جامعه حرمت گرفتند فاصله صالح عمل از

 نند،ک پيشه دروغگويي جامعه حاکمان اگر. ماند نمي ديني دولت و جامعه براي حرمتي ديگر گراييد ناصالح

 که چيزي. است مردم با کردن بازي نوعي افراطي، بازي سياست. شد خواهد دار خدشه حکومت حرمت

 .آيد نمي خوششان آن از مردم

 زا مسير، اين در انحراف نوع هر. باشد اسالم مبناي بر اخالقي اصول به وفادار اي جامعه بايد ديني جامعه

 در  تاس کرده انقالب دين نام به که هم را آن مشروعيت اصل تدريج به و کاهد مي آن ومقبوليت محبوبيت

 .دهد مي قرار ترديد معرض
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 .کرد بيان ديگري جاي در بايد که هست هم ديگري اصول
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 هند در تشيع گسترش و خراسان به ازبکان حمله رابطه

 جعفريان رسول: نويسنده

 1113/  11/  81: سايت روي انتشار تاريخ

 

 ودخ تصرّف يد به را اقليم آن و تاخت خراسان اهل سر بر اوزبک خان عبداهلل اعظم خاقان که آن تا: خالصه

 جالي ديگر يبعض و رسيدند قتل به بعضي بودند، کرده پيدا شيوع و غلبه ديار آن در که شيعه طايفه و درآورد

 آمدند هند به شده وطن

 در هجري، يازدهم و دهم قرن دو در آن از پس و صفوي دولت تشکيل آغاز در شيعه ضد بر آثاري نگارش

 صدها بلکه دهها ،سالها اين طي. داشت رواج گسترده طور به ديگر، سوي از هند در و سو يک از عثماني

 و صفوي دولت که بود شيعي تفکر گسترش از جلوگيري نيز آن از هدف و شد نوشته شيعه بر رد در کتاب

 ادد رخ زمان آن آنچه با مشابهي موقعيت باشد قرار اگر. بودند آن حامي هند در محلي هاي دولت از بسياري

 شيعه دض بر پاکستان و سعودي در خصوص به گذشته دهه سه طي که اي عديده آثار به بايد کنيم معرفي

 ضد تند هاي گرايش جاي نيز پاکستان و گرفته را عثماني جاي سعودي ما روزگار در. کنيم اشاره شده، نوشته

 ادبيات گيري شکل عنوان تحت توان مي را فعاليتي چنين محصول. دارد را هند يازدهم و دهم قرن شيعي

 عرصه در صفويه کتاب اول مجلد در آنها از بخشي به سطور اين سندهنوي که مطلبي کرد؛ مرور شيعي ضد

 وسيع بسيار ها نگارش نوع اين دايره که است دانسته حال، اين با. امپرداخته آنها به سياست و فرهنگ دين،

 .شود يافت موضوع اين در اي تازه اثر است ممکن روز هر و بوده

 قرن اواخر در هند معروف علماي از (1011 - 531) فاروقي نديسره احمد از کوتاه است اثري آنها از يکي

 مفصل شرحي. دارد را خود ويژه عرفاني عقايد و بوده مشهور ثاني الف مجدد به که يازدهم قرن اوائل و دهم

 بزرگ المعارف دايرة در «سرهندي احمد» مدخل در مجتبايي اهلل فتح آقاي را وي هاي ديدگاه و عقايد از

 شهاندي در مؤثر عنصر يک به وي شدن تبديل و معراج به رفتن در او شگفت ادعاهاي. است وردهآ اسالمي

 و ذاشتهگ احترام وي عقايد به غالبا نقشبنديه ميان، اين در. است مشهود خوبي به گزارش اين از هند اسالمي

 تبع من و سرهندي ارافک همين وجود بکتاشيه، عکس به نقشبنديه، در شيعي ضد هاي گرايش داليل از يکي

 منازعات از برخي در وي شدن درگير و جهانگير و اکبر عهد در وي روزگار اهميت. است بعدي اوار در او

 .است کرده گرجلوه بيشتر را وي موقعيت دوره، اين مذهبي – فکري
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 ميان در يدکوش يم قوا تمام با که تشيعي بود، تشيع بود، فعال بسيار که دوره اين مذهبي هاي جريان از يکي

 نفوذ يق طر از هم و تبليغي و فکري طريق از هم فعاليت اين. بگشايد خود براي راهي ديار، آن سني اکثريت

 ثيرتأ تحت را فرهيخگان از بسياري و يافت ادامه جنوب، سالطين دربارهاي آن از پيش و مغوالن دربار در

 آمدن آنان ننخستي شايد که شد مي مربوط طوالني وقايع هسلسل به مغوالن دربار در تشيع البته. داد قرار خود

 طتوس وافي و کافي شرح زمينه اين در. بود صفوي دولت با او ارتباط و طهماسب دوره ايران به همايون

 .است شده داده دست به هند در تشيع تاريخ کتاب در رضوي اطهر عباس

 چهارچوب در که است فاروقي سرهندي احمد روافض رد رساله از گزارشي است، نظر مورد اينجا در آنچه اما

 .است بحث قابل ها فعاليت همان

 کهنول در نولکشور طبع ثاني الف مجدد رباني امام مکتوبات کتاب ضميمه به سرهندي روافض رد رساله

 شده شرمنت استانبول در ايشيق العابدين زين سيد قلم به آن ترکي ترجمه اخيرا و رسيده چاپ به( 1115)

 (.91 – 3/93: بزرگ معارف دايرة. )است

 گزارش و کرده مالحظه را چاپي رساله آن( 1/809) هند در تشيع تاريخ در که هم رضوي عباس اطهر مرحوم

 .است داده دست به آن از اجمالي

 ثبح جمله از رايج اتهامات از برخي به مربوط و تکراري که آن محتواي منهاي رساله، اين در مهم نکته اما

 .است نده و ايران تشيع ميان ارتباط ايجاد در آن کوتاه مقدمه اينهاست، مانند و شيعه تکفير و صحابه سب

 .دارد اهميت مطلب دو باره اين در

 اوراءالنهرم حوزه در که تشيع باره در رساله دو انتشار به واکنش در رساله اين که است آن نکته نخستين: الف

 اهش عصر قضاياي به مربوط رساله دو اين. است شده نوشته رسيده هند به و بوده شده تأليف خراسان و

 مشهد کرده، حمله خراسان به ازبکان که زماني است، هجري يازدهم قرن نخست سالهاي در و صفوي عباس

 باک بي اوزبکان روز چند آن در: است نوشته شاملو. پرداختند شيعيان عام قتل به و گرفته محاصره در را

 رارک حيدر شيعيان از بسياري و. ربودند ديدند آنچه و گشودند مسلمانان اموال غارت و نهب به تظلم دست

 (.1131 تهران، ،1/110: خاقاني قصص) رسانيدند قتل را

 هچ به »که گفت او به و نوشت ازبک خان عبداهلل به اي نامه مشهد، در شيعه علماي از يکي وقت، اين در

 اللح خود به رسولند حضرت ذريه اکثرا که را او مردم استيصال و مقدس مشهد لدهب محاصره برهان و دليل

 ؟«اندگشاده آثار فيض سرکار اوقاف و مردم مزارع و اموال و حال بر قتل و تاراج و نهب دست و اند ساخته
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 تا نندک ثابت را شيعيان کفر تا بخواهد ماوراءالنهر در سنت اهل علماي از خان عبداهلل تا شد سبب نامه اين

 هرماوراءالن علماي که اي نامه جواب» متن سپس شاملو. گردد مشروع شرعا آنان کشتن و اموال نهب نتيجتا

 آورده را مشکک محمد موالنا پاسخ آن از پس و(. 111 – 1/110: همان) است آورده را «مشهد فضالي به

 صاحب) اثير ابن و نسفي و آمدي و غزالي و اشعري مانند سنت اهل از بزرگاني متون به استناد با که است

 باور آن به شيعه آنچه ديگر سوي از و دانسته اسالمي فرق از را شيعه آنان که است داده نشان( االصول جامع

 .دانندمي مسلمان را قبله اهل اينان که چرا شود، نمي تکفير سبب دارد

 شهرت «نموده قلمي رستمداري موالنا که النهرماوراء علماي مکتوب جواب» عنوان با آن پاسخ و نامه اين

 آن از. شودمي نگهداري مختلف هاي کتابخانه در آن از فراواني هاي نسخه دليل همين به و يافت زيادي

(. 11135 ،501 ،9551 ، 1199) است موجود اسالمي شوراي مجلس کتابخانه در آن از نسخه چندين جمله

 .است رستمداري مشکک به معروف علي فخرالدين بن محمد اثر اين نويسنده

 ودهب فراوان هند، در پاسخ اين تأثير که است آن دريافت توانمي سرهندي روافض رد رساله اساس بر آنچه

 .کنند ترويج ديار آن در را آن از هايي نسخه شيعيان تا است شده سبب امر همين و

 ان،خراس به ازبکان حمله با که است اين فتهگر قرار توجه مورد سرهندي کتاب در که نکته دومين اما: ب

 هند در را تشيع که هستند جماعت همين او نظر به. آمدند هند به و شده آواره ديار آن شيعيان از بسياري

 ستا معتقد وي. است نداشته جايي هند در تشيع ماجرا، اين از پيش تا او ديد از که حالي در. اندداده بسط

 مه شعري باره اين در سرهندي. شدند هندوستان راهي آواره شيعيان خراسان به بکاناز حمله از پس تنها که

 هشتم قرن اول از سرهندي نظر اين مستند واقع در. کند مي نقل هشتم قرن اوائل از دهلوي اميرخسرو از

 وتق از پس و مرور به اما. بود نيافته هندوستان در رسوخي تشيع هنوز زمان آن البته صد که است هجري

 در تشيع تدريج به شاهيان قطب برآمدن سپس و نهم قرن طول در و هشتم قرن اواخر در بهمنيان گرفتن

 زنده سرهندي که زمان همين. بود متأخرتر و محدودتر رواج اين دهلي، در اما. يافت وافر رواجي هند جنوب

 مينه سر بر نيز را جانش و دبو تشيع ترويج مشغول شدت به آگره و دهلي همين در نوراهلل قاضي بوده،

 .نهاد خود اقدامات

 از ايهنسخ با رسيده چاپ به سرهندي مکتوبات با همراه که روافض رد چاپي نسخه که است آن ديگر نکته

 دقيقا تفاوت اين. است متفاوت قدري شودمي نگهداري 11111 شماره به مجلس کتابخانه در که رساله اين

 رد سرهندي که است آن مهم نکته. کرديم اشاره آن به الذکر فوق بند دو در که شودمي اطالعاتي به مربوط

 حنفي مذهب به تمسک در هند مذهبي سالمت باره در( دهلوي شايد) خسرو امير از ابياتي ما، نسخه مقدمه
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 قيمستم آمد، خواهد ذيال که کوتاهي مقدمه از پس نويسنده و نيامده چاپي نسخه در اشعار اين که است آورده

 .است پرداخته رستمداري مکتوب نقد سراغ به

 :است شرح اين به چاپي نسخه در سرهندي مقدمه

 احمد وجماعت سنت اهل علماي خادم صمد واحد خداوند رحمت به است محتاج که بنده گويدمي بعد اما

 ايعلم به مشهد محاصره وقت در شيعه که رساله ايام اين در چون که نسبا الفاروقي العمري عبداالحد بن

 را مسلمانان مر آنها اموال و قتل اباحه و شيعه تکفير باب در آنها رساله جواب در بودند، نوشته ماوراءالنهر

 ذم و است الثهث خلفاي تکفير فريب، ابله مقدمات طي بعد حاصلش که رسيد البضاعه قليل حقير اين به بود

 اين به ودندب حدود اين متردد که شيعه طلبه از بعضي و عنها تعالي اهلل رضي صديقه عائشه حضرت تشنيع و

 حقير اين و دادندمي شهرت را مغالطات آن سالطين و امرا مجالس در و نمودندمي مباهات و افتخار مقدمات

 ايشان صريحه هايغلط بر و کرد مي آنها رد منقوله و معقوله مقدمات به مشافهة معارک و مجالس در هرچند

 هکين بي سينه شورش و کردنمي کفايت الزام و رد قدر اين به....  و اسالم حميّت روي از اما ،داد مي طالع

 حيز در درآيد نه کتابت قيد در که زماني در تا ايشان مقاصد اظهار که يافت قرار فاتر خاطر به و نيافت تشفي

 .نبخشد عام نفع و عام فايده تحرير

 دو در که است ديگري مطالب ضميمه به ها آگاهي همين محتوي الهرس اين از موجود خطي نسخه مقدمه اما

 باره رد دهلوي خسرو امير که است اشعاري ذکر خطي، نسخه مقدمه افزون نکته. شديم يادآور الذکر فوق بند

 شيقهع نام به که است شده گرفته خسرو امير خضرخاني مثنوي از اشعار اين. است سروده هند مذهبي وضع

 نويمث اين و است هجري هشتم قرن به مربوط اشعار اين فضاي. دارد شهرت نيز شاهي منشور اي عشقيه يا

 دهلوي خسرو امير آثار گزيده سوم مجلد در آن اصل با مثنوي اين باره در شرحي. است 319 سال سروده نيز

 اين در که رياشعا اول بيت تنها مزبور چاپ در. است آمده( بعد به 93 ص ش، 1191 اسفند افغانستان،)

 .است شده درج 38 ص در آمده، نسخه

 و کامل طور به( 1511 هند،) نوشته مزبور مثنوي بر شرحي اردو به که ديگري کتاب در شده ياد اشعار اما

 رد آنچه و کتاب آن اساس بر ما. است آمده ايم،آورده کروشه در را آن بيت دو که افزوده بيت چند با حتي

 .کنيممي نقل است سرهندي مقدمه ادامه در که را رزي اشعار بوده، نسخه

 :خطي نسخه اساس بر سرهندي مقدمه اينک
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 اهل علماي خادم و صمد و احد خداوند رحمت به است محتاج که بنده خادمان، کمترين: گويدمي بعد اما

 و لةم الحنيفي و وطنا، و مولدا السرهندي و نسبا الفاروقي العمري األحدي عبداهلل بن احمد جماعت، و سنت

 ليماق اين به يکي هيچ کرام اصحاب و است متأخر اسالم در ممالک ساير از چند هر هندوستان ديار که مذهبا

 ايخمش و يافته استيال اسالم سالطين و است شده ظاهر آنجا در اسالم که زمان آن از اما اند،نياورده تشريف

 ترقي و تزايد در زمان زمان اسالم، اعالم و دين معالم آوردند، تشريف جوانب و اطراف از کرام اولياء و عظام

 رب اسالم اهل از آن سکّان تمام که دارد فضيلت و مزيّت وجوه به بلکه ، وجه يک بر ممالک ساير بر است

 همرضي طريقه و نيست پيدا ديار آن در ضاللت و بدعت اهل از نشاني و اندجماعت و سنت اهل حقّه عقيده

 اين چند هر و نيابند طلبند داشته، حنبلي يا شافعي مذهب که را شخصي بالفرض اگر که حتي ارند،د حنيفيه

 تعريف در - الرحمه عليه - خسرو خواجه حضرت. گريزگاهند را بدعت و هوا اهل اما اند،حق اهل از مذهب

 :فرمايدمي هندوستان ملک

 دين رونق و هندوستان خوشا

 ينتمک و عزّ و کمال را شريعت

 بخارا دهلي عمل با علم ز]

 [آشکارا اسالم گشته شاهان ز

 کار غزا تيغ از کشور تمامي]

 [خار بي گشته آتش ز خارستان چو

 شمشير آب خورده سير زمينش]

 [زير در کفر غبار فروخفته

 پامال گشته هندو زبردستان]

 مال دُردانه همه فرودستان

 منصور اسالم شد عزّت بدين

 مقهور کفر سران خواري بدان

 شرع رخصت نبودي گر ذمت به
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 فرع تا اصل ز هندو نام نبودي

 باب اين در دريا لب تا غرنين ز

 آب يکي بر ببيني اسالم همه

 کاري ترس نا از که ترسايي نه

 کردگاريي داغ بنده بر نهد

 جوريت و جنگ جهودان جنس از نه

 توريت ز دعوي کند قرآن از که

 شاد شود آتش طاعت کز مُغ نه

 بفرياد آتش زبان صد با وزو

 خاص روش نُعماني مسلمانان

 اخالص به را آيين چهار هر دل ز

 [يزيد] زَيد با مهر نه شافعي با کين نه

 صيد جان به را سنت و را جماعت

 شوم فن کز اعتزالي زاهل نه

 محروم کردند خدا ديدار ز

 بد مذهب زان رسد تا رفضي نه

 احمد وفاداران بر جفايي

 سازي کينه کز خارجي سگ آن نه

 بازي روباه حق شير با کند

 جوي دين و خيز مسلمان ملکي زهي

 جوي از خيزد سنّي نيز ماهي که
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 اهل سر رب اوزبک خان عبداهلل اعظم خاقان که آن تا بود لطافت و صرافت همين بر پانصدسال به قريب تا و

 ردهک پيدا شيوع و غلبه ديار آن در که شيعه طايفه و درآورد خود تصرّف يد به را اقليم آن و تاخت خراسان

 قرّبت سالطين و حکام به و آمدند هند به شده وطن جالي ديگر بعضي و رسيدند قتل به بعضي بودند،

 فساد و فتنه چند هر. بردند راه از و نمودند اغوا زراندود مغالطات مزخرفه مقدمات به را جهّال بعضي نموده،

 هند يارد در بدکيشان، آن بَديُمن قدم از اما وارستند، آنها شراره از مسلمانان و فتيا تسکين خراسان اقليم در

 .گشت بيدار سر از فتنه و شد واقع عظيم فتنه را مسلمان

. خشب امان تفرقه از و دار نگاه جمعيت بر را خراسان اهل الهي: که کردمي دعا بزرگان از يکي که است منقول

: که دفرمودن کنيد؟مي دولتانبي اين حق در که دعاست چه اين! شيخ يا که دندپرسي تعجب کمال از مريدان

 .نائمة فتنه ايقاض و است عالم تفرقه و ضاللت موجب اينها تفرقه

 ند،بود نوشته النهر ماوراء علماي به را مشهد خان عبداهلل محاصره وقت در شيعه که ايرساله اثنا همين در و

 ليلق حقير اين به بود، روا را مسلمان ايشان اموال قتل اباحت و شيعه تکفير ابب در آنها رساله جواب در

 عايشه حضرت تشنيع و است ثالثه خلفاي تکفير فريب، ابله مقدماتِ طي از بعد حاصلش که رسيده البضاعت

 و فتخارا تمقدما اين به بودند، حدود اين متردّد که شيعه طلبه از بعضي و - عنها تعالي اهلل رضي - صديقه

 مجالس در چند هر حقير اين. دادندمي شهرت را مغالطات اين سالطين و امرا مجالس در و نمودهمي مباهات

 اطالع را ايشان روبروي صريحه، هايغلط بر و کردمي ها آن رد منقوله معقوله مقدمات به مشافهة معارکه، و

 إذا» فرمودند - السالم و الصالة - مصدرها علي ينبو حديث موجب به و اسالم جمعيت روي از اما داد،مي

 المالئکة و اهلل لعنة فعليه ذلک يفعل لم من و علمه العالم فليظهر اصحابي سبّت و البدع شاع و الفتن ظهرت

 ورشِش و نکرد کفايت التزام و رد قدر اين به فاروقيم رگ «عدال ال و حرفا له اهلل يقبل ال اجمعين الناس و

 زمان[ آن] تا يشانبدک اين ابطال و ايشان مفاسد اظهار که يافت قرار فاتر خاطر به و نيافت تشفّي ينهکبي سينه

 . بخشد نه عام نفع و تام فايده نيايد، تحرير حيز در و نَدَرايَد کتابت قيد در که

 هب النهر،ماوراء علماي نوشته به رستمداري مکتوب به دادن جواب از پيش و رساله آغازين صفحات در وي

 معمول مطالب همان از سطري چند کدام هر باره در که آن از پس و پرداخته شيعه هاي فرقه از شرحي ارائه

 شده استناد نهاآ به که احاديثي و تکراري غالبا پاسخها. پردازدمي مزبور نوشته رد به کند،مي بيان فرق کتب در

 ام هدف طبعا. دارد وجود ترديد آنها درستي در که تاس ستايشي و مدح احاديث دسته همان از غالبا است،

 کي در تواندمي پاسخها، اين با آورده رستمداري آنچه مقايسه چند هر نيست، تکراري مسائل اين بر مرور

  om/index.php?action=article/view/1085http://historylib.c.شود مرور ديگر، بررسي

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1085
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 عباس شاه و بيکن فرانسيس

 جعفريان رسول: نويسنده

 1113/  18/  11: سايت روي انتشار تاريخ

 

 فلسفه در عميقي تحول ماجرا اين که آنند بر و کنند مي نقل بيکن فرانسيس از را مشهوري داستان: خالصه

 .آورد پديد غرب در علم

 و دکنن مي نقل بيکن فرانسيس از را مشهوري داستان داد روي معاصر قرون در غرب در هک تحولي باره در

 راهايماج و آمد پديد تجربي علوم در که دانند مي جديي رويکرد و علم فلسفه در تحول آغاز بر نشاني را آن

 .آورد همراه به صنعتي انقالب قبيل از را بعدي

 تيعبار به و گرايانه کلي روشهاي علمي، هاي روش وسطي، قرون در هک بود قرار اين از مزبور داستان مقدمه

 استقراء و تجربه به روزگار، آن در علم، ارباب که طوري به بود تجربي علوم در آن روشهاي و فلسفه حاکميت

 دندآور يم کم هرکجا و کردند مي ثابت فلسفي قواعد و کليات با يا را معارف و علوم رو اين از. نداشتند باور

 .بودند ائلق استقراء و تجربه از بيش اعتباري آنان سخن براي و کرده استناد فالسفه از گذشتگان اقوال به

 براي که است ماجرايي همين آن آغاز و آمد مي حساب به اي تازه تحول تجربي فلسفه پيدايش وقت اين در

 .بود اسب هاي دندان تعداد دقيق شمار درباره ماجرا اين. آمد پيش بيکن

 صحبت هبار اين در محفلي در وقتي. است عدد فالن اسب دندانهاي تعداد که بود اين بر قديم فالسفه عقيده

 که اين و ردک نقل را عددي گذشتگان از فيلسوفي قول از و گفت مطلبي کس هر بود، حاضر نيز بيکن و شد

 .دارد دندان چهل اسب که است گفته ارسطو مثال

 دهن برويم، طويله به االن همين است بهتر: گفت و برآشفت رويه اين از( 1185 - 1911) بيکن فرانسيس

 .  سازيم برطرف را اختالف و کنيم شمارش را او دندانهاي تعداد و کنيم باز را اسبي

 اگر يحت است ديگران اقوال نقل يا گويي کلي از تر مهم «تجربه» علمي، امور در که بود اين سخن اين معناي

 .باشند مشهور فيلسوفان و يونان بزرگان از اقوال اين ناقالن
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 فلسفه - اهلل حفظه – احمدي احمد دکتر آقاي خدمت در 1111 - 1110 سال در که زماني را داستان اين

 و يديمشن بود، ديگر اثر دو يکي و فروغي از «اروپا در حکمت سير» کتاب ايشان مبناي و خوانديم مي غرب

 .ودب جالب بسيار ما براي

 قلن را بيکن مطلب اين ها خيلي ديدم. کردم جستجو گوگل در را «دندان» و «اسب» و «بيکن» کلمه هم اخيرا

 .اند نموده عنوان غرب پيشرفت براي را استداللها همين شبيه و اند کرده

 ...است مطلبي خير يا است درست نقلها آن که اين

 ...ديگر مطلبي داده بسط را علمي تفکر و شده غرب در تحول نوعي سبب نگرش اين که اين و

 ....ومس مطلب نه يا شد مي تحول سياق و سبک آن موجب آيا افتاد مي شرق در اتفاقي همچنين اگر که اين و

 و ودب تر جالب بيکن ماجراي از که کردم پيدا خطي نسخه يک در را حکايتي اخيرا که آن لطيف نکته اما

 مع اما افتاد، اتفاق هم شرق در داستان آن مشابه سالها، همان در تقريبا و روزگار همان در که داد مي نشان

 .نشد اسالمي شرق در علمي هاي روش و علم در تحولي سبب االسف

 :کنيد مي مالحظه ذيال که است قرار اين از داستان

 :نويسد مي – اول عباس شاه دربار باشي منجم – منجم جالل مال

 تا 551 زا که اول عباس شاه يعني – السالم عليه علي آستان کلب ستان گيتي نواب خدمت در گرجستان در

 خاصه صدر – صدرَين و محمد بهاءالدين شيخ حضرت که وقتي در - کرد سلطنت( 1185 – 1911) 1011

 معروض[نويسنده خود يعني] منجم جالل. گذشت مي سخني جا هر از و بودند حاضر – ممالک صدر و

 :که داشت

 .اند گفته آن طبق بر برهان و باشدمي مسدّس زنبور هاي خانه که حکماست يهکل قواعد

 :که فرمودند اشرف نواب

 چند هک فرمودند امر و ندارد صورت اين که کنم ثابت  – عملي تجربه به بخوانيد شما – نظري برهان به من

 هيگا نيز مربّع و رسيد نظر هب مخمّس و مدوّر بسيار زنبور هاي خانه که حقا. کردند حاضر عسل شانه عدد

 .شد ديده

 . ]![ندارند خبري حکمت قواعد از گرجستان زنبورهاي که کردند عرض بعضي
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 اهياشتب – غلطي به گاهي و شد مشاهده نيز آنجاها. ساختند حاضر اردبيل داراالرشاد از چند عسلي آن مقارن

 .بود نيز مسدّس –

 .خورد هم بر قاعده آن – تجربي علمي روش يعني – اين مشاهده از

× × × 

 تر تجربي و تر جدي عباس شاه داستان بلکه نزديک بهم اندازه چه تا ماجرا دو اين که فرماييد مي مالحظه

 وليتح هيچ منشأ دوم حکايت اما و شده تجربي علوم به نسبت غرب در جديد رويکرد پايه اولي اما. است

 .است نشده

 .درگذشتند 1185 سال در بيکن فرانسيس و 1181 سال اواخر در اسعب شاه که که بدانيم که است جالب
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 کفار نفع به علما از صادره رأي و فقهي شوراي يک ماجراي

 جعفريان رسول: يسندهنو

 1113/  18/  11: سايت روي انتشار تاريخ

 

 و نينائي رفيعاي ميرزا يعني انور شرع دعايم اساطين با که ساختند مأمور را قاهره دولت ارکان لهذا: خالصه

 تشخيص نموده اجالس همايون دولتخانه در خانه کشيک در خوانساري حسين آقا و خراساني باقر مالمحمد

 .دارند معروض نموده طرفين شنيد و گفت

 ايه بحث به ورود قصد که آن بدون است، گرفته باال قدري فقهي شوراي به مربوط هاي بحث که اکنون

 نقل هيفق شوراي يک تشکيل براي را جالب داستان يک خواهم مي  باشم، داشته را آن به مربوط تخصصي

 .کنم

 در رفسنجاني هاشمي المسلمين و االسالم حجت آقاي را مطالبي اخيرا که کنم مي عرض مقدمه عنوان به

 مطرح ظرهايين اظهار کشور، سياسي فضاي از متأثر بيشتر و آن دنبال به. کرد مطرح مشهد بهايي شيخ همايش

 در يمطالب يزدي محمد شيخ االسالم حجت آقاي اخيرا اما. بود منصفانه غير و سياسي صرفا برخي که شد

 .گرديد عنوان فارس سايت در و نوشته باره اين

 بروجردي اهلل آيت درگذشت دنبال به 1111 سال در که است هايي بحث دنباله مباحث اين رسد مي نظر به

 ستقبالا سياسي هايتشويش از بدور بحثي گونه هر از بايد طبعا. شد مطرح روحانيت و مرجعيت کتاب در

 .کرد

 برجسته زا چهارتن بلکه سه از فقهي شوراي يک تشکيل به بوطمر داريم را آن ارائه بناي که تاريخي نقل اما

 هنديان ميان که اختالفي و فقهي معضل يک حل براي که است( 1033 م) دوم عباس شاه عهد علماي ترين

 .بود اي تازه مسأله طبعا و  گرديد تشکيل بود آمده پيش مسلمانان و

 ديني عرف يک به توجه با و بودند فعال ايران در هندي تاجران از شماري زمان آن که بود قرار اين از ماجرا

 .شدند مشکل يک گرفتار قضاوت، وقت در خوردن قسم براي خودشان ميان
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 مي قسم بايد آنان طبعا نداشت، شاهدي و کرد مي مطرح آنان عليه ادعايي کسي اگر که بود اين مشکل

 عبص البته کاري چنين. بخورند قسم گذاشته ختهگدا روغن در را دست که بود اين بر آنان رسم اما. خوردند

 .شوند متضرر و شده مطرح آنان عليه ادعاهايي تا بود شده سبب امر همين و بود

 .کنند کمک درخواست عباس شاه از و شده سختي گرفتار آنان تا شد سبب مشکل اين

 باره اين در را خود نظر ات خواست ايشان از و آورد گرد را وقت علماي از تن سه آن حل براي عباس شاه

 وانساري،خ حسين آقاي: بودند اصفهان وقت علماي اعاظم از نفر چهار بهتر عبارت به يا نفر سه اين. کنند ابراز

 .کاشاني فيض مالمحسن و سبزواري محقق به مشهور خراساني باقر محمد نائيني، رفيعاي ميرزا

 وجوهي و است شرع خالف قسمي چنين درخواست که بود اين آنان بندي جمع که آيد مي بر نقل ظاهر از

 .شود داده پس بايد شده گرفته آنان از روش اين با که

 .شود مي محسوب افتخار يک دوره اين در نامسلمان هنديان نفع به هم آن خواهي عدالت اين

 .کرد دنبال ماجرا فصل و براي دوم عباس شاه که است روشي آن از تر مهم اما

 .افتاد اتفاق 1038 سال در دهش ياد ماجراي

 .کنم نقل باره اين در را عباسي آراي جهان تاريخ متن از اي گزيده است بهتر

 عدل از ستايش از پس داشته عهده بر را دبيري و نگارش کار و بوده دربار در خود که شده ياد کتاب نويسنده

 :نويسد مي دوم عباس داد و

 هک دعاوي در که نمودند تظلم آمده فرمان قضا خسرو راه سر بر اصفهان دارالسلطنه ساکن هنود ايام، اين در

 شود، مي عرجو ايشان به قََسَم و گردد مي واقع اديان و ملل اختالف بنابر متدينين از يک هر و ايشان بين فيما

 .آيند بيرون مدعي عهده از يا گذارند گداخته روغن در دست که نمايند مي تکليف را ايشان

 جهت بدين باشد نمي چنين قسمي خوردن تاب را حوصله و زبان و کام که است ظاهر کس هر رب چون و

 .تاس سريع آن مطالبان براي صورت بي دعوي وجه بر حصول و وسيع ايشان به نسبت مردم دعاوي دايره

 دربن عشور وجوه ضابط کاشي سيفاي حکيم مرحوم ولد صالح محمد که آن مطلب اين بينات از يکي و

 زا بعضي به تومان هزار يک که ساخت مي مذکور فوت حين در من مالزم که اين ادعاي به عباسي بارکهم

 هندو نفر سه دو به و برآمده او صندوق از هندو خط به کتابت سه دو فوت از بعد و ام داده هنود جماعت
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 روغن به دست که ايشان از را به مدعي مبلغ شده فوت هندويان نزد در نوشته و بخوانند که بودند داده

 .نموده بازيافت جبرا اند نموده نکول قسم از نگذاشته

 اب آن غير و ذمه اهل باب در آنچه نموده آن شرعي حکم تحقيق که گشتند آن طالب رحمن ظل صاحبقران

 .نمايند آن اجراي باشد مطابق خالق حضرت فرموده

 محمدمال و نائيني رفيعاي ميرزا يعني انور شرع دعايم اساطين با که ساختند مأمور را قاهره دولت ارکان لهذا

 و گفت تشخيص نموده اجالس همايون دولتخانه در خانه کشيک در خوانساري حسين آقا و خراساني باقر

 .دارند معروض نموده طرفين شنيد

 نموده طرفين شنيد و گفت تحقيق و اجالل رحمن ظل حضرت اعلي الفرمان حسب الشان عظيم امراي

 رامو غوامض گشاي گره که همايون پيشه دقت انديشه مسطوره، مقدمات عرض از بعد و گردانيدند روضمع

 مفصال را مسأله صورت کاشي، محسن مالمحمد و ثالث علماي از يک هر که فرمودند مقرر مجددا است

 آن اثر کيميا نظر به را فتوي عظام، علماي عرض از بعد که فرمودند حروف راقم عهده به و نمايند قلمي

 .رساند غالم کيخسرو خسرو

 مبارک شهر ليالي در رحمان ظل حضرت اعلي که است چنان مقرر چون آن، مالحظه و عرض از بعد و

 افرازيسر عظيم موهبت اين به عظام علماي که شبي نمايند، افطار صلحا و فضال و علما با شب يک رمضان

 رديدهگ اختالف و خالف منشأ که استکتابات آن داليل از و السؤ را مسأله حقيقت يک، هر از مشافهة يافتند

 آن داداستر به واال حکم بوده مشروع وجه بر نه مأخوذ وجه که پيوست صحت به چون و فرمودند استکشاف

 از آفريدگار حضرت رحمت و پروردگار سايه اين نوازي مظلوم و دادرسي و عدالت آوازه و گرديد صادر

 (383 – 381 ص: عباسي آراي جهان تاريخ. )سيدر قيروان تا قيروان

 .دش گردانده باز آنان به کافر هنديان رفته دست از حقوق وقت عظام علماي رأي اساس بر ترتيب بدين
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 خميني احمد سيد ساواک پرونده بر مروري

 جعفريان رسول: نويسنده

 1113/  18/  81: سايت روي انتشار تاريخ

 

 برايمان ها ناراحتي اين و اند رفته برادرم و پدر که روم مي راهي من. است مبارزه آش نمک اينها: خالصه

 .ندارد تأثيري

 آقا حاج شهادت از پس ويژه به و آمد دنيا به 1181 اسفند 81 در که بود امام فرزند دومين خميني احمد سيد

 متصمي در مهمي نقش حساس تاريخي دوره يک در و گرفت عهده بر امام دفتر در را محوري نقش مصطفي

 .داشت عهده بر ها گيري

 دست به وي از مراقبت در ساواک که آنچه و آن سياسي بخش ويژه به دوره اين از پيش تا وي زندگي اما

 .است شده ضبط و ثبت ايشان ساواک پرونده در آورده

 مينه را معيار نبايد و بوده دور به ساواک چشم از مرحوم آن هاي فعاليت عمده بخش که است بديهي بسيار

 .دانست گزارشها

 الس بهار در بازگشت در وي بود، رسمي غير و آبادان طريق از که نجف به احمد سيد سفر دومين از پس

 يحاو که است آمده پرونده اين در وي از بازجويي متن. بود زندان در دوماه مدت براي و شده دستگير 1111

 وي که است سفر همين در. است نجف در وي عمومي کارهاي از برخي و اقامت زمان باره در اطالعاتي

 روشن کامال سخهاپا در وي زيرکي. است شده منعکس 91 – 18 صفحات در بازجويي اين. است شده معمم

 .است

 رسيد امام به احمد زندان خبر وقتي که است آمده جعفري غالمحسين شيخ قول از همانجا که است جالب

 پس و شد آزاد 11 مرداد 81 در احمد سيد(. 31 ص) «شود پخته و باشد زندان در بگذاريد» که بودند فرموده

. شد فزودها خميني امام فرزند عنوان به وي موقعيت بر جتدري به و رفته وي ديدار به انقالبيون که بود آن از

 .است شده منعکس ساواک پرونده در وي از مختلف هاي چهره ديدار باره در زيادي گزارشات
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 جعفري، غالمحسين جمله از ايران در زنداني علماي از برخي آزادي براي حکيم اهلل آيت تالش از سندي

 دارد ناي به هم اشارتي که است موجود پرونده اين در ديگر شماري و يانوار الدين محيي منتظري، حسينعلي

 (10 ص) است افتاده زندان به هم خميني احمد سيد که نداده نتيجه تالش آن تنها نه که

 خصوص به و مادرش و پدر به احمد سيد خصوصي هاي نامه از تعدادي بار نخستين براي کتاب اين در

 روحيات شناخت براي که شده درج طباطبائي فاطمه همسرش و وي به انايش مادر سوي از نامه چندين

 .است جالب نيز آنها که دارد هم اي ويژه ادبيات ها نامه اين. دارد زيادي اهميت امام حضرت بيت خانوادگي

 در که گذشت خوش قدري به» که است گفته و نوشته را زندانش گزارش احمد سيد ها، نامه اين از يکي در

 «مکرد تأييد است جائي خوب زندان گفتند مي که داداش عقيده و بودم نکرده خوشي قدر اين مرمع عرض

 .است آميز طنز قدري نامه(. 19 ص)

 است شده ياد نجف در صادقي محمد تفسير درس مجلس به احمد سيد آمد و رفت از ها گزارش از يکي در

 (.59 ص) است آمده وي از حالي شرح هم پاورقي در مناسبت به که

 برادر و پدر که اين دليل به طبعا و کرده برپا هم اي روضه مجلس معمول طبق و امام منزل در قم در احمد

 ادي که را سخنران مطالب و کرده تهيه گزارش مجالس اين از يکي از ساواک. است کرده مي اداره خود نبودند

 (.108 ص) است کرده گزارش دفرستادن مي صلوات ايشان نام شنيدن با مردم و بوده امام از

 کمک اب نيز احمد که است شده آبادان در قائمي عبدالرسول شيخ اهلل آيت مرحوم به سند دو يکي در اشاراتي

 زا درستي ياد همچنان اما کرد خدمت انقالبيون به سالها طول در شخصيت اين. است شده خارج مرز از وي

 .است ضروري مرحوم آن رايب نگاري تک يک نگارش(. 101 ص) است نشده او

 ستا شده قم شهرستان دادسراي نماينده آزاد اکبر علي حضور با خميني امام کتابهاي بردن به هم اشارتي

 خيابان در اي کتابخانه خميني امام که است گفتني(. 105 ص. )است گرديده ساواک تحويل آنها همه که واين

 گزارش اين در که برد را آن کتابهاي ساواک که کردند أسيست – مرعشي کتابخانه تأسيس از پيش – قم حجتيه

 قبلي محل در آمد ايران به 15 سال در احمد سيد مادر وقتي(. 118 ص) است شده آن به هم اشارتي ها

 (.111 ص)  کرد اقامت بود برده را کتابها ساواک و کرده تأسيس را آن امام که حجتيه کتابخانه

 آقاي که اين اوال. هست مطالبي گريخته جسته هم شريعتمداري اهلل آيت با احمد سيد رابطه باره در

 اجازه» آمده من ديدن به بار چند خميني احمد سيد چون که است کرده درخواست ساواک از شريعتمداري

 (.119 ص) «بشود خميني احمد از بازديدي که دهند
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 او اطرافيان و احمد سيد کنترل براي راهي يکديگر به آنها کردن نزديک با تا است بوده آن پي در ساواک

: فتگ شريعتمداري آقاي درخواست باره در ساواک تيمسار لذا است شده اشاره سند همان در که باشد داشته

 اشارات(. 111 ص) ندارد مانعي نمايد جلب خود طرف به تواند مي را خميني اطرافيان عمل اين با اگر

 آقاي ديدار باالخره و( 111 ص) بود خواهد جالب مند عالقه افراد براي که هست باره اين در هم ديگري

 پيغام شريعتمداري آقاي هم يکبار(. 115 ص. )احمد سيد از زنجاني غالمرضا شيخ اتفاق به شريعمتداري

(. 191 ص) نمايم تقبل توانم مي را خميني احمد کنترل که نمودند اظهار و نباشند اينجا مأمور: که بود داده

 که دارد اين از حکايت شريعتمداري آقاي و احمد سيد آمد و رفت باره در هم ساواک ديگر گزارش يک

 ارتباط ناي با قطع طور به احمد پدر ولي دارد مفيدي نتايج و خوبست شريعتمداري با خميني احمد نزديکي

 (.111 ص) است مخالف

 بارزهم آش نمک اينها: گويد مي شماست انهخ مراقب دايما مأمور که گويد مي سيداحمد به کسي وقتي يکبار

 (.118 ص) ندارد تأثيري برايمان ها ناراحتي اين و اند رفته برادرم و پدر که روم مي راهي من. است

 ناي. دارد وجود نجف در امام صميمي دوست خلخالي نصراهلل سيد مرحوم به فراواني اشارات کتاب اين در

 انقالب اسناد مرکز کاش اي داردو وجود اسناد طور همين و نجف مقيم انقالبيون خاطرات ديگر در اشارات

 .ديد مي تدارک مرد اين زندگينامه نگارش براي طرحي اسالمي

 احمد سيد گويد مي که است المهدي منتظر جوانان از 11 فروردين از شده گزارش که جالب اتفاق يک

 کوچه پس و کوچه در و بوديم کرده درست نعشي عاشورا روز در پارسال» که بود گفته هيئت اين از گروسي

! «رديمک مي گريه برايش و برديم مي اسم يارو نام به ولي بود شاه نعش اين. گردانديم مي يحيي امامزاده هاي

 .نشد روشن مقصود خيلي(. 115 ص)

 را نآ عوامل که است آن دنبال ساواک و دارد انعکاس اسناد در سره يک طالب براي امام شهريه بحث

 ستا کرده حس ساواک. است پژوهش قابل موضوع يک حوزه داخلي مسائل براي خودش اين. کند شناسائي

 است استهخو وي از مستقيم غير طور به و گذارد مي اختيار در کار اين براي تسهيالتي شريعمتداري آقاي که

 (.111 ص) نمايد خودداري خميني شهريه پرداخت جهت تسهيالت کردن فراهم و کمک از تا

 پس اندکي که است اي نامه يکي شده درج هم خط عين که احمد سيد به ثقفي خانم هاي نامه جمله از اما

 ص. )کند مي را زنداني يک خانواده سفارش و است فرستاده طباطبائي فاطمه خانم با احمد سيد ازدواج از

 عزيزم دختر: دهد مي نشان سشعرو به را امام همسر خاص عالقه است مفصل که ديگر نامه يک(. 151

 حاال. ماندم محروم ماهت روي ديدار از و شدم جدا تو از زود خيلي که افسوس بسا اي! مهربانم جان فاطي
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 عزيزم سرپ همچنين و نرسد تو وصال به دستم و سازم مجسم نظرم در را تو خيلي يا و کنم فکر تو به بايد

 در و( 813 ص. )نمايم تکرار را او هاي حرف خاطرم کينتس براي براي(  خميني حسن سيد) ضعيفم حسن

 لذتها تو اب مکاتبه از زيرا. فرستم مي برايت که است نامه سومين اين شوم تصدقت: احمد به خطاب ديگر نامه

 (.811 ص) شود مي تکرار روزه همه«حسن باشه باشه. »کنم مي فکر فرزندت و زن و تو به دايما و برم مي

 110 ص) کردند مي اضافه سطري چند مادر امضاي و نامه اتمام از پس امام و نوشت مي نامه امام همسر گاه

– 111.) 

 يزمان هر که هست کتاب اين در صدر موسي امام با امام خانواده رابطه باره در هم اطالعاتي گريخته جسته

 (.111 ص کنيد نگاه و 818 ص) بودند وي ميهمان رفتند مي بيروت به آنان که

 چندين آن طي که هست کتاب اين در نجف علميه حوزه با عراق امنيت و اطالعات برخورد از هم زارشيگ

 شما درسهاي محصول چرا ندارد؟ پايان شما درسهاي چرا که اين جمله از اند کرده نجف مراجع از پرسش

 کنيد؟ مي خلهمدا دولت کارهاي در چرا ندارد؟ کتاب و حساب گذاشتن سر به عمامه چرا نيست؟ معلوم

 (.علما پاسخهاي از برخي براي 833 ص کنيد نگاه و 813 ص) کجاست؟ از رسد مي شما به که پولهايي

 مانيان مرحوم خانه در بهشتي شهيد و مفتح محمد و خميني احمد سيد و شريعتي مالقات از هم گزارشي

 تنيس من از مقاالت اين تنها هن» کند مي انکار خود به را کيهان مقاالت نسبت شريعتي آنجا در که هست

 را تقيه درس شريعتي مرحوم شود مي معلوم(. 188 ص. )«دانم مي اهانت خود براي من را سؤال اين بلکه

 .بود فراگرفته خوب خيلي

 1131 اسفند 81 در آن از پس سال هفت گذران و پدرش کنار در تالش سالها از پس احمد سيد مرحوم

 .واسعة حمةر عليه اهلل رحمة. درگذشت

 

 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1098 

 

 

 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1098


991 

 

 نوشت؟ را( س) الزهراء فاطمة فضائل کتاب نيشابوري حاکم چرا

 جعفريان رسول: نويسنده

 1113 / 18/  88: سايت روي انتشار تاريخ

 

 فاطمه فضائل در هجري پنجم - چهارم قرن برجسته عالم نيشابوري حاکم از مستقل کتابي انتشار: خالصه

 لدينا شمس کتاب شدن يافت به شبيه چيزي است، گذشته سال در نشر هاي شگفتي از يکي( ص) زهرا

 .غدير حديث باره در ذهبي

 فاطمه فضائل در هجري پنجم - چهارم قرن برجسته معال (109 م) نيشابوري حاکم از مستقل کتابي انتشار

 لدينا شمس کتاب شدن يافت به شبيه چيزي است، گذشته سال در نشر هاي شگفتي از يکي( ص) زهرا

 توسط رضا علي بن عبداهلل بن رضا علي کوشش به 8001 سال در کتاب اين.  غدير حديث باره در ذهبي

 .است دهش منتشر قاهره در دارالفرقان انتشارات

 المستدرک» ابکت به که است سنت اهل ميان در حديث عالمان ترين برجسته از يکي نيشابوري حاکم ابوعبداهلل

 التتماي است، سني شناس حديث يک که آن جز برجسته چهره اين. است يافته شهرت «الصحيحين علي

 .تاس داده نشان خود رفته ميان از و هماند برجاي آثار در را تمايالت اين و دارد بيت اهل به اي مالحظه قابل

 تابک در آن از نقل چند جز االسف مع که است السالم عليه مفاخرالرضا نام با او رفته ميان از آثار از يکي

 .است نمانده جاي بر آن از چيزي المناقب في الثاقب

 رجخا سنت اهل عالم يک البق از او که نيست معنا اين به کدام هيچ اما دارد فراواني شواهد او شيعي عالئق

 نالف رئاسة اليه انتهت :نويسد مي وي درگذشت سال ذيل( الذهب شذرات در) حنبلي عماد ابن. است شده

 آن اجماال. ام آورده 111 ص ايران در تشيع تاريخ در بنده را وي شيعي تمايالت شواهد. بالدنيا بل بخراسان

 (.11/199: والنهايه البداية: بنگريد. )کشيد متعصب سنيان سوي از زيادي آزار عالئق، اين خاطر به که

 از و است( س) الزهراء فاطمة فضائل عنوان با وي از تازه اثري انتشار هستيم روبرو آن با اکنون که آنچه اما

 اين خراسان مذهبي فضاي باره در زيادي اهميت از آورده آن مقدمه در مؤلف که اي نکته تاريخي ديد زاويه

 .است برخوردار هاست غزنوي تسلط و نفوذ از متأثر که حاکم اميران خصوص به دوره
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 يو باره در تيميه ابن هاي تندي نيشابوري، حاکم هاي ديدگاه باره در شرحي خود، مقدمه در کتاب مصحح

 قح فارسي در من نظر به اما. است داده دست به آمده او باره در تراجم و رجال کتب در که ديگري مطالب و

 مي دريست را تشيع تاريخ رشته که مراکزي دانشجويان توسط وي تشيع باره در نامه پايان يک که است اين

 کتاب مصحح(. 811/1 :ميزان) مشهور شيعي هو ثم: نويسد مي او از ستايش ضمن ذهبي. شود نوشته کنند

 که کرد دتردي نبايد طبعا. دارد هايي تالش باره اين در و کند تضعيف کامال را وي تشيع رنگ که دارد تالش

 فوق تحساسي السالم عليه المؤمنين امير ويژه به و بيت اهل به نسبت روي هر به اما است سني عالم يک او

 .آيد مي بر مقدمه همين از که دارد اي العاده

 مصحح و شده ثبت HK 55 590 شماره به آنکارا در «خانه کتب ملت» کتابخانه در حاضر کتاب نسخه

 .است آورده خويش مقدمه انتهاي در را آن آخر و اول صفحه از تصويري

 آنها اسناد باره در را خود هاي ديدگاه نيز مصحح و آمده( صفحه 150 در) روايت 818 جمعا کتاب اين در

 .است آورده پاورقي در

 گرچه که هست ممه نکته يک آمده مقدمه اين در که مطالبي ميان در که کنم اشاره مقدمه ترجمه از پيش

 و زينب که را اين راويان از شماري زمان آن که اين و است مهم آن نقل صرف حتي اما ندارد قبول حاکم

 مهم مقدمه به را شما توجه حال هر به. اند کرده مي انکار اند بوده( ص) خدا رسول دختران کلثوم ام و رقيه

 .کنم مي جلب حاکم

 :نويسد مي وي. است کتاب اين براي نيشابوري اکمح سوي از توضيحي که کتاب مقدمه اما

 اين و دجوين مي توسل رسول آل بغض به آنان، به تقرب براي مردم که است کرده رهبراني گرفتار را ما زمانه

 دکن مي تمسک چيزي به واقع در است، حاکمان به تقرب پي در که کس آن هر. شمارند کوچک را آنان که

. اندرس ياري خداوند. هستند ايشان فضائل انکار پي در آنان و است کرده منزه آن از را خاندان اين خداوند که

 از بهتر که کرد مي اينان جايگزين را خوارج کاش اي و فرستد درود او آل و محمد بر که خواهيم مي او از

 (.منهم خيرا بالخوارج يبدلنا ان و. )اينهايند

 امناء و قاضيان و فقها از بزرگان از شماري محضر در که بود  اين بنگارم را کتاب اين من تا شد سبب چه آن

 قيهانف از برجستگان آن از يکي. شد طالب ابي بن علي المؤمنين امير از يادي محضر آن در. بودم زبدگان و

 صريحت سخن اين به که کرد شعبي سخن به استناد و نداشت حفظ در را قرآن او:  گفت( ع) علي امام باره در

 .است دهکر
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 قرآن بودن حافظ به شهادت که نيستند شعبي از امر اين به تر آگاه صحابه آيا نيست؟ او جز کسي: گفتم من

 قرآن و ستا تابعين از القراء سيد سلمي حبيب بن عبداهلل ابوعبدالرحمن اين. اندداده طالب ابي بن علي براي

 بهدله بن عاصم از راويان از يکي خود و( مجرد حرف عنه له و) دارد خاص قرائت او از و خواند ايشان بر را

 .است

 .است تر آگاه ديگران از امور اين در شعبي: گفت فقيه آن

 به ميل دنياخواهي روي از هم بعد. است ديده را او تنها و نشنيده قرآن طالب ابي بن علي از شعبي: گفتم

 .رود فرو باطل در شتربي تا شد سبب اينها همه. کرد پيدا طالب ابي بن علي دشمنان

: ندگفت آنان از برخي. کلثوم ام و رقيه و زينب: آمد ميان به( ص) النبي بنات از سخن مجلس همان در آگاه

 .کنند مي انکار باشند، اهلل رسول از خديجه فرزندان آنان که را اين راويان،

 .فزونتر او فضائل و است تربيش روايات در فاطمه از ياد که آن جز هستند، او دختران آنان: گفتم من

 برخي با دشمني خاطر به من با او مالزمت[ زمان آن] و داشت آمد و رفت من نزد سابقا که کساني از يکي

 ةعرو از حديثي خود صحيح جامع در که است بخاري اسماعيل بن محمد اين: گفت بود، حاضرين همين از

 .زينب بناتي خير: ودفرم (ص) خدا رسول که است آورده اسامه زبيراز بن

 است؟ بخاري  جامع کجاي در حديث اين: گفتم

 .الفضائل کتاب در: گفت

 يک. امکرده جمع را کتاب اين بار چهار من که دانيد مي همه: گفتم آنان به خطاب جمع حضور در وقت آن

 سپس و ام ساخته مهذب رجال اساس بر آنگاه. امآورده رقاع در را آنها سپس. صحابه از رجال اساس بر بار

 اي؟نوشته من امالي روي از تو و  ام کرده امالء تو بر و کرده مرتب

 بلي: گفت

 .ام نديده کتاب اين در را حديث اين تاکنون که سوگند خدا به: گفتم

 نقل ار روايت اين که کسي به – گفت مي او دلخوشي و تقرب براي مطلب اين شخص اين که کسي – صدر

 به تنسب متعصب و سني تو که شد درست و آشکار من بر اکنون. دهاد خير جزاي تو به خداوند: گفت کرد

 .هستي تسنن
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 نامي نان،ز فضائل بخش در. آوردم را بخاري جامع کتاب از الفضائل کتاب و رفتم کتابخانه به برخاسته من

 .ادمد بود کرده نقل را ترواي آن که کسي به و آوردم مجلس به را کتاب. نديدم عايشه و فاطمه و خديجه جز

 .نيافتم اما گشتم، من. کن پيدا را اسامه حديث! الفضائل کتاب اين: گفتم

 که ندارم يدترد من. است بوده الفضائل کتاب جز کتابي در شايد: گفت سپس. زد مي ورق گرفته را کتاب او

 .است بوده کتاب اين در حديث اين

 .است نکرده ذکر را ايتيرو چنين بخاري سوگند خدا به: گفتم او به

 حرس آنگاه. نشستم شب نيمه تا و خواندم را مغرب نماز من شديم، پراکنده محفل آن از که آن از پس زماني

 عصر نماز ات برگشتم مسجد از که آن از پس. نشستم اقامه وقت تا و( سحرا اصحبت) گذاشته سر پشست را

 .نيافتم اثري هيچ حديث اين از اما نگريستم، دقت با آخر تا اول از را کتاب و نشستم

 است؟ کرده نقل عروه از را روايت اين کسي چه: پرسيدم شخص آن از

 .عروه از زهري: گفت

. منيافت نيز آنجا در. کردم مراجعه است عروه از زهري روايات شامل که حافظ ابوعلي کتاب به وقت اين در

 به. ردمک فکر و نشستم. نيافتم هم آنجا در گشتم، يانسف بن حسن از «زيد بن اسامه مسند» در آن دنبال به

 در. تمرف آن دنبال به. امآورده را زينب فضائل دادم ترتيب االکليل کتاب براي که رقاعي در من که آمد يادم

 :بود چنين من سماع و يافتم ايوب بن يحيي از خودم خط به را حديث اين آنجا

 واسماعيلاب را ما  کرد حديث خود، کتاب اصل از بغداد در بلخي محمد نب عبيداهلل ابوالحسين را ما کرد حديث

 کرد حديث ايوب، بن يحيي را ما داد خبر مريم، ابي بن سعيد را ما کرد حديث سلمي، اسماعيل بن محمد بن

 هللا رسول همسر عايشه از زبير بن عروة از زبير بن عروة بن عبداهلل بن عمر مرا کرد حديث الهاد، ابن را ما

 :که

 يانمک. شد خارج مکه از کنانه ابن يا کنانه با مکه از زينب دخترش شد، مدينه وارد (ص) خدا رسول که آنگاه

 وقت اين در. کشت را او تا زد او شتر به نيزه با يکسره و رسيد او به اسود بن هبار که آن تا رفتند او دنبال به

 او هب تر محق را خود اميه بني. شد اميه بني و هاشم بني نزاع سبب اين. شد جاري خون و. کرد سقط زينب

 به ناي: گفت مي او به هند. بود ربيعه دختر هند نزد و العاص ابن آنان عم پسر همسر زينب زيرا دانستند،

 .توست پدر خاطر
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 .بياوريد را زينب رويد نمي آيا: فرمود حارثه بن زيد به (ص) اهلل رسول وقت اين در

 .اهلل رسول يا ليب :گفت زيد

 .بده او به و بگير مرا انگشتري: فرمود حضرت

 به .رسيد چوپان يک به تا داد ادامه راه به آرام آرام و گذاشت را شترش جايي و رفت( مکه سمت تبه) زيد

 کني؟ مي چوپاني که براي: گفت او

 .العاص ابن: گفت

 گوسفندان؟ اين: گفتم

 (.ص) محمد دختر زينب از: گفت

 زينب به مسپار مي تو به را آنچه تا بدهم تو به چيزي است ممکن آيا :گفت او به سپس. رفت راه او با اندکي

 نسازي؟ آگاه را کسي و برساني

 .آري: گفت

 .شناخت او. داد زينب به را انگشتري و برد را گوسفندان چوپان. داد او به را حضرت انگشتري

 داد؟ تو به کسي چه را اين: پرسيد

 .رديم: گفت

 ديدي؟ را او کجا: گفت

 .نقطه فالن: گفت

 حرکت و شدند سوار. شو سوار :گفت زيد رسيد وقتي. رفت نقطه آن به شد، شب که آن تا شد ساکت زينب

 .کردند

 من اطرخ به که است من دختر بهترين او. فيّْ اصيب بناتي، أفضل هي: فرمود( ص) خدا رسول که بود اينجا

 .است افتاده زحمت به

 تالش و کرده نقل تو که است روايتي چه اين: گفت و رفت عروه نزد. رسيد الحسين بن علي به روايت ينا

 کني؟ فاطمه تنقيص تا داري
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 من و باشد من آن از است عالم غرب و شرق ميان آنچه  ندارم دوست من که سوگند خدا به: گفت عروه

 !کرد نخواهم نقل را حديث اين ديگر ينا از بعد اما. کنم ضايع او از حقي و کنم فاطمه تنقيص

 يست،ن درست مسلم و بخاري شرط اساس بر حديث که دريافتم يافتم، را حديث وقتي[: گويد مي حاکم]

 عنوان به نهات بلکه بود نخواهد اعتنا قابل روايت آن باشد حديث يک راوي تنهايي به اگر ايوب بن يحيي زيرا

 شواهد قبيل اين ارائه باره در مسلم و بخاري از را مواردي اينجا در. )ستاعتنا مورد موارد از برخي در شاهد

 (.است داده ادامه حديث همان متن بررسي براي را بحث سپس و است آورده

 عبداهلل بن محمد که اي اجازه ضمن را آن من: گذشت ذکرش که ايوب بن يحيي از مريم ابي ابن حديث اما

 بلخي ابوالحسن از که نحو همان به مريم ابي بن سعيد از يحيي بن مدمح از اسحاق، بن محمد از جوهري

: تگف[ خزيمه بن] اسحاق بن محمد ابوبکر: است آمده حديث پايان در. کردم قرائت داد، من به کردم روايت

( ص) خدا سولر از ثابته صحيحه اخبار زيرا. بناتي افضل مِن: يعني: است اين معنايش «بناتي افضل» لفظ اين

 طور همين و. «االمة هذه نساء سيدة فاطمة ان» و. «الجنة أهل نساء سيدة فاطمة: »فرمود که است شده وارد

 اال الجنة أهل نساء سيدة انها: فرمود( س) فاطمه به خطاب که است ثابت (ص) خدا رسول از روايت اين

 .عمران بنت مريم

 من آثار در. است «افضل من» مقصودشان و «لافض: »گويند مي که هست عرب ميان در عبارت اين شبيه

 از يکس که است جايز چگونه بنابرين. کند مي نياز بي بحث اين ادامه از را ما که هست هم ديگري مطالب

 باشد؟ برتر فاطمه بر امت اين زنان

 اين لهجم از. است کرده امت زنان بر او برتري و فاطمه فضل در احاديث از برخي نقل به شروع ادامه در)

 :گفت که عايشه روايت

 بر اطمهف که زماني :افزود و. آله و عليه اهلل صلي اهلل برسول فاطمة من حديثا و کالما اشبه کان احدا رأيت ما

 شاندن مي خودش  کنار و بوسيد مي را آن گرفت، مي را او دست رفت، مي استقبالش به شد مي وارد رسول

. بوسيد مي و گرفت، مي را حضرت دست رفت مي استقبالش به شد مي وارد فاطمه بر رسول وقتي که چنان

 و بوسيد را وي کرده استقبال او از رسول. شد وارد حضرت آن بر که بود( ص) اهلل رسول بيماري زمان در

 ..... خنديد او که گفت چيزي بعد و کرد گريه که گفت او به چيزي آنگاه

 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1099 
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 (ش0188 سال در مکه در يزدي ابوطالب شهادت واقعه از يادي) حجاز آهنگ

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  01/  01: سايت روي انتشار تاريخ

 

 مي،العج قتل: دهند مي بشارت يکديگر به کنند مي شادي ها عرب .شود مي مشاهده مردم در انقالبي: خالصه

 جميع کل: گويند مي و گذارند مي گلو بر دست خوردند مي بر ها ايراني به وقتي. گويند مي العجمي قتل

 .يذبح

 کمتر در شود مي يافت تواريخ قبيل اين در که مطالبي زيرا است ارزشمند بسيار آثار از خانداني هاي تاريخ

 شرح اصيل و دار ريشه و برجسته خاندان يک از نفر يک که اين. آيدمي دست به تاريخي عمومي أخذم

 باتمناس و دهد شرح را آنان اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي زندگي بم و زير و بنگارد را خاندان اين بزرگان

 در ما که است مطالبي يقادق شود يادآور مهم رويدادهاي يا وقت هاي حکومت با مختلف ادوار در را آنان

 .نيازمنديم آن به فرهنگي و اجتماعي نگاري تاريخ يک

 حجازي خاندان بزرگان از يکي از حال شرح و متن چند از اي مجموعه( قم ،1113 چاپ) حجاز آهنگ کتاب

 رگشتب قشمه نام به هم مدتي انقالب از بعد. شد ناميده شاهرضا نام به رضاشاه زمان که است قمشه شهرستان

 .شد ناميده شود مي ناميده نام اين به آنجا در که اي امامزاده اسم به بار اين شاهرضا نام همان دوباره اما

 شهر اين در و شده ايران راهي دوازدهم قرن در بسا که هستند االصل بحريني خاندان يک از حجازي سادات

 شمسي 1113 سال در که است حجازي هللا فضل سيد حاج اهلل آيت حال شرح اثر اين و است گزيده سکونت

 آن يها سختي وي که است بوده رضاشاه دوره در او فکري بلوغ و جواني روزگار از بخشي. است درگذشته

 شهرستان اين در فرهنگي کارهاي به وي از پس دوره در و نهاده سر پشت را دوره آن و کرده تحمل را

 .است کرده اداره را شهر ينا علميه حوزه جمله آن از و داده ادامه کوچک

 تاس زبده شاعر يک علمي، شخصيت جز به اوال. است آشکار او فرهيختگي شده چاپ اثر اين در آنچه از

 شعار اين خود. است آمده 13 تا 81ص از الحجازيه المآثر عنوان با کتاب همين در وي اشعار از بخشي و

 .است اي مالحظه قابل اجتماعي مضامين حاوي
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 فتهگ خود حال شرح در که است طويلي بحر آن، شمار در و دارد خاصي زبدگي نيز نثر نگارش در نآ جز به

 :است آمده کتاب آغاز در عبداللهي خواجه مسجع نثر صورت به و

 تو براي ز بگويم که تا بشنو برادر اي

 خودم ز حديثي

 بخندي که تا

 بگريي و

 ايام گردش از کني تعجب و

 دام و دد از رهي و

 سالم ترک نکني و

 حرام مال نخوري و

 طعام مست نشوي و

 جام به دست نزني و

 عوام گول نخوري و

 لئام نزد نروي و

 کرام عيب نکني و

 غرور تاج خود سر از فکني و

 زور و زر و فور و فر و عور و عر و سور و سر و شور و شر از گذري و

 حور به ميل نکني و

 قصور، تماشاي نه و

 فجور و فسق بنهي

 گور به زاد بريب
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 فور به تو لب نزني

 گور به زنده نکني و

 مجازي نه حقيقي داناي آدم بشوي و

 مدخل با اوست شوقيه جذبه جمله آن از که شود مي يافت نفيس بسيار هاي قطعه نيز وي اشعار در

 شو بيگانه خويشتن از      شو ديوانه شو ديوانه

 وش رندانه حق اهل با    شو ويرانه در سرگشته

 شو جانانه از خواهي جان

 شو ديوانه شو ديوانه

 کارب آن در که مضاميني به توجه و است روان نثري به او نوشت خود نامه زندگي او الحجازيه المناثر عنوان

 همين. ستا ارزشي با بسيار چيز فرهنگي آدم يک براي اين که است زمانه فرهنگ بر وي تسلط نشانگر برده

 البغ و بوده تمام هرچه تفصيل با خودنوشت نامه زندگي يک نگارش تاب و تب در اهلل فضل سيد که

 در يو پيداست که دارد خاطرات صورت آن از بخشي. است ارجمند بسيار نوشته را خويش زندگي جزئيات

 سپهساالر مدرسه در 1119 سال در اي قمشه الهي مرحوم با وي ديدار شرح. است کرده مي يادداشت دفتري

 را نآ شرح و کرده ديدار هيپنوتيزم متخصص يک با ديگر اي عده و الهي مرحوم با وي آنجا در. تاس جالب

 شهدم سفر گزارش طور همين. است نکرده اثر وي در شخص آن کارهاي و نداشته ثمري البته که نويسد مي

 از اصفهان از خاطراتي. است داده دست به نيز گوهرشاد مسجد و حرم و مدارس از شرحي و نوشته را خود

 يننورالد سيد آقا منزل به شيراز در ديده را جمشيد تخت و رفت شيراز به آنجا از آمده ادامه در 1111 سالهاي

 خواندني و رت مفصل شيراز از وي ديدار. است رفته منبر به وي از پس وکيل مسجد در هم شب و رفته حسيني

 .است

 مطرح ايران در حجاب رفع مذاکره که بود چندي» که ينا و دارد حجاب کشف باره در گزارشي 138 ص از

 کشف 1111/  18/  1 شنبه روز بناست شهرضا در: نويسد مي بعد. «رسيد فعل به قول از رفته رفته. بود

 خواندني هاي گزارش که را حجاب کشف اخبار بعد روزهاي اما رود مي بيرون شهر از وي. کنند حجاب

 :دهد مي دست به است
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 هامين از نفر يک. گذرد مي خيابان از چادر با زني: شنويم مي موحش اخبار کرديم مراجع فوده از که اکنون

. شود مي مکشوب عورتم. ندارم جامه زير گويد مي زن آن. کن دور خود سر از چادر! خانم: گويد مي هاي

 از زن آن. دارد مي بر زن سر از چادر آمده پيش امنيه آن باالخره. کند مي التماس زن. کند مي اصرار باز

 ساختند مسموم را خود ها زن از بعضي که افتاد مسموع(. 131 ص) مکشوف عورت با شده بيهوش دهشت

 .است عاجز آن نوشتن از قلم که فجايعي ديگر و شد سقط حملشان بعضي و

. است دنيخوان که آمده ديگر مسائل و بانوان عفت و وقايع اين شرح در اسفندنامه عنوان تحت هم شعري

 (.139 ص)

. تاس توجه جالب که است آمده علما از برخي وفات تاريخ گهگاه خاطرات اين البالي در که است گفتني

 سيد حاج االسالم حجت صفر 11 که نويسد مي است ش 1181 مطابق که قمري 1111 سال ذيل جمله از

 .رفت خدا رحمت به اصفهاني آبادي نجف علي

 سال از مثال و نشده نوشته چيزي سال چند طول در گاه. هست کتاب جاي ايج در اطالعات دست اين از

 و افتاد اتفاق يزدي ابوطالب واقعه که شده مشرف حج به 1188 سال در وي. است رفته 1189 سال به 1181

 ديگر بار 1118 سال در وي خود. نرفت کسي رفتند حج به مخفيانه طور به که اندکي جز 1183 سال تا ديگر

 و مدهآ عتبات به آن از بعد. است نوشته تفصيل به را خود سفر شرح بار اين و است شده مشرف حج به

 علما از برخي از که خصوص به است مغتنم حال هر در که داده دست به شهرها ديگر و نجف از هم شرحي

 .باشد نيامده ميان به آنان از نامي ديگري جاي در است ممکن که کند مي ياد

 رخدادهاي ذيل گويد مي که است بروجردي اهلل آيت فوت تاريخ آنها آخرين و يابد مي ادامه تخاطرا اين

 .است کرده ياد ايشان از ق 1191 سال

 مصادف حج اين. است 1188 سال به مربوط که است 851 - 891صفحات در ادامه در مؤلف الحجازيه لرحله

. فتگر دهانش برابر را حوله و داد دست او به تفراغاس حالت طواف حال در که شد يزدي ابوطالب رويداد با

 شد نجرم عربستان و ايران روابط قطع به واقعه اين. زدند گردن و گرفته بيت تلويث جرم به را او ها وهابي

 .شد مفتوح حج  باب و برقرار روابط دوباره که بود 1183 سال از تنها و

 ادهد دست به آن هاي دشواري با راه رملي مسير از رحيش و کرده طي ماشين با و کويت از را حج مسير وي

 رؤيت رد اختالف بحث. است آمده تفصيل به مکه شهر متبرکه اماکن ديگر و و الحرام مسجد تاريخچه. است

 :نويسد مي يزدي ابوطالب واقعه باره در. است بوده سال آن هاي بحث از يکي نيز
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 عرب. شود مي مشاهده مردم در انقالبي. بوديم الحرام مسجد رد ظهر از بعد عامه قول به 11 يا حجه ذي 11

 مي بر ها ايراني به وقتي. گويند مي العجمي قتل العجمي، قتل: دهند مي بشارت يکديگر به کنند مي شادي ها

 از عضيب اتفاق به. کنند مي قتل به تهديد و. يذبح عجمي کل: گويند مي و گذارند مي گلو بر دست خوردند

 باب نزديک برهم و هم در همه زياد جمعيت اما. آييم مي صفا طرف به رو شده خارج ابراهيم باب از رفقا

 مسجد که ايراني يزدي حسين پسر ابوطالب. گويند مي. شود مي مشاهده غريبي هنگام خانه شرطي مقابل صفا

 به که چيزي ما فقط .ريزند مي او خون بر خاک دارند ها شرطي اينک و زدند را گردنش االن کرده نجس را

 در عشا و مغرب نماز از پس شد شب چون بلي. بس و ديديم را ها شرطي ريختن خاک همين ديديم چشم

: رسيدمپ او از. است مشعين جزو رفقا از يکي. برند مي کشيده دوش به را اي جنازه ديدم را نفر چند صفا بازار

 شتيوح و خوف خرده خرده. زدند گردن تفصير يب امروز که است جواني جنازه: گفت آهسته کيست؟ جنازه

 و مازن موقع. نباشيد مسجد در عامه نماز وقت در. نرويد جايي تنها: شد گفته آنها به و شد پيدا ها ايراني در

 ورثم کار اين البته و. گذاردند مي مهر بود بسا ايراني عوام از بعضي چون. ندهيد دست از را احتياط طواف،

 و شد جلوگيري سعودي حکومت طرف از آنگاه. بود اضطراب و همهمه اين روزي دو لجملهبا و. بود فتنه

 بهمرت يک هفته و است مکه رسمي روزنامه که القري ام جريده در آنچه ولي. بودند ها مصري فتنه اين عمده

: 18 قمر رسمي، بالغ ،1 ص 1118 حجه ذي 80 الجمعه، ،550 القري، ام: بود مرقوم چنين شود مي منتشر

 طالب عبده المدعو علي 1118 حجه ذي 18 يوم في الحرام اهلل بيت في القبض الشرطة القت: منکرة جريمة

 القاذورات حمل هي و اقبحها و الجرايم باقذر متلبس هو و ايران في الشيعة الي المنتسبين من االيراني حسين بن

 جراءا بعد و. المقدس المکان هذا اهانة و لطائفينا ايذاء بقصد المشرفة الکعبة حول المطاف في يلقيها هو و

 ذي 11 لسبتا يوم في فيه القتل حکم نفذ قد و بقتله الشرعي الحکم صدر فقد هذا ثبوت و بشأنه التحقيق

 (.1118 الحجة

 طالب ييعن شخص اين که بود اين شنيديم موثق اشخاص از و آورديم دست به تحقيق از پس را آنچه لکن و

 بلکه ودهنب طائفين ايذاء و مسجد تلويث مقام در ابدا و شده مشرف حج براي و بوده يزد توابع از حسين بن

 شده الحرام مسجد وارد ظهر از بعد کرده مراجعت مني از که 18 روز در و داتشته معده امتالء الجمله في

 ظهمالح به. داده دست وا به استفراغي حالت مزاج، امتالء و هوا گرمي به نظر طواف بين در حج طواف براي

 در و گرفته دهان مقابل را خود احرام جامه گوشه بريزد، مسجد زمين روي و شود عارض قي مبادا که اين

 سنگ روي اش جامه گوشه آن از قدري. بريزد مسجد از خارج ببرد که گرفته را آن اطراف و کرده قي آن

 اه شرطي اتفاق به مصري چند و گرفته را او است قاذورات اينها که آن گمان به شُرطي ريخته، مطاف هاي
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 يقاض و دهند مي شهادت ناحق به ها مصري. فرستند مي قاضي نزد آنجا از نموده جلب خانه شرطي به را او

 (.811 – 819 ص) نموده صادر را گناه بي آن قتل حکم

 اطالعاتي زيارتي و متبرکه اکنام خصوص به نيز باره اين در که است مدينه به وي رفتن از گزارشي سفر ادامه

 نفيح غالبا و هستند فراوان بخارا و بلخ مهاجرين از مدينه در: نويسد مي مدينه باره در. است داده دست به را

 .مذهبند شافعي مدينه اهل اما. مذهبند

 عوض هرفت ميان از آنان موقوفات که آن از پس که اين و داده مدينه شيعيان باره در کوتاه شرحي هم بعد

 .است شده ناگوار آنان اقتصادي

 اين و آمده 111 – 101 صفحات در که است حجازي اهلل فضل سيد عتبات سفرنامه عنوان الغري الي المسير

 ق 1191 سال در سفر اين. است عراق ديگر شهرهاي از برخي و نجف از سودمندي مطالب بر مشتمل هم

 ارائه يو مرجعيت دستگاه از شرحي و داشته ديدار اصفهاني نابوالحس سيد اهلل آيت با وي. است شده انجام

 همين و نجف، وقت آن در موجود درسهاي ائمه، مطهر هاي صحن از جالبي جزئيات. است مغتنم که کرده

 مهسفرنا اين در عتبات در وقت آن شهرضائي فضالي و طالب خصوص به علما از برخي از مسائلي طور

 .است آمده

 حجازي رضا علي آقاي توسط که است 1111 سال حج به مربوط خونين حج سفرنامه تابک اين بخش آخرين

 و تصاوير آلبوم کتاب بخش پايان. است شده نگاشته رسيده چاپ به ايشان کوشش به اساسا کتاب اين که

 .است حجازي اهلل فضل سيد اهلل آيت مرحوم به مربوط اسنادي
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 ما زمان براي بهائي شيخ

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  08/  05: سايت روي انتشار تاريخ

 

 اسالم نجها با و گشته را عربي کشورهاي از بسياري که کسي بود، ديده جهان عالم يک بهايي شيخ: خالصه

 .بود آشنا

 کردند؛ رمقر بهائي شيخ بزرگداشت روز را ارديبهشت سوم روز و ناميدند بهايي شيخ سال عنوان به را امسال

. اوست درگذشت سال چهارصدمين ،1110 يعني امسال و درگذشت 1010 سال شوال 18 در که شخصيتي

 .است نگرفته ورتص وي درباره جدي کار امروز به تا االسف مع اما

 در هاييب شيخ حضور متقابال و برجسته دانشمند و روحاني عالم يک مقام در بهايي شيخ به عباس شاه ارادت

 .آيد راهمف ما کشور در تاريخي دوره اين براي مانند کم شهرتي تا شد سبب صفوي برجسته شاه اين دربار

 معال يک عنوان به بهايي شيخ هم و بود مانند بي نايرا تاريخ در و اول درجه شاهي عباس، شاه هم واقع در

 .دآممي شمار به همتابي و نظير کم عالمي بود، حکيم و شاعر و عارف و فقيه همزمان که کامل و برجسته

 است ايراني کمتر. درآمدند تاريخ در اي اسطوره هاي چهره جزو نوعي به آنان دوي هر بدانيم که است جالب

 عالم يک عنوان به را بهايي شيخ نام که است کسي کمتر که چنان  نباشد، آشنا ايشبر عباس شاه نام که

 .باشد نشنيده ايران تاريخ در شاخص

 .دانست ايران تاريخ دوره اين عظمت مرز را آن بايد که است نکاتي از هم کنار در نفر دو اين حضور

 اصخ اعتباري عملي، و نظري از اعم عقل، به دو هر که باشد اين آنان مشترک نقاط ترين مهم از يکي شايد

 به امور، اداره در را زيادي سهم بودند، تشيع مذهب و اسالم دين به مند عالقه که آن بر افزون و نهادند مي

 .داشتند کافي دانش خويش معاصر جهان واقعيت به و داده عقل

. بود شناآ اسالم جهان با و گشته را عربي کشورهاي از بسياري که کسي بود، ديده جهان عالم يک بهايي شيخ

 الهي معارف با که آن تر مهم و داد مي تشخيص را دشمن و دوست شناخت، مي را خويش اطراف محيط او

 .بود آشنا محيط آن در موجود انساني و
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 ناسد،بش را موجود مذاهب و اديان ماهيت تا بود آن پي در او. بود کنجکاو و جستجوگر فردي نيز عباس شاه

 زمال اطالعات اروپايي دول نمايندگان با مکرر هاي تماس در و کند گفتگو ديگر مذاهب و اديان رؤساي هب

 .بگيرد آنان از را

 ردک مالحظه وقتي. داد نشان را خود اروپا، با ايران رابطه ايجاد براي ديگر اقوام از استفاده در او جهاني فکر

 بهره نهايت و کرد استفاده ها ارمني از ندارد را اروپا با آمد و رفت و ايجاد براي آمادگي ايراني جماعت که

 .برد ايران اقتصاد تقويت براي را

 قشري و بتعص و بود شده تربيت عرفان – فقه مسلک بر او. داشت نيز بهايي شيخ را جهاني و باز فکر اين

 و ازب فکر نيز اديان حوزه در هبلک اسالمي هاي فرقه داخلي مسائل حوزه در تنها نه مسأله اين. نداشت گري

 .داشت روشني

 عباس شاه نيازمند سخت ما زمان که چنان است، اي عديده جهات از بهايي شيخ شخصيت به ما زمان نياز

 به هک را مطالبي بهايي شيخ باره در دارم دوست اما گفت سخن ديگري جاي بايد عباس شاه باره در. است

 .کنم بازگو شده مطرح بحراني يوسف شيخ طرف از وي بر اعتراض عنوان

 اسالم حوزه داخل در تکثر نوعي پذيرش براي الگويي عنوان به بهايي شيخ فکري شخصيت روي انتقادها اين

 .دارد تأکيد

 :کند مي مطرح را انتقاد سه ديگران از نقل به و خود از يوسف شيخ

 .تصوف به بهايي شيخ گرايش: الف

 .خودشان مذاق بر مختلف فطواي با بهايي شيخ معاشرت: ب

 تحصيل في جهده بذل اذا المکلّف انّ: است معتقد که اين جمله از ضعيف اعتقادات از برخي داشتن: ج

 .الحق بخالف کان ان و النار، في اليخلد و اعتقاده، في مخطئا کان اذا شيء عليه فليس الدليل،

 گمراه عقايدش در همچنان اما باشد، کرده دليل آوردن دست به براي را خود تالش تمام مکلف، شخص اگر

 .ماند نخواهد آتش در ابد طور به باشد، حق خالف به اگر حتي و نکرده، گناهي بماند،

 شيم گفته که است آورده را جزائري اهلل نعمت سيد توجيه  تصوف، به وي گرايش باره در يوسف، شيخ

 به ممته تا است شده سبب همين و بود آنان ودخ مذاق بر مختلف طوايف با مراوده و معاشرت بهايي شيخ

 .دانستند مي خود از را بهايي شيخ نيز سنيان گاه حتي که چنان. شود تصوف
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 حزبي ريانج يک را تصوف اگر. تصوف نه است عرفاني مشي بهايي، شيخ مشي اصوال گفت بايد باره اين در

. بود مسلک عارف کمابيش بهايي شيخ کنيم، رتفسي معرفتي و فکري هاي جنبه به صرفا را عرفان و بدانيم،

 اين و است االسالم شيخ و فقيه شيخ، حال عين در. شود مي استفاده نيز او هاي انديشه و اشعار از امر اين

 .نماياند مي دور تصوف از را او طبعيتا امر

 حتي و روحيه بر است تأکيدي کرد، مي رفتار آنان مذاق حسب بر اي طايفه هر با بهايي شيخ که اين نفس

 انيکس ويژه امتياز اين. دارد را متفاوت رفتارهاي و ديگر فکري هاي حوزه به شدن وارد توان که او انديشه

 .بسته نه کنند مي فکر بسيط که است

 شيخ آيد، مي حساب به هم روشنفکري نوعي ما روزگار هاي انديشه قياس به که سوم، نکته باره در اما

 ايرؤس تمامي اساس، اين بر که اين آن و است کرده نقل خود معاصر مشايخ برخي طرف از را ايرادي يوسف

 دهکشان راه اين به را آنان افکارشان و شبهات که صورتي در بود نخواهند جهنم در ابد طور به کفر، مذاهب

 .باشد

 در کامل دجه بذل مذاهب رؤساي که گفت توان اشکال اين جواب در البته که دهد مي جواب يوسف شيخ

 (81 – 80: البحرين لؤلؤة. )اندنکرده حقيقت رسيدن

 فراگير و بسيط شخصيت تواند مي باشد بهايي شيخ به نسبت انتقادها تندترين بسا که انتقادات اين بر مروري

 هب را ما روزگار نياز هم و دهد مي نشان ما تاريخ در را وي عظمت هم تصوير، اين. کند ترسيم ما براي را او

 .نماياند مي او امثال
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 (اول بخش( )االشعار خالصه اساس بر) هجري دهم قرن دوم نيمه در صفوي ايران

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  01/  81: سايت روي انتشار تاريخ

 

 شيرين دهان از کام داد خواهمت که گفتي: خالصه

 شيرين زبان باري، پيدا، نيست هيچ چون

 (است شده چاپ 111 شماره پژوهش آينه مجله در مقاله اين)

 مقدمه

 آن بر را ام ان،اير تاريخ گذشته ادوار از مستقل و ويژه صورت به فرهنگي و اجتماعي تاريخ ويژه متون فقدان

 با بايدمي و ناگزيريم آن از که است کاري اين. کنيم جبران را کمبود اين ديگر مآخذ از استفاده با تا داردمي

 .اسيمبشن ترعميق طور به را خود اجتماعي تاريخ و رسانده سرانجام به بيشتر دقت و بهتر ريزيبرنامه

 در .است نگاريحال شرح و تراجم آثار کلي طور به و شعرا هايتذکره کار، اين براي مآخذ بهترين از يکي

 فرصتي خود اين و آمده ميان به سخن خاص اجتماعي ظرف يک در افرادي از مشخص طور به آثار، اين

 ختهري فرهنگي و اجتماعي تاريخ يک هايپايه آمده، حال شرح عنوان به آنچه از استفاده با تا مغتنم است

 شتملم حيث اين از برخي و ترپرماده آنها از برخي است، متفاوت نگارش نوع نظر از هتذکر آثار طبعا. شود

 .هاستپرفايده جمله از االشعار خالصه کتاب و است کمتري فوايد بر

 به و است تمدني و فرهنگي و اجتماعي تاريخ براي مهمي منبع نيز شاعران دواوين گفت بايد زمينه اين در

 شيارز با منبع شود، مي نقل هاتذکره قبيل اين امثال در ديوانبي شاعران از که ايزبده اشعار قياس همين

 .است ما فرهنگي و اجتماعي تاريخ شناخت براي

 االفکار زبدة و االشعار خالصة

 ندتوانمي دوستداران که است آمده مطالبي کاشان، به مربوط مجلد مقدمه در آن، مؤلف و کتاب اين باره در

 شاني،کا حسيني علي الدين شرف فرزند محمد الدين ميرتقي: کنم عرض بايد اجمال به. کنند عهمراج آن به

 روي نويسي تذکره کار به شاعري، بر عالوه وي. است کاشاني محتشم شاگردان از و شهر اين شاعران از
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 هاکرهتذ بيشتر با که است االشعار خالصة کتاب همين وي کار حاصل. يافت شهرت ميرتذکره به و آورد

 يحاو االشعار خالصة. دهدمي دست به شاعران از که است اطالعاتي نوع در تفاوت اين و باشدمي متفاوت

 دوازده در شاعر 119 ميان اين در. گيردمي بر در وي روزگار تا را گذشته از شاعراني که است شرح 190

 لفمخت شهرهاي به اختصاص بخشها اين از کدام هر و گرديده اهداء اول عباس شاه به که کتاب اخير بخش

 که شاعراني به بخش هر پايان در گرچه اند،بوده او خود همدورة که اويند همروزگاران و معاصران از دارد،

 .است گفته سخن اند،بوده روزگارش به نزديک حال هر به اما انددرگذشته وي از پيش اندکي سالهاي

 است بوده آن بر مؤلف آن از پيش سالها از گرچه شده، افزوده 1011 سال در کتاب اين يادداشتهاي آخرين

 .نکند اضافه کتاب به ديگري مطلب تا

 ميراث وسطت است اصفهان به مربوط دوم بخش و کاشان به مربوط آن نخستين که کتاب اين بخش دو تاکنون

 .است هشد منتشر نصيري حسين محمد همکاري و برومند اديب عبدالعلي کوشش با و مکتوب

 .است شده تهيه مجلد دو همين اساس بر ايمآورده مقاله اين در ما که گزارشي

 هب و دارد خويش نوشته به خود مؤلف که است اشاراتي است، تر جالب همه از کتاب نگارش باره در آنچه

 محمد زا ستايشي او که است جايي در تفصيل اين. گويدمي سخن آن باره در تفصيل به مورد يک در ويژه

 موردبي را آنها و کرده انتقاد وي ستايش از کساني زمان همان گويا و کرده اشراق به متخلص ميرداماد باقر

 يباتقر آمد خواهد ذيال که وي تفصيلي پاسخ نقل. اندکرده وارد او کار بر هم ديگري انتقادهاي و دانسته

 هاهنوشت از ستايش از پس وي. گذاردمي ما اختيار در مؤلف هايديدگاه و کتاب اين باره در را مهمي اطالعات

 :نويسدمي ميرداماد اشعار و

 را عنيم اين اندنشنيده ديگر چيزي اسم غير به علم از و اسم جز به شعر از که طايفه اين جاهالن از قليلي اما

 کمينه ناي سخنان و دنماينمي اعتراضات کندنمي وفا آن تفهيم به ادراکشان که وي سخنان بر و ندارند قبول

 وافت سرزنش و توبيخ به و کنندمي نسبت حشو و هذيان بلکه نامند،مي خوشايند و اغراق او وادي در را

 و ايفهط اين خوان ثنا اعتقاد و اخالص سر از پيوسته که است سال بيست از زياده که آن وجود با و. دهندمي

 و تعريف در را سخنانم فطن صاحب مستفتيان و سخن لّدانمق محلّي هر در و ام،بوده فرقه اين سراي مدح

 و اطاعت گروه اين اشعار و شعر سمين و غثّ در و اندشنوده رضا سامعه و اعتماد سمع به ايشان توصيف

 امينمض و متقدمين فصحاي سخنان الحقيقه في که ايشان منظومات تأليف و جمع حالت در و نموده انقياد

 يده،نگرد ايشان اسرار پردة اظهار و هَتک گِرد مدّت اين در هرگز و امپوشيده آن از مچش است متأخرين بلغاي

 ار عالمتاب آفتاب و نمايندمي حياييبي و عناد واظهار کنندمي حق اخفاي که آن واسطة به اوقات دراين اما
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 نانچ الحسيني محمد نالدي تقي اعني بنده منِ تصنيف حق در آميزقدح فصول همچنين و اندايندمي گِل به

 کتاب تصنيف در فالني گويندمي گاهي جمله آن از کنند، مي روايت باشد، مقرران و بدگويان کالم فحواي که

 و ليلهک کتاب منشآت و عبارات چه نساخته، کاري چندان االشعار خالصة به است موسوم که الشعراء تذکرة

 رجد کتاب اين در برداشته است طيور و وحوش و واناتحي و سباع احوال بيان در که سهيلي انوار و دمنه

 :نوشته ناموزن کتاب آن در را موزونان اشعار گويندمي گاهي و نموده

 تلبيس سراسر قومند چه وين ظلم و وحشت از پر است شهر چه اين

 ابليس اهلل عفي قوم، چنين با دوزخ اهلل سقي شهر، چنين با

 قريب و گردانيده، مستغني بهتان و هذيان اين بطالن بر برهان و دليل اقامت از يزدان فضل مرا که اهلل بحمد و

 الي مرهمعُ اوّل مِن ايشان، احوال تذکره با شعرا منتخبات و منظومات بر مشتمل کتابي بيت هزار سيصد به

 منصّه رب نداندانشم و مستعدان و ظرفا و شعرا ميان در و نموده ايراد تأليف و تصنيف درين ـ حياتهم ايّام آخر

 برسند مامت خوضي به آن منشآت و انتخابات به و بدانند واجبي به و بخوانند را آن نثر و نظم تا نهاده، عرض

 را کمينه اين تعالي حق که موهبت اين وجود با اما... آرند ادارک قيد در را آن نُتَف اوراد و طُرَف شوارد و

 حرکت در انساني اغراض هواجس و نفساني اعراض نهاده، ادماستعد حِجر در عروسي زيبا چنين اين و داده

 تِنکاتّ از کالم سرايت معني اهل نزديک که خواند فرو هوش گوش به که جنبانيد فرا را طبع دواعي و آمد

 هطعن ناوک و چشيد نتوان کس هر از جفا شربت کارگرتر، سنان طعن از زبان طعن و است مؤثرتر کالم

: فرموده ـ ناالث و التحية عليه – مرتضي علي يعني اصفيا برهان و اوليا شاه حضرت چه کشيد، نتوان ناکسان

 (.890 – 815: ص)

 «اللسان جرح ما يلتام ال و التيام لها السنان جراحات

 :دريافت را نکته چند توانمي وي مفصل سخن اين از

 .است انجاميده طول به سال بيست اثر اين تأليف که آن نخست

 آن اصلي نام که آن سوم. است شده درج کتاب اين مجلدات مجموعه در بيت هزار سيصد حدود هک آن دوم

 که شده وارد وي نوشته به انتقاداتي که آن چهارم. است شده االشعارخالصة به موسوم که بوده الشعراء تذکرة

 .داندمي اساسبي را آنها او البته صد

 از هايينسخه حتي و کرده تلقي شده تمام را اثر پرداخته، اشعار ريگردآو کار به سالها که آن از پس کاشاني

 در «نمودنمي مستحسن اضافه و الحاق» که آن رغم به و حال اين با. بود رفته «خراسان و عراق اطراف به» آن
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 ناي» گويدمي که است شفائي حکيم اشعار جمله آن از که کرده ضميمه کتاب به را اشعاري خاص مواردي

 از تر دقيق و زالل آب از تر رقيق و است گهر عقد از خوشتر و در از بهتر که را جناب آن منتخب اراشع

 (.181: ص) است افزوده آن در «حالل سحر

 اند،بوده وي روزگار در که شاعراني هم آن اشعار گزيده گردآوري براي مؤلف عالي همّت روي، هر به

 وي تالش .باشد برده آن براي زيادي رنج بايستمي او و طلبيدهمي ار ايويژه انگيزه که همّتي. است ستودني

 شخص آن از زيبا شعر هرچه تقريبا که کندمي تأکيد گاه و کرده انتخاب را شاعر هر اشعار بهترين تا است آن

 .ندارد چنداني ارزش او اشعار باقي و آورده بوده دسترس در

 زيرا دهد، نشان را وي فراوان رنج از ايگوشه تواندمي آمده، انکاش و اصفهان به مربوط مجلد در تنها آنچه

 خنس افراد اين با ارتباط ايجاد براي سوي آن و سوي اين به خود سفرهاي به ها،حال شرح البالي در گهگاه

 کاشاني هک طباطبائي الدين ميررفيع باره در. است بوده آنان دست از اشخاص اشعار گرفتن هدفش و گفته

 فقير است هجريه 1010 سنه که اوقات اين در: »گويدمي داشته، قضائي و علمي موقعيت همدان در اما بوده

 از حضرت آن سابق دوستي تجديد جهت رفته، صوب با صوب آن به قدير ملک ايزد تقدير به کثيرالتقصير

 (.881: ک. )«نهاد يادگار به مخلص کنار در بها گران چند درّي بالغت فرايد خانه گنج

 عنيا افکار، خانه گنج از موالنا» که نويسدمي بود عالي اشعاري با اما عامي فردي که هم فخري موالنا باره در

 صهخال اين در يادگار جهت که سپرده کمينه اين به نموده التقاط مثال درر چند شعري خويش اشعار ديوان

 (.981: ک) «نمودم ثبت خاتمه اين در را آنها اکثر الجرم. نمايم ثبت

 درج خويش کتاب در و برگزيده را اشعاري گرفته را ايشان ديوان مؤلف و دارند ديوان شاعران از برخي

 واسطة به» و تواضع روي از اينان. ندارند ديوان اما استادند شاعري در که آن رغم به ديگر شماري اما. است

 جمله نويسنده، که کسي. کنندنمي همّت اشعار گردآوري در «ندارند خود اشعار به چندان اعتقادي که آن

 دارد يمعن و صورت به موسوم مثنوي گويدمي نويسنده که است فهمي موالنا آورده اشباره در را پيشگفته

 از. است نياورده هم را او مثنوي نويسنده( 308 ،851: ک) «معرّاست مثنوي از خالصه اين» که روي آن از اما

 نيامده خالصه اين در نامشان که است روزگار همان از هاييچهر ستايش در ياشعار نويسنده، اين قصايد

 (.101: ک: نمونه براي. )است

 آنان و شد خسته ديگر زماني و کرد نويسي تذکره شغل همين صرف را خويش عمر از مديد سالهاي کاشاني

. کردمي يلتکم را خود نفيس اثر جديد اشعار و شاعران يافتن با گهگاه نيز آن از بعد اما کرد تلقي شده تمام را

 آن از هتوب و نويسي تذکره ترک از بعد را حروف اين راقم چه چنان: »نويسد مي بيگ ابوتراب باره در جايي
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 و «ازدس تر شمامه مشکين دوات از را رقم شکسته، قلم سر ديگر بار که واجب، بلکه شد الزم خطير، شغل

 همين وي(. 811 – 811: ک) بياورد االشعار خالصة همين يعني ويشخ تذکره در را شخص اين از اشعاري

 ازهت شعراي احوال تذکير و اشعار تأليف از قلم کمينه اين که آن با» که دارد هم نذري موالنا باره در را سخن

 که اتاوق اين در ليکن واگذاشته، ديگر نويس تذکره به را نوآمدگان حاالت و توصيف و بازداشته روزگار

 «گرداند اوراق اين داخل را وي اسم نمود الزم که شنيد جناب آن از...  ابيات و اشعار بعضي است 1008 نهس

 (.910: ک)

 ادندفرستمي وي براي را خويش طبع محصول داشتند، مؤلف نويسي تذکره از خبر که هم شاعران از شماري

 «داندگرمي ارسال اينجانب به را وقاد طبع اتوارد» نويسنده قول به که است حاتم الدين کمال جمله آن از که

 (.191: ک)

 خالصه کتاب مؤلف کاشاني الدين ميرتقي اختيار در را خويش از اشعاري خود شاعران که باره اين در

 ارسال نويس تذکره اين براي را خود اشعار زبده اما بوده، ساکن دکن در که داريم شاعري اندگذاشتهمي

 اي دهقصي يکي «گرداندمي ارسال جانب اين به وقاد طبع واردات گاهي» کاشاني شريف اموالن. است کردهمي

 مالغضنفر که نيز زماني(. 915 – 911:ک) است سروده( ص) رسول نعت در خاقاني شعر اقتفاي به که است

 اعني – رفقي که نمود وصيت غضنفر» گفت او به بود، آشنا مؤلف با که فهمي موالنا پدرش بمرد، جواني در

 يارانش و خوبان زلف و موي چون که را او اتسام حقايق اقالم ارقام و انجام بالغت اشعار – حروف اين راقم

 ار مرحوم آن و تذکار را خالصه اين ناظران تا.. سازم مربوط تذکره اين در کاکُل صورت به است، پريشان

 نموده، يو والد از وصيت قبول بودم، ساخته مشغول آن به را خود ذمّت که التزامي بنابر الجرم» «باشد يادگار

 (.111: ک) «گردانيدم درج کتاب اين در را اشعار آن اکثر

 بودند، رديگ شهرهاي در که کساني اما بود، آسانتر مؤلف براي کاشاني شاعران اشعار انتخاب که است طبيعي

 به اما فتر شهر اين به اصفهاني نيکي لدينا زين موالنا اشعار براي وي. بود دشوار اندکي اشعارشان، گرفتن

 صوفيه خنانس تصحيح به» را عمر کرده پيشه عزلت و درويشي شيوه و بود گذشته هفتاد از وي سن آنکه دليل

 هرچند» نويسدمي خود که چنان کرد، روبرو دشواري با را ما نويسنده کرد،مي صرف «يقينيه معاني تحقيق و

 «شودنمي پيدا... رسد ظهور ساحل به جوهري وقادش طبع گنجينه از که کشميم انتظار و نمايممي تفحص

 (.191: ص)

 است بجال اصفهان نقباي و سادات اجلّه از خليفه الدين ميرشجاع اشعار گرفتن براي او حکايت باره اين در

 آن از يواند چون القصه» گويدمي شگفتي سخن او بگيرد را وي اشعار تا رودمي اصفهان به کاشاني وقتي که
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 مرهون هکمين از ندهند، کسي به عوض بي کتابي هيچ که بود فرموده که نذري واسطه به کردم طلب حضرت

 وانت گرامي ديوان آن عوض به که نبود همراه اينسخه چنان نفيسه کتاب جنس از اوقات آن در چون و طلبيد

 (.881: ص. )«نمود اکتفا آن از ندکيا به و گرديد محروم اشعار آن تمام مطالعه از لهذا داد،

 اهميت شده، انتخاب که مقدار همان کندمي تأکيد کاشاني اما داشتند، فراوان اشعار که بودند هم شاعراني

 ماا داشته بيت هزار پنج با ديواني و گفتمي شعر جواني در که رناني شاهکي خواجه باره در جمله از. دارد

 همين ديوانش پسنديده ابيات» که گويدمي «کرده شاعري و شعر ترک و شده شعوربي جواني، زمان عکس بر»

 (.813: ص) «گشته مثبت اوراق اين در که است

 که دگوي فکري محمدرضا خواجه باره در که چنان است، پذيرفته صورت شاعر خود توسط انتخاب اين گاه

 د،خو جناب آن بيت، هزار آن از انتخابي و بود بيت هزار قريب» رباعي و غزل و قصيده از او اشعار مجموعه

 باره در(. 853: ص) «شده مسطور اوراق اين در ابيات آن نقصان و تغييربي الجرم و کرده کمينه اين جهت از

 و فرموده مسوّد اوراق، اين مسوّد جهت خود که است انتخابي از بيت چند اين» که گويد هم شاه بابا موالنا

 (.188 :ص. )«نمود دلگشا صهخال اين در ثبت التماس

 يدهد نيکي موالنا نزد را آن نسخه کاشاني که داشت بيت هزار شش به قريب ديواني هم( 531 م) حرفي موالنا

 تشهر چندان شعرش لذا و نداشت را نسخه آن تصحيح و ترتيب ميل موالنا» که کندمي تأکيد اما است،

 را نآ و داده ترتيب ديوان» که بود پيري موالنا داشت، يواند ترتيب ميل که هم ديگري(. 138 :ص. )«نيافت

 (.159: ص) «شده گم فقير دواوين ميان در ديوان آن و سپرد فقير نزد و نهاد نام مراد سفينه

 شاعران هايزشتي باره در

 از» تا ستا کرده تالش و نيست ديگران از جويي عيب پي در کلي طور به که گويدمي کاشاني الدين ميرتقي

 ادافر مذمّت به کمتر و نوشته طور همين هم االصل علي. باشد «خالي خواندن عيب و گفتن نقض سمات

 بارت،ع البالي در فراوان حال، اين با. دارد کامل غلبه قدح بر ستايش کهن نويسي ترجمه مطابق و پرداخته

 به مه دليلش. دارد افراد از تنقيداتي زيبا، عبارات غالب در البته و طعنه به و کرده تجاوز حد اين از او قلم

 بثخ نهايت در شد خواهد و شده مثبت اوراق درين ايشان اسم که طايفه اين از بعضي» که است اين او قول

 تصنيف رد فالني کار» که شد خواهند برآشفته ديگران ندهد خبر آنان خُبث اين از اگر بنابرين. «اندواقع شرّ و

 .است حقي حرف البته اين و «است کردن ضايع اوقات و گفتن آمد خوش تأليف و
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 هر به و گشايندمي مذمّت و طعن زبان» ديگران شود «نوشته يا گفته واقع بيان» اگر که آنجاست مشکل اما

 و حيرت ورطه در» مقام اين در که گويدمي مؤلف. «جنبانندمي کام در زبان خواهندمي که مذمّتي نوع

 (.388 – 381: ک) «گرفتارم سرگرداني

 ست،ا افراط با همراه معموال که است اشخاص فضائل بيان بر هاتذکره قبيل اين بناي گذشت که طور همان

 رينبرت شايد. ندارد افراط تنقيد نه و تعريف در نه و کرده رعايت را اعتدال زيادي مقدار به ما نويسنده اما

 چنانچه» نويسدمي او ستايش از پس که باشد اصفهان سادات از حسن الدين اميرجالل به متعلق او ستايش

 است نسانيا يا برآمده انسان صورت به است ايفرشته ملکي، صفات غايت از که گفت توان اغراق و مبالغهبي

 اين نيز ميرداماد باره در(. 810: ص) «رسيده ملکيه مرتبه به پسنديده اطوار کثرت و حميده اخالق وفور به که

 فرونشسته، خراسان بالد سرايان سخن صيت تا: گفت توانمي مبالغه و اغراق شائبه بي الحقّ» که رددا را تعبير

 به لبليب او چون شده، سرسبز عراق و فارس بالد در فضل بُستان تا و برنخاسته طرف آن از بليغي او چون

 يفتهش معنا تمام به کاشاني که آيديم بر چنين نيز آن از بعد عبارت از(. 815: ص. )«نيامده ترنّم در دستان هزار

 و رسم جز به شعر از» کاشاني نظر به که کساني که کندمي تأييد همانجا البته. است بوده ميرداماد هاينوشته

 بر اشانيک که اينجاست. پسندندنمي مير از را ستايشي چنين «اندنشنيده ديگر چيزي اسم از غير به علم از

 آغاز در که دارد عباراتي و دهدمي اختصاص افراد ذمّ و مدح در خود معيارهاي به را فصلي باز و آشوبدمي

 (891 – 815: ص. )آورديم مقاله

 بي و لوندي شرابخواري، و شرع رعايت عرصه به معموال که افراد عيوب بيش و کم گفت بايد هست هرچه

 ارهاش از بيش اندکي گاه و اشاره هاستيحسدخواه و ورزيهاکينه و هازودرنجي احيانا و الاباليگري و قيدي

 .دارد

: ويسدن مي پرداخته خود سرزنش به بالفاصله گويدمي سخن فهمي موالنا خواري مشروب باره در که يکبار

 که ديب هر. شد جاري قلمم زبان بر که بود بدبيني و خباثت چه اين و خودبيني و رعونت چه اين اهلل اهلل»

 اللتيض و فرومايگي هر و است بدتر آن از حروف اين راقم اعني زنديق اين سنف گشت نوشته و شد گفته

 ترفزون اين از – االشعار خالصة مؤلف – الدين تقي اعني شخص اين گرديد مسطور و شد کرده صفت که

 «ندکن اثبات يکديگر جهت به ضاللت و غيّ» که نالدمي معاصر شعراي از روزگاران، همه مثل هم بعد «است

 همگنان هب نسبت را اقوال فضايح و افعال قبايح و است مرکوز ايشان ذات» که است «حسدي» نيز آنها نگيزها و

: ک) «تنيالودس دامني او که کيست وگرنه» «است سرشته ايشان جبلّت در که نفاقي و عداوت سبب به دهند

851 - 859.) 
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 کند،يم بدگويي وي از و گويد مي سخن تشبيهي اکبر علي مير بودن نقطوي باره در که هم ديگر يکبار

 (.181: ک) شد کرده تنبيهي الناظرين علي اشفاقا اما بود المذاق مرّ الحق کلمه سخن اين اگرچه: افزايدمي

 رد شاعر يک شهرت که زماني و بوده قيديبي و لوندي نوعي وي نظر از شرع نواهي و اوامر به توجهيبي

 اين در متعددي هاينمونه باره اين در. کندنمي خودداري او باره در مربوطه طالبم ياد از باشد، کافي باره اين

 .هستند شريعت به مقيّد که است افرادي کنار در اين و دارد وجود کتاب

 مردم با مخالطت و هاگرديهزره» از دارد خطّ در او قدرت از که ستايشي همه با غضنفر موالنا باره در

 ارگرفت و داد دست از را «قرآن کتابت» که طوري به کرد، ياد «مالهي و لوندي وادي» به افتادن و «نامناسب

 شکسته، را تن قفس نازنينش روح شهباز» 551 سال جاللي تيرماه 11 در که آن تا شده «مکيفات و افيونات»

 (.118: ک. )«کرد پرواز رياض دلگشاي فضاي هواي به

 دامم شُرب واسطه به حال اواخر در» اما داشت، قديم دوستي نويسنده با که بود شاعراني از هم شجاع موالنا

 در» که بود اين او ديگر مشکل. «نمودنمي بد نظرش در قبيحه اعمال و شرع منهيّات آن، تجرّع بر مداومت و

 بيني خودبزرگ گرفتار تدريج به و «نمودمي مهارت و تبصّر اظهار... يقيني معارف نشر و حقيقي علوم وادي

 ندهنويس با. گذاشتمي فرو «قديمي ياري و دوستي جانب» کردمي بازنمون را خطايش که نيز کس هر. شد

 حبّت،م دوام اعتماد و عقيده ثبات روي از» و نپوشاند را وي علمي خطاي نويسنده که وقتي آن کرد، چنين نيز

 يزيچ فساد اهل نزد» ،«باشدمي را شعرا که حياييبي و وقاحت کمال وجود با» موالنا اما. «کرد تنبيهي را او

 موالنا اما باشد، کرده «تودّد» رعايت تا گفت تملّقي وي از باز کاشاني ادامه در. کرد نويسنده به «اسناد چند

 چون و فتادا حبس به «تجرّعي واسطه به» شجاع موالنا تا بود اين. «داشتمي افشرده بساط بر نفاق ثبات قدم»

 به رّعتج در افراط واسطه به» بعد اندکي و شد صفاهان به رفتن و کاشان ترک به بورمج گفت، حاکم هجو

 خالصه در را وي اشعار زبدة رفاقت، مالحظه به کاشاني، حال اين با. بمرد و «گرديد گرفتار مهلک مرض

 .است بيت هزار پنج بر بالغ وي ديوان که است حالي در اين است، آورده

 نواهي و راوام و بود مشرب لوند و قيدبي بسيار» اما بود، کاشان «شهر طباطباي سادات» از که آن با ميرمسعود

 او به کسي وقتي. کردمي خواريروزه علنا رمضان ماه روز که چنان ،«نمودمي يکسان اعتقادش نزد شرع

. «است ايشان تعاد و زنان کار اين چه داري؟ جدّي به را داشتن روزه که زني تو مگر: »گفت نمود، اعتراض

 .کرد توبه گرديد، او مرگ به منجر که بيماري حين در و شد بيماري گرفتار البته(. 183 :ک)

 اعتباري شاعران ميان در الجمله في» که آن رغم به که است هاييمشرب لوند جمله آن از هم همدمي موالنا

 واسطة به» بازگشت ازهند که آن از پس آورد، دست به شهرت تمغاچي حسن ميرزا هجو خاطر به و «يافت
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 شطرنج بلع و خواب به را اوقات اکثر و» نداشت گفتن شعر بر قدرتي ديگر «مکيّفات ديگر و افيون مداومت

 (115: ک. )«نمودمي صرف

 که گفت انتو حتي و «وشرند و الابالي» کاشاني، الدين ميرتقي يعني نويسنده، نظر از هم ساکني عبدل موالنا

 گشتيم است بيش فرسخ يک که کاشان حصار گرد يکبار روزي که طوري به. «بود غالب طبعش بر جنون»

 هاي رويپياده نويسنده اين اگر البد( 115: ک. )«دادمي دشنام را شهر مردم ساخته مخاطب را شهر باره» و

 .کردمي متهم جنون به هم را اينان ديد،مي را امروزين

 اقسام به» هک بود آنجا ودر. نمايد «مصاحبت خود معتقدان با» تا بازگشت اصفهان به پيري در هم صبري موالنا

 از ضيبع به» سن کبر دليل به هرچند «فرمايدمي ميل مالعب اقسام ديگر و نرد و شطرنج مثل مالهي، فنون

 (.115: ص) «دارد اشتغال کمتر آنها

 و متهتک و بدخو مردي» که گويد بود يريضم موالنا فرزند و بود ميرک نامش که داعي موالنا باره در

 ماغد گونه اين عامل وي. «کندمي بسيار اعراض باشد نداشته اعراض جاي که سخني اندک به و گوستهرزه

 والنام دواوين و قدما اشعار کاتب» وي چه کند،مي «بسيار کتابت» وديگري «افيون تناول» يکي را خشکي

 به و رسيده فرزند همين و ضميري موالنا خدمت اصفهان در مانيز که کاشاني(. 105: ص) «بود ضميري

 ارک بدهد، او به جوابي بود نتوانسته و شنيده داعي موالنا از درشت هايحرف کاشان، شعراي از ياد وقت

 ونچ که داشتم دل در القصه»بنويسد را وي حال شرح است قرار که کرد زماني به موکول را وي از بدگويي

 خوي زشت آن از که قهري نکايت و چشيده وي دست از که زهري حکايت رسم، وي والاح نوشتن به

 حال اين با. «برآرم احوالش خرمن از دود و نگارم عرض لوح بر وي توصيف شرح در کشيده، گوي درشت

 (.110: ص. )است آمده کوتاه دوستي، سر از

 شاعران هجويات

 کوشيده و آورده کمتر را اهاجي خودش قول به يا ياتهجو اشعار که است بوده مؤلف احساس اين شايد

 که است تند بسيار هم گاهي و نيست شاعران از برخي هجو از خالي حال اين با. کند رعايت را ادب تا است

 (.188: ک) است آمده آن در رکيک بسيار کلمات که است فهمي موالنا از آن شگفت نمونه يک

 تو اعتبارک بر ....ر سگ گربه تو حرمت به کرده قي

 تو شعارک بر و شعرک بر م...گ بار هزار دو روزي

 تو خر بر نهيم تو بار تو عر عر شنويم کي تا
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 تو خواهر بودست عاري عصمت لباس از که گفت مي

 در هک است ذهني موالنا از است لطيف که يکي. هست شاعر آن و اين از کتاب البالي در هم ديگر هجوياتي

 (.135 :ک: )است گفته(هند در گويا) بکري حمدا قاضي عمامة باره

 قاضي سر بر بم آمده فرود عرش از گويي به عمامه شده نوعي به آشفته

 که اين. دارد نظر مد شاعران سنجش در ارزش يک عنوان به را آن و داردمي پاس را اخالق حريم نويسنده

 اما. دبپرداز آنها به مبهم صورت به کوشدمي گرچه است مهم وي براي باشد خوار مشروب يا باز بچه کسي

 وي براي «نيالوده دنيويه اغراض به را خود عرض دامن و شده ساکن کاشان مثل اعظمي سواد در» که کسي

 نجشير او از کسي» که نکند رفتار ايگونه هرگز اما باشد، شاعري سلک در سال بيست که اين. کرد اعتبار

 بايد چگونه که است خواندني که دهد مي شاعران ويژه اخالقي درس هم آن بعد. «گردد مندگله و کند پيدا

 (.111: ک) نمايند دوري تکبّر و عجب از و کنند رفتار

 سنگين رهاينث و درخور عبارت و الفاظ بردن بکار با کار اين و است ستايش و تعريف نويسي تذکره طبيعت

 است ننگرا دارد که ويژه تعريفهاي باره در ما شاعر اما است، طبيعي کار اينجاي تا. گيردمي صورت مسجّع و

 فاصلهبال گويد مي ستايش به سخن حاتم الدين کمال موالنا از وي که زماني. شود خوشآمدگويي بر حمل که

 (.198: ک) «نمايند آمد خوش بر حمل دارند که عادتي بنابر عيبجو مردم شايد» که کند مي تأکيد

 که البته صد و رفته محتشم جنگ به که بود مقصود موالنا آن نمونه که افتادندمي رد يکديگر با شاعران گاه

 انس يو با که فساد و شرّ اهل از يکي» گويا بود عشرت اهل چون و رفته يزد به کاشان از و نبرد پيش کاري

 را اقعهو ناي محتشم. کشت را مقصود شبانه، «گذاشتمي استراحت بالين بر سر وي با گاهي و داشت تمام

 (.111-118: ک: )گفت داد روي 513 سال در که رخداد آن براي تاريخي ماده و کرد شعري سوژه

 کرد؟ چه او خونچکان چشم گريه ساز بهر ديد چو قاتل رخ بَدمقصد، مقصود من خصم

 کرد چه او جنان و جان با که بين باطن تيغ سر به اما بود عار ظاهر به وي از انتقام

 کرد؟ چه او جان به ديدي باطني انتقام بگو تنبيهش بهر پرسد تو از تاريخ هرکه

 (.111: ک) :بود گفته که آنجا باشد، آرام بود سروده وي عليه مقصود که اشعاري برابر شايد محشتم، لحن اين

 کتک به ايشان از منفک نشود بزرگي که کردند بزرگي کسب چنان ارذال جمعي

 (آخر تا) ميرک سلطان شده هندي زيرک پسر سعيي اندکي به که بين محتشمي رتبه
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 جرأت ناميد، هجري دهم قرن دوم نيمه الشعراي رئيس را وي بايد الحق که محشتم با نزاع که است روشن

 ماريش و آمدمي حساب به اعتبار و ارزش يک خود «محتشم تقليد» که بود حالي در اين و خواستمي زيادي

 بلند ايمرثيه بود، وي شاگردان از که خصالي موالنا(. 911: ک) بودند وي گردشا کاشان، برجسته شاعران از

 (.911 – 918: ک) سرود محتشم باره در بند، هفت قياس به

. دبو نيکو طنزي اما دادنمي آزار را کسي که هجوياتي داشت، رواج شاعران ميان در لطيفي هجويات گهگاه

 ودندب آويخته کرده درست «پنبه پهلوان» مجسمه و بود قطانان ربازا در که جشني در يکبار عنايت خواجگي

 (905 :ک: )گفت بود نشسته الجثه ضخيم ايفروشنده آن کنار و

 نبود خراج همه اين حاجت کرباس دکّه آيين بهر

 نبود احتياج پنبه پهلوان آنجا بود نشسته نعمت خواجه

 يرکيک ابيات و انجاميد «هجو و نزاع به» کارش ودب شده شاهدبازي گرفتار کاشان در که هم کسري موالنا

 :ک. )«نيست خيرمآل کتاب اين سياق اليق» اشعار آن آوردن نويسنده نظر به که آمد ميان در رقبا و او ميانه

911) 

 ارهب در بود، شده موصوف گنجشک به لذا و بود کوچک خود که عصفور به معروف محمد قاضي هم يکبار

 :گفت وي هجو در رباعي ستود،مي را خود و کرد مي داري مکتب که القامه طويل علي ميرزا موالنا

 سَبَق برده عنق بن عوج ز تو قد مطلق جماد مفهوم تو ذات اي

 (.101 :ک) احمق طويل کلّ صَدَقِ ما اي نبوي حديث شد راست تو شأن در

 و بوده ديگران مقبول دليل همين به و بود هجو و «گوييلطيفه و هزالي» شعرش نوع اساسا همدمي موالنا

 شجاع اموالن دوستش مرگ با. «داشتند مخالطتش ميل فهمان خوش و شدمي جمعيتي او سر بر االتصال علي»

 «بستفرو هزل و لطيفه گفتار از زبان و شد دلسرد نديمي و شاعري از» يکباره «داشت وي با مؤانستي» که

 (198: ک: )است چنين بيتش يک که شد وي شهرت سبب غاچيتم حسن ميرزا باره در وي شعر(. 190 :ک)

 خاکستري او رنگ و آتشي چشمهايش وشديگ ودهانش شکل دودکش ابروانش

 نري گاهي و ماده گاهي که غليواژي چون زبر بر گاهي و غالماني زير در گاه

 است شگفت نيز فين مردم هجو در وي شعر. است آورده بعد صفحات در هجويات از هم ديگري هاينمونه

 (.191 – 199 :ک)



1116 

 

 است تند اندکي آن ابيات از برخي که دارد فکري رضا محمد باره در شفائي حکيم از هم هجوي کاشاني

 که هجوم... ک/کردي جابي و کردي خود سر بر بال صد/  کردي وا امعربده سر که فکري مژده (:115: ص)

 (190: ص) کردي برپا و کردي حسد... ک از ستر/  بود تو بخت خفتگي صد به

 بازي شاهد

 نآ نيز مؤلف و است جاري و ساري کتاب مطاوي در کمابيش شاعران سوي از کودکانه عشق به وي اشارت

 موالنا باره در که آنجا. ندارد چنداني گيرينکته خاطر، اين به جماعت، اين حق در و کرده گزارش نرم را

 افزايدمي بالفاصله کند،مي ياد او «تمام رياضت و منيف شريعت ماحکا رعايت» از و گويد مي سخن رضايي

 تا شد سبب امر اين. «بود نام محمد پسري دالک محبت سلسله گرفتار مدت آن در احوال اين وجود با» که

 دالکي کسب به آنجا در معشوق که حمامي و دکان حوالي در سال پنج مدت» کرده رها را مدرسه و درس وي

 رتراشيس طلبيده را او گاهي» مشعوق که بود همين برد مي که ايبهره تنها البته و. «گرديد مجاور تداش اشتغال

: ک) بگويد سخن عشق ماهيت در ايصفحه نويسنده تا شود مي ايبهانه حکايت اين( 151: ک. )«نمودمي

 از رضايي موالنا عاقبت .است نبوده بد چندان شاعرانه بازيعشق با که باشد اشاراتي همين و( 153 – 151

 سريپ نعّال عشق تربيت ظل در سال دو مدت» دوباره هم آنجا در و رفت قم به و ايستاد باز پسر اين عشق

 در نام محسن پسري گيرمعرکه محبّت و مهر سلطان» بار اين و برگشت کاشان به باز. «ساخت اقامت آنجا در

 (.151: ک) «داد جاي دل شهرستان

 در» سپس و بود خياط آغاز در متوطن، و متأهل کاشان در اما بود، اردستان از اصلش که زني شرف موالنا

 تيمد»  که اين آن نتايج از و «نمود قيام لوندي و شاعري مراسم به» بعد اندکي و گذاشت قدم «نظم اهل وادي

 لعب به» يکسره و برد پيش اخالق ضد تا را او مسير اين. آمد گرفتار «نام حياتي پسري بزّاز عشق در مديد

 بچه آن که بعد مدتي(. 111: ک) رسانيد «روز به شب و شب به روز» پرداخته «مالهي ديگر و گنجفه و نرد

 ارادت کمند «موحّد درويشان حلقه به» هم باز شاهد موالناي «آمد سر به ريش خسوف عقده» و شد بزرگ

 :ک) آرميد طايفه آن دايره در مرکز نقطه چون داشت، تمام موافقت جماعت آن با اشسليقه چون و کشيد

 .است شگفتي جمله اين(. 118

 وصخص به است بوده شاعران برخي توجه مورد سخت مؤلف نظر از گرياباحي بحث پسران، عشق جز به

 سخن اريدوت افضل باره در که زماني. خوردمي پيوند هم گرينقطوي با گري اباحي اتهام اوقات بيشتر در که

 شرع واهين و اوامر» تا شد سبب امر اين که اين و گفته سخن «قيدانبي و اباحتيان برخي اختالط» از ويدگمي

 (193: ک. )انجاميد او شدن کشته به امر اين. «نمودمي عبث و سهل اعتقادش نظر در اطهر
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 مؤلف نظر از امر اين. اندمسلک صوفي آشکارا برخي و دارد وجود کمابيش هم تصوف به شاعران علقه

 قانجوش» از که وحشتي موالنا از وي. دارد شريعت رعايت بر تأکيد مرتب وي که آن جز ندارد چنداني مشکل

 و اندرويش خدمت در» و است «مشرب وسيع صوفيي و طبيعت بلند شاعري» که اين و کرد ياد بود «انگور

 (118 :ک. )«نمايدمي قدم ثبات و اعتقاد رسوخ صوفيان،

 اين از آوردند،مي دست به آن و اين ستايش و مدح طريق از را روزي و رزق غالبا که روزگار آن شاعران

 شود اپيد ذهبي حيدر موالنا مانند شاعري اگر تا است شده سبب امر همين و بودند طعن مورد کمابيش زاويه

 همين اما. بود هدخوا پسنديده کارش باشد، «نگشوده روزگار اهل مدح به زبان هرگز شاعري مدت در» که

 اتاوق «مشرب وسعت و طبيعت شوخي» واسطه به و نيست جدي شاعري و شعر در اوال که بود متهم شاعر

 به» و داشت ناباب افراد با مخالطت عالوه به. «فرمودنمي کار به خود ذهن و طبع و فرسودمي لوندي» به را

 :ک) داد باد به را پدري ارث و خود ندار و دار که آن نتيجه. «کرد پيدا ذوق مالهي ديگر و گنجفه و نرد لعب

 ياز کي مصاحبت در پسري قناد عشق سبب به مدتي اندک به» که بود بازي شاهد او ديگر گرفتاري(. 115

 (.130: ک) «شتافت هند به تجار

 ازب» دگذرانمي زندگي و بود چند منصباني صاحب همراه قزوين و يزد در متمادي سالهاي هم کسري موالنا

 دلبران از که پسري نام اکبر الدين جالل» عاشق شهر اين در و برگرداند کاشان به را او «وطن حب کمند

 «هجو و نزاع به» محبت عبارتي به يا عاشقي و عشق اين اما(. 919) «گرديد عاشق است شهر اين قراردادة

: نويسدمي مد،آ پديد ديگران و کسري موالنا ميان که رکيکي ابيات به اشاره با کاشاني که اينجاست در. انجاميد

 رد موعظه طريق به الجرم دارد عمومي فايده چون و رسيده اوراق اين مسوّد خاطر به نصيحتي محل اين در»

 «هجران» دنباي که اين بر تأکيد ضمن و آورده عاشقي آداب بارة در بلند نصيحتي وي پس اين از. «آوردمي قلم

 خود يهاتجربه به توجه با و کرده ستايش عشق در تحمّل از شود، ديگران به بتنس خشم و اعراض سبب

 سکون» هب تبديل هجران، از ناشي قلق و اضطراب رسيد، «عشق فتوحات» به شخص اگر که است باور اين بر

 از يشههم و دارد ثابت دوستي حقوق» مؤلف با که است کسري موالنا به او نصيحت اين. شودمي «طمأنينه و

 يکبار کاشاني بنابرين(. 981 – 983: ک) «بافدمي عشق حاالت پود و تار از را اشعار جامه و الفدمي محبت

 آدمي درون در طمأنينه و سکون نوعي به رسيدن براي مدخلي هم را مجازي عشق که دهدمي نشان ديگر

 .داندمي
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 وقتي «داشتند انتظام زمان منظوران و عشوقانم سلک در» روزگاري که گانينوباوه ميان از کساني که آن جالب

 تشهر و عشق فن تحصيل بر همت اوقات اکثر» خود گذشتند،مي «ضرر ايام و خطر محل از» و شده بزرگ

 .است بوده تالفي بر ايشان بناي شايد(. 995: ک) کردندمي تالش «عشقي حاالت نشر در» کرده«وادي آن در

 «نام مراد پسري صراف عشق در» گذاشت «طبعان خوش طريق در قدم» که زماني از هم عبدالفغار موالنا

 حکم بر من دل نقد/  مساز ايام شهرة مرا بيش زين/  باز مرنجانم صراف دلبر اي: شعر اين با) آمد گرفتار

 يشمارب تکاليف ارتکاب و بسيار تجربة از بعد عشق آن در( »بگداز غم، بوتة به بود، قلب گر/  زن تجربه

 متحانا کوره از» که است بوده روي آن از تخلص اين انتخاب گويا! «ساخت تخلص سالم کرده، شاعري کسب

 شاعر که بود عاشقي تجربه همين در بود هرچه(. 951: ک. )است آمده «بيرون سالم و صحيح باکبي شوخ آن

 .آمد کار از

. «ودب عاشق نام، علي باف متقال يپسر نزد در مديد مدتي» بود، شاعر فروش کرباس که هم مشفقي موالنا

 ترساند سخت را وي رقيبي هم شبي. «ساختي خلوت معشوق کوي سر بر شبها» تا بود شده سبب وي عشق

 روح طاير تا پذيرفتمي صعوبت صفت مهلک مرض آن ساعت به ساعت» و کرد بيمار را وي همان که

 .(191: ک! )«نمود انتقال رضوان رياض به شکسته قالب شريفش

 بعد درست بود، عرفان يعني «يقينيه مسائل درس و علميه فوايد نشر» کارش که آن رغم به هم حزني موالنا

 عاشق حلوائي پسري مخطّط نزد «گشت کماالت و فضائل فنون حاوي» و آورد دست به شهرتي که آن از

 هب «نموده افاده کتر پذيرفت، اختالل جمله او علمي وظايف که رسيد جايي به کارش عشق در و گرديد

 تقديم به معشوق جناب در محبّت ملتزمات عواطف و خدمات شرايط» و رفت معشوق به خدمت سراغ

 دکّان و خويشان ترک» نيز معشوق مقابل، در. «کرد پيدا اختصاص جوان آن محرميّت به» که حدي به «رسانيد

 قزوين به رفته مسافرت به مطلوب همراه بعد مدتي. «نمود اکتفا موالنا مضاجعت و مصاحبت به نموده داري

 فرموده ميل جناب آن مالقات به» - عباس شاه پدر – پادشاه محمد يعني «اعلي اشرف نواب» و شد وارد

 اعتماد وردست به عالوه به «گشت سرافراز همايون مجلس بوسي بساط شرف به نوبت چند و طلبيده را موالنا

 دندا را حزني هايولخرجي وصال پول اين. «شد واصل مشاراليه به عامره خزانه از تومان پنجاه موازي» الدوله

 – 118: ص) کرد اختيار را شاه قطب مالزمت و شد ساکن دکن در رفته هند به درآمد پي در اجبار به او و

111.) 

 

 



1119 

 

 بد زمانه و خوب شاعر يک هايويژگي

 اين از مفصل اي مقاله توان مي شعر دنق در که گفت توان و دارد را خود خاص اصول مؤلف شناسي شعر

 و معيارها ارهب در که است مطالبي پرداخته، کليات بيان به وي که هاييجاي بهترين از يکي. کرد استخراج اثر

 جيد و الطبع صحيح و الفکره عظيم الفطره، سليم» که اين است کرده بيان خوب شاعر يک براي بايسته صفات

 و گويد مدح خود خور در را کس هر و» و باشد «شناس حق و وفادار و المجز يفلط و النظر دقيق و الرويّه

 خودش معاشرت محفل در و بوده خوشخو و خوشگو محاورات، مجالس در و کند هجو را هجو شايسته

 اشدب داشته بهره الجمله في رياضيات و حکميات و معقوالت خصوصا علوم اصناف از و روي خوش و کالم

 مايدن عمل دين ضروريات به و بفهمد بايد که چنان را حکما و قدما اشعار و داند نيکو را شرع قواعد طريق و

 و مواعظ و نصايح و حکميات از اکابر سخنان و باشد قدم ثابت و قدم راسخ حقه صادقه اعتقادات ودر

 احکام و دارد مقدم اغرّ شريعت اطاعت بر را هوا و نفس پيروي که آن نه باشد، داشته خاطر به بسيار پنديات

 نفاق و حسد و بُغض از غير به و شناسد حيثيتي را متشرّعين و مستعدّين مذمّت و داند عادت و رسم را شرع

 (.891: ص) «نباشد مُظهر را صفتي حقد و

 رد و است بديع بدعتي معروف به امر... طايفه اين مذهب در» افزايدمي کرده، حمله شعرا طايفه به ادامه در

 و دانندمي سهل را نماز ترک شنيع، منکري منکر، نهي ، را ايشان افعال شناسممي من که فرقه اين بمشر

 قرني هيچ در مجمال. دهن گند داشتنش نگاه از و خواهندمي بدن صحت روزه خوردن از جهل، را گزاردنش

 اعمالهم سوء من باهلل نعوذ. اندنبوده کنم،مي ايشان اطوار و احوال مشاهده من که جمعي اين زماني هيچ در و

 (.898 – 891: ص. )«اقوالهم قبح و

 رتبةم همين به نيز گر و نباشد موزونيت مجرّد به بايدمي شاعر» دهدمي ادامه خوب شاعر يک وصف در باز و

 عدانمست بعضي ناموزوني در که جماعت اين که آن حال و باشد الطبع موزون که بايدمي کند، کفايت دني

 (.898: ص) «ندارند نيز را صفت اين گويندمي خنس

 دانسته موجود تربيت با مطابق را آنان رويه کرده، بدگويي روزگارش شاعران از که آن از پس اينجا در

 دخو مسلک را وادي اين که سالهاست که زيرا نيست، گناهي خود ذميمه صفات از را گروه اين» نويسدمي

 ديمرش به طريق آن در و پويندمي جهل قدم به راه آن در شناخته خود کمال تصف را طريق اين و اندساخته

 اما ستا گذشته از بدتر روزگار اين که است درست اين عالوه به. «گويندمي سخنان خود از نرسيده کاملي و

 سيارب غصّه را براعت و فضل اصحاب و حصافت و خرد ارباب پيوسته که بوده مقرّر شيوه اين قرني هر در»

 ينا و نيست روزگار اين امروزي شيوه اين. است بوده خاطر مخامير و ضمير سمير بصيرت،بي جاهالن از
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 فاقن اهل بازار روز که قرن اين در الخصوص علي» است شده بيشتر زمان اين البته. «نه ادوار اين تازه قاعده

 و افتهي اندراس مروّت و جوانمردي رسوم» که حال اين با. «بيشتر رواج را تزوير و حيلت متاع و است تيزتر

 سکونم ربع و يافته راه فضل و علم ارکان و قواعد به تزلزل و اختالل و شده منسوخ وفتوت انصاف احکام

 و امتياز معمور ربع و گشته خالي ادب و خرد اهالي از بود آبادان فضل اهل وجود به اين از قبل که دانش

 به ار نوراني روز و اندود نتوان گل به را آفتاب ليکن و مانده معطل يرتبص و نصفت خداوندان از انصاف

 (891 - 899: ص. )«داشت نتوان دور حاضران مشام از را مشک بوي و نمود نتوان برابر ظلماني شب

 شعر نقد

 به گاه .پردازدمي ديگران يا خود قول از شاعر، و شعر نقد به پراکنده ايگونه به حال، شرح بر افزون کاشاني

 چنان کند،مي مشخّص را آن سطح و اشخاص شعر نوع آن ضمن و پرداخته اشخاص باره در کلّي تعابير بيان

 کمتر وياتمثن به ميلش» که کندمي بيان« توران و ايران سخنوران طوايف مقتداي» عنوان به محتشم باره در که

 مشغول «مقطعات و مراثي» احيانا و «معمّيات و تواريخ و قصايد و غزليات نظم» به االوقات دايم و «است

 ريشاع فنّ در را او» که کندمي ياد «اشعار مميزان» از کند ستايش شاعري شعر از خواهدمي که زماني يا. است

 موالنا شعر باره در که کندمي ياد «اشعار مميزان» از هم ديگري جاي(. 911: ک) اند«دانسته وقوف صاحب

 هم صبري موالنا شعر باره در(. 9: ص) «است بسيار يابس و رطب موالنا اشعار ميان در» که اندگفته ضميري

 در» ديگر عبارت به و( 113: ص) «آوردنمي در سر زمان سرايان غزل اشعار از طرزي هيچ به» شودمي گفته

 تتبع خوب را گويي شکوه طريق» که است آن خاص طرز اين و «است خاص طرز صاحب شاعري شيوه

 «دنمايمي اختالط موزونان و طبعان خوش با» که نويسدمي هم رفيقي ميرمرتضي باره در(. 111 ص) «ردهک

 (.811: ص) «فرمايدمي معقول و موجّه هايدخل ايشان اشعار در و» افزايدمي وسپس

 انرشاع از وي معمول طور به گرچه است، شاعري خود از مستقل امر يک کاشاني براي شعر نقد هست آنچه

 مينمتقد اشعار سمين و غثّ دريافت و شناسي شعر در» گويد حزني موالنا باره در که چنان گويد،مي سخن

 سخن تمييز در» که گويد هم فکري محمدرضا خواجه بارة در(. 118: ص. )«است طايفه اين مسلم متأخرين و

 خود مميزه هب حد از زياده اعتقاد و ندکمي نيکي موالنا تتبع شناسي شعر وادي در بلکه مانندبي شناسي شعر و

 نادرست انددمي برتر محتشم و ضميري موالنا شعر از را نيکي اشعار که او نظر اين نويسنده نظر از البته. «دارد

 نظر هب. «دارد بسيار غريبه حجج و عجيبه داليل باطله دعواي اين حقيقت بر» که است باور اين بر و بوده

 ارهب در سپس. «نيست را ديگري که است ايشيوه را شاعر سه اين از يک هر که تاس آن انصاف» کاشاني

 روانهخس را سخن و دارد بسيار عاليه ابيات ضميري موالنا» دارد ايويژه تعبير شاعر، سه اين از کدام هر شعر
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 از ممحتش النامو و کند،مي رعايت خوبتر را شاعري اداي درستي و شعري سليقه نيکي موالنا و کند،مي ادا

 و ثاني خاقاني استعارات، تلفيق و مدعيات بيان و آن اقسام و شعر متانت و جزالت و الفاظ طمطراق حيثيت

 (.851: ص) «است پيش همه از و است زمان سلمان

 و معميات به عالقه مثال براي دارد فراوان تأکيد اشعار تخصص و شعر انواع روي کاشاني ديگر، سوي از

 باره اين رد برخي که دارد تأکيد حق به مؤلف و است صفوي عصر شاعران عالئق استوارترين از گويي تاريخ

 افکار به همواره» که چرا يافت شهرت «معمايي» به حيدر الدين رفيع امير که چنان دارند را تالش نهايت

 عاشقانه اشعار ريضمي موالنا تخصص که چنان(. 81: ک) بود مشغول «رنگين تواريخ و متين معميات دوبين

 «اردد جناب آن که ندارد دلپسند سخنان و بلند ابيات مقدار اين شعرا از کس هيچ» و است عارفانه ابيات و

 غزاليات انتخاب و ضميري همين به را اصفهان شعراي به مربوط مجلد از صفحه 119 از بيش وي(. 9 :ص)

 .است شايسته الحق و است داده اختصاص او

 رجستهب و شاخص فضليت يک ما، مؤلف براي باشد، داشته را ديگران شعر نقادي قدرت خصيش که اين اما

 مطابق غايت هب طبعش مشکله، ابيات فهميدن و شعر تمييز وادي در: »نويسدمي بيگ ميرابوتراب باره در. است

 چون اعريش(. 811: ک) «ستارگان ديگر ميان در است بدر چون شاعران جماعت و طبع ارباب ميان در و

 و شعرا و فضال ميان در سال پنجاه به قريب» و داشت حيرتي با مؤاخات عقد که محمد الدين جمال موالنا

 ايسو و» نداشت قبول را شاعري و شعر مدعيان بيشتر «داشت شهرت شاعري عنوان به مستعدان و ظرفا

 بعط پسنديده که باشد عريش کم» مؤلف نوشته به. نداشت «قبول عصر هل از را کس هيچ حيرتي موالنا

 (.833: ک. )«است متفرّد شناسي شعر در الحق و شود مشاراليه سنجيده

 ندهست کساني نقادان، ميان از اما دارند، شعري سياحت و سير خويش معاصر عالم در تنها شاعران از برخي

 تفهم و ينمتقدّم اشعار تتبّع در» که بود جمله آن از فهمي موحدالدين موالنا. دارند توجّه پيشينيان اشعار به که

 (858: ک. )بود کوشا همزمان «متأخرين منظومات سمين و غثّ

 اهل سيدي که تشبيهي اکبر ميرعلي. هست هم پرمدعا هايآدم شاعري مدعيان و شعرشناسان ميان در البته

 يقتحق و استادي قرار خود به» زود خيلي شعري، استعداد اندک خاطر به داشت، گازري شغل و بود کاشان

 يگراند نتواند تا شد سبب امر اين خود. «گشت پديد عجبي او در ندانند ديگران که چيزي يافتن در» و «داد

 سبب آزردگي که اين(. 189 :ک) شد مسکنت و فقر گرفتار هم آنجا البته صد و رفت هند به کند، جذب را

 و شده دلگير وطن از» که است آمده گفته هم( 511 م) طالب موالنا باره در باشد هند به رفتن و وطن ترک

 (.133: ص. )«نکرد وطن ياد ديگر و گذرانيد اوقات فراغت به آنجا در سالها و شتافت جغتاي هند جانب به
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 «کشديم بسيار خفت طبعان خوش از و کندمي بسيار خود شعر تعريف» که بود قبيل اين از هم کالمي موالنا

 راداف از که ايوظيفه اندک به که اين و کندمي ستايش شاعري و شعر در وي تالش از کاشاني، حال اين با

 اشانيک بندي جمع. پرداختمي «نيست موجود ايشان در که کمالي صفات ديگر و سخا تعريف» به گرفتمي

 (.101: ص) «است متضاده اطوار و افعال جامع» که است آن وي از

 را ديگران و داشت قبول را پدرش تنها اما سرود،مي شعر خودش که آن رغم به ضميري پسر داعي موالنا

 يکاشان نظر به «داندمي موضع غير در شيء وضع قبل از را ديگران بر شاعري سمت و» دانست نمي شاعر

 را رپد ناقص دواوين که بود پدرش شيفته قدر آن وي. «يابدنمي در هيچ پدر وادي غير در را اشمميّزه» وي

 ناسيش شعر در» که کندمي تأييد کاشاني حال اين با. «نداد ترتيب ديواني» خودش براي اما کرديم تکميل

 (.111: ص. )«ندارد آنجا شعراي به نسبت و متفرّدست

 مي بر کتاب اين از آنچه و است، مهمي نکته ديدندمي آموزش حد چه تا شاعران که اين
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 (دوم بخش( )االشعار خالصه اساس بر) هجري دهم قرن دوم نيمه در صفوي ايران

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  01/  81: سايت روي انتشار تاريخ

 

 يدند از چنانچه ساختي، مأمور داشتن ماتم و گفتن ذکر و مرثيه به شبها و اندنخو روضه به روزها: خالصه

 ونچ کربال واقعه ياد از شيعيان دل مجمر و شدي پيدا ماالکالم سوز و حرقت مؤمنان سينه منقل در وضع آن

 آمدي اشتعال در مجمر دل

 صفوي اميران و شاهان و شاعران

 با انآن ارتزاق از. است گفتني باره اين در حکايت صدها و بود اي ويژه عالئق صفوي شاهان و شاعران ميان

 بايد شاهان، بر عالوه. دارند شاهان درگذشت در که مراثي يا آميز مبالغه مدح و وصف تا شاهانه هداياي

 اعرانش به توجهي چندان وابسته اميران و صفويان که شودمي گفته معموال. افزود امر اين بر هم را درباريان

 نداشت وجود ايران در اساسا بود هند در که ثروتي که است آن واقعيت اما. رفتندمي هند به آنان لذا و نداشتند

 مي موجه امير يا درباري يک سايه در شاعران از بسياري حال اين با نه، مورد هاييدلبازي و دست چنين و

 اندگفته شاهي تاريخ و شاهي حوزه در شاعران آنچه کل در اما. گذراندندمي روزگار طريق اين از و زيستند

 .است دوره اين فرهنگ و تاريخ براي منبعي

 با را طهماسب مرگ خبر معمايي حيدر که باشد طهماسب شاه براي مرثيه اشعار، اين نخستين از يکي شايد

: است تهگذاش ايران ينابود در قدم خويش کار اين با روزگار که اين و آورده «ايرانيان در افتاد وحشتي» تعبير

 (.11: ک) «ايکرده ويران شاه مرگ به را ايران ملک»

 به را مردم نگاه از ايگوشه تواندمي آن، آميز مبالغه هايجنبه منهاي صفوي شاهان وصف در شاعران شعر

 جروا دادم قدر آن: »گويدمي طهماسب شاه قول از معمايي حيدر همين که چنان دهد، نشان صفوي سالطين

 (.11 :ک) «شما نام من دوران در بگذشت فلک کز/ عشر اثنا مذهب

 نه اما ،داشت همراه به آبي و نان کمابيش صفوي دوره شاعران براي ترک غير يا ترک اميران پرتو در زندگي

 ممکن هک بودند هم ثروتمنداني ميان، اين در. گردد ثروتمند هند به ايشان از بسياري رفتن از مانع که اندازه آن

 وزير و اهش از کسي ستايش در شعري شما هرگاه بنابرين و باشند داشته توجهي شاعران مالي اوضاع به بود
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 که آن مگر است بوده درکار حمايتي آن سر پشت موارد غالب در که کنيد يقين تقريبا ديديد، بزرگي و امير و

 اين از و کودکانه عشق و آوارگي و رضايي اموالن باره در نويسنده. اندسروده وي مرگ از پس که شود ثابت

 نآ ثروت اهل پناه در» که اين و کرده ياد کرمان در وي اقامت از عاقبت و گفته سخن رفتن شهر آن به شهر

 ثروتمند کالنتر حاشيه در نيز شعيب الدين فريد(. 151: ک) «بردمي سر به فراغت و آسايش مهاد در نواحي

 شب هر و مجلسي، در روز هر و» داشت را او نديمي و کرده زندگي وشقانج منطقه بخشش و بذل اهل و

 (181: ک) ورزيدمي «اشتغال لعب و لهو به منزلي در

 همواره» و بازگشت قزوين به عباس شاه همراه رفت، مشهد به محمدشاه سلطنت اواخر که هم نذري موالنا

 جمله از را خود و گذراندمي اوقات فراغت به داشته مسلوک مخالطت طريق اعلي مجلس ندماي و امرا با

 (.910: ک) «شمرده انتما سلطنت بارگاه نزديکان

 «ادشاهپ اختيار صاحب و مختارالدوله» اول اسماعيل شاه زمان که اصفهاني حسين شاه ميرزا فرزند ابراهيم ميرزا

 قهقهرا يلسب بر... پايه به پايه از. .. روز به روز» خانواده اين کار شاه، درگذشت از بعد بود وکيل اصطالح به و

 بود آن کارش و رفت قزوين به کرده رها را اصفهان ابراهيم ميرزا اين(. 119: ص) «نمودمي انحطاط و تنزل

 هاتتشبي و عجيبه سخنان دلخواه حسب بر معلّي اردوي واردين و ساکنين و خوانين و سالطين حق در» که

 تشحيذ واسطه به» گاه که چنان. کردمي عمر گذران ترتيب بدين و( 119 :ص) «نگاشتمي بيان لوح بر غربيه

 يب اطعمه و اغذيه و نامعدود نقود از آنچه» و زده تکيه شطرنج عرصه کنار بر وافر فکر بر قدرت و خاطر

 هم راختيا در «فرستادندمي جناب آن نزد هديه و تحفه سبيل بر اثاث صاحب اکابر و سالطين که قياس

 .«رسانيدمي معقتدان و يانمجلس»

 شاعران مشاغل

 ايدب زندگي تأمين براي شاعر و نداشت آبي و نان دوم، درجه احيانا و اول درجه شاعران براي جز گفتن شعر

 يگريد راه از گذاشته کنار را شغلش صورت آن در گرفتمي کارش که آن مگر باشد، ديگري شغل دنبال به

 .کردمي ارتزاق

 مرقع و خطاطي مانند علمي شغل يک توانست مي شغل اين که چنان نداشت تفاوتي ديگران با شاعران شغل

 .آن مانند و فروشي متقال و سمساري بافي، شعر تواند مي که چنان باشد، نقاشي و نويسي

 الدب اقصا از تمکين صاحب سالطين» که بود نمونه هنرمندي بود، برجسته شاعري که محمد معزالدين امير

 وي طخ قيمت. «طلبيدند مي را آياتش معجز مرقعات فرستاده، کاشان دارالمؤمنين به رسوالن بالقصد، عالم
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: ک) «نماينديم خريداري دينار هزار ده به حد، از بيش انتظار با کتابتش بيت هزار» که طوري به بود باال بسيار

. هست کتاب اين در هايينمونه که چنان داد، مي رخ فراوان اين. باشد دين عالم توانستمي شاعر(. 19

 .است «نموده مطالعه نيک را فروع و اصول و ساخته خود فن را کالم و منطق علم» محمد الدين امين خواجه

 الدين امين خواجه همين که چنان کند خارج شاعري دايره از را «موزون» يک توانستمي ديني علوم خواندن

 مودت هلا سلک در فصيح زيباسيرتان و مليح نوخطان عشق سبب به اين از قبل» که طوري به کرد چنين

 و افاده صرف اوقات ايستاده باز سلوک آن از الحال» اما سرود مي «عاشقانه اشعار همواره و داشت انتظام

 (.31: ک) «کندمي علوم استفاده

 و انام شعراي سلک در» طبابت عين در که است مسعود الدين رکن جمله آن از که داريم هم شاعر طبيب

 البالي در گهگاه و داشت اثر هم شعرش در طبابتش شخص اين(. 111: ک) «دارد انتظام ايام بلغاي مناشير

 :يافت باره اين در اشاراتي توانمي اشعارش

 عاري من و امروز مستظهرند طب به عيسي و خر

 (.111: ک) بيطاري به استادم دادمي ار بوديمي خوش چه

 الامث شاعراني وجود با و بود گشته متأهل کاشان در و بود قمي اصلش که( 511 م) يعقوبي ميرا نام با شاعري

 قصودم. «کردنمي طمع کسي از و گذرانيدمي اوقات خياطي کسب به اوايل در» بود زده هم به شهرتي حيرتي،

 قدرت ديگر که يزمان شخص، همين اما. بسازد دکاني شاعري و شعر و از تا نداشت آن بناي که است آن

 هک الهي مؤلف، قول به که افتاد «طمع اهل دايره» در «شاعري شهرت سبب به» حال عين در و نداشت خياطي

 «اناحس دفاتر» در اندک ايوظيفه اصطالح به يا حقوق وي براي گويا. «مباد سرگردان وادي آن در کس هيچ»

 با او هجو در هم شاعري(. 831 – 838: ک) «کشيدمي بسيار انتظار دونان در بر» بايد او و بودند داده قرار

 (115: ک: )گفت بود خياطي که شغلش به اشاره

 است افتاده بار و کار از زمان اين شعر خياط شد که ميريعقوبي

 است افتاده کار روي بر اشبخيه بد شعر لباس دوزدمي که بس

 خويش عمر طول در بود، حيرتي دوستان از و نقاد و شناس شعر شاعري که نيز محمد الدين جمال موالنا

 به را اوقات و نشده کس هيچ رهين و منت ممنون العمر مدت در» و نداد قرار معاش کسب ابزار را شعر

 (.833: ک) «گذرانيد فروشي کرباس و بزازي حرفت
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 محض به ود،ب نسب موسوي و کاشان سادات از که هاشمي الدين ميرنظام نام با ديگر شاعري زمان همين اما

 منادمت هب آنجا در و رفت اصفهان دارالسلطنه به کاشان از بود کرده ترقي الجمله في شاعري طريق در»  که آن

 هب قريب ساله هر» و آمد در «صدر محمد الدين تقي امير» ويژه به «کرام نقباي و عظام سادات مصاحبت و

 حدي به گشت طوالني اصفهان در اقامت. «تندداش مقرر وي انعام و وظيفه وجه در جنس و نقد تومان سي

 به» رسدب راه از قديمي دوستي يا خويشي از گرچه. «کندنمي خود خويشان و وطن ياد» نويسنده گفته به که

 مبلغ» که شد چندان وي سخاوت(. 811: ک) کندمي پذيرايي او از «جبلّي سخاوت و ذاتي فطرت واسطه

 معلّي اردوي به 551 سال در رو اين از. باشد ترقي فکر در تا شد سبب همين و نکرد «وفا خرجش به مذکور

 ملک منصب» و «آمد همايون اردوي به» هم ديگر يکبار بعدها گويا و بود خراسان عازم زمان اين که رفت

 (.811: ک. )گرفت «الشعرائي

 شعر آن و اين براي که آن رغم به و گزيد اقامت کاشان در و بود قم اهل که شناسيممي هم را ديگري شاعر

 تيدوبي يک وقتي که بود چندان وي اقبال. «ندارند رنجش وي از ايشان از يک هيچ» سرودمي تعريف و هجو

 يجزو و خود از حاصلي اندک به» آن از بعد و يافت فاخره خالع و گرفت قرار کاشان حاکم مقبول و گفت

 (.111: ک) «گذراندمي اوقات مدارس، موقوفات از وظيفه

 پيروي به حاتم الدين کمال همچون شاعري و داشت وجود وقت آن در که بود هاييشغل ديگر از سمساري

 ياحتس بنياد شده دلگير شغل آن از موالنا» پدر مرگ از بعد اما. «داشت اشتغال سمساري شغل به» پدرش از

 صليتا با قزلباشان يعني ترکان به ناچار به. آوردمي بدست را خويش مخارج جايي از بايد روي هر به. «کرد

 احبتمص شد سبب همين و بود «وش ترک موالنا» که گويد مؤلف. شد نزديک داشتند، مهمي مناصب که ترک

 اين نديمي کار يکسره وي(. 198: ک) گردد «محظوظ ايشان نعمت و احسان خوان از» و کند اختيار را آنان

 شد ديدته که آن محض به شده، «ترکان اعتباري بي» گرفتاري بتعاق و کرد دنبال روزي و رزق براي را آن و

 فتر طهران سپس و قزوين به هم بعد و «گذرانيد اوقات اندوه و غم غايت در کاشان در» برگشته کاشان به

 (.191: ک)

 بهترين به ممر آن از اوقاتش و دانستمي نيکو زراعت و فالحت علم که آن وجود با» هم وحشتي موالنا

 دخل کار آن در اصال شاعري، شريف جانب به توجه و عشق عزيز طرف به تعلق سبب به گذشت،مي هيوج

. «نگرديد لشغ آن پيرامون واگذاشته قرابتان و برادران به» بود رسيده وي به که زمين از ميراثي حتي و. «نکرد

 (111 :ک)
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 اما ودب( سلجوقيه شايد) سلتقيه تراکا از گرچه که بود عنايت خواجگي بود، زراعت اهل که ديگري شاعر

 (.901: ص) داشت ايمزرعه نياسر در و بود «طبع صاحب و خلق نيکو و اهل مرد»

 از بعد. دبو مشغول ارث به فروشي خرده کسب به صبا ايام ابتداي در» بود زبده شاعري که هم مقصود موالنا

 ببس کتاب امر در او تخصص. «نمود رجوع فروشي کتاب علم، ارباب مجالست واسطه به مدتي اندک به آن

 منصب» به را مقصود موالنا آمد، کاشان به شيراز از محمد صدرالدين نام با منصب صاحب سيدي وقتي تا شد

 (110: ک. )کند انتخاب خود «خاصه مشروبات و مأکوالت خريد» طور همين و «کتابداري

 «حياتي» به او تخلص و بود مشغول آن به آغاز در اتي،حي موالنا نام با شاعري که بود ديگري شغل هم سقائي

 (.151: ک) گشتمي باز شغل همان به هم

 «دگذارمي اوقات بقالي حرفت به» اما داشت «نشيني گوشه و درويشي» زندگي که آن جز هم فخري موالنا

 (.981: ک)

 اين از طبعا و( 951: ک)بود لمشغو «داري مکتب و گفتن درس به خود منزل حوالي در» هم عبدالفتاح موالنا

 و «الجثه حقير» هيکل نظر از که نيز عصفور به معروف محمد قاضي(. 951 :ک) داشت درآمدي کسب راه

 عالم زا برتر را خود اما بود، داري مکتب کارش که علي ميرزا موالنا هجو در شعري بوده «گنجشک» به شبيه

 ماا ،«داشت اشتغال داري مکتب امر به حال ابتداي در» نيز شنيگل موالنا( 109 :ک. )سرود دانست، مي آدم و

 بعد مدتي. رفت هند به و پرداخت تجارت به «نمود اسقاط خود از را داري مکتب مذاق که آن از بعد»

 اما رفت، و افتاد هند سفر خيال در باز نزديکان، اصرار رغم به ديگر، زماني. گردد باز زده بهم ثروتي توانست

 درگذشت 531 سال در بود کشيده که رنجي از اما «بمانده حبس آن در مدتي و افتاد فرنگ قيد در» ربا اين

 .است افتاده فرنگيان زندان به معاصر، دوره در که باشد ايراني نخستين بايد اين(. 111: ک)

 کسب به حال اوايل در» و بود «کاشان مردم الناس اوسط و کاسبان جمله از» کاشي شريف محمد موالنا

 «لحاص قلت و سامانيبي و حقد ارباب حسد و شعرا عناد سبب» به که بعدها اما «گذرانيدمي اوقات خياطي

 چهارده نوشته، را عبارات اين کاشاني که زمان در. «گرديد هند ديار متوجه» نيافت را کاشان در ماندن تاب

 رحال خصب و حال سعت در» وي و بوده دهبو گذشته دکن در خانان خان دستگاه در موالنا اقامت از سال

 (.911: ک) است گذراندهمي «اوقات و ايام مالل و کدورتبي آمال، حصول و
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 زا» که بود رسيده او به پدرش از ارث به هم اين و «گذارنيدمي اوقات صحافي کسب به» هم مردمي موالنا

 ارتمه دعوي منقول و معقول در الحال» و آورد روي ديني علوم تحصيل به تدريج به اما. «بود صنعت ارباب

 (931. )«زندمي يکتايي و تفرد از دم که فقه و طبّ وادي در خصوصا و کندمي دانش و

 همان به صبا، ايام مناسبت همين به و بود «کفشدوز محمد مالحاجي» پدرش که بود شاعري هم سروري

 شعر وکار رسيد جواني به چون اما. کردمي «لحاص معاش البد ممرّ آن از گاهي چند» و داشت اشتغال شغل

 ارباب حد سر به توکّل، قدم به برخاسته، کفشدوزي کُندة پسِ از جواني ايام اوايل در» گرفت باال شاعريش و

 ستد ساده، زبان به و «دوخت خود آمال کفش بر قناعت پينة جهد و جدّ سوزن و درفش به و گريخت فضل

 «گشته مشغول کفشدوزي کسب به اواخر در» هم( 513 م) مذاقي موالنا(. 931: ک) شست کفشدوزي از

 يشههم ترياک بر مداومت واسطة به» البته و درآمد، «درويشان زيّ» در شسته «طبعي خوش و هزّالي» از دست

 .است کردهمي کفشدوزي کي نيست معلوم ترتيب بدين( 151: ص) «بود خواب در

 سفر يک در. «فرمودمي شد و آمد روم طرف به دايم» و داشت تجارت شغل مسعود الدين جالل موالنا پدر

 طضاب که کساني» اما رفت؛ نواحي آن به طهماسب شاه ايلچي همراه خويشان اصرار به فرزند و گذشت در

 لطانس عرض به حال صورت شايد» تا ماند مدتي. «دادندنمي وي تصرف به را نقود آن بودند آنجا المال بيت

 (.105: ک) درگذشت طاعوني 518 سال در اما بدهد «خواندگار

 درآمد شعر وادي در که مرور به. بود او موروثي حرفه که «داشت اشتغال دباغي حرفت به» هم همدمي موالنا

 (.115: ک. )«نمود اخذ او از شاعري» کرده مصاحبت «پزکله نوري» با و نهاد کنار را حرفه آن

 عرش» در وي. «گذرانيدمي اوقات فروشي کرباس کسب همان به» اما و دبو «فروش کرباس» مشفقي موالنا

 (.193: ک. )داشت را مهارت کمال «کاشي زبان و فارسي

: ک. )«گذراندمي اوقات سازي کاغذ عمل و وراقي» کار به و بود «کاغذگران» سلک در هم ساکني عبدل موالنا

151.) 

 صادي،اقت بعد از کردند،مي ارتزاق راه اين از بسياري و داشته ايران در ديرين سنتي که هم را درويشي شايد

 و برديم بسر تجريد اهل و فقر لباس در» غازي، درويش. آورد حساب به شغل يک بتوان تسامح اندکي با و

 هيچ در» زيرا باشد، شده کسي «عاطفت رهين» که نبود اي گونه به اما «گذارندمي روزگار سؤال اهل زيّ در

 .«ننموده توقف ماه يک از بيش شهري
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 سياسي مشاغل

 يدي و خصوصي کارهاي برخي و دولتي برخي. است فراوان کندمي ياد آن از مناسبت به مؤلف که مشاغلي

 شغل مثال براي. است توجه جالب آن اطراف فضاهاي و يک هر باره در اطالعات. است فروشندگي و

 لهاسا شيعي علي الدين شهاب خواجه. اوست توجه مورد که تاس هايينمونه از شهر يک وزيري و کالنتري

 سي به قريب» شهرياري احمد الدين معين خواجه فرزندش هم وي از بعد و داشت را کاشان کالنتري شغل

 «زارآ و ستم» مناصب لوازم از. «دارد اشتغال مواضع و کاشان دارالمؤمنين کالنتري منصب به که است سال

 «گذردنمي دينار يک سر از کس هيچ» که روزگاري در و بود مبري امر اين از شهرياري احمد دامن اما است،

 غلش اين لوازم از که حالي در اين. «درگذشت کثير فايده سر از دستي کوتاه و طمعي بي واسطه به» وي

 و فسن سالمت غايت از» او اما. «گرفتارند بدان مناصب اهل اکثر» که چيزي است، «مصادره و مؤاخذه»

 (.38: ک) گشتنمي مسائل اين اطراف «دينداري مالحظه و اطوار پاکيزگي

 ممالک استيفاي دراز سالهاي» آمده ميان به او از نامي حسابي ميرزا برادرش مناسبت به که قاسم خواجه

 رب خير بقاع و رباط بوده، الذات کريم و خيّر مردي» است داشته عهده بر طهماسب شاه عهد در را «محروسه

 (.33: ک. )«رسيده ظهور به بسيار او از خير اثر عملداري در و ساخته راهها سر

 معرف احمد آقا الصدق خلف» معرف ملک آقا از ما نويسنده و است بوده حکومتي هايشغل از معرفي شغل

 (.851: ص) «داشت وي به تعلق صفاهان دارالسلطنه معرفي منصب دراز سالهاي که است

 شاعر عالم

 اقعو در. است شگفت - اياندازه تا فقط ـ اياندازه تا بسرايد، شعر همزمان و باشد دين عالم کسي که اين

 که اينجاست کار عيب اما کند، ظهور است ممکن فرهيخته مردمان از بسياري در و است هنر يک گفتن شعر

 نريه حس اين اگر است مکنم دين، عالم و شعر ارتباط سابقه و سو يک از اجتماعي موقعيت لحاظ به عالم

 مانعي هم اين و دارد هم به کلي ربط تصوف و شعر دوره اين در که عالوه به. نسازد ظاهر باشد داشته هم را

 يفهخل محمود الدين ميرشجاع خواهدمي نويسنده وقتي هست هرچه. است ديني عالم گفتن شعر راه سر بر

 آن شأن رفعت و است ادبيبي شمردن شعرا جمله از ار حضرت آن اگرچه» نويسدمي کند معرفي شاعر را

 راکث» و دارد شاعري طبع چون حال هر به که اين اما «کنند او ذکر نظم اهل تلو در که است آن از زياده جناب

 شود تثب اصفهان زمان اين شعراي زمره در نامش بايد بناچار «نمايدمي مشغولي رنگين غزلهاي نظم به اوقات

 (.881 ص)
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 اي است رسمي دين عالم شخص نيست روشن که دارد را مشکل اين گاه شاعر عالمان باره در مؤلف اراتاش

 سالها» تاس شده گفته شاعر حزني موالنا باره در. است داشته ديني رسمي علوم در تحصيلي و مطالعات فقط

 به ثناا آن و» افزايدمي و «.داشت اشتغال يقينيه مسائل درس و علميه فوايد نشر به اصفهان دارالسلطنه در

 به باشد، مسلک صوفي بايد القاعده علي(. 118 ص. )«نموده مشغولي شاعري به ذاتي موزونيت واسطه

 .شودمي آشکار هم فروشي حلوا پسر به او عشق بعدي سطور از که خصوص

 مانه اشراق به خلصمت باقر محمد الدين ميربرهان کرده درک را او جواني نويسنده، که شاعر علماي از يکي

 جانب از جناب آن شريف انتساب» نويسنده اين قول به بود کرکي محقق نواده که است معروف ميرداماد

 علي عالمينال في الفقهاء زين و المتبحرين العلماء خالصه و المدققين قدوه و المحققين شيخ حضرت به ديگر

 ص) «هويداست السماء وسط في کالشمس اميهام مجتهدان ميان در شأنش علو که رسدمي عبدالعالي بن

 اليهع مطالب اکثر در» که آن از پس و کرد تحصيل مشهد در که اين و آورد وي از حالي شرح نويسنده(. 811

 (.813 ص) «رسانيد قزوين دارالسلطنه به را خود» «نمود تصنيف حواشي و رسائل رياضيات و حکميات

 داوالتمت اکثر نموده اشتغال علوم تحصيل به» که است شده ياد شاعري عنوان به( 550 م) رفيقي ميرمرتضي از

 ناي با. «کندمي مهارت دعوي فقه شريف علم در خصوصا منقول و معقول علوم در الحال و فرموده مطالعه را

 :ص. )«گماشت خود واليت قضاي منصب و مال جمع بر همّت کرده، شاعري و مطالعه ترک» بعد مدتي حال

811.) 

 اضيانق

 سيورغالي مشاغل، ديگر مانند شغل، اين قبال در معمول طور به آنان و بود دين عالمان آن از قضاوت شغل

 هداشت برعهده نيز را تدريس کار که بود ممکن همزمان،. کردندمي گذران راه آن از را زندگي و کرده دريافت

 از حسين الدين ميررفيع. باشند داشته عهده بر نيز را «شرعيه امور مهام» داشتند که علمي جايگاه به توجه با و

 يرالدينظه ابراهيم ميرزا ناحيه آن برجسته عالم نزد آنجا در و رفت همدان به که بود کاشان طباطبائي سادات

 دولهال اعتماد با پيوند و معلّي اردوي به ورود با کرده تحصيل بود شيراز مکتب علماي مانده باقي از که

 عالوه به و بوده «آنجا شرعيات مهام عقد و حل» وي کار. آورد دست به «نهاوند حوالي در مندکرا سيورغال»

 (.881 - 888: ک) کوشيدمي «مبين شرع بنيان تمهيد و دين ارکان تشييد در»

 که چنان. گردد منتقل او به پدر از و باشد ارثي توانستمي داشت، تحصيالتي پسر اگر نيز قضاوت شغل

 الشاقب و عظمت و کمال و علم و گرديد قضا خطير امر متکفّل پدر، از بعد» باقر، محمد الدين نبرها قاضي
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 به و رددا اشتغال قضاوت امر به کاشان دارالمؤمنين در که باشد سال سي به قريب و شد پدر مراتب اضعاف

 (819: ک) «گذراندمي روزگار شرع اهل پيشوايي و مقدّمي و القضاتي اقضي منصب

 نتيجه در و گردد معزول قضاوت شغل از مشکالت، برخي خاطر به که بود ممکن برجسته قاضي همين بتهال

 قضا منصب باز» و شد رفع مشکل که آن تا «گذارنيد اوقات سرگردان همايون اردوي در متطاول ايامي»

 .بود بيت هزار پنج به قريب بر مشتمل ديوانش و بود شاعر قاضي اين(. 819: ک) «گرفت

 در» هم زماني و آورد روي ديني علوم به تدريج به داشت، صحافي زماني و بود شاعر که هم مردمي موالنا

 وياگ اما. «بود متمکن آنجا شرعيه امور حکومت و قضا مسند بر کاشان المؤمنين بلدة اعمال از نياسر قريه

 يستادها باز منصب آن از» دليل همين به. «رسيدنمي مشاراليه به تمامي نفع» و نداشته وي براي چنداني درآمد

 .«نمود رجوع صحافي کسب به

 قضا از دست «جسته بيرون قيد محکمه از» زاده،قاضي خودش طبعا و بود قاضي پدرش که هم شکيبي موالنا

 (.191: ص. )«نهاد لوندي ميدان در قدم» برداشت

 سادات نقابت

 در داشت، وجود ايران جمله از و اسالمي مختلف ايشهره در دور بسيار گذشته از که سادات نقابت شغل

 دهد شانن تواندنمي و نيست کفايت حد به البته کتاب اين در موجود اطالعات. يافت ادامه نيز صفوي دوره

 حذف ايران در بعدها که شغل اين استمرار براي نيز مقدار همين به اما است، کردهمي چه نقيب دقيقا که

 پيشوايي و نقابت منصب دراز، سالهاي» بود کاشان سادات از که نقيب اهلل اميرنعمت. است توجه جالب گرديد

 هب ايشان خاندان از و بود متعلق ايشان اجداد و آباء به» منصب اين و داشت را کاشان «دارالمؤمنين سادات

 ستعفاا منصب آن از خشکيها دماغ واسطه به و رسيد ايجذبه» را وي وقتي البته. «بود نشده منتقل ديگري

 ربستب رخت ايشان ميان از نيز نقابت شغل طبعا رفت، هند به و زد سرباز آن پذيرش از هم پسرش و «نمود

 (.815: ک)

 چنان. دکنمي ياد آن از نيز نقيب عنوان با آوردمي ميان به سادات اجلّه از برخي از سخن وقتي بارها نويسنده

 «تاس صفاهان دارالسلطنه نقباء و سادات اجلّه از» که نويسدمي فهخلي محمود الدين ميرشجاع باره در که

 (.889: ص)
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 مکه مبارک سفر

 گاه و عالمان و ثروتمندان دولتي، برجسته هاي چهره از بسياري براي يافتني دست آرزوي يک رفتن مکه

 را راه هک سفر اين باره رد اطالعاتي به توانمي کتاب اين در موارد از برخي در و بود ترپايين طبقات براي

 .آورد دست به کندمي فراهم متفاوت سرزميني به رفتن و ايران از خروج براي

 سفر براي که شده نقل داشت دستي هم شاعري و شعر در علم، بر عالوه که محمد ضياءالدين موالنا از

 اکمح – صفوي ميرزاي خان پسرش با بيگ معصوم که سفري همان يعني شد، انجام 531 سال در که اشمکه

 (.51: ک. )«باشد مبارک مکه سفر» مصرع اين با است سروده تاريخي ماده شد، کشته – کرمان

 محمد يرزام. داشتند را سلطان رخصت بايد حج به رفتن براي داشتند منصبي و موقعيت که اميراني و عالمان

 مانيز داشت ممتازي موقعيت ـ دارد طهماسب شاه به اختصاص که اصطالحي - «مغفور خاقان» نزد که حکيم

 دربار هک اعتباري دليل به «گرفت خاطر در االنام خير روضه زيارت انديشه و الحرام اهلل بيت طواف اراده» که

 موقف به را اراده اين نوبت چند ماه يک عرض در» وي. نيافت رفتن اجازه بود، قائل حضورش و وي براي

 مسلطان شاهزاده طهماسب، شاه خواهر که آن تا بود اين. «نيافت رخصت اعلي حضرت از» اما «رسانيده عرض

 ره به و گذرانيد حد از مبالغه باب آن در»  شده «استجازت آن واسطه» -اسماعيل شاه دختر کوچکترين –

 زبان ورسر و انبساط غايت از و شتافت مکه جانب به» که بود آن از پس. نمايد «حاصل رخصت توانست نوع

 :ساخت گويا مقال اين مضمون به را حال

 .«شدم کامران خود همت منتهاي بر خدا از کردم طلب هرچه که خدا شکر

 جناب آن مالقات به همايون اشرف خاطر» که است آن دليلش مؤلف نظر از نيفتاده فکر به زودتر چرا که اين

(. 55: ک. )«انداختهمي خيرتأ حيز در را ضروري سفر آن رخصت وي، مفارقت شدّت واسطة به و بوده مايل

 دنگزار اراده» زماني که است آمده داشت را طهماسب شاه ديوان طبابت شغل که نيز علي الدين نظام باره در

 از سفر اين. «شتافت معظمه مکة جانب به اعلي نواب اجازه به» «نموده سعي باب آن در» و افتاد «اسالم حج

 (.105: ک) نمود مراجعت کاشان به بغداد از آمده عتبات به بازگشت از بعد وي و بوده عراق راه

 سرودند مي تاريخ ماده ها، شخصيت گزاردن حج براي شاعران گاهي که داشت اهميت اندازه اين مکه سفر

 :گفت تاريخ ماده معمايي حيدر الدين رفيع سفر سال براي حسيني بوطالب آميرزا که چنان

 سالم و درود يباننص بي زما «را کعبه کن زيارت پياپي»

 (811: ص) عام و خاص روزي شود يارب که «نصيب حجت دو شد ابد لطف ز»
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 .است رفته اشارت 1011 سال در را او ديگر سفر دوم بيت و 1010 سال سفر اول بيت

 در که باشد اميدوار توانستمي صورت آن در باشد، ثروتمندي و بزرگ شخصيت پسند شاعري بود کافي

 بعدا و بود واعظ محمد صدرالدين امير خدمت در روزگاري که مقصود موالنا. شود مشرف حجّ به او سايه

 الحرام اهلل بيت زيارت به توجه روي حضرت آن همراهي به» منصور الدين غياث فرزندش خدمت در نيز

 نامخيراال روضه زيارت و اسالم حج گزاردن به شباب ايام در نسب، پاکيزه سيد آن برکت يُمن به و آورد

 اقاتياتف شد، جدا منصور از مقصود که داد رخ اتفاقي رسيدند که حلب در گويا آن شگفت. «گشت مشرّف

 افزايديم و گذشته «نيست کالم اين سوق به اليق آن نقل» عبارت با و کرده پرهيز آن ذکر از ما نويسنده که

 وانانج صحبت و ساغر و مي از سابق يقطر به حيات ايام آخر تا» مألوف وطن به آمدن از پس مزبور شاعر که

 (.111 - 110: ک) گشت فزون هم شاعريش قدرت و گرديد کامجوي و مشعوف زيباروي

 يمردم موالنا. داشت مشترياني هم زمان اين در بود، درآمد براي راهي قرون طول در که هم نيابتي گزاري حج

 رةمنو روضة زيارت شرف و گذارد ديگران جهت اسالم حجّ کرّات به» گذشت،مي صحافي راه از زندگيش که

 (933 – 931: ک. )«نمود معاودت طرف اين به آورده جاي به االنام خير حضرت

 که نويسد محمد الدين اميرجالل باره در نويسنده و بوده مطلوب امري نيز روزگار آن در جواني به رفتن حج

 مشرف حجّ به 513 سال در هم ديگر بار البته و «يافت را شريفين حرمين زيارت توفيق جواني سنّ اوايل»

 (.811: ص) گرديد

 هند به مستقيم گاه و آمدندمي ايران به گاه شده، حج عازم همانجا از گهگاه بودند هند در که هم ايرانياني

 از پس داشت، يمن در را صدارت منصب سالي بيست که شاهمير به معروف محمد الدين تقي. رفتندمي

 قتوفي از بعد و کرد شريفين حرمين زيارت اراده» داده استعفا کار از 515 سال در شاه قطب براهيما درگذشت

 حدود در زودي همان در و شتافت هند به دريا راه از االنام خير مطهره روضه زيارت و اسالم حج گزاردن

 (115: ص. )«کرد بدرود را دنيا سراي محنت 551 سنه

 بافي شعر

 به زني اکنون حتي و اواخر همين تا سنتي صورت به شهر اين و بوده کاشان در رايج لمشاغ از بافي شعر

 از ييک. يافت توانمي شغل اين باره در اطالعاتي کمابيش کاشاني شاعران مجلد در. است آن درگير نوعي

 به يا ماليات حذف براي طهماسب شاه نزد کاشان سادات از شماري آمدن به مربوط هاآگاهي دست اين

 وساطت ارهب اين در تا شدند کاشاني عالمان از يکي به متوسل باره، اين در. است بافي شعر بر تمغاي اصطالح
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 در مودهن ترحّم کاشان دارالمؤمنين شيعيان سادات حال بر افتاد حالت اين بر جناب آن شعور پرتو چون» کند

 و اندفرموده تصدّق محروسه ممالک تتمغاوا کلّ اعلي حضرت چون که رسانيد عرض موقف به قابل محل

 هب را مبلغ آن که دارند التماس دهند،مي خود تيولدار سرکار به حده علي تمغاي کاشان شعرباف جماعت

 فشر االذعان الزم فرمان» و شد پذيرفته وي وساطت. «فرمايند تصدق همايون نواب تمغاوات ساير طريق

 به که کاشان دارالمؤمنين بافيه شعر تمغاي بابت از تومان پنجاه و دويست مبلغ عظام مستوفيان که يافت نفاذ

 (.100 ص) نمايند «باطل بود مقرّر آنجا تيولدار تيول

 شغل اين به کساني نيز آنان فرزندان و اشراف ميان از حتي و بود مردم از زيادي شمار شاغل شغل شعربافي

 احوال بدايت در» که است شده گفته حسيني الدين شرف آميرزا پسر ابوطالب آميرزا باره در. آوردندمي روي

. «نمودمي صرف اوقات شعربافي امر به تمييز، و رشد ايام در آن از بعد و بود مشغول علم کسب به صبا ايام و

 از بعد آن حاصل از» که است گفته مؤلف بالفاصله زيرا است، بوده خوب القاعده علي راه اين از وي درآمد

 شاعري و شعر به وي. «فرمودمي نوازش را شعرا و صلحا و کردمي قاعده به هايضيافت يات،ضرور و البد

 (.151 – 159: ک. )درگذشت سالگي 11 سن در بود کندعالقه هم

 بکس به حال ابتداي» در کم دست بود، «متشرع شاعري و متديّن مردي» که هم حسرتي مظفرالدين موالنا

 و کرد «مصاحبت و مالزمت سال ده به قريب» محتشم نزد که بعدها( 130: ک) .«گذراندمي اوقات بافي شعر

 ماديع مسجد موقوفات نظارت مهم کفايت در» و گرفت پيش «همايون اردوي» راه گشت توانا گويي شعر در

 الحق و» گشت متفاوت روزگار آن با اخالقش مؤلف نظر به البته. گشت واگذار وي به «کاشان دارالمؤمنين

 (.131: ک) «است بسيار تفاوت حال اين تا بود متّصف آن به شاعري اوايل که مرتبه آن از

 «طبعان خوش و لوندان» با مخالطت در حال عين در و داشت «بافي شعر کسب و حرفت» هم شعوري موالنا

 (915: ک. )رسيد اعلي مرتبه به که آن تا افتاد شعر وادي در محتشم از تقليد با و کرد شاعري به ميل

 دربار و علما

 هرچند ود،ب مسأله بي و استوار ارتباطي آن اول نيمه خصوص به صفوي دوره در صفوي دربار با علما ارتباط

 هب نرفتن دليل به که داشت وجود منصب صاحب غير عالم يک براي امتياز اين اخالقي، لحاظ به همچنان

 عراق، و ايران در تحصيل از بعد که محمد ياءالدينض موالنا باره در. گيرد قرار ستايش مورد مناصب، دنبال

 که ستا شده گفته «بود مشغول دينيه مسائل درس و علميه فوائد نشر به خود منازل در» «سال بيست مدت»

 (.51: ک) «آوردنمي شريف خاطر پيرامن...  سيورغال و مناصب خيال هرگز»
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 مان،عال به نسبت طهماسب شاه خصوص به و بودند توجه مورد عالم، و زبده افراد که بود آن عمومي روال اما

 و فروع مباحث در مهارت کمال» که( 530 م) حکيم محمد ميرزا باره در. بود قائل فراواني بسيار احترام

 هک بود رسيده اي درجه به داشت جناب آن به مغفور خاقان که اعتقادي» است شده گفته داشت را «اصول

 به وي که بود حدي به اعتقاد اين(. 51: ک. )«دارد اعتراف قصور و عجز به آن شرح تبيين از زبان و قلم

 حج زا که زماني. شود مکه عازم و بگيرد حج رخصت توانست دربار زنان از يکي وساطت با تنها و سختي

 .«ديدگر فايز منزلت عالي پادشاه بوسي بساط عزّ به و خراميد مقام عالي خاقان اردوي به» هم باز برگشت

 کرده اظهار مؤلف که کرد اظهار «مسرت و بهجت» چنان آن شاه و بود وجدآور بسيار وي با شاه مجدد ديدار

 بيست به قريب» وي روي هر به(. 100: ک. )شود گويي آمدخوش بر حمل است ممکن کند بيان اگر که است

 و سرانجام به» «نمودمي اقدام و امقي افاده و درس به» که همزمان و بود «سلطنت سنيه سُدّه مالزمت در سال

 با را او وي، درگذشت تاريخ ماده در کاشاني محتشم(. 100: ک) بود مشغول نيز «انام فرق مهمات تنسيق

 زيرا است اندک باره اين در بيشتر آگاهي(. 101: ک) است کرده ياد «خواقين جليس سالطين، انيس» لقب

 .انداندک شاعر علماي

 ديني علوم

 و معقول علوم» بخش دو شامل عمده طور به درسها اين. بود صفوي دوره در تحصيل اساس ديني درسهاي

 .بود رايج روزگار آن در که اصطالحي بود، «منقول

 والتمعق عنوان و بود هرات و شيراز مکتب ميراث طور به که کالمي و فلسفي علوم معقول، علوم از مقصود

 وحشر و حواشي و مطالع و تجريد مانند آثاري شدمي تحصيل بخش ينا در که عناويني. شدمي داده آن به

 و تمعقوال کتب مطالعه از بعد» وي که است آمده عالم يک باره در. بود شده نوشته آنها بر که بود متعددي

 عنوان علوم، اين متخصصان(. 51: ک) «گشت شريفين حرمين زيارت متوجه تجريد و مطالع و حواشي

 لقب تتوانسمي حکيم البته. برسند تخصص از بااليي حد به که بود آن به مشروط اين و داشتند «حکيم»

. ودب فلسفي و حِکَمي علوم همين اساس، و اصل روي هر به اما دارد تبحر زمانه علوم غالب در که باشد کسي

 زامير پدرش که حکيم جالل ميرزا باره در لذا و بود پزشکي کار حکيم عنوان اطالع اصلي ارکان از يکي

 تکيم استفاده و افاده مسند بر کرام آباء مطب در» که است شده گفته بود ومنقول معقول علوم حاوي محمد

 (.108: ک) «فرمايدمي مبذول رنجوران و عليالن باره در اشفاق لطف و تفقّد کرامت...  و گشته
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 يباتقر و نبود دهم قرن در چنداني توجه زمينه اين در که بود فقهيات و احاديث کتابهاي شامل دوم بخش

 لاقبا يازدهم قرن در تدريج به اما. بود آنان ايراني شاگردان از برخي و شيعه عرب دانشمندان به منحصر

 .شد داده نشان آنها به بيشتري

 ديني غير هاي دانش

 نيدي هايشدان فقط و فقط اندوختهمي دانشي کس هر روزگار آن در که است اين بر تصور معمول طور به

 هآوردمي در سرها در سر کسي اگر آن جز و است بوده ـ حديثي و فقهي و کالمي و فلسفي علوم از اعم –

 که آيدمي بر کتاب اين جاي جاي از. نيست چنين که حالي در. است بوده وي خود ابتکار و ذوق سر از

 حال تا صبي اوايل از» که است آمده بيحسا ميرزا باره در. کردندمي تحصيل ديني هاي رشته ساير در کساني

 رسوم و طب علم در» وي عمده تخصص اما. «گرديد مندبهره علوم اکثر از» و مشغول «علوم تحصيل به

 و ساخته خوب هايعمل و نيک کارهاي موسيقي ادوار علم در» ويژه به. است «موسيقي شيوه و تصوف

 و هداشت طوالئي يد نيز انشاء دانش در شخص همين. تاس «گرفته تمام شهرت آفاق در چه چنان پرداخته،

 هيئت لةرسا بر» و بوده فضل صاحب نيز هئيت علم در. است «گلستان کتاب ديباچه شرح» آثارش از يکي

 و تاريخ لمع تبليغ به مدتهاست» و داشته دستي نيز تاريخ علم در. نوشت «عربي شرحي قوشجي علي موالنا

 اين أليفت زمان تا اما داشته بلدان اخبار در نويسنده که است اثري نويسنده مقصود .«دارد اشتغال ديار اخبار

 (.31-33: ک. )«نشد گرجلوه ظهور منصة بر نسخه آن از هيچ» اثر

 – يتار دو افضل موالنا از گفتن سخن وقت در ما مؤلف و داشت را خود اعتبار موسيقي دانش در تخصص

 علم و يموسيق حيثيت کسب» به حسابي ميرزا نزد که گويد – است موسيقي در تخصصش گواه نامش که

 صنعت آن در بلکه ربود، در دوران هاينوازنده و هاسازنده از السبق قصب» مدتي اندک در و پرداخت «ادوار

 ندادندي راه را آهنگ خوش باربد درآمدي، نغمه نواختن به که مجلسي هر در که بود رسانيده جايي به کار

 و قيموسي فن در» داشت، تصوير و تذهيب در که تخصصي بر عالوه نيز عبدالغفار موالنا(. 193: ک) ...«.و

 «آوردمي وجد به را خاک عالم ساکنان داودي زمزمة به گاهي وادي آن در» و داشت «تمام وقوف ادوار علم

 يقيموس ادوار علم و يشيدرو سير و سلوک در» «رسمي علوم» تکميل بر عالوه نيز صبري موالنا(. 951 :ک)

 رقم ماني قلم به دايم و داشت تمام وقوف نقاشي صنعت» در هم پيري موالنا(. 111: ص. )«است ماهر نيز

 (.151: ص) «نگاشتمي صحايف بر عجيبه صور و اشکال

 لغت، و زبان در تخصص يعني شد، مي مربوط شاعري و شعر عالم به که آنچه منهاي ادبي، علوم در تخصص

 چاپ به مجلد سه ودر است الفرس مجمع کتاب مؤلف که همان سروري موالنا. دارد دوره اين در هاييانهنش
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 وادي نآ در» و گذاشت قدم شاعري عالم به سپس و بود کفشدوز جواني در که بود کاشاني شاعران از رسيده،

 ميعج از بيت هزار سي از دهزيا که رسيد ايمرتبه به» سرشار حافظ و هوش خاطر به و «کرده کلي ترقيات

 نظم چه و فارسي و عربي چه تصحيح، و لغت علم در» وي. «دارد خاطر به» جديد و قديم از «سخن اصناف

 حل و الفرس مجمع به موسوم نمود تأليف فرس لغت در کتابي وال اين در» و يافت دست باال رتبتي به «نثر و

 «ساخته رجد عجيبه نکات و غريبه فوايد نفيسه، نسخه آن در» نويسنده نظر به که «نظامي خمسه مشکله لغات

 ميرزا که بيفزايم هم را اين. زيباست که آورده( ع) زمان امام باره در هم بلندي شعر وي از(. 935: ک) است

 همين که تهداش فرس لغت عنوان با کتابي بود، اسماعيل شاه وکيل که اصفهاني حسين شاه ميرزا پسر ابراهيم

 مامت اعتقاد گرامي، نسخة آن به آفاق، زبدة آن مريدان و معتقدان و عراق فصحاي و اهالي» که گويد کاشاني

 (.111: ص. )«دارند

 طبابت

 سانيان جامعه هرگاه که است هاييشغل از شدمي ياد حکيم عنوان با نيز آن صاحب از که طبابت يا پزشکي

 بار،يک از بس همين پزشکي اهميت. است بوده چنين نيز زمان و عصر اين در بالطبع و داشته خود در را آن

 هميشه مثل و شده گذاشته طبيبان ميان فرق طبعا. شودمي تقسيم االبدان علم و االديان علم دسته دو به علوم

 رساي ميان در است مشتري چون اطباء، و حکما ميان در» که بودند زبده چندان پزشکان از کساني تاريخ،

 (.103: ک) «ستارگان

 بقراط و الينوسج به او تشبيه رودمي کار به پزشکي در تخصصش اعتبار به حکيم يک براي معموال که القابي

 که است يطبيب شکسته، افالطن و جالينوس ناموس مسيحا دم چون اشمتبرکه انفاس که است حکيمي» است

 (.101: ک) «ستهش اعتباري بي آب به را ارسطو مرکبات و بقراط فصول اشپرفايده نسخه

 هب خانواده يک در که بود ممکن اين و شدمي انتخاب حرم و سلطان پزشک عنوان به معتبر پزشک يک

 ماضيه قرون در» او دودمان که است شده گفته علي الدين نظام موالنا باره در. باشد مانده باقي موروثي صورت

 شغل و ودب زنده پدرش تا موالنا. اند«بوده گارروز سالطين طبابت القدر جليل منصب متکفّل گذشته ازمنه و

 بابتط به و نرفت دربار طرف چندان «الدوام علي عبادت و زهد» به تمايل دليل به داشت، را سلطان طبيبي

 را البرکات فايض اوقات «رنجوران ديدن و عليالن معالجه» به که آن بر افزون و پرداخته رنجوران و فقيران

 درشپ - «محمد نورالدين موالنا الحکماء سلطان انتقال» از بعد اما. گذرانيدمي «احاديث و فقهيات مطالعه به»

 ييک دادمي اختصاص خود به را منصب دو کم دست طبابت، شغل دربار در. شد فراخوانده دربار به وي ـ

 و شده ذاراگو علي الدين غياث نام با طبيبي به نخست منصب. بود «ديوان طبابت» ديگري و «حرم طبابت»
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 ات شد سبب انزواخواهانه و زهدگرايانه گرايش حال اين با. شد داده علي الدين نظام موالنا به دوم منصب

 و... دهافشر قدم همايون اردوي طبابت مسند بر سال سه قريب» حال اين با. باشد داشته استعفا به تمايل

 ديوان طبيب اصطالح به يا اردو طبيب رايج ايکاره از يکي. پرداخت «قزوين دارالسلطنه عليالن و سقيمان

 مجروحان جراحات» که است شده گفته پزشک همين باره در که چنان بود جنگي مجروحان به رسيدگي

 ديگر» آمده کاشان به حج از بعد و کرده رها را اردو در کار نهايت در اما. کردمي درمان را «پادشاه اين معسکر

 چنين که بود طبيعي(. 105 – 101: ک. )«نپسنديد را سالطين مالزمت و متخد و نرفت همايون اردوي به

 روزگار رفص سبب به» دليل همين به. کند تأمين کاشان در را خويش زندگي هزينه نتواند سابقه آن با شخصي

 اقامت رحل قزوين دارالسلطنه در»و «شتافت... محمد سلطان... پادشاه اردوي به الجرم» «ادوار اختالف و

 :ک) سرود وي براي بلندي «فوت تاريخ» ابوطالب آميرزا و درگذشت 1001 سال در وي(. 105: ک. )«افکند

 وي. درسي مسعود الدين رکن فرزندش يعني بعدي نسل به طبابت شغل علي، الدين نظام مرگ از پس( 809

 و نقيحت غايت در جاتمعال فن در عربي کتابي» و آمده حساب به عالم يک بلکه بود تجربي طبيب تنها نه

 نام لعالجا ضابطة را آن و اندفرموده تأليف و تصنيف بسطت و توضيح نهايت در اينسخه» و نوشت «لطافت

: ک) شد منصوب «خاصه طبابت مراتب عالي منصب به» عباس شاه زمان در وي(. 111 – 110: ک) «نهاد

118.) 

 نهمزما بود طبيب که حکيم جالل ميرزا چون ديفر و آمدمي حساب به امتياز يک بودن چنددانشي طبعا

 و کمانداري صنعت و موسيقي و ادوار علم و نستعليق خط در» که چنان داشت ديگر تخصص چندين

 (.101: ک) داشت تخصص «سپاهيگري

 و ثلم بي کحال» عنوان به سمائي موالنا که است وقت پزشکي چشم يا کحّالي طبابت، هايمجموعه زير از

 هاياعجوبه از که» کرده «کحال علي الدين زين موالنا» شاگردي که اين و شده وصف «عديل بي حکيمي

 نهايت به «چشم نمودن حک و زدن ميل صنعت و کحالي علم در» که رسيد جايي به خود و. «بود زمان

 (.911: ک. )«مستنثاست و ممتاز آفاق عرصه کحاالن و انداز و دار استادان جميع از» و رسيد تخصص

 رد موروثي صورت به را طب. داشت ويژه شهرتي که بود «صفاهان اطباء و حکما جمله از» شفائي حکيم

 روي تدريج به حال عين در. بودند طبيب نيز نصيرا حکيم برادرش و مال حکيم پدرش چه بود، آنان خاندان

 گذراندمي موحدين و راشع صحبت به» «شده معتاد حال اهل و شعرا مصاحبت به» آورده شاعري و شعر به

 (.189: ص) «داندمي درجات حصول الصناعه دستور و نجات قانون را طبقه دو اين مخالطت و مصاحبت و

 



1139 

 

 خطاطي

 هب و باشد برخوردار آن از توانستمي دوره اين فرهيخته يک که بود مهمي امتيازات از يکي خط نگارش

 ارک به و زيبا عبارات خلق در علمي توان همراه اگر درتق اين. دهد قرار خويش ارتزاق وسيله را آن راحتي

 وزارتي، هدستگا يک در نفوذ با فرد يک حد در را شخص موقعيت بود، دبيرانه و شاعرانه و ادبي لطايف بردان

 توانستمي امروزي، چاپ دستگاه يک حکم در خطاطي، که عالوه به. بردمي باال کشوري يا محلي از اعم

 از پول تنگرف با شخص و کرده تضمين نيز را علمي کتب يا ديني متون از اعم مکتوب يثموار کتابت شغل

 رد اشاراتي گهگاه وي و است جالب تخصص اين ما مؤلف براي. کند کتابت آنان براي را آثاري آن، و اين

 امالء و نويسديم نيکو را نستعليق شکسته» که گويدمي بيگ ميرابوتراب باره در که چنان. دارد آن زبدگان باره

 (811: ک. )«دارد پسنديده انشاء و درست

 را خويش معاش خط طريق از «کرد پيدا ميل شعر فن تحصيل به صبا ايام اوايل» در که هم رضايي موالنا

 اقعو مشهد پشت در که...  حبيب سلطان معصوم زاده امام متبرکه مدرسه در مديد مدتي» وي. آوردمي بدست

: ک. )«نمودمي حاصل را خود معاش ماالبد علمي ديگرکتب و تفسير کتابت به پيوسته و گرديد ساکن است

 دريست و داري مکتب کارش اما «گرداندمي ظاهر کامل قدرتي تعليق نسخ قلم در» هم عبدالفتاح موالنا( 151

 ندارد رنظي ويرتص و تذهيب صنعت در» بوده، هم برجسته شاعري عبدالغفارکه موالنا برادرش(. 951: ک) بود

 هزينه دهابع وي. «گذاردمي يادگار اوراق صفحات بر عجيبه صور و غريبه هايلوح رقم، ماني قلم به پيوسته و

 تهمّ تمام جد به داشت بهره خط حسن از الجمله في» آورده دست به «کتابت کسب» با را خويش زندگي

 گاهي و عاراش کتابت به گاهي» شد بيشتر آن در تخصصش که زماني و «گماشت صنعت آن قواعد تعليم بر

 (.953: ک) شدمي مشغول «نامدار علماي نسخ تذهيب به

 و لثث خط در» بود «ظريفانه ابيات و عاشقانه غزليات» سرايش اهل که نيز فهمي موالنا فرزند غضفر موالنا

 تاداناس دست روي از مشق با بيشتر و «بود نديده استادي» که حالي در بود، استاد «غيرهم و محقق و نسخ

 صوصخ فن آن استادان نام به خويش خطوط از بسياري» که يافت تبحّر حدّي به کار اين در وي. بود نوشته

 (118: ک. )«کردند قبول ياقوت خط به جهان مبصران کرده، المستعصمي ياقوت

 امثال از السبق قصب شنويسيخو و تيراندازي صنعت در» بود کاشان سادات از که نيز( 591 م) اهلل ميرهيبت

 اگردانش از خوشنويس محمد معزالدين امير الکتاب قبلة» که بس همين وي فضيلت در. بود «ربوده اقران و

 تعليق نسخ و تعليق خط هم ملک آقا(. 380: ک. )«دارد او خطاطي ديوان از خط علم استادي منصب و اوست

 (.851: ص) «است وقوف صاحب نيز شاءان و امالء علم در» همزمان و نوشتهمي خوب را
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 شورمن است آسمان ديوان کاتب تيرِ تا»  که است شاه بابا موالنا کاشاني، نگاه از دوره اين ممتاز خطاط اما

 و عراق الدب اکثر در بلکه صفاهان در اليوم» وي نظر به «ننوشت موالنا جناب نام به جز نستعليق خط کتابت

 (.181: ص) «است مسخّر را او نستعليق قلمرو» که طوري به «نيست کاتبي او همو خراسان

 علم براي مهاجرت

 براي نقاط کدامين از کساني که اين. کرد مشاهده را علم براي مهاجرت از تصويري توانمي کتاب اين در

 و ستا دارالسلطنه قزوين است کتاب اين بحث موضوع که ايدوره در. رفتندمي شهرها کدامين به تحصيل

 شهر، اين در اما. روندمي شهر اين به صفوي، دستگاه مادي مواهب از منديبهره براي شاعران از بسياري

 رد مديد مدتهاي» صبري موالنا که چنان رفتند،مي آنجا با مراوده نيّت به کساني بسا که بودند عالماني

 مالقات فتدريا به بود طهماسب شاه ابوالبقا آشيان علّيين مکان جنّت پادشاه پايتخت که قزوين دارالسلطنه

 نهاد سر پشت را شباب عهد وقتي در شخص، همين(. 115: ص) کردمي «مناقب و محامد نشر فضال و علما

 .بازگشت بود او شهر که اصفهان يعني «حقيقي مرجع و اصلي مقرّ» به

 المع ابيوردي بوالحسنا موالنا. گيرد صورت بود ممکن هم تدريس براي که تحصيل براي تنها نه مهاجرت

 مانند اديافر و بود آمده کاشان به تدريس براي و بود کرده تحصيل بخارا در «بود زمان آن عالمه» که برجسته

 طور همين(. 51: ک) کردمي شرکت وي درس در کاشان در بود ري از اصلش که محمد الدين ضياء موالنا

 و العلماء مالذ حضرت درس در شتافته کاشان المؤمنيندار به باالخره» هم ترکه محمد الدين افضل خواجه

 .بود کالم و عقلي علوم فراگيري او هدف طبعا( 811: ص. )کرد شرکت «ابوالحسن موالنا الفضالء مفخر

 محمد ضياءالدين موالنا همان. داشت شيعه فقهي علوم براي را خود علمي اعتبار همچنان عتبات زمان اين

 «ريدتج و مطالع و حواشي و معقوالت کتب مطالعه» جمله آن از که کاشان در يفلسف علوم تحصيل از بعد

 توجه عاليات عتبات جانب به» آن از بعد و رفت حج به 531 سال در بود شيراز مکتب ميراث همان يعني

 حال ينا با. «نمود اقام و قيام فقهيات کتب و احاديث تصحيح به متبرکه اماکن آن در سال هفت مدت کرده،

 از نفرت واسطه به» عالم همين و نبود آرامش قرين عتبات، در اماميه علماي وضع عثماني دولت تسلط دليل به

 انکاش دارالمؤمنين به» و شده عراق ترک به مجبور «اماميه حقه مذهب اخفاي و تقيه دوام و سنت اهل اوضاع

 (.51 :ک. )«فرمود مراجعت

 نونف تمامي در» که زماني و کاشان در کالم و عقلي علوم تحصيل از پس هم ترکه محمد الدين افضل خواجه

 مدتي هرفت عرب عراق به فقهيات و حديث علم اکتساب» براي «يافت ارتقا و ترفع کمال درجه به معقوالت

 حتي. «نمود اقدام و قيام يقينيه مسائل تنقيح و دينيه عقائد تصحيح مراسم به غري مشهد در

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1139 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1139
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 (0111 _ 0111 شعبان عمره سفر گزارش) طريق سير در عاشقي

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  09/  80: سايت روي انتشار تاريخ

 

 وريک و پير شيخ که( ص) النبي مسجد خطباي از يکي درس پاي و ندهخوا قرآن قدري نماز از بعد: خالصه

 .نشستم بود

 طريق سير در که ده دمادم جام ساقيا

 بود افتاده نفاق در نيامد وش عاشق که هر

. سمبنوي گزارشي تا برآنم سفر اين در هم باز دارد، وجود عمره هايگزارش قبيل اين در که تکراري رغم به

 .نوشت خواهم راحت را عبارات و آورد نخواهم را اشخاص قابال معذرت عرض با

 يعني ،ماست سفر از قبل روز يک که امروز. شد آغاز خوکي انفوالنزاي با امسال، عمره براي نگراني نخستين

 .اندآمده مرهع از آنان نفر بيست که شده شناسائي ايران در خوکي آنفوالنزاي به مبتال نفر 81 تعداد مرداد، پنجم

 را انيهرمض عمره که دريافتيم نيز سفر حين در و داده پوشش خيلي باره اين در سيما و صدا. خطر يعني اين

 امسال هم اشعري آقاي. مومن و غيوري آقايان. دادند انصراف هم ما همسفريهاي از نفر چند. اندکرده تعطيل

 ينکها با دارد اصرار رفتن روي شهرستاني آقاي حال اين با. است شده منصرف مشهد از هم سيدان آقاي. نيامد

 آقاي خانم يکي استثناء دو با هستند همه هم ما گروه. زنند مي انسولين مرتب و باالست معموال ايشان قند

 حمدا آقاي ديگري. کند سفر راحتي به تواندنمي و کرد قبل ماه هفت شش که ايسکته دليل به رادمهدوي

 وهگر اين در سال چند اين که هم گرامي آقاي. شد افزوده ما گروه به جعفري مدمح آقاي امسال البته. عابدي

 مي چه يمببين. بود نخواهند امسال بودند قبل سال که علمايي از نفر چند بنابرين. بود نخواهند امسال بودند

 روز هپانزد از نييع شده ترکوتاه امسال البته که مدت اين براي کار چند عمره، و زيارت جز به هم بنده. شود

 که تاس کردستاني خان سليم سفرنامه تصحيح آنها از يکي. امگرفته نظر در يافته، کاهش روز دوازده به

 .امآورده ترجمه براي هم مقاله يک کنم وقت اگر. نوشت خواهم را داستانش
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 حرکت آغاز

 مدت ناي در هواپيما چند سقوط. کرديم پرواز که بود گذشته شب نيم و ده ساعت مرداد ششم شنبه سه روز

 منوره مدينه در که بود يک ساعت. نيست ايچاره حال هر به اما است آورده پديد دلها در را بيمي ايران، در

 راست به اهنگ بر عالوه گفت بايد خيابان از عبور جهت بچه براي که گفتند طنزي در ابتدا همان. شديم پياده

 مرداد...  هشنب سه روز باالخره. بيفتد سرشان روي هواپيمايي مبادا بکنند، هم آسمان به نگاه يک بايد چپ و

 در زيادي جمعيت هميشه، برخالف. بوديم مدينه فرودگاه در بعد ساعت سه و کرديم پرواز يازده ساعت

 طول عتيسا. بود رسيده ما از قبل اندکي و داشته تأخير قبلي هواپيماي که اين آن دليل و بود هاگذرنامه محل

 از. اشتد زيادي معطلي هم آن. شويم اثاثيه کنترل راهي کشيده قُول قديم، اصطالح به را ها گذرنامه تا کشيد

 آورده منوره مدينه دراسات مرکز براي که چاپي هايسفرنامه از نسخه چند. ريختند بيرون را ما ساک دو اتفاق

 بود، هاآن روي اصالحاتم که را مدينه و مکه سالميا آثار از اينسخه توانستم اصرار با فقط. شد ضبط بودم

 .دادم دست از بودم آورده ترجمه براي که هم را کتابي. بگيرم

 يشمار گفتم، که طور همان. کردم ورانداز را امسال ميهمانان ساعت چند اين طي. رسيديم هتل به سه ساعت

 .ودب تبرائيان دکتر آقاي جمله آن از که بودند انکارو در ايتازه افراد اما بودند، نيامده پيشين ميهمانان از

 صدر شهيد باره در مصري يک نامه پايان

 زا يکي همراه و خورده صبحانه شده، بيدار بعد. بودم خواب نيم و هشت ساعت تا چهارشنبه صبح امروز

 که شناختم مي ار آنجا کارمندان از شعبان احمد آقاي سابقاً. شدم منوره مدينه دراسات مرکز عازم دوستان

 که اديزي اشياء. رفتم آن نمايشگاه يعني معرض بخش به. رودمي سوريه به تعطيالت براي ايام اين معموال

. است زده درجا قدري سالها اين در رسدمي نظر به و نداشت تازه کتاب. کنندمي عرضه دارد، هديه جنبه

 معرض اين در. آمدند مرد و زن از ترکيه زائران زا نفري چهل سي جمعيت يک که ديدم بار اولين براي امروز

 مانيعث دوره اواخر مدينه مدينه، طبيعي جغرافياي از هم مانند ماکت صحنه سه اي،هديه اشياء و کتاب جز به

 خوانده درس قاهره دانشگاه در که بود مصري جوان يک ديدن اينها از تر مهم اما. دارد احد جنگ ميدان و

 هم. آمدمي نظر به هوشمندي جوان. است بوده صدر باقر محمد مرحوم باره در اشنامهانپاي که گفت و بود

 پادگان به عراقي نيروهاي حمله باره در را خبر آخرين. بود آگاه روز اخبار از هم و داشت را انقالب اخبار

 قاهره دانشگاه در مدتي که داد توضيح تدريج به. پرسيد خلق مجاهدين باره در و داشت عراق در اشرف

 دالسي لمنهج نقدية دراسة اشنامه پايان عنوان. بود نمانده يادش زيادي چيز هرچند خوانده، فارسي ادبيات

 امصد طرف از که هاييشکنجه براي يکي. دارد دوست را صدر جهت دو به گفت او. بود الصدر باقر محمد
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 رابوبک اوالد با حسين و حسن اوالد که کرده لنق او قول از نعماني آقاي که جمله اين ديگري و کرد تحمل

 صريم که گفت جوان اين. داشت تأکيد خيلي صدر مرحوم فکري شخصيت روي وي! ندارند تفاوتي عمر و

 کار دراسات مرکز همين در هم فعال و است ترکيه اهالي از هم مادرش و مکه اهل اصال پدرش اما است

 صدر هيدش شاگردان از برخي که گفتم او به. باشد داشته تماس ما با ندبتوا که بود نگران حال عين در. کندمي

 را خودم من وقتي. شناختمي را حائري کاظم محمد تنها او. حائري علي سيد جمله از هستند ما کاروان در

 را تابک آن که گفتم. امديده شما از فارسي کتابي دراسات مرکز همين کتابخانه در که گفت کردم، معرفي

 .گرفتند فرودگاه در را همه که آوردم شما کتابخانه براي کتاب چند هم امسال. آوردم ودمخ

 (ص) النبي مسجد در منبري يک درس پاي

 ووض نماز براي کرده، زيارت غسل که بود نيم و دوازده ساعت براي برگشته، هتل به نيم و يازده ساعت

 حرم تا ما هتل بين و شده واقع قبله عکس و حرم الشم در رمادا نام با ما هتل. شديم حرم راهي گرفته،

 اما آمد، نظر به شلوغ شديم، مسجد وارد که انتها از. سوزان نسبتا هم آفتاب. است فاصله متر 800 حدود

 نماز، از سپ بالفاصله تا اندنشسته ورود درب نزديکي همين در مردم غالب شد معلوم رفتيم جلوتر که اندکي

 معموال والنزاآنف شيوع دليل به هاايراني اغلب امسال. بود خلوت رفتيم که جلوتر بنابرين. کنند ترک را مسجد

 يدس آقاي جناب کاروان، افراد ساير و ها ما جز به. کنندمي استفاده جانماز و ماسک از اول روزهاي بيشتر و

 .هستند است موافبيک هتل همان که المدينه انوار هتل در ايشان ميهمانان از تعدادي با شهرستاني جواد

 بود شش ساعت. بوديم بدهکار ديشب به بابت اين از که خصوص به کرديم، استراحت را ساعتي دو عصري

 ورتص به کتاب خريد قصد امسال هست هرچه. کرديم صحبت بعدي هايبرنامه براي شده، جمع دوستان که

 خطباي از يکي درس پاي و خوانده قرآن ريقد نماز از بعد شده، حرم عازم را مغرب نماز. نداريم عمده

 شرح يخش و خواندمي احاديثي جواني که بود آن رسم. نشستم بود کوري و پير شيخ که( ص) النبي مسجد

 در خشي. بود «راکباً و ماشياً» شنبه هر در قبا به( ص) خدا رسول رفتن روايت باره در امشب بحث. کردمي

 .ندارد اشکال خواندن نماز که باشد زماني بايد آن زمان که اين و داد توضيحاتي قبا مسجد در نماز باره

. دانندنمي جايز اصال را مستحبي خواندن نماز مغرب، تا عصر نماز از بعد از سنت اهل که بود اين به اشاشاره

 اولين يابر را کاري هر رسول، که باشد خاطر اين به تواندمي اين که گفت السبت يوم باره در همچنين شيخ

 رفته باق به شنبه روز بار اولين که اين يعني اين. کردمي سنت را همان داد،مي انجام ساعتي و وقت هر در بار،

 ايهفته عنيي است، هفته هر معناي به «شنبه هر» که باشد دليل اين به السبت يوم قيد هم شايد: افزود و. است

 است تينادرس اما مشهور روايت ناقض روايت، اين که بود اين آمد من نظر به آنچه. است رفتهمي قبا به يکبار
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 هک پاسخ اين و داندمي المقدس بيت و نبوي مسجد الحرام، مسجد يعني مسجد سه به تنها را رحال شدّ که

 مسجد چهار قبا، مسجد با که اين بر عالوه. نيست درست نيست، رحال شدّ پس است، مدينه در هم قبا

 خود هک عمر ابن که نداد روايت تتمه باره در توضيحي اما. باشد درست نبايد روايت آن حال هر به. شودمي

 عکس به عمر، بن عبداهلل که است آن حقيقت. است داشته تأکيد هم آن اجراي روي است، خبر اين راوي

 زيادي باراخ از را اين. داشت تعمد کار اين بر و بود( ص) رسول سنت طبق اعمال انجام به مقيد پدرش،

 .فهميد توانمي

 جاري امور و زيارت

. رديمک صرف را شام ميهمانان و دوستان با همراه و برگشتيم هتل به که بود هشت ساعت حوالي حال هر به

 که داشت آن از حکايت تهران اخبار امروز. شد سياسي بحث اندکي شام از بعد. بودند حاضر همه جماعت

 هايکشته چهلم مراسم در که اندگفته کروبي و موسوي ديگر سوي از اما تند،هس شدن آزاد حال در هازنداني

 .آيد پديد مشکالتي دوباره که رودمي آن بيم. کرد خواهند شرکت انتخابات، به اعتراض تظاهرات

 ممرحو ايران در است حکيم محسن سيد اهلل آيت مرحوم صبيه که نجف طه آقاي مادر که دادند خبر امشب

 .تبرگش ايران به هم نجف آقاي. شود برگزار المدينه انوار هتل در ايفاتحه صبح فردا شد قرار .است شده

 و خوانده جماعت به را نماز. شدم حرم عازم شده، بيدار دقيقه بيست و چهار ساعت صبح مرداد 1 شنبه پنج

 طوري را مسجد يتجمع معموال. شدم خارج البقيع باب از( س) زهرا فاطمه و رسول حضرت زيارت از پس

 البقيع باب يعني شرق سمت به آنجا از و ايستدرفتهمي جماعت امام که بخشي سمت به که کنند مي هدايت

 بخشي دريجت به تا شودمي بسته البقيع باب زمان اين. کندمي عبور رسول مرقد کنار از جمعيت طبعا. بروند

 است تهگذش مثل اوضاع. کردم زيارت رفته بقيع به جا،آن از خروج از بعد. کند پيدا زنان به اختصاص حرم از

 از. ندهست فراوان هم دانشجويي کاروانهاي ايام اين. مشغولند زيارت خواندن به بقيع ديواره پايين کاروانها و

 .است شده ممنوع سعودي طرف از دختر کاروانهاي آمدن امسال

 ادرم فاتحه مجلس در يازده ساعت در تنها. دادم اختصاص خان سليم حج سفرنامه مقابله به را ظهر از قبل

 نسبتا و دش برگزار المدينه انوار هتل در شهرستاني آقاي پذيرايي اتاق در فاتحه اين. کردم شرکت نجف آقاي

 روي ارک ادامه به باز و برگشتم کرده مختصري خريد راه در برگشته سپس. شد خوانده ايروضه. بود شلوغ

 .بوديم دوستان کنار در را ناهار. دادم اختصاص سفرنامه
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 کعکي مجمّع پشت که( طالبابي بن علي) عوالي شارع در منوره مدينه مَتحف از تا بود اين عصر براي ما قرار

 بارها. ديمش شيعيان مسجد عازم نماز براي. نبود باز که رسيديم آنجا به مغرب به ساعت نيم. کنيم ديدن است

 و عربها از زيادي جمعيت. است کرده پيدا زيادي رونق حاضر، حال در اما. امخوانده نماز باغچه اين در

 ت،اس آن داخل در بنا چند با ايباعچه که ساختمان اين. بودند حاضر عشا و مغرب نماز براي شيعه ايرانيان

 ماريش و شده تبديل فروشگاه به حاضر حال در که است ديگر ساختمان چندين و نماز براي محلي بر مشتمل

 و پارچه از را اجناسي آن، از پس تا مغرب به ساعت دو يکي حدود از نماز وقت در شيعه هايافغاني از

 تعدادي هگرفت ماشين کاروانها، از بسياري. دارند هم خوبي فروش رسدمي نظر به و کنندمي عرضه ديگر اشياي

 که متحف به بازگشت فرصت نماز، از پس .دهندمي انتقال اينجا به شده که هم شب يک براي را زائران از

 هتل به بود مدينه شيعيان از که ايراننده با آنجا از. نشد است، باز نه ساعت حوالي تا مغرب از پس معموال

 .کردم استراحت و کرده صرف را شام بودم، دوستان با ساعتي. برگشتيم

 روزهاي با زيادي تفاوت جمعيت. دمش نبوي مسجد و حرم عازم نيم و چهار ساعت مرداد نهم جمعه صبح

 را نماز جهت همين به. خواند اول رکعت در دار سجده سوره و طوالني را نماز جماعت امام. نداشت ديگر

 ايدثهحا کمتر و است آرام اوضاع. شدم بقيع راهي السالم عليهما فاطمه و پيغمبر زيارت از پس و کردم اعاده

 بالاستق امر اين از شيعه و سني و است باز صبح تا نبوي مسجد که است آن جالب نکته يک. دهدمي رخ

 هتل به هک بود نيم و شش ساعت. شد عملي باالخره که اين تا بود مطرح پيشنهاد اين که بود سالها. کنندمي

 هم من. رفتند دوره زيارت به مادر همراه به بعثت و علي و بود ما کاروان دوره زيارت روز امروز. برگشتم

 .کردم ستراحتا

 دبودن کاروان در که اي شده شناخته ميهمانان از برخي با گاه که است بوده اين هايگزارش اين در من رسم

 .بکنم گذشته از يادي و باشم داشته گفتگوهايي

 عابدي يحيي شيخ حاج خاطرات با گذشته به سفري

 انايش. رسيدم زنجاني عابدي يحيي يخش حاج اهلل آيت خدمت نيم و ده حوالي صبح مرداد نهم جمعه امروز

 منسوب مسجد اين. هستند ـ سابق سپه ـ خميني امام خيابان در مجد مسجد جماعت امام حاضر حال در

 مسجد. گرفت شاه ناصرالدين از دختر دو ترتيب به که است زنجاني سليماني امير خان قلي مهدي الدوله مجد

 .است شده ساخته ق 1110 سال در شده ياد

 سال به بنده اما. درگذشت ش 1115 سال به و بود مالک و تاجر عابدي رضا پدرم: فرمودند عابدي قايآ

 ق 1111 ايشان ـ است ايشان به انتساب عابدي ـ العابدين زين شيخ حاج بنده عموي. شدم متولد 1110
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 يکي: ديدم من را موع شاگرد دو. بود زنجان بزرگ مجتهدان از يکي و( ايزد مغفور=  تاريخ ماده) درگذشت

 من: گفت من به و بود نجف در که زنجاني باقر ميرزا ديگري و زنجاني شبيري پدرآقاي زنجاني احمد سيد

 هرچه. شد عوض من رأي مورد، دو در فقط و رفتم نائيني مرحوم درس دوره دو آمدم نجف به که زنجان از

. بودند حجره هم نجف در نفر سه گفت مي شبيري آقاي. بود شما عموي از من علم و آوردم زنجان از داشتم

 هر. دگذاشتن تأثير هم روي سه هر. قمي حسين آقا حاج و قمي ابوالقاسم ميرزا زنجاني، العابدين زين شيخ

 معمم تصادفا من و نبود روحاني من خانواده. دارند االحوط االحوط خيلي فتوا در و وسواسي طهارت در سه،

 مرا ايشان و بود است، مشهد مقيم فعال که حسيني عزالدين سيد آقا پدر محمود آميرزا من پدر وصي. شدم

 زنجان در سالي دو يکي. بودم ساله چهارده که حالي در شدم طلبه ش 1181 سال من. شوم طلبه کرد تشويق

 که لطفي آقاي با بنده و) است بنده همسر فهري احمد سيد مرحوم خواهر. شدم مشرف قم به بعد. بودم

 حمدرضام سيد درس هم که محمدرضا فرزندم( هستم باجناق بود، تهران در خويي اهلل آيت االختيار تام مايندهن

 قيافه و بود آمده قم به بروجردي آقاي آمدم، قم به من وقتي. است سوئد در االن و خواند پزشکي بود بهشتي

 يدس فوت از بعد. بست مي حنا هم ار ها ناخن که کرباس رنگ کبود عمامه با رنگ حنايي ريش. داشت لري

 نگاه و هيمنه از بروجردي آقاي مانند شخصيتي اما. ديدم زياد عالِم من. شد عوض ايشان چهره ابوالحسن،

 اخوان و بودند صافي برادران کردند مي سؤال و نبودند مرعوب ايشان درس در که کساني تنها. ام نديده

 مشهد زا گروهي با سيستاني آقاي و زاده واعظ. بودند ايشان يمنهه تأثير تحت کردن سؤال در بقيه. مرعشي

 رمنب روي ايشان که داد بروجردي آقاي به و بود نوشته را بروجردي آقاي درس زاده واعظ آقاي. آمدند قم به

 فتگ نام ذکر بدون منبر روي ايشان. کرد نگاه ايشان که دادم و بودم نوشته هم من. کرد تشويق و کرد ياد

. شدم عممم ايشان وسيله به من! دارد اشتباهاتي مطالب در البته نوشته، خوب خط با را ما درس آقايان از ييک

 ارضي، اصالحات در اما. داشتيم زيادي امالک. بود خوب ام مالي وضع من. داد هم را لباس و عمامه پول

 نگرفت از من. کرديم مصرف دريجت به هم را آنها که دادند قبض مشت يک. گرفتند ما دست از را ما امالک

. تمرف نجف به من که بود زنده ايشان و رفتم بروجردي آقاي درس سال پنج. داشتم عار خودم براي شهريه

. دش مطلق مرجع بروجردي آقاي آنها بادرگذشت و درگذشتند تدريج به صدر و حجت و خوانساري آقايان

. رفتم نجف به 1118 سال من. دادندمي ترجيح بروجردي يآقا به را ايشان بسياري بود، زنده حجت آقاي اگر

 علوي سرلشکر به را موسي آقا زاهدي. بوديم سربازي سن در دو هر. بود صدر موسي آقا همراه سفر اين

 آقاي. کرديم مراجعه هم با ما. کرد معرفي داشتم زنجان در آشنايي يک هم را من و بود کرده معرفي مقدم

 جفن در هم با. دادند دانشجويي گذرنامه ما به که داد دستور حال هر به و بود نوشته عتباط را عتبات مقدم
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 خواستم مي نجف از وقتي هست يادم. شدم صميمي خيلي صدر باقر محمد سيد با نجف در من. بوديم

 :نوشتم برايش را را شعر اين برگردم

 االکباد حرارة الوداع ارض الحرقت فيضهن و الدموع لوال

 صدر قربا محمد و زنجاني موسي آقا صدر، موسي آقا يعني نفر سه اين با من اما بود مقدم من بر ايشان البته

. کنم شرکت آنها مباحثه در هم من دادند مي اجازه و بودند جلوتر من از آنها البته. بودم بحث هم مدتي

. بود شده قم بروجردي آقاي رخاط به قم. نداشتند قبول اصال را قم و بودند نجف در عمدتا وقت آن فضالي

 آقا. برگشتم ايران به اجبار به و شدم مريض و ماندم سال دو من. بودند نجف در همه بزرگ علماي اال و

. ماند رصد باقر محمد نفر سه اين از و رفت لبنان به هم صدر موسي آقا. برگشت من از زودتر زنجاني موسي

 ايشان. ديدم بار آخرين براي را ايشان. شدم مشرف نجف به که بود 91 سال ديدم را ايشان من که آخري بار

. دبو شاهرودي محمود سيد آقاي همين هم او شاگرد بهترين و کرد مي خارج تدريس طوسي شيخ مدرسه در

. ماندم يادز لذا باشم، داشته قضايي يا اداري کاري ايران در خواستم نمي و بود طوالني اما بود، زيارتي من سفر

 هک همانجا. رفتم صدر آقاي درس به روزي دوازده ده بودم نجف در وقتي. داشت زيادي اصرار بهشتي آقاي

 نوبت بود مانده زنده صدر اگر. هست من پيش هنوز خودت خط به شعر گفت و خواند را شعر آن ديد، مرا

 حوالي در کردم، معالجاتي و آمدم که اول سال دو آن از بعد من البته. رسيد نمي ديگري کس به مرجعيت

 فقه طفق هم خويي آقاي. گفت مي فقه که رفتم مي حکيم آقاي درس. رفتم نجف به دوباره که بود 11 سال

 مي نهاآ اصول و فقه من که بودند نجف اساتيد ترين مهم حلي حسين شيخ و زنجاني باقر آميرزا. گفت مي

 تدس از همه ما اموال چون. معاش براي بيشتر .ايران آمدم انقالب هاي نزديکي و بودم سالي چهار سه. رفتم

 از پولي هست يادم يکبار. آمد نمي خوشم گرفتن شهريه از خيلي بودم، تاجر بچه چون خوب. بود رفته

 اگر گفتم و دادم پس من اما. برگرداند را بخشي که دادم بروجردي آقاي به بود، رسيده سهم عنوان به زنجان

 تخواس من از همانجا و درآورد ديگري پول جيبش از و گرفت ايشان. امام همس نه گيرم مي باشد هديه فقط

 حتصحي هيجده، تا اول جلد از بود هم سر پشت که را بحار جلد هيجده بودم تهران که زماني. شوم معمم که

 شيهاح طباطبائي حسين محمد آقاي بود قرار اول از. شدم خسته کار اين از. بودم معاش براي بيشتر که کردم

. نوشتن قهر عنوان به ايشان و درآمد مشهد صداي که نوشت هايي پاورقي جسماني معاد براي ايشان. بنويسد

 اين. دارم هم حواشي که کردم تصحيح و تنقيح هم را 18 تا 19 از. کردم تصحيح هيجده تا اول جلد از من

 مدتي و کرد پيدا مشکالتي مالي اظلح به آخوندي آقاي اين از بعد. است( ع) امير حضرت به مربوط مجلدات

 آقايان ربيشت و کردم نمي کار ايشان با من که داد ادامه( علمي) کتابچي آقاي که اين تا شد تعطيل بحار چاپ

 هک دارم هم مقداري يک و ننوشتم ديگري چيز من. بودند خرسان و غفاري اکبر علي و بهبودي باقر محمد
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 در. داشتم شيرازي عبدالهادي سيد از اجتهاد اجازه من. ريختم دخانهرو به وقتي يک هم را قدري و مانده

 اجازه) اشانيک و( فيه ريب ال الکتاب ذلک: تعبير با عبدالهادي سيد اجازه تأييد با) بهبهاني آقايان را آن تهران

 1119 الس رد علوي دبيرستان. نکردم استفاده اما گرفتم مدرسي تصديق اجازه و کردند تأييد( نوشت مستقل

 رد. رفتم بودند کرباسچيان و روزبه مرحوم که علوي دبيرستان به ش 1111 سال در من و شد تأسيس ش

 و شدمي هم سياسي کار مدرسه اين در. ادبيات و فقه. کردم مي تدريس و داشتم همکاري انقالب تا آنجا

 ايآق. بودند من شاگردان از ديگر بسياري و خرازي کمال و حداد. شد فراهم همانجا انقالب سرمايه از بخشي

 ندهب. کردمي تدريس هم او کردم مي تدريس من که زماني. نبود من شاگردان از البته و بود آنجا هم سروش

 رد حمزه حضرت مسجد در مدتي البته. نداشتم مسجد آن از قبل و هستم، مجد مسجد در که است سال 89

 شبي هک بود اين داستانش رفتم، مجد مسجد که اين اما. نرفتم قالبان از بعد ولي خواندم، نماز شادمان خيابان

 آن. است آمده منزل درب کني مهدوي آقاي که گفت و آمد خانم. بودم خوابيده زود معمول طبق زمستان، در

 ترور وقت البته. کردند ترور را مطهري شهيد که همانجا بود، سحابي دکتر منزل مقابل جايي من منزل موقع

 جدم مسجد به امامت براي من که بود اين درخواستش کني مهدوي آقاي باالخره. نبودم تهران بلکه نهخا من

 آقا نچو روم نمي گفتم من. آمدنمي مسجد به نماز براي اما بود، زنده آملي آقاي پسر آقاضياء وقت آن. بروم

 در. درگذشت ضياء آقا شت،گذ سال دو يکي. دارد من گردن به استادي حق آملي آقاي و است زنده ضياء

 آقا فتگ و بود نشسته مهدوي آقاي. بود( مطهري شهيد) سپهساالر مدرسه در مجلسي بهشتي آقاي سالگرد

 بولق باالخره. دارد هم مدرسه که کردم مالحظه و ديدم را مسجد رفتم. برويد توانيدمي حاال و درگذشته ضياء

 زده مطهري 8 شماره مدرسه عنوان به را آنجا مدرسه موقع آن. کنممي اداره را مدرسه و مسجد االن. کردم

 سپهساالر مدرسه باره در 80 شماره مسجد مجله در مقاله يک. برداشتند که بردارند را آن کردم شرط من. بودند

 را مشاس چرا است سپهساالر مال ايدنوشته خودتان که سپهساالر مسجد اين که نوشتم اي مقاله هم من. بود

 ايشان و ويدبر رهبر پيش که نوشتم انواري آقاي به. نيست راضي کار اين به مطهري شهيد خود. ايدداده تغيير

 عوض را پهلوي خيابان اسم وقتي. نيست مقاله اين چاپ امکان که گفت انواري آقاي باالخره. کنيد قانع را

 ما خرهباال. بود اسامي تغيير فمخال اساسا بازرگان آقاي( عصر ولي بعد و) گذاشتند مصدق دکتر و کردند

 که اينجا در آوردند سني خارجي طالب دوره يک. است گذرانده هايي دوره مدرسه. شديم مجدي مسجد

 مدرسه دريجت به که اين تا بود خالي مدتي. کردند تعطيل باالخره. بود جنتي آقاي کار اين. نبودم موافق هم من

 اجبار به البط سربازي مشکل دليل به کنيم قبول را قم برنامه نخواستيم که اين دليل به اما. کرديم فعال ما را

 ايمردهک تأسيس جديدي حوزه اخيرا اما. بودند يکسال که آورد طالبي و آمد رشاد آقاي تا بود اين. شد تعطيل

 ررگزاب امتحاناتشان مروي مدرسه نظر زير که داشتيم طلبه 19 گذشته سال. است قم علميه حوزه نظر زير که
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 بود يا خامنه مسعود آقاي ما پارسال مدرسين از يکي. کنند صادر مستقل را مدرسه امتياز که اميدواريم و شد

 .گفت مي درس مکاسب که

 عَمري اهلل آيت با ديدار

 کانال ايران اينجا در. ديدم را الحرام مسجد جمعه نماز تلويزيون از و بودم منزل در را مرداد نهم جمعه ظهر

 هشبک دو و الجزيره آن جز به و است باز ايراني هاي کانال تمام. کند مي کنترل را هتل لويزيونيت هاي

 هاايراني زج به که المدينه انوار مانند هاييهتل در البته. اندنکرده فراهم هم را آن برنامه تغيير امکان. عربستان

 انخ سليم سفرنامه روي کار به بيشتر ريعص حال هر به. است باز هم ديگر هايکانال هستند، هم ديگران

 .گذشت

 تآي آقاي نزد شهرستاني آقاي راهنمايي به دوستان از نفر چهل سي حدود همراه که بود ربع و چهار ساعت

 .رفتيم عمري اهلل

 دخو. کندمي نماز اقامه کاظم شيخ پسرش حاضر حال در. دارد دست در را مدينه شيعه جامعه رياست ايشان

 محل .نشست صندلي روي و آمد ايشان. کردندمي کمک را او نفر دو رافتن راه در رفته، راه ختيس به شيخ

 حدود و گرفت صورت خوبي نسبتا پذيرايي. خوانندمي جماعت نماز که بود جايي حسينيه، همان در پذيرايي

 هک آمد نظرم به. گفت ايجمله چند هم کريمي جعفر سيد آقاي و کرد دعا چند ايشان. بوديم ايدقيقه چهل

 وضعيت و مدينه در تشيع تاريخچه از آن ضمن و کرد فراهم وي براي ايران در اييادنامه يک بتوان شايد

 .کرد بحث ديگر مسائل و عَمري آقاي زندگينامه و نخاوله شيعيان

 به جعفري و اجيمعر آقايان همراه شديم، پياده اتوبوس از وقتي بود، مانده روز از ساعتي هنوز بازگشت، در

 ميدان وصيحت مشغول نمايشگاه مسؤول و بود آمده ترکها از جمعيتي. رفتيم شناسي مدينه مرکز نمايشگاه محل

 دوعدد احزاب، جنگ طور همين و ميدان اين از. کرد صحبت مفصل هم خيلي که بود آنان براي احد جنگ

 کافي يک به آنجا از. خريدم هم تصوير دچن. کردم خريداري من که بود شده تهيه مرکز آن در هم دي سي

 آقاي به هجمع نماز در که بود جنتي آقاي صحبت مهم.کرديم مرور را ايران اخبار اي دقيقه بيست و رفتيم نت

 ره به. ايمکرده عوض کلي به را جمعه نماز ماهيت سياسي، بحثهاي منهاي نظرم به. بود کرده حمله هاشمي

 .خوانديم را عشاء و مغرب نماز شده مشرف حرم به وضو از پس و شتيمبرگ که بود مغرب نزديک حال،

 ستبي فيلم يک در حاديث اين مختلف ابعاد و شده تهيه جالب نظرم به. ديدم را احزاب غزوه دي سي شب

 روحانيون ايبر تنها نه و باشد داشته فارسي نسخه تواندمي فيلم اين. است شده داده نشان وضوح به اي دقيقه



1151 

 

 دو به سري شب آخر. شود داده نشان مردم براي تلويزيون در عمومي صورت به بلکه زائران و روانهاکا

 .نداشتيم خريدي کوچک تکه چند جز به نپسنديده چيزي اما زديم، لباس فروشگاه

 من. شديم دوره زيارت راهي خودمان کوچک کاروان همراه نيم و پنج ساعت مرداد، دهم شنبه روز صبح

 از سپ. برسانم احد به را خود ريال بيست پرداخت با کرده کرايه ماشين شدم مجبور و رسيدم يرد اندکي

 در. شتيمبرگ که بود نيم و هفت ساعت و قبا به آنجا از. رفتيم قبلتين مسجد به الشهداء سيد حمزه زيارت

 شنيدني بيش و کم البته و قبل سالهاي حرفهاي همان عينا که کندمي بيان مطالبي عالمي آقاي معموال ماشين

 .است

 عابدي يحيي شيخ حاج با گذشته به سفر ادامه

 بتصح بهشتي شهيد با آشنايي از اول ايشان. رسيدم عابدي آقاي خدمت باز نيم و ده ساعت شنبه امروز

 :کردند

 روفعم پارک به که هست و بود ساختماني آن شمالي قسمت در. ديدم حجتيه مدرسه در را ايشان بار اولين

 در. بود نساخته هنوز ولي را، آن بيرون هاي زمين طور همين. بود خريده را آنجا حجت آقاي مرحوم. بود

 زا حجره شش اين. داشت سالن يک و حجره شش آن دوم طبقه در. بود طبقه دو که بود ساختماني پارک

 محمد سيد متعلق دوم حجره. بود تنها که بود محالتي مجدالدين آقا از غربي شمال از حجره اولين: غرب

 رد مدتي که بود بنده آن از سوم حجره. دارد رساله حاال که بود صادقي محمد آقاي و طهراني حسيني حسين

 با پور رشيد آقاعبدالمجيد از است جنوبي شرقي که حجره اولين جنوبي ضلع در. شمالي ضلع اين. بودم آن

 سطو که بعدي حجره. رفت پرورش و آموزش به پور يدرش. کرد وفات پيش سال دو که ايهسته مهدي شيخ

. ودب کسي چه آن از که نيست خاطرم را بعدي حجره. بود روضاتي محمدعلي سيد آقا و بهشتي آقاي از بود

 اآق حاج حجت آقاي مرحوم که بود سالني آنجا. بود اصفهاني موسوي کمال آقا آن ساکنين از يکي شايد

 درس آنجا در که بود آورده را بود تبريزي ملکي آقاي جواد ميرزا اگردانش از پيرمردي که فاطمي حسين

 .کردمي ياد آقا جواد ميرزا مرحوم از مرتب او. گفتمي اخالق

 رتضيم آقا. بود ما با هم جزائري مرتضي سيد آقاي. بوديم هم با و بودم رفيق گفتم که اينها با معموال من

 مرحوم. کردممي آشپزي هم من. بوديم او خانه هاجمعه و بود کرده هاجار خانه و بود ما ثروتمند جزائري

 ثبت قوقح دانشکده در صدر موسي آقا و محالتي مجد آقا. داشت ديپلم طلبگي از قبل ايشان. بود هم بهشتي

 که فتگ من به و قم آمد بعد. گرفت زبان ليسانس بهشتي آقاي. شدند ليسانس و خواندند درس و کرده نام

 ائيهصف در ايخانه او براي رفتيم هم با که بود خانه اجاره دنبال. امشده دبير و امرفته پرورش و وزشآم به
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 از بريخ و شد قطع مان رابطه و رفتم نجف به من بعدها. بود نظامي حکيم دبيرستان در کارش. کرديم پيدا

 تأسيس قم در دبيرستاني که استخو حائري مرتضي آقا حاج از کرباسچيان آقاي که اين تا. نداشتم ايشان

 حائري يمرتض آقا حاج سرمايه با ايشان و شد بهشتي آقاي دامان به دست نداشت دولتي مدرک که ايشان. کند

 آموزان دانش همه و خواندمي جماعت ظهر خودش. کردمي اداره خوب خيلي و گرفت را دانش و دين امتياز

 .ندکردمي اقتدا او به مستخدمها و دبيران و

 باعث اين .بگيرند مدرسي تصديق که رفتند تهران به قم فضالي از تعدادي سال يک که بگويم رفت يادم

 مطهري آقاي هم يکي. کردند را خودشان کار اينها اما. کرد گاليه هم درس در و شد بروجردي آقاي عصبانيت

 راشد ايآق وقتي. کردمي امتحان سپهساالر مدرسه شرقي بخش در که بود راشد مرحوم ممتحنين از يکي. بود

. نشينيدب من جاي بايد ايد،نشسته که نيست آنجا جايتان شما بود گفته بود ديده را مطهري آقاي و شده وارد

 راندبي جزو هم عابدي باقر برادرم. بود نشده ايشان از سؤال طرح به حاضر اصال و بود نکرده قبول راشد

 پهلوي يمرژ که زماني. کرد وفات که بود کسي اولين ايشان برادر، هفت ما ميان از. بود دانش و دين دبيرستان

 ايشان. ودب تبعيد نوعي عمال اين. دادند انتقال تهران به قم از را ايشان شدند، مشکوک بهشتي آقاي به نسبت

 که تگفمي درس کمال دبيرستان در و آمدمي نارمک تا آنجا از و گرفت ايخانه يک آهن راه نزديکي در

 .بود طوالني راهي

 بفرستد ار کسي گرفت تصميم ميالني آقاي که بود اين. نداشت را کسي هامبورگ مسجد محققي آقاي از بعد

 هزارچهار حدود حوزه در زمان آن. بود داماد مرحوم شاگرد بهترين او. بود بهشتي آقاي همين شخص بهترين و

 .بود قم فضالي بهترين مجمع داماد مرحوم درس و بود طلبه

 استفاده با ايشان که شدند خوانساري احمد سيد اهلل آيت به متوسل گذرنامه کار و بهشتي آقاي فرستادن براي

 روزي چند. شدم مشرف ايشان با هم من و رفت عراق به ايشان که بود سفر همين در. گرفت ارتباطات از

 باآقاي هم اي جلسه سه دو. داشت خويي هللا آيت با هم ديداري يک. بود من منزل در زائر عنوان به ايشان

. داشتن هم حکيم آقاي با ديداري گويا و داشت عجله رفتن براي بهشتي آقاي اما. شد ديدار صدر باقر محمد

 .بوديم هم با ايام اين و داشتيم کوفه به هم سفري ما. رفت آنجا از و رفت لبنان به عراق از

. کردنديم تعريف او از و بودند بهشتي آقاي مؤيد خيلي( مرتضي سيد پدر) جزائري صدرالدين و ميالني آقاي

 رد و بود عنوان صاحب تهران در موقع آن که رفتم صدرالدين سيد منزل به روزي و بودم تهران من وقتي

 و زد صدا را مرتضي. بودند مطهري آقاي جمله از نفر چندين روز آن. خواندمي نماز آباد عباس مسجد بازار

 اين زا يکي اخيرا. بود هامبورگ به مربوط که آورد عکس چهل سي مرتضي سيد. بياور را ها عکس نآ گفت
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 مينه در زماني يک. بود جالبي عکسهاي. شد چاپ اطالعات روزنامه ضميمه در تير هفت مناسبت به عکسها

 دندي به شهيدي فرجع سيد آقاي با من شد، مي وارد معموال که هتلي يک در بود آمده صدر موسي آقا مکه،

 وقتف خودم اقران بر بودم مستوايي هر در من: گفت عربي لهجه همان با موسي آقا هتل آن در. رفتم ايشان

 يک که ينا تا بود هامبورگ بهشتي آقاي. بهشتي ديگري و صدر باقر محمد سيد يکي: نفر دو از غير داشتم،

 نتوانستم من .رويممي استقبالش به ما و ميآيد يرانا به بهشتي آقاي که گفت من به جزائري مرتضي سيد روز

 آقاي. دش بهشتي آقاي عدوّ اعداء جزائري مرتضي سيد که بود افتاده اتفاقي چه فرودگاه در دانمنمي من. بروم

 مرا سخن سن کِبَر دليل به بود کرده خانمم حجاب باره در سؤالي من از که آقايي که بود گفته بعدها بهشتي

 حجاب که بوده اين مقصودش گويا که حالي در. است بوده حجاب بي بنده خانم که بود کرده تصور و نگرفته

 .شدند او عليه خانواده اين حال هر به. است داشته اسالمي

 يک ائنق کوچه در. گفتند مي سيروس موقع آن که خميني مصطفي خيابان در قائن نام به بود ايکوچه يک

 شد مي برگزار جلساتي داشت وسيعي هاي سالن که شخص اين منزل که بابايي يآقا به متعلق بود اي خانه

. بودم حاضر من که کرد سخنراني يک بهشتي مرحوم. است شده چاپ که است ماه گفتار همين اش نتيجه که

 ائريجز مرتضي سيد و بهشتي آقاي هم بعد و کرد مطهري مرحوم بعد. کرد آيتي مرحوم را سخنراني اولين

 السؤ کساني بهشتي، آقاي سخنراني از بعد. کرد چاپ غفاري مرحوم که است سخنراني دوازده موعامج که

 علوي 8 شماره دبستان امتياز صاحب که بود خرازي جعفر مرحوم نام به شخصي جلسه آن گردانده. کردند

 قايآ گفت خرازي رجعف. داشت هم دبستان دو علوي دبيرستان. شد وارد آنجا آمدن از بعد خميني امام و بود

 انقالب سيسيا هواي تدريج به. شد تمام جلسه باالخره. ديگر اتاق به بردند را ايشان و اندشده خسته بهشتي

 کرد بتصح تحريف باره در ايشان که بودم من که گذاشتند اميرآباد در ايشان براي سخنراني يک. شد عوض

 .بود سياسي قدري که

 ست؟ا خبر چه زنجان که زد زنگ من به بهشتي آقاي يکبار. شد آغاز انقالب هاي فعاليت که اين تا بود اين

 را اج همه و است زيادي تظاهرات و است اعتصاب در زنجان که گفتم ايشان به داشتم که خبرهايي با من

 را همين ما است، خوب خيلي که گفت ايشان. است نشده وارد کسي به جاني خسارت اما زدند آتش

 .شد انقالب که نديدم را بهشتي آقاي ديگر من. نشود کشته کسي هک خواهيممي

 نقالبا صحنه و ميدان در را شما خواهيم مي ما گفت ايشان. بودم کرسي زير من که زد بنده به تلفن يکبار

 يشانا پسر با است محمدرضا اسمش که من پسر البته. آمد پيش حزب جريان که نکشيد طوالني. ببنيم

 .آمدمي زياد ما خانه و بودند همدرس و کردندمي آمد و رفت دايما و بودند رفيق محمدرضا
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 خندق مسجد

 جپن ساعت تا ظهر از بعد. بود خان سليم نام حج تصحيح ادامه هتل، در من کار هم ظهر از بعد شنبه امروز

 به بعد. دمکر مرور تاس کننده دلسرد که را ايران اخبار زده نت کافي به سري ابتدا گرفته وضو. بودم هتل هم

 ندبل صداي با اهلل رسول محمدا ان اشهد شنيدن با ايراني يک خواندم را عشاء و مغرب نماز شده مشرف حرم

 .کرد جلب خود به را همه توجه که فرستاد صلوات

 و عراق در شاندستگيري ماجراي ايشان که داشتيم شهرستاني آقاي با قراري يکشنبه صبح هفت ساعت

 5 ساعت تا ديدار اين. آورد خواهم ديگري جاي در که کردند بيان آزادي از پس را کشور اين از خروجشان

 .انجاميد طول به

 ورهد زيارت راهي هايشانخانواده با جعفري و معراجي آقاي همراه قرار طبق که بود شنبه يک صبح 5 ساعت

 از رحيش مختصري زيارت از پس و رفتيم داح ابتدا. کنم بيان آنان براي اوضاع از شرحي تا شد قرار. شديم

 هسبع مساجد راهي نماز خواندن از پس و شده قبلتين مسجد راهي سپس. کردم بيان آن ميدان و احد جنگ

 غربي قسمت در که خندق بزرگ مسجد حاضر حال در. بودم نديده نزديک از من که بود سالي چند. شديم

 .است شده آماده کامل تجهيزات با و شيک و بزرگ بسيار است سبعه مساجد ميدان

 ما قاجاري هاي پنجره مثل رنگي هاي پنجره. است ممتاز مساجد ساير از تزئيني لحاظ به و زيبا آن معماري

 دمسج اين. است ممتاز شده درست ستونها اطراف در که هاجاقرآني طور همين و چراغها و رفته بکار فراوان

 نآ اطراف در که است شامي و ايراني مساجد سبک به حياط ارايد عربستان جديد مساجد ساير عکس به

 .ستا محيط مسجد روي کامال سلع کوه. است سقف بدون حيات کل اما است مسقف و شده برپا ستونهايي

 در اما داشت شهرت علي امام نام به که مسجدي و عمر مسجد سلمان، مسجد فتح، مسجد قديمي مساجد از

 در و رفت نبي از بود عثمان و ابوبکر نام به که مسجدي پيش سالها. است مانده قيبا بود ابوبکر مسجد اصل

 .ندارد وجود ديگر االن فاطمه مسجد نام به هم چيزي. رفت بين از علي امام مسجد واقع

 به جديدي مسجد و ندارد وجهي معصومين توصيه لحاظ به خندق مسجد در خواندن نماز که است روشن

 هب بود قديمي ساختمان يک که را جايي ما شيعه راننده راه، ميان در. شديم قبا راهي آنجا از. آيد مي شمار

 .نداشت تاريخي وجه طبعا که داد نشان مدينه به کربال سبايا ورود محل عنوان
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 بنوقريظه مسجد کامل محو

 ديمز بنوقريظه مسجد به سري آمده پايين جمعه مسجد طريق از و خوانديم نماز. رفتيم قبا سمت به آنجا از

 يک به تبديل امروز. امآورده مدينه و مکه اسالمي آثار در را آن تخريب زمان و آن سالمت زمان تصوير که

 .اندريخته زباله هم آن کنار که شده ميدانگاهي

 .برگشتيم هتل به که بود گذشته دوازده از ساعت

 باز عصر نماز از پس معموال بقيع. شديم بقيع معاز پنج ساعت حوالي استراحت، از پس يکشنبه ظهر از بعد

 قبر وبروير. رفتيم سعديه حليمه به منسوب قبر سر آخر تا و شده بقيع وارد. است باز شش حوالي تا و شده

 که ينا براي مثال کنند؟ باز دري آنجا از خواهند مي آيا. بودند بقيع ديوار از بخشي برداشتن حال در حليمه،

 مطهر قبور اطراف در نامه زيارت خواندن وقت در شوند؟ خارج ديگر طرف از شده وارد طرف يک از مردم

 .ودشمي شنيده لحظه هر که است ايجمله «ببند کتاب. »شودمي دعا کتاب بستن به توصيه مدام ائمه،

 ياراتز و قرآن خواندن مشغول نشسته ستوني کنار جايي مسجد، قديمي بخش در شده حرم وارد شش حوالي

 و مخواند نيز را عشا نماز. شد نماز بعد دقيقه هشت هفت و گفتند اذان قيقه ده و هفت سال در. شدم نماز و

 در جويي صرفه اين و خوانند،مي ترکوتاه زمان در را مغرب نماز اخير، سال سه دو در. برگشتم هتل به

 يک. شدمي خوانده زيادي آيات يم،قد در که حالي در. است سوره جاي به ايه سه دو يا کوتاه سور خواندن

 اقامه براي وقتي مثال. است سرفه نقش هم، ديگران و امکرده توجه آن به سال چند ين در که ديگر مهم مسأله

 آمادگي جاداي براي اقامه شروع نشان که دارد کردن صاف سينه يا کوچک سرفه يه هميشه تقريبا شود،مي بلند

 تا کشدمي طول دقيقه دو يکي بود خواهد ميت نماز که کند مي اعالم که قتيو از ميت، نماز براي يا. است

 امام و مؤذن سوي از هم ديگر جاهاي البته. داريم ايسرفه نيمه يک باز شد آماده وقتي. کنند آماده را هاجنازه

 .دارد خاصي کاربرد کدام هر که است کار در هاييسرفه

 النبي مسجد داخل در آنها سروصداي هستند، اينجا در دانشجويي کاروانهاي که اوقات اين در مشکل يک

 گريکدي با اغلب ايرانيها هستند، سکوت در مردم غالب که حالي در. است يکديگر با گفتگوي در( ص)

 يشتريب جلوه سروصداشان دارند، گفتن براي فراواني حرفهاي که دانشجويان ميان اين در و کنندمي صحبت

 وتسک اند،نشسته نماز براي که زماني مسجد، در که شوند يادآور آنها به روحانيون که است اين راهش. دارد

 يطوالن هم نماز که جمعه صبح در نماز ميانه در ايراني جواني که فرمودند سفر همين در انواري آقاي. )کنند

 به را او رافضي گفتن با و بردند هجوم او به همه نماز از بعد بالفاصله. داد جواب زد زنگ تلفنش وقتي شد،

 !(کردند توبيخ شدت
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 سعودي شاهزادگان از يکي از بِنده هايبر. سرزديم فروشگاهها از برخي به خريد براي 5 ساعت از بعد شب

 بالزا رمح فروشگاه به سري. خوردمي مدينه اهالي درد به بيشتر که آنهاست بزرگترين از يکي طالل نام به

 تند؟هس مختلط مراسم قبيل اين در مرد و زن آيا: گفت و پرسيد عاشورا روز از بردمي را ما که ايراننده. زديم

 .خوردمي آب کجا از سؤال اين که بود روشن

 نظرم هب. اندايراني هستند اينجا که زائراني درصد هشتاد ايام، اين در که است اين هستيم شاهد ما آنچه امسال

 رسيفا يادگيري سالها، اين طي. نداشتند مشتري وقت، اين در وشگاههافر اين غالب نبودند ها ايراني اگر

 .است رفته باال انگيزي شگفت طرز به عرب، غير و عرب از مقيم افراد توسط

 ديوبندي نه بريلوي پاکستاني يک

 ناي. بودم مشغول سليم نامه حج تصحيح کار به ربع و يازده ساعت نزديکي تا را مرداد 18 دوشنبه امروز

 بر وانتمي و رفته حج به ايراني کرد سني يک که است همين آن تازه جنبه يک اما دارد تازه مطالب فرنامهس

 .کرد استفاده هايشانديدگاه و ايراني کردها گزاري حج شناخت براي آن اساس

 و ندهاخو اينامه زيارت همانجا. است بسته بقيع در ساعت اين. رفتم بقيع سراغ ابتدا نيم و يازده ساعت

 نشسته جايي. آمدم الحرام مسجد به سپس خوانده نيز را زهرا فاطمه حضرت زيارت. خواندم را وداع زيارت

. شد ازب صحبت سر بعد. برداشت را من دعاي کتاب پاکستاني يک نماز بين در. شدم زيارت و نماز مشغول

 تانپاکس در را فارسي من گفت و دخوان سطري چند هم بعد. خوانممي آري: گفت داني؟مي فارسي: پرسيدم

 اهل حب هاتن نه ها وهابي اين که گفت بعد. است فارسي زبان بعدش و زبان بهترين عربي زبان. گرفتم ياد

 در ام که گفت او. است کافر باشد، دشمن بيت اهل با که کسي. دارند را بيت اهل بغض که ندارند بيت

 تند،هس حرامي هاي طالباني و ها وهابي همين ها ديوبندي. لويبري و ديوبندي. داريم سني نوع دو پاکستان

 حب. ندارد جنجال و جار اين اما داريم اختالف صحابه سر شما با ما. هستند بيت اهل محب ها بريلوي اما

 ناي. امرفته کربال زيارت به خودم من: گفت او. هستند يهود خادم ها وهابي اين و است دين جزو بيت اهل

 لجنها اهل شباب سيدا حسين و حسن که حالي در دانندمي برخطا را حسين و کنند مي دفاع يزيد از هاوهابي

 فاسق امام اين چون خوانممي فرادا نماز من: گفت و گذاشت من گوش در سر هم ظهر نماز از بعد. هستند

 مقيم اينجا در هک است سال 85 که گفت وي. است کافر ندارد، دوست را بيت اهل که کسي. است فاجر و

 .است خوش بيت اهل حب و بقيع به رفتن به دلش و است

 و دو از ساعت که اکنون و بوديم دوستان خدمت را ناهار آخرين برگشته هتل به که بود يک حدود ساعت

 را ما فرمايد، قبول خود کرم به را ما زيارات و عبادات خداوند. هستم مطالب اين نوشتن مشغول گذشته ربع
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 و دينداران افراط و دشمنان سرزنش و جاهالن جهل و سلطان ظلم و شيطان شر از و کند، خير به تعاقب

 .بدارد امان در حسودان نيش

 عمره انجام و شجره مسجد

 اب بيشتر و شناسندنمي نام به را شجره مسجد هاسني. شديم شجره مسجد عازم 18 دوشنبه روز پنج ساعت

 ميل اينسکافه جايي، در شجره، مسجد در ساعتي يک. شناسندمي علي آبار يا ذوالحليفه يا ميقات مسجد نام

 عشاء نماز بعد. خوانديم جماعت به را مغرب نماز آمده، عمل به مستحبات شده، مسجد داخل سپس و شد

 يگرد ميهمانان از يکي تندروي از ما، کاروان در موجود علماي از يکي نماز، از بعد. شديم محرم و خوانده را

 شده ماشين سوار حال هر به. کرد انتقاد عمومي اما دوستانه جلسات در سياسي مسائل از ايپاره طرح در

 در. هست هم موز و ميوه آب. دهندمي کشمش با عدس پلو معموال ماشين در. شد حرکت تأخير با قدري

 ثابت برنامه تقريبا اين. يدمرس نيم و دوازده ساعت. کند مي حرکت دوباره و دارد ربعي يک توقف جايي راه

 الحرام مسجد سمت به که بود نيم و يک ساعت دوستان از شماري همراه گذاشته قرار. است سال چند اين

 ،طواف ميانه در ما بعثت. کرديم تمام چهار ساعت حوالي تا کرده شروع را اعمال دو ساعت از. کرديم حرکت

 به انآن از بعد و بوديم الحرام مسجد در را صبح نماز. افتاد رتأخي به قدري کارهايش که بود کرده دماغ خون

 هيجدهم طبقه در ما و است رمادا ما هتل. شديم هتل راهي همراهان از مفقود افراد کردن جور و جمع با آرامي

 .است طبقه 89 ما هتل اوليه طبقات شمارش با. هستيم آخر به مانده طبقه دو يعني

 ساعت دهش مشغول نامه حج تصحيح کار به برخاسته بعد. بودم خواب يازده عتسا تا ديشب، خستگي اثر بر

 .هستند آنجا ديگر دوستان و شهرستاني آقاي که رفتيم شهداء هتل به ناهار براي يک

 نفر هزاران مرگ و قمري 1110 سال در مکه وباي

 نيم روزهاي. رسيدم فاتعر و منا بخش به. شدم سليم نامه حج مشغول باز و کرده استراحت ساعتي عصري

 جمله آن از که کنندمي وفات زيادي عده و شده فراگير گوسفند و شتر هزاران کردن قرباني دنبال به طبعا وبا

 :آوردممي را او عبارت يک. است خان سليم يعني نويسنده همين نزديکان از برخي

 و مناخه و ميدان و بازار و کوچه و شهر اطراف و صحرا و کوه کرده، شدّت طوري به ناخوشي اهلل ماشاء»

 عواصف از خزان برگ چون مريض و ميّت ها،کوچه در چه و شکدف، و بشري ميان در چه مروه، و صفا ميان

 ورِالصُّ فِي نُفِخَ وَ: شريفة آية آثار اکبر، فَزَع نمونة و محشر، روز مانند ريخته زمين طوري اجل، صرصر و

 زُلْزِلُوا وَ شريفة آية مفاد و رسيده ظهور به[ 11:زمر] اللَّه شاءَ مَنْ إِالَّ الْأَرْضِ فِي مَنْ وَ السَّماواتِ فِي مَنْ فَصَعِقَ
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 وَ صاحِبَتِهِ وَ أَبيه وَ أُمِّهِ وَ أَخيه مِنْ الْمَرْءُ يَفِرُّ يَوْمَ فهواي به و گشته هويدا و ظاهر[ 11: احزاب] شَديداً زِلْزاالً

 خالصاست در وانَفسا وانَفسا يک هر مانده، پروا برادر به را برادر نه رحم، پسر به را پدر نه [11ـ  11:عبس] بَنيه

 چهار سه المعلي، جنّت الي برزن و کوچه جميع از را هاجنازه حمّال، الينقطع روز و شب. کوشيدندمي خود

 بيت دور هب صف چند که ريضم و ميت کثرت از حتي. کردندمي دفن برده، گويان تلبيه و کنان تکبير صف

 مال حاجي برادر عبيد مال حاجي و بيک رستم حاجي آمده، دشوار و کمتر طواف فرصت دادند،مي طواف

 نواش و ساوجبالغ حجاج از ديگر نفر سه با نيز سقزي ابوالمحمد ميرزا حاجي صالح، ميرزا حاجي و صادق

 هب کرده، اجابت را حق دعوت نفر هزار پنجاه و دويست گفتندمي که قراري به خالصه شده، مرحوم سقز و

 هيجده بودند، نفر 11 که اشنويه حجاج که نويسدمي هم جايي در خان سليم همين. «پيوستند ايزدي رحمت

 .برگشتند زنده نفر

 که دريافت و کرد مقايسه قدري آمده خوکي آنفوالنزاي که اکنون با را زمان آن اوضاع توانمي عبارت اين با

 شديم مشرّف حرم به عشا و مغرب نماز براي. است داشته پيشرفتهايي چه خود علمي توانايي با جديد ربش

 که بود نيم و هن ساعت. پرداختم تصحيح کار به ساعتي باز و برگشته هتل به آن از بعد. است شلوغ نسبتا که

 .رفتيم شهدا هتل به شام براي

 مصاحبه که عصري امروز. دارد حساسيت ايران اوضاع به نسبت روزها اين گروهي، هر از کس هر راستش

. ردک نگران را همه ديگر بار بوده، نفر هزار سه اخير حوادث دستگيرشدگان که شد پخش آبادي نجف دري

 که شد خواسته دعاها ضمن در. کنند دعا ايران اوضاع براي خداوند حرم در که شد خواسته شام سر امشب

 مي حس وجودشان در را غم نوعي همه که است اين واقعيت. گرداند باز ايران ردمم به را شادماني بگويند

 انتخا از پيش که اطميناني و اعتماد و شادي آن. کنند
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 کاشفي مالحسين تشيع بر شاهدي

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  01/  09: سايت روي انتشار تاريخ

 

 دهم قرن اواخر از يادداشتي: خالصه

 وشتهن را الشهداء روضه و است سبزواري که همين. است بحث کاشفي مالحسين مذهب باره در که سالهاست

 يرعليش امير با بودن و بايقرا حسين سلطان دربار و هرات در او حضور حال، هر به اما است مهم باب اين در

 .است زده دامن را ترديدهايي باب اين در ندارد تشيع از رنگي که آثار از برخي نگارش و جامي و

 در اشارتي است، شده تأليف 511 سال در که قزويني منشي بوداق االخبار جواهر کتاب از بخشي در اخيرا

 لاحوا به مربوط که بخشي اما شده چاپ کتاب اين صفوي و ترکمانان تاريخ بخش. دارد وجود باره اين

 بهارستان نامه 19 شماره در کوشا کفايت کوشش به مزبور بخش. است نشده منتشر است نقاشان و خطاطان

 .شد خواهد منتشر است، انتشار دست در مجلس کتابخانه سوي از روزها اين که

 :است نوشته جان بابان حافظ حال شرح ذيل آنجا در

 مي هم زرنشاني. دانستند مي قديم عبدالقادر خواجه قرينه را او نواختن عود در و نوشت مي نيکو را خط

 حافظ اينها پدر. است خواننده قاسم حافظ برادر. يافت تمام منزلت و قرب ميرزا بهرام خدمت در. کرد

 صوصيتخ حسين سلطان ميرزا و يعقوب ميرزا ميانه که وقتي در... بود ميرزا حسين سلطان زمان در عبدالعلي

 وطنت عراق در اند،خراسان تربت قصبه از و آمدند فرزندان اين با حافظ. کرد طلب را عبدالعلي حافظ شد

 ينحس موالنا وعظ پاي در سالگي دوازده در داشت نام قاسم حافظ که جان بابا حافظ برادر. ماندند و کردند

 يماض شاه به را او تعريف چه چنان. کرد خوانندگي سهيلي انوار و محسني اخالق مصنف کاشفي شيعه

 .کرد مي اعلي نواب و الرحمه عليه ماضي شاه خدمت بود حيات در تا و آورد خراسان از. رسانيدند

 111 ص ،19 شماره بهارستان نامه
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 اصفهاني ابوالحسن سيد اهلل آيت و نجف حوزه ميراث

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  05/  80: سايت روي انتشار تاريخ

 

 شد ارائه فهاناص در اصفهاني اهلل آيت بزرگداشت کنگره در سخنراني عنوان به که کوتاه است مقالي: خالصه

 به و آمد پديد وي رهبري با آنچه و رسيد، اصفهاني ابوالحسن سيد اهلل آيت دست به نجف حوزه از آنچه

 :است نکته چند يادآوري نيازمند شد، منتقل بعد نسل

 کلمش با را نجف حوزه مشروطه، از ناشي اختالفات. بود بحراني عصري نجف، در مشروطه از بعد عصر - 1

 و هزندق و فکري اتهامات اقسام و انواع به متهم را همديگر گروه دو و کرده روبرو سياسي و هبيمذ اختالف

 سلطه ايپ که زمان، اين و داشت عثماني دولت انحالل تا ماجراها اين. کردند مي بيگانه به وابستگي و سياسي

 ادامه اجرام. آمد پديد اتحاد نوعي شيعيان، کلي طور به و کربال و نجف در تدريج به آمد، ميان به ها انگليسي

 عثماني، مانز در آن ارکان بر سنيان تسلط دليل به که دولتي انجاميد، مستقل عراق دولت تشکيل به و يافت

 انقالب جريان در. بود اساسي مشکل يک همچنان ، ها انگليسي حضور. ماند باقي آنان اختيار در همچنان

 مي همراهي سنيان که حالي در داشتند، ها انگليسي تجاوز عليه را ديمتح جبهه شيعيان، 1580 سال در عراق

 در بعدها .افتادند دور به سياسي اوضاع از کل طور به و خوردند شکست که شيعيان که شد آن نتيجه. کردند

 شتبازگ از پس و. شدند عراق از رفتن بيرون به مجبور که کردند اعتراض شيعه علماي 1588 سال انتخابات

 رد. شد فراموش حدودي تا مشروطه ماجراهاي رويدادها اين اثر بر بود، هرچه. نبود ساخته آنان از کاري نيز

 يند اصل فکر به اندکي که داد سوق سو و سمت اين به را نجف علماي ايران، به ديني بي آوردن روي ادامه

 مي ويجتر ديني و مذهبي ضد هاي نديشها ايران در که زماني واقع، به. بگذارند کنار را اختالفات اين و باشند

 .بود باقي آن رسوبات گرچه نکردند، گذشته به توجهي ديگر شده، مذهب اصل نگران علما همه و شد

 اهلل آيت دوره. کرد فراهم نجف براي را زيادي سياسي مشکالت ايران در الئيک دولت يک تشکيل – 8

 .است رهدو دو ايران، پشتيباني و سياسي لحاظ به اصفهاني

 و ودب عتبات در شيعه مراجع حامي ايران، دولت و است گذشته هاي سياست ادامه تقريبا که اول دوره: الف

 جريان در ايران، دولت از شيعه علماي نخستين مواضع. داشت تکيه جدي حامي يک عنوان به آن روي
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 1101 سال اسفند در که مانيز. بود اساس همين بر آمد پيش 1588 سال انتخابات بر عراق در که بحراني

 يدگو مي سخن رسمي دولت يک عنوان به عراق دولت شناسايي مقابل در ايران منافع از ايران خارجه وزارت

 توقف محل عاليات عتبات که اين به نظر: گويد مي 18 بند در جمله از شود مي مطرح که مسأله هيجده ضمن

 خواهند عرب عراق حکومت احترام مورد هميشه اعالم مايعل باشد مي شيعه تقليد مراجع و روحاني رؤساي

 بقاع به مربوط نذورات و موقوفات باره در که است شده خواسته عراق دولت از مجددا 11 بند در و. بود

 را اقدامي شيعه مراجع اجتماع فتواي بدون و داشته مرعي را اهتمام کمال عرب عراق دولت» عراق، شريفه

 در( 111 ص بيستم، قرن نخست نيمه در عراق و ايران تعامالت و چالشها :بنگريد) .«دانست نخواهد جايز

 کرد، مهاجرت قم به پهلوي حکومت به اعتراض عنوان به 1101 سال در نوراهلل آقا حاج وقتي زمان، اين

 حمايت انتظار عراق، دولت با مواجه در عراق علماي زيرا نگرفت، صورت نجف سوي از چنداني حمايت

 نيز جفن علماي روحيه با موافق البته گيري موضع اين. را آن برابر گرفتن قرار نه داشتند را ايران دولت زا

 دسي اهلل آيت روحيه با که چنان. دادندمي ترجيح تند، برخوردهاي به را معتدل و نرم برخوردهاي که بود

 راهللنو آقا حاج قيام و اعتراض آغاز در که اي نامه در ايشان که آن شاهد. بود سازگار نيز اصفهاني ابوالحسن

 رخوردب يک ايجاد در روحانيت نفوذ رفتن دست از امکان و اوضاع بودن خطير به اشاره با نوشت، ايشان به

 از رزشا با بسيار بسيار سند يک نامه اين. است کرده تکيه آرام برخورد و معتدل سياست يک روي سخت،

 ريختا. بود نشده تند دينداري و روحانيت با رضاشاه برخوردهاي هنوز که است اي دوره در روحانيت مواضع

 :است ق 1111 الثاني ربيع 18 است، نجفي نوراهلل آقا حاج اهلل آيت پاسخ در که نامه اين

 و ماعل السيما و است، مسلمي هر وظيفه اوال، دينيه، مفاسد از جلوگيري در اهتمام البته اولي مسأله اما... 

 دنکر همراه اال آيد نمي نظر به غيبي مدد از بعد اصالحي طريق شود مي و شده تأمل هرچه لکن ين،روحاني

 دقص شاهد و خياالت بعضي مؤکد که نشود واقع تفاهمي سوء که اين به است موقوف هم آن و سلطنت مقام

 عبديات،ت بعضي به تقيد و روحانيين نفوذ که اندداده جلوه را مطالب بعضي که شود المذهبان برهان و دليل و

 گونه اين .است عکس بر قضيه فرمايند صحيحه وسائل به بايد. است مملکت آبادي و سلطنت نفوذ از مانع

 ريقط تصفيه و دهند رواج خواهند مي را آنها مسکل دسائس اين به که اجانبند کارکن الحقيقه في اشخاص

 لمهالک مسموع و روحانيين نفوذ يکي: ايران بالد در است بزرگ سد دو آنها براي چون کنند، مي آنها براي

 تعضيف يا رفت بين از مطلب اين اگر. اسالميه تعليمات و مذهبيه فوائد به ناس عامه تقيد يکي و ايشان بودن

 هب است همين به منحصر طريق بالجمله و جواد قرب با است سهل بالد در مسالک بعضي شدن رواج شد

 زمامداري و شده داخل اداره هر و جا همه در که فاسد عناصر اين که شود همراه سلطنت مقام ظاهري حسب

 خواهد اصالح به رو امور کم کم. شود داده قرار صالحه اشخاص آنها جاي به و دور آنهاست يد به امور غالب
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 اوست سلطنت پشتيبان ديانت و او مساعد و معاضد الواقع في علما که شد معتقد جدا اگر خصوصا گذاشت،

 اليع حضرت اگر. بفهماند را مطالب بعضي شفاها که بشود است مطالب اهم که عامه قلوب جذب و جلب و

 آهن ظاهر حسب به طريق اين غير به و باشد مفيد است آن مظنون شوند داخل طريق اين به آقايان ساير و

 آن نظار لهمسأ اما و. نمايد رفع را موانع بعضي و ايجاد را تضييقات بعضي غيبي يد مگر است کوبيدن سرد

 نهاآ بعضي از اگر و گذاشت نخواهند فاسده عوامل اين البته و است سلطنت مقام مساعدت متفرعات از هم

 خانه ديوار روي اعالميه متن. )شود عقيم مقدمات که کرد خواهند رقصانيها گربه هزار شود مساعدت لفظا

 (.است موجود اصفهان در مشروطه

 .يافت ادامه حد همين در روابط دوره، اين در روي هر به

 امور رب علما تسلط از و رفته رفته پيش شدن الئيک سمت به جدي، طور به ايران دولت که ايدوره دوم: ب

 و نوراهلل، آقا حاج قيام ماجراي ختم از بعد واقع، در. گيرد مي قرار نجف علماي رودرروي و کرده جلوگيري

 .کرد تغيير اوضاع لباس، و کاله زمينه در خصوص به حاتاصال ايجاد در رژيم سماجت

 عشرو نشريات. شد آغاز ايران در روحاني لباس ضد بر هايي سختگيري که شد آغاز 1103 سال از رويه اين

 عامل ار ديني علماي کرده منتشر نشريات در علما ضد بر طنزهايي و کرده علما ضد بر مقاالتي نوشتن به

 ترضمع رفتار اين به که تبريز علماي از شماري تبعيد. کردند مي معرفي تجدد ضد و ايران ماندگي عقب

 در و دش تعطيل اعتراض عنوان به نجف درسهاي. برانگيخت نجف در را مخالفت از موجي عتبات، به بودند

 جمعيت هک مالقاتي در و شده اعتراض رفتارها اين به رسما گرفت، صورت ايران کنسولگري با که مالقاتهايي

 :دش منعکس ايران دولت به رسمي هاي خواسته عنوان به زير موارد داشتند نائيني اهلل آيت با معترضين

 منهيات از جلوگيري: ب ،(تبريزي مجتهد آقا صادق ميرزا و انگجي مرحوم) تبريز علم اهل عودت: الف

 موقوف و جرايد مديران تنبيه: د نشود، کاله و لباس تبديل به مبجبور کسي: ج شد، مي اجرا علنا که شرعي

 .شود مي اول درجه علماي به توهين در جرايد در که هجوياتي داشتن

 سقوط به تا يافت ادامه همچنان و افتاد ايران دولت و علما ميان که بود اي فاصله نخستين اين ترتيب بدين

 و کرد اميد نا خود از خود يبانيپشت به ايران دولت که اين از را نجف حوزه بود هرچه اما. شد منجر پهلوي

 تر مهم .داد دست از را پشتيبان يک عراق، مسائل خصوص به و ايمنطقه مسائل در نيز ايران دولت عکس به

 .شد ظاهر بعدها آن آثار که کرد ايجاد پهلوي سلطنت و روحانيت بين دايمي کينه يک که آن
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 مي اعمال را سختي مالي هاي سياست دولت که وريط به شد ممنوع ايران از ارز خروج دوره، اين در - 1

 در زماني. گردد مي عراق عازم ايران از هم زائري ندرت به بلکه شود نمي خارج ايران از پول تنها نه و کرد

 يقانون غير طريق از شد مجبور وي رفت، مي عتبات زيارت به کسروي احمد همسر که رضاشاه دوره اواخر

 يادآور ها،بعد باشد، وي ميزبان بود قرار که انصاري سراج حاج که است مطلبي اين. کند حواله وي براي پولي

 شد طعق ارتباطها وقتي که بود مالي مسائل ايران، با ارتباط قطع از ناشي مشکالت از بخشي واقع در. شد

 ردادخ رد که گزارشي در نجف در ايران قنسول ويس. يافت کاهش ايران در سيد مرحوم از مالي پشتيباني

 ضمن کنند، کمک اند مانده عراق در که ايراني فقراي به کرده درخواست وي از و فرستاده، ايران به 1101

 والحسناب سيد آقا آقاي االسالم حجت با: گويدمي اصفهاني ابوالحسن سيد اهلل آيت با خود مالقات گزارش

 هک وجوهاتي اوال: فرمودند گرديده ايشان تعجب موجب. رسانيدم عرض به را کيفيت و مالقات اصفهاني

 گذاشتهن رمقي دولت ايرانيان، در و آيد نمي وجوه ايران از افريقاست و زنگبار و افغانستان از آيد مي من براي

 ديلتب داده اهميت که را چيزي فقط دولت. بدهند وجوه بتوانند که – سنگين هاي ماليات و عوارض آن با –

.... نمايند مي مملکت به است اصالحي چه اين دانم نمي من. کرده خون را ههم جگر که است کاله و لباس

.... بدهم آنها فقراي به که رسد نمي وجهي من به هم ايران از و است تر مقدم همه از طالب داري نگاه امروز

 .امدهش مقروش هم مبلغي و فرستند نمي که شده قطع وجوه که است مدتي هم افغانستان انقالب از بر عالوه

 يوجوهات. رسد نمي وجوه ما براي ايران از: گفت هم وي نائيني اهلل آيت با قنسول ويس بعدي مالقات در

 نماييم اداره نجف در را طالب بتوانيم ما امروزه اگر... است واليات ساير از و عراق از رسد مي من به که

 (111 – 110 ص سياست، و اجتماع عرصه در مرجعيت. )«است خيلي

 دسي اهلل آيت درآمد منابع از يکي که آذربايجان از پولي شده، نقل ابوالحسن سيد از اينامه در که نانچ

 دانند مي همه که اين با شده وجوهات قطع حقير براي بالمره که تبريز از. »رسيد نمي وي به بود ابوالحسن

 ساير و ديهن و ترک و فارس از طالب متما به بايد موظفا که است ناني آن شعبه يک که مرا گرفتاري و ابتال

 اباعت احتياج اهل تمام که ديگر ابتالئات از غير شود، مي تومان هزار سه دو ماهي هر اقل ال که بدهم طوايف

 فحهص در مسلماني نفر يک و باشند مي اينجانب از متوقع معلي، کربالي و سامره و کاظمين حتي مقدسه

 حفظ اکج از اسالميه جامعه امت و است اشر نجف که ديانتي مرکز اين دبگوي که شود نمي يافت آذربايجان

 امت ينا نخواسته خداي اگر که نيست بديهي آيا خير؟ يا است متوجه ما بر باب اين در تکليفي آيا و شود

 که است بديهي نه آيا و آيد؟ مي وارد وديانت اسالميت عالم بر صدمه و لطمه چه شود منحل علميه جامعه

 نور جواد محمد کوشش به) اصفهاني، اهلل آيت مکاتبات و ها نامه مجموعه. )«است مالي مساعدت آن ظحاف

 (.190 - 115 ص ،(محمدي
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 آن از حمايت و ايران در روحاني جريان بقاياي از حمايت روي اصفهاني اهلل آيت همت دوره، اين تمام در

 ايران رد که تالشي هر از بگذارد، خشخاش به مته انچند که آن بدون وي. بود متمرکز گيرانه سهل شرايط با

 نجف حوزه در که سنت يک اساس بر اصفهاني، اهلل آيت عالوه به. کردمي حمايت شدمي دينداري حفظ براي

 نجف، در تيح وي. نبود ترديد و تفکير اهل و نپيچيده ها الئيک و مخالفان پاي و پر به چندان داشت، استقرار

. بود تهياف انتشار نامطلوبي مطالب وي از که بود آن رغم به اين و نشد الرصافي معروف تکفير به حاضر

 اين و ردهک فراهم تشيع عالم ميان اتحاد نوعي خود، نوبه به نيز اصفهاني اهلل آيت در کامل مرجعيت استقرار

 ايلطمه ،مملکت انيآباد و پيشرفت و تجدد اسم به کردندمي تالش که بود کساني مقابل در محکمي سد نيز

 به مربوط برخوردهاي دليل به که اي دوره منهاي اصفهاني، اهلل آيت. کنند وارد مردم مذهبي باورهاي به

 داشت تري آرام برخوردهاي بعدها شد، عراق در جاري سياسي مسائل درگير 1588 سال در عراق انتخابات

 اقع،و در. بود هم محترم بلکه نداشت، عراق در چنداني سياسي دشواري فيصل، پادشاهي دوره در تقريبا و

 و شتدا آزادتري زمينه عراق در ايشان عکس، به اما شد، رويگردان ايشان از رضاشاه رفتار دليل به ايران اگر

 رارق حمايت مورد بحراني، دوره اين در را نجف حوزه وجوهات، ارسال و وي تقليد با نيز ديگر بالد شيعيان

 .دادند

 خراساني آخوند پرورده دست اصفهاني ابوالحسن سيد اهلل آيت

 به راد،اف ميان شاگردي و استادي رابطه درک که کردم تأکيد نکته اين بر يادداشت دو يکي در اين از پيش

 امعهج در ايانديشه جاري رويدادهاي درک و فکري مسائل بهتر فهم براي اي شايسته کمک اصل، يک عنوان

 اصفهاني ابوالحسن سيد آقا و خراساني آخوند ميان رابطه از اندکي خواهممي ينجاا در. کندمي ما به ما

 .برگرديم عقب به اندکي بايد طبعا. بنويسم( ش1189)

 بود، نجف کهن حوزه در موقت اما گسترده انشعاب و اختالف ايجاد خواهي، مشروطه داستان آثار از يکي

 آن نخستين. يزدي کاظم محمد سيد ديگري و( ق1185 م) خراساني کاظم محمد يکي. کاظم دو ميان هم آن

 يدترد آن هاي جنبه از برخي در دوم مشروطه از پس مسائل خاطر به که زماني تا و بود مشروطه جانبدار دو،

 اما کرد، نمي صريح موضعگيري که آن ضمن بود؛ محتاط دومي اما کرد، مي حمايت آن از يکپارچه نکرد،

 .ندارد مشروطه با اي ميانه که بود چنين عمومي حسّ

 ناي آثار. شد نجف در خواه مشروطه و مستبد عنوان به گرايش دو آمدن پديد سبب کاظم، دو اين رهبري

 رگوارانبز آن دوي هر که بود حالي در اين. داشت ادامه سالها تا و بود سنگين بسيار نجف حوزه براي اختالف
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 عروة» و «کفايه» همه از تر برجسته و علمي، آثار بر عالوه و هبود شيعه اخير عصر مجتهدان بزرگترين از

 .کردند تربيت شاگرد صدها کدام هر هستند، واقف کتاب دو آن اهميت بر فهم اهل که «الوثقي

 آن بر يدهعق. بود شده شروع تنباکو تحريم از سامرا، حوزه عبارتي به بلکه نجف، حوزه شدن سياسي ماجراي

 از شماري تربيت در بعدها آثارش و گرفت شکل سامرا مکتب نام به خاصي مکتب ،ماجرا آن در که است

 شده هدانست سامرا مکتب به متعلق الري عبدالحسين آقا شيراز در مثال براي. شد ظاهر سياسي روحانيون

 (ق1199 م) نائيني ميرزاي. است مکتب همين به متعلق نيز( ق1183 م) نوري اهلل فضل شيخ که چنان. است

 را «االمه يهتنب» رساله و بود خواه مشروطه خيلي که اين جز به نائيني. بود سامرا مکتب شدگان تربيت از هم

 نقش مشروطه، و تبريز قيام از هم آن حمايت در نجف ثالث مراجع موضعگيري صحنه پشت در نوشت،

 و مازندراني راساني،خ» خواه مشروطه ثالث علماي هاي بيانيه وي که است آن بر قوي ظن. داشت مهمي

 .داشتند قدرتي چنين که بودند هم ديگري کسان نجف در هرچند نوشت،مي را «حسين ميرزا

 رد که نظرهايي اختالف دليل به اما شد، ظاهر مشروطه در و رسيد نجف به سامرا مکتب ميراث روي هر به

 بر حاکم گفتمان از ناشي که دجدي هاي سازي اصطالح قالب در و آمد، پيش مشروطه لوازم و ماهيت باره

 هايتن به تا ماجرا اين. شدند معروف مستبد عنوان به گروهي و خواه مشروطه عنوان به گروهي بود، مشروطه

 ار احتياط جانب کاظم، محمد سيد و کردند جانبداري ديگر اي عده و خراساني آخوند که معنا اين به. رفت

 سيد با نيز اقليت. بود خواه مشروطه گروه با استاد از پيروي در هم آن موج يک قالب در اکثريت. گرفت

 از بعد خصوص به و موج، فرونشستن و خواهي مشروطه جريان شکست با و مرور به که بود يزدي کاظم

 اعاده حدودي تا و کرد گل مرجعيتش و برآمد دوباره ها، انگليسي عليه عراق قيام هم بعد و آخوند، فوت

 .يافت ادامه وي به ها جسارت و ماند سابقه آن خواه، مشروطه مورخان از برخي اذهان در هرچند. شد حيثيت

 وممرح درس در دهه دو قريب که آن دليل به نجف، برجسته فضالي و علما از گروهي ها، بندي دسته اين در

 روطهمش که ندآخو نظر از. گرفتند قرار آخوند کنار در خودشان، خاص عالئق نيز و بودند، کرده شرکت آخوند

 .هست کافي اندازه به اسناد باره اين در. نداشت مطلوبي وضعيت اوضاع ديد، مي زحماتش حاصل را دوم

 در را جناح اين ديگر بار که بود 1185 سال اواخر در روسها اولتيماتوم آورد حرکت به را نجف دوباره آنچه

 نبهپ را ها رشته همه آخوند ناگهاني مرگ اما !کنند حرکت ايران سوي به تا شدند بسيج همه. کرد متحد نجف

 .کرد

 آل آخوند، درگذشت از بعد که است نوشته( 1/100) عرفتهم هکذا در( خليلي عباس برادر) خليلي جعفر

 رحومم برجسته و معروف شاگردان از که کردندمي حمايت اصفهاني ابوالحسن سيد آقا از وجود تمام با آخوند
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 رد ديگر بسياري مانند استادي و جماعت امام يک ابوالحسن سيد آقا زمان آن. بود سال هفده طول در آخوند

 فرستاد برايش يزدي کاظم محمد سيد آقا که را کمکي حتي ابوالحسن سيد آقا وي، نوشته به. بود نجف حوزه

. است هدکر دريافت پولي بوده، درگير استادش با که کسي از نشود تصور که روي آن از شايد نکرد، قبول

 مجلس در مراجع نمايندگي کانديداي را وي که بود اندازه آن ابوالحسن سيد آقا به آخوند مرحوم اعتماد

 .کند اجرا را اول طراز اصل و باشد مصوبات بر ناظر تا بود کرده ملي شوراي

 را خود اصولي و فقهي دانش همه و بود کرده شرکت آخوند مرحوم درس در سال هفده ابوالحسن سيد

 .باشد داشته قرار وي حزب در که بود طبيعي بنابرين. بود او مديون

 يشانا مرحوم بيت در ساعاتي گاه و داشت آمد و رفت آخوند بيت به آن از پس سالها تا ابوالحسن سيد آقا

 و ترف آخوند خانه به باز او بر نماز اقامه از بعد حسن، سيد فرزندش جنازه تشييع روز حتي. نشستمي

/  1: عرفتهم هکذا. )آمد خانه به سپس و نشست ساعتي کند ناراحتي اظهار و گريه اي لحظه که آن بدون

111.) 

 گيرترفرا هم آخوند مرحوم از مرجعيتش حتي و شد، عام تقليد مرجع بعد سالها که اصفهاني ابوالحسن سيد

 وقايع در و داشت قرار ديگر يشمار و آخوند فرزند مهدي ميرزا و نائيني ميرزاي چون افرادي کنار در بود،

 که هم رازيشي محمدتقي سيد. داشت قرار کاظميه در علما منتخبه هيئت در روسيه، تهديد با مقابله به مربوط

 .آمد کاظميه به جمع اين از حمايت در بود سامرا در

 کاظم دمحم سيد اختيار در عام مرجعيت تدريج به ،1185 سال روزهاي آخرين در آخوند درگذشت از پس

 اب ارتباط در خصوص به جديد مسائل آمدن پديد. بود شيرازي محمدتقي اختيار در وي از بعد و يزدي

 برخالف که داد نشان هم تاريخ. سپرد فراموشي به را مشروطه ماجراي اي اندازه تا عراق، اشغال و انگليس

 شغالا جريان در) باشد ميان در شيعه و اسالم منافع پاي وقتي زدند، مي يزدي کاظم محمد سيد به که اتهامي

 به اسناد باره اين در. است ميدان مرد او( 1511/1118 سال در جهاني جنگ آغاز در ها انگليسي توسط عراق

 ارهب در – عراق معاصر برجسته مورخان از - الجبوري سلمان کامل آقاي پرحجم کتاب و هست کافي اندازه

 در يزدي مرحوم درگذشت از پس روي هر به. مدعاست اين بر يشاهد يزدي کاظم محمد سيد آقا مرحوم

 با و گرفت دست در را انقالب رهبري کوچک شيرازي ميرزاي اهلل آيت ،(1515) 1113 سال رجب 81

 .نيامد دست به چيزي البته که آمد صحنه به اصفهاني الشريعه شيخ وي درگذشت

 يدس به را خود احتياطات کوچک شيرازي ميرزاي که بود اين داشت، اهميت مرجعيت با ارتباط در که آنچه

 همين و کرد مي احتياط زيادي مسائل در يعني بود، احتياط اهل خيلي ميرزا که اند گفته. داد ارجاع ابوالحسن
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 ارجاع سنابوالح سيد آقا به را احتياطات وقتي اين بنابر. باشند زحمت در وي مقلدين که بود شده سبب امر

 و شلوغ هم سيد جماعت نماز کم کم. بود خواهند فراوان سيد آقا به مراجعين که بود آن معنايش داد مي

 .شد تر شلوغ

. انياصفه ابوالحسن سيد آقا ديگري و نائيني ميرزاي نخست: بود نجف در ها عجم از عمده مرجع دو زمان اين

 از ار او اصفهاني داري مردم که اند گفته. داشت شهرت الغطاء کاشف حسين محمد شيخ مرحوم نيز عربها از

 فنر اين .نبود «فنر» اهل ابوالحسن سيد آقا عالوه به. انداخت پيش الغطاء کاشف حسين محمد شيخ و نائيني

 ينا اهل ابوالحسن سيد آقا! بود بزرگي و عظمت براي اي نشانه و گرفتند مي علما جلوي که بود چراغي

 .کرد مي بزرگتر را او تواضع همين و نبود مسائل

 حريمت با آنان. آيد پديد مهمي مشکل که اندازه آن نه اما شدند، عراق تحوالت درگير دو هر اصفهاني و نائيني

 ستهب با و شد عوض هم ايران در اوضاع. برگشتند زودي به اما شدند، عراق ترک به مجبور عراق، انتخابات

 در. آمد پيش مرجعيت براي بيشتري هاي تمحدودي رضاشاه، دوره در نجف روي به ايران هاي دروازه شدن

 يرزام درگذشت از بعد و شد فراگير او مرجعيت کم کم و گرفت ابوالحسن سيد آقا آقايي و درس وقت اين

 .شد عمومي ابوالحسن سيد آقا مرجعيت( ش1119) 1199 سال در نائيني

 نسبت موضعگيري آن و شد مطرح هم ديگر مشکل يک اما بود، شده فراموش مشروطه داستانهاي زمان اين

 ايه عزاداري عنوان به که بود مسائلي و زني قمه بحث شام، و لبنان در امين محسن سيد مرحوم اظهارات به

 در. رفتگ قرار شام طلبان اصالح کنار در ابوالحسن سيد اما کرد، دفاع زني قمه از نائيني. شد مطرح نامشروع

 و يزيدي به را خود جاي مستبد و مشروطه دعواي بار، اين. شد آغاز نجف در جنگ ديگر بار وقت اين

 .شدند يزيدي بودند، زني قمه مخالف که آنها. داد حسيني

. دنماي مي ناسازگار شناسيم، مي خواهي مشروطه در وي از آنچه با کرد، دفاع زني قمه از نائيني چرا که اين

 ترديد و تاس نيرومند بسيار روايتي که باشد االمه تنبيه نگارش و وقايع آن از اش توبه در آن پاسخ شايد اما

 .بود رسانده فتوا اين به را او ادله، از او برداشت حال، هر به. ندارد سودي آن در

 اشواقعي خود اينجا در و کرد حفظ بود، کرده آغاز احتياط با هم اول از که را خود رويه ابوالحسن سيد آقا اما

 رد اما. نگذاشت وقعي ها مخالفت به و کرد جانبداري امين محسن سيد مرحوم از شجاعت با او. داد نشان را

 .رفت پيش احتياط با حال عين
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 تباطشار طبعا و آخوند کنار در اش محتاطانه ايستادگي مشروطه، جريان در او سابقه بگوييم است ممکن آيا

 کند؟ اتخاذ موضعي چنين نيز نقطه اين در تا شد سبب جديد هاي انديشه و افکار با

 رسشهايپ پاسخ اي گونه به و نکرد رها را احتياط جانب نيز ماجرا همين در ابوالحسن سيد که کنم تأکيد بايد

 ويب چندان اما داشت، طلبان اصالح موضع با همراهي که آن عين در که داد مي را عزاداري کيفيت به مربوط

 .آمد نمي در آن از هم ديگران با مخالفت

 نوشته هفرانس زبان به باره اين در کتابي سابرينا نام با خانمي اخيرا و گرفت را نجف وقت دهه يک ماجرا اين

 .است داستان همين باره در آن از مهمي بخش و شده ترجمه هم عربي به که

 و مينا محسن سيد التنزيه آنها ترين معروف از يکي که شد نوشته نجف در رساله و کتاب دهها زمينه اين در

 شعائرال و الحسينيه االنوار. بود( حلي عبدالحسين شيخ واقع در يا) مظفر حسن از المظلوم نصرت کتاب

 وانعن تحت احمد آل جالل که است همان التنزيه. شد نوشته زمينه اين در که بود آثاري ديگر از االسالميه

 اخيرا و کرد چاپ جديدت ياحسيني آقاي 31 سال. کرد چاپ و ترجمه 1188 سال در نامشروع هاي عزاداري

 العاتاط روزنامه توسط امپرياليسم نامشروع فرزند اسرائيل عنوان با جالل ديگر مقاله با خسروشاهي آقاي

 .است کرده چاپ

 و شروطهم با او همراهي عصر با ارتباطي ابوالحسن سيد آقا موضعگيري اين آيا که اين و باال پرسش باره در

 خودزني و کرد جرأت او بود هرچه. باشد مثبت حدودي تا بايد پاسخ شک نبدو نه، يا دارد آخوند مرحوم

 رساله زا عرفتهم هکذا در الخليلي جعفر که است مطلبي اين. دانست شرعي غير و محرم را شمشير يا قمه با

 که نجف شهر در درست موضعگيري اين اهميت(. 803 ص 1 ج) است کرده نقل ابوالحسن سيد آقا فارسي

 مانجاه خليلي. شود مي آشکار بودند، شده ميدان وارد امين محسن سيد عليه نائيني چون مراجعي و خطبا همه

 آقا داماق اين که کند مي تأکيد او. است کرده بيان محسن سيد ضد بر را نجف سنگين جو اين از اي گوشه

 مطلق و عام مرجعيت که آگاهيم. کرد دور زمان آن در مرجعيت اوج نقطه به رسيدن از را او ابوالحسن سيد

 به ابوالحسن سيد آقا که بود آن از بعد سال ده طي و بود 1199 سال در نائيني مرحوم درگذشت از پس وي

 گفته خنس کرد، ابوالحسن سيد آقا عليه حلي صالح سيد که کارهايي از خليلي. يافت دست مطلق مرجعيت

 صالح سيد اين هجاآميز کارهاي(. 101/  1) زد مي طعنه او به مرتب خود غراي هاي خطابه در که اين و

 گفتش. نمود تحريم را او هاي خطاب به دادن گوش و کرد تفسيق را او هم ابوالحسن سيد آقا که شد سبب

 .فتادا که افتاد سکه از داشت که نرمي و گرم زبان آن با صالح سيد و کرد اثر ابوالحسن سيد سخن که آن
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 ديده يزن ايشان زندگي از ديگري ابعاد در بوالحسن سيد آقا ترعقلي نگاه يعني داستان اين ادامه روي هر به

 به مربوط اين. شود استفاده مجله چاپ براي امام سهم از داد اجازه که است مرجعي نخستين او. شود مي

 .بود شيرازي فقيه محسن از االسالم مجله

 الصادق جرالف مانند نشرياتي موقع آن. دهد نشان الحسنابو سيد افکار در را پيشگامي نوعي تواند مي اقدام اين

 آنها اهميت از بنابرين. کرد مي مطالعه را آنها نيز سيد و شد مي چاپ بغداد و نجف در غيره و الهاتف و

 .بود واقف

 وشنفکرير روحاني که طالقاني اهلل آيت پدر طالقاني علوي ابوالحسن سيد مرحوم با ابوالحسن سيد ارتباط

 مرحوم آمدن راه از حکايت شده، گفته باره اين در طالقاني اهلل آيت زبان از گهگاه که مطالبي و بود، هرانت در

 .دارد فکري مختلف هاي جناح با ابوالحسن سيد

 برخي هريش بايد گفتيم، آغاز در آنچه اساس بر و کرد دنبال را آن توان مي که است خطي اين رسد مي نظر به

 .دانست استادان مواضع از ناشي شاگردان، ميان رد را مواضع اين از

 آمدند مه نجف به آنان که اين و کرده ياد سني علماي توسط بغداد در رصافي معروف تکفير بحث از خليلي

 خواند جودو وحدت باب در را رصافي مقاله وقتي سيد اما. بگيرند ابوالحسن سيد آقا از را او تکفير فتواي تا

. اند شدهن تکفير و اند داشته اي عقيده چنين هم ديگر هاي خيلي. شود نمي تکفير کسي حرفها اين با گفت

. شد ددمتج و رفت استانبول به بغداد از که بود جري بسيار روشنفکر رصافي اين(. 101/  1: عرفتهم هکذا)

 اين. ستا شده تهنوش ها ديدگاه همين با که است کتابهايي از او المحمدية شخصية و العراقيه المسألة کتاب

 .دارد اي توزانه کينه موضع شيعيان کلي طور به و ها ايراني به نسبت شخص
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 السالم عليه حسيني حرم عمارت تاريخچه

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  10/  08: سايت روي انتشار تاريخ

 

 818 الس از که است عباسي متوکل به مربوط تاريخ در حسين امام مزار به نسبت جسارت ترين مهم: خالصه

 .داشت سيطره امور بر بغداد متعصب حديث اهل تأثير تحت 813 تا

 (ع) حسين امام قبر محل تعيين

 ترک شهيدان برهنه هاي¬بدن با را جنگ ميدان دشمنان، که آنگاه و السالم عليه حسين امام شهادت از پس

 و دهش حاضر ميدان در بود، غاضريه آنان مسکن و بودند،( ع) بيت اهل محبان از که اسد بني طايفه کردند،

 آنان خاص جهتو سبب عباس، برادرش و اکبر علي فرزندش حسين، امام به آنان اعتناي. کردند دفن را شهدا

 .بود بزرگواران آن دفن محل به

. فتر امام مزار سر بر و شد کربال وارد( ع) حسين امام شهادت اربعين روز انصاري حرام بن عبداهلل بن جابر

 .است بوده معين و مشخص کامال قبر که دارد آن از نشان اين

 از امش سوي به رفتن از پيش خزاعي دصر بن سليمان فرماندهي به توابين 19 سال در آن، از بعد سال چهار

 جمع آيند مي گرد االسود حجر اطراف در مردمان که چنان حضرت آن قبر سر بر و شده کربال عازم کوفه

 .«األسود الحجر على الناس ازدحام من اکثر قبره على ازدحموا»  کردند سوگواري شده

 يعهش کوفيان و داشته تشخّص حسين امام قبر عاشورا، واقعه از پس سال چهار که است آن از نشاني هم اين

 .اند شتافته مي آن زيارت به

 که زماني ، 11 سال در القاعده علي ، کوفه در قيامش از پيش اندکيعبيد، ابي بن مختار خوارزمي، روايت به

. کرد يارتز را حضرت آن و رفته امام قبر سر بر کربال به آنجا از آمده، قادسيه به ابتدا ميآمد کوفه به مکه از

 برق با آنگاه بگيرم، را شما انتقام که آن مگر آورد درنخواهم تنم از را لباسم: گفت حضرت به خطاب وي

 .کرد توديع
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 بر 38 سال در مروان بن عبدالملک جنگ به رفتن وقت در هم زبير بن مصعب که است آمده ديگري نقل در

 يهعل عبداهلل أبي بر علي فوقف دخل الحير بلغ فلمّا» ستا آمده نقل اين در. آمد( ع) حسين امام مزار سر

 اين .است بوده حضرت آن مزار روي سايباني کم دست که است شده برداشت چنين عبارت اين از. «السالم

 .باشد امام مزار براي «حائر» کلمه استعمال نخستين تواند مي «حير»

 ماما خود. رفتند¬مي حسين امام زيارت به السالم عليه سجاد امام زمان از شيعيان که داريم فراواني روايات

 برق زيارت به و شده عراق راهي بود، کرده انتخاب زندگي براي باديه در که محلي از گاه گاه نيز( ع) سجاد

 .شتافت مي پدرش

 امام قبر زيارت به تا خواهد مي شيعيان از که دارد وجود السالم عليهما صادق امام و باقر امام از روايت دهها

 اسيسي لحاظ به هرچند نه، يا است بوده مختصر هرچند بنايي آنجا در امويان دوره در که اين. بروند حسين

 دهش نقل حمزه ابي بن حسين از مثال براي. هست نقلها از برخي در اشاراتي اما است، دشوار آن پذيرفتن

 ....الحائر باب علي کنت اذا حتي...  ردمک را حسين قبر زيارت اراده اموي دوره اواخر در: گفت که است

 ماما از رواياتي در حتي. است شده ياد سقيفه و باب و حائر وجود( ع) صادق امام از نقلها اين از برخي در

 «القبة خارج» طور همين و «الحسين بن علي رجل عند الذي الباب» «المشرق يلي الذي باب» از( ع) صادق

 السالم عليه صادق امام رحلت سال که 111 سال از پيش که دارد آن از يتحکا اينها همه. است شده ياد

 .است بوده مختصر هرچند بنايي السالم، عليه حسين مزار بر است،

 نسبت( 151 – 130 از خالفت) الرشيد هارون سختگيري دوران از تواند مي( ع) حسين امام قبر به جسارت

 قبر ينزديک در است شده گفته. است آمده منابع از برخي در باره اين در اشاراتي. باشد شده آغاز علويان به

 رتغيي» کار اين از هدف که بود اين شيعيان تحليل. کندند را آن که است بوده سدري درخت حضرت، آن

 «قبره علي الناس اليقف حتي» نباشند واقف آن محل بر مردم تا بوده «الحسين مصرع

 از هم خبر اين در. است کرده نقل السالم عليه حسين قبر بر انداختن آب از خبري هم کلبي محمد بن هشام

 معلوم ار قبر محل و آمد دوباره که است شده ياد - بودند شيعه آنان اکثر که اي طايفه – اسد بني از نفر يک

 لمتوک زمان به مربوط نبايد برخورد اين است، هجري 801 يا 809 متوفاي کلبي هشام که آنجايي از. ساخت

 باشد؛( 813 – 818 از خالفت) عباسي
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 خبر که منابعي در. است 813 – 811 سالهاي به مربوط متوکل زمان هائله واقعه آمد خواهد که چنان که چرا

 محبان چشم از حضرت آن قبر کردن مخفي هدف که است آمده اسدي فرد همان از نقل به ، شده نقل مزبور

 :است بوده

 القبر علي دلّ القبر تراب فطيب يقهصد عن قبره ليخفوا أرادوا

 حالي در !است نبوده مشخص امام قبر محل زمان آن تا که دارد را غلط استنباط اين خبر اين نقل با کثير ابن

 آثار ردنب ميان از براي خالفت دستگاه سوي از اي توطئه که دارد آن از نشان مزبور خبر عکس، به درست که

 .است بوده کار در قبر

 ديگر بار و نامويا عصر در بار يک حسين قبر به بستن آب که نويسد مي خبر اين نقل از پس ديگر بعيمن در

 .است بوده عباسيان عصر در

( ع) حسين امام مزار روي بنايي ديگر بار که کرد يقين توان مي اما خليفه، هر زمان در و داده، رخ هرچه

 راقع سواد شيعيان کار بايد االصول علي. نداريم گاهيآ آن باني يا و آن چگونگي از که است شده ساخته

 .رفتند مي آن زيارت به متوکل روزگار تا مردمان که است بنايي همان اين. باشد

 813 تا 818 سال از که است عباسي متوکل به مربوط تاريخ در حسين امام مزار به نسبت جسارت ترين مهم

 شديد: »دان دانسته بيت اهل دشمن را وي منابع. داشت يطرهس امور بر بغداد متعصب حديث اهل تأثير تحت

 شديد وکلالمت کان» است نوشته او وصف در هم اصفهاني ابوالفرج. «بيته الهل و طالب ابي بن لعليّ البغض

 بود اساس اين بر. «عليهم الحقد و الغيظ شديد بأمورهم مهتما جماعتهم علي غليظا طالب ابي آل علي الوطأة

 در بعمن همين در. کند ويران بود، تشيع نماد ترين مهم که را حسين امام مرقد تا گرفت تصميم متوکل که

 ينحس امام زيارت به وي که گفتند او به وقتي. کرد طلب را اي مغنيه متوکل که است آمده اقدام اين علت

 يک ايدب صرفا شد،با داشته صحت خبر اين اگر. زد اقدام اين به دست و شده خشمگين متوکل است رفته

 .باشد بهانه

 نب الحسين قبر بهدم المتوکل أمر: »است نوشته و کرده گزارش 811 سال رويدادهاي ذيل را واقعه اين طبري

 .«الدور و المنازل من حوله ما هدم و علي

 او تندياف مسير در را زائري هر داد دستور ورودي راههاي در نگهبانان گذاشتن با مرقد، انهدام ضمن متوکل

 .کنند تنبيه شدت به يا بکشند وي يا کرده دستگير را
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 اما فرستاد، قبر انهدام براي را لشکري 813 سال در متوکل که است آن کرده روايت طوسي شيخ که خبري

 مردم رسانده انجام به 813 سال در را آن که آن تا شد متوقف کار اين. شدند مانع و کرده شورش سواد اهل

 .ندارد زائرين قبال در تعهدي هيج که ندکرد تهديد را

 ديمسعو و طبري چون منابعي اساس بر اما دارد، باره اين در جزئياتي گرچه شيخ روايت رسد¬مي نظر به

 .است شده افزوده ها محدوديت بر تدريج به اما شده آغاز يورش 811 سال همان در که بپذيريم بايد

 تخريب را اطراف هاي¬خانه کرده صادر را حسين قبر انهدام وردست 811 سال در که است نوشته عساکر ابن

 از مسلمانان که افزايد مي سپس. کرد صحرا را آن کرده منع آن زيارت از را مردم کرده، مزرعه را همه کرده

 کردند هجو را او شعرا و دادند دشنام را او مساجد و منازل ديوار روي بغداد مردمان و شده ناراحت کار اين

 (.الشعراء هجاء و المساجد، و الحيطان على شتمه بغداد أهل کتب و. ذلک من المسلمون ألمفت)

 علي امام زيارت به مخفيانه وي 813 سال همين در که گويد دانيه بن عبداهلل و شد کشته 813 سال به متوکل

 .است ديده آب از پر و صحرا را آنجا رسيده کربال به وقتي و رفته السالم عليه

 :اندنوشته. شد ساخته زودي به بود، عراق سواد اعراب عالقه مورد که حسين امام مرقد رسد¬مي ظرن به

 هم مسعودي. داشت برپا را حسين امام تربت دوباره کرد، خالفت 811 – 813 سالهاي طي که عباسي منتصر

 .است گفته سخن حسين امام زائران با منتصر برخورد حسن از

 بازسازي از نشان که است شده ياد 831 سال در السالم عليه حسين امام مرقد سقف فروريختن از خبري در

 .دارد مرقد روي بناي

 کامال بود، آماده شيعه براي که را عراق فضاي شدند، بغداد وارد 111 سال در بار نخستين براي که بويه آل

 و عراق رد استواري پشتيباني ودند،ب عراق در بويهيهان که آن از بعد قرن يک نزديک تا شيعيان. کرد متحول

 مختلف شهرهاي در ائمه حرم عمارت عتبات، به رسيدگي آنان حمايت مظاهر از يکي. آوردند دست به ايران

 .بود شهرها اين مقيم سادات و

 حسين امام حرم بازسازي به مندعالقه و بوده شيعه که بودند عراق در هم ديگري محلي اميران دوره اين در

( هالبطيح منطقه در شاهينيه ¬سلسله موسس) شاهين بن عمران سوي از رواقي 111 سال در. بودند السالم عليه

 وي ساختن آرام به قادر بويهيهان از کسي که بود محلي امير يک وي. شد ساخته حائري و غروي حرم در

 .درگذشت 115 سال در و نبود
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 اين فقراي به زيادي کمک و رفت کربال و نجف ارتزي به 131 سال در بويهي سلطان بزرگترين عضدالدوله

 نيروهاي توسط کرد، غارت را حرم برده يورش کربال به اسدي محمد بن ضبة که زماني. کرد شهرها

 .شد مجازات و تعقيب عضدالدوله

 دو عنوان به اساس، از شهر دو اين و بودند شيعيان از همه ادوار، رهمه د نجف، و کربال شهرهاي ساکنان

 آن اقدمر به نسبت را توجه نهايت اطراف، قبايل و عرب مردم که است طبيعي. شد بنيانگزاري شيعه شهر

 .بود شده ساخته بناهاي پايداري و برقراري از حمايت بزرگترين اين. داشتند بزگواران

 در تا دش سبب امر اين. آوردند-مي يورش کربال به داشتند سختي زندگي که نشيان باديه از برخي همزمان

 شهر دور ديواري دولت بويهي، بهاءالدوله وزير رامهرمزي سهالن بن فضل بن حسن حمايت با 100 سال

 .است يافته ادامه 101 سال تا ديوار اين کشيدن که دارد آن از حکايت اخباري. شود کشيده کربال

 هب بايد القاعده علي. فتگر آتش( ع) حسين امام مشهد احتياطي، بي دليل به 103 سال االول ربيع 11 در

 ولهالد جالل. کردند¬مي حکمراني بغداد در ضعيف، ولو بويهيان هنوز زمان اين. باشد شده بازسازي سرعت

 يدنرس از پيش فرسخ يک از وي. رفت عتبات زيارت به تمام تواضع با 111 سال در بهاءالدوله فرزند ابوطاهر

 .رفت زيارت به و شده پياده مشهد، به

 وزيران زا برخي حضور و سو، يک از عراق در شيعيان کثرت هفتم، قرن نخست نيمه تا پنجم قرن دوم هنيم از

 ان،مي اين در. بود عتبات به خاص توجه سبب – حله در مزيد آل ماند – عراق از مناطقي در شيعي اميران و

 خزينه اموال 985 سال در عباسي، مسترشد که است شده گفته مثال براي. آمد مي پديد هم مشکالتي گاه

 سپاهيانش صرف را اموال اين وي. «الخزانة الي اليحتاج القبر ان» گفت و کرد تصرف را حسين امام مشهد

 نشد هم خير به عاقبت که کرد

 در خصوص به( 311 – 191) ايلخانان دوره در. برداشت شيعيان راه سر از را اي عمده مانع عباسيان، سقوط

 تمامي هب خاصي توجهآنان، شيعي تمايالت دليل به الجايتو، به معروف خدابنده محمد نسلطا و غازان روزگار

 اصالح به و شده زيارت دايما السالم عليهما حسين امام و علي امام مشهد. شد عراق در بيت اهل مزارات

 جمله آن زا که گرفت مي صورت اقداماتي نيز منطقه آن آباداني براي که چنان. شد مي همت آنها عمارات

 حسين امام مشهد زيارت به 301 سال در غازان. بود شيعيان براي حله اطراف در غازاني نهر نام به نهري کندن

 .شد¬مي تقسيم عتبات مقيم علويان ميان هم اموالي معمول طور به رفت السالم عليه
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 اقداماتي( ع) حسين ماما مشهد عمارت به نسبت بودند، مستولي عراق بر 111 تا 311 سال از که جالير آل

 اين باني. دهد مي نشان بخش آن بناي سال عنوان به را 313 سال حسيني حرم در اي کتيبه تاريخ. داشتند

 جاليري احمد سلطان. بود جاليريان سوي از عراق والي عبداهلل بن الدين امين مرجان حرم، آبادي و عمران

 .کرد بنا 311 سال در حسيني حرم براي مناره دو

 هب هداياي و رفت السالم عليه حسين امام زيارت به کرد، تصرف را بغداد 359 سال در که نيز گورکان تيمور

 .داد شهر علويان

 قراقويونلو اميران از ميرزا اسپهد مير. بودند عتبات به توجه با موافق کامال نيز قويونلو آق و قراقويونلو ترکمانان

 کربال به تنسب خاصي توجه بود، شده شيعه مخالفان با مناظره در حلي هدف ابن پيروزي خاطر به اند گفته که

 طي که شد يافت ترکمانان دولت روزگار از(ع) حسين امام ضريح در براي هم اي نامهوقف. داشت مبذول

 .بود شده( ع) حسين امام حرم وقف کربال اراضي از زيادي مقدار آن

 191 سال در مشعشعي خاندان امراي از فالح بن محمد بن علي وليم منابع، از برخي از نقل به که آن شگفت

 الفاصلهب وضعيت اين. بود آنان تشيع ادعاي رغم به اين. برد را حسيني حرم اموال از بسياري و شد کربال وارد

 .گرديد جبران پيربوداق امير توسط

 بويه، لآ روزگار از پس عتبات، آبادي دوران بهترين و نشستند ايران سلطنت تخت بر 503 سال در صفويان

 (.1119 تا 503سال از)  داشتند اختيار در را قدرت صفويان که است دوراني در

 سترشگ و تعمير و بازسازي براي را خود تالش تمامي يافتند، مي تسلط عراق بر که چندي از هر صفويان

 آن يجد حضور از نشان عتبات راتعما جاي جاي در قاجار بعدها و صفويان نام. گرفتند¬مي کار به عتبات

 .دارد عراق در( ع) ائمه حرم و عتبات عمارت در

 صفي شاه و( 1011 – 551) اول عباس شاه( 511 – 510) طهماسب ،( 510 – 503) اسماعيل شاه دوره در

 ،ربا هر و بود صفوي دولت اختيار در عراق شد،مي ضعيف عثماني که کوتاهي هايدوره در (1098 – 1011)

 تسهيالت کردن فراهم و امامان حرم امور به رسيدگي آنان دغدغه ترين مهم موجود، منابع و اسناد طبق بر

 .بود زايران براي

 ازيب صندوق شش داد دستور يافت، تسلط آن بر و رفت عراق به 511 سال در بار نخستين که اسماعيل شاه

 که بليق هاي صندوق جايگزين و شود ساخته عراق در مدفون امام شش براي زيبا بسيار ايپارچه پوشش با

 .شود گذاشته بود، امامان مزار روي
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 عميرت به خود عثماني سالطين از برخي دوره، اين در. بود ها عثماني اختيار در عراق دوره، اين بيشتر در اما

 – 581 از طنتسل) عثماني سليمان شاه. پرداختند مي( ع) حسين امام حرم جمله از عراق در امامان حرم

 .رفت حسين امام زيارت به خود 511 سال در گرفت، صفويان دست از را عراق که( 531

 حتي و حرمين تعمير و بازسازي براي ايرانيان و صفوي دولت به مداخله اجازه طبيعي صورت به ها عثماين

 اين براي عوض در. شد مي نهاده انبارها در شدمي پذيرفته که هم گاهي. دادندنمي هدايا و نذورات اهداي

 .داشتند باره اين در هايي¬تالش خود هستند، مندعالقه بيت اهل به که دهند نشان که

 ورهد در که آيد مي دست به چنين دارد، حسين امام قديم صحن شرح در مجلسي عالمه که اشاراتي پايه بر

. است يافته توسعه لهقب مخالف سمت در حسيني حرم طهماسب، روزگار در خاص طور به و صفوي،

 .کرد تالش عتبات آبادي براي نهرها از برخي کشيدن در و کرده تصرف را بغداد 511 سال در طهماسب

 مشهد داخلي تزيينات براي زيادي تالش 1011 سال در و رفت عتبات زيارت به 1018 سال در عباس شاه

 را رس پشت مسجد که بود او دستور به. رفت عتبات زيارت به صفي شاه 1010 سال در. داد صورت حسيني

 رابخ نيز صحن شمالي ديوار. يافت شهرت شاه رواق نام به که کردند بنا حرم شمال در رواقي و داده توسعه

 .گرفت صورت 1011 سال در اقدامات اين. يافت توسعه صحن و شده خريداري سمت آن هاي زمين شده،

 مانيعث امراي از برخي توجه باره در اخباري گاه گاه درآمد، ها عثماني سلطه تحت عراق دوباره که آني از بعد

 – 1111 از بغداد در حکومت) پاشا حسن به مربوط جمله آن از که داريم حسيني مشهد به نسبت عراق در

 از حسينيه نهر بازسازي و تجديد. داد صورت تعميري اقدامات 1185 تا 1113 سالهاي طي که است (1111

 کاروانسراي و کرده تعمير را حسيني بارگاه ايوان 1185 سال در همچنين وي. بود پاشا سنح اقدامات جمله

 .گيرد قرار زائران استفاده مورد تا ساخت کربال در هم بزرگي

 عليه حسين امام قبر براي صندوقي ،(1119 – 1101 از سلطنت) حسين سلطان شاه روزگار در 1111 سال در

 1889 و 1815 سال و ديد صدماتي 1811 سال در کربال به ها وهابي حمله زمان در که شد ساخته السالم

 .گرفت صورت آن در تعميراتي

 – خانم شاه گوهر او همسر که است شده گفته و داشت وجود عتبات به ويژه توجه هم شاه نادر روزگار در

 .است شده ارسال حسيني محر تزيين و تعمير براي( نادري هزار 80) هنگفتي مبالغ - حسين سلطان شاه دختر

 رد هاعثماني با آنان روابط. داشت وجود بيشتري شدت با بلکه صفوي دوره احساس همان قاجار، دوره در

 .دهند نجاما صفويان، زمان با مقايسه در تري¬گسترده و بهتر اقدامات توانستند مي آنان و بود بهتر دوره اين
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 را آن تزيين و تذهيب و گنبد تجديد دستور 1809 سال در له،سلس اين سلطان نخستين قاجار، خان آقامحمد

 .است بوده متين و استوار بسيار گنبد خصوص در خصوص به وي اقدامات. کرد صادر

( ع) حسين امام مرقد و شهيدان مزار ميان راهي طباطبائي، علي سيد وقت مرجع تالش با 1811 سال در

 .گرفت قرار مقبره يک در دو هر و شده گشوده

 وارد حرم به جدي آسيب بلکه کردند غارت را کربال تنها نه و آورده يورش عراق به وهابيان 1811 سال در

 در غارت اين خبر. کردند غارت بود آنجا در که را زيورآالتي و کنده جا از را صندوق و ضريح آنان. آوردند

 هادتش به حسيني زائران از زيادي دتعدا حمله اين در. است شده ضبط دوران آن تاريخي منابع از بسياري

 .رسيدند

 1813 سال در خرابي، اين از بعد حتي که بود چندان شاه محمد دوره در صحن و گنبد بناي تجديد اهميت

 1813 سال در شاه ناصرالدين سفرنامه در. . شناختند¬مي جديد بناي باني عنوان به را او همچنان 1815 –

 .است شده ياد شاه دمحم توسط گنبد طالکاري از نيز

 نصب 1811 سال در و شد ساخته حسين امام حرم براي شاه فتحعلي دستور به اي تازه ضريح 1811 سال در

 حرم تعمير و اصالح براي زيادي بسيار اقدامات بعد، به 1880 سال از کرمانشاه والي ميرزا محمدعلي. گرديد

 .داد انجام حسيني

 هزينه يهنگفت مبالغ درباري زنان جمله از درباريان از برخي بلکه قاجار انسلط تنها نه شاه، فتحعلي دوره در

 1113 سال در. کرد طالکاري را قبر مقابل ايوان 1818 سال در شاه فتحعلي همسر. کردند حسيني حرم تزيين

 .کرد طالکاري را حسيني حرم هاي مناره زن، همين

 راوانيف شمار و برده يورش کربال به اشرار، با مبارزه نهبها به بغداد حاکم پاشا نجيب 1810 و 1895 سال طي

 .رساند قتل به را ازمردم

 انتخاب پرداختند،مي را هزينه اصل که دربارياني يا شاه طرف از کسي عتبات در تعميرات براي معمول طور به

 طي .پذيرفتند¬مي را کار اين مسؤوليت علما از برخي ميان اين در. داشت نظارت تعميرات کار بر و شد مي

 امام حرم در را مفصلي تعميرات وقت، برجسته علماي از تهراني عبدالحسين شيخ 1831 – 1830 سالهاي

 براي اه هزينه از بخشي که اندگفته. بود شاه ناصرالدين سوي از مالي کمکهاي. داد انجام السالم عليه حسين

 .بود کبير امير مرحوم ثلث از شد، ههزين عبدالحسين شيخ توسط که ائمه، حرم کارهاي انجام
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 در که است الملک اديب از هجري، سيزدهم قرن اواخر در حسين امام حرم بناي از هاوصف بهترين از يکي

 .است داده دست به شده انجام تعميرات و آن سابقه و حرم از جامعي وصف و رفته عتبات به 1831 سال

 1811 سال در حرم وضعيت از ديگري گزارش. است دست رد الدوله سيف از 1810 سال از ديگري گزارش

 1813 سال سال در که عتباتش سفرنامه در هم شاه ناصرالدين خود وي از پيش. است آورده الملک عضد را

 .است داده السالم عليه حسين امام حرم باره در توضيحاتي شده، انجام

 نشاهزادگا يا شاه از اعم قاجارها، توسط حسيني محر در فراواني تعميرات بعد، به قمري 1100 سال حوالي از

 مدهآ شده، نوشته شهرها اين براي که تواريخي و اي¬سفرنامه منابع در تعميرات اين جزئيات. داشت ادامه

 جارت. بودند سهيم اقدامات قبيل اين در نيز عراقي و ايراني برجسته تاجران از شماري دوره، اين در. است

 دسي جمله آن از. داشتند فعال مشارکت امور قبيل اين در مذهب اسماعيلي هايبهره از خصوص به هم هندي

 حسيني، حرم بار اسف وضعيت ديدن با ق 1199 سال در که بود مذهب اسماعيلي هندي الدين سيف طاهر

 .زد جدي اقدامات به دست

 ود اين اميران قاجار، ،صفوي سالطين نام – عراق زيارتي مراکز ديگر بسان – حسيني حرم نقاط درتمام

 طور هب عتبات در ايراني آثار تا گرديد نابود صدام دوره در آنها همگي که شد مي ديده ها کتيبه روي سلسله

 ثمانيع آرشيوهاي در که اسنادي احتمال به و تصاوير برخي کتابها، در تنها ها نام اين امروزه. شود محو کامل

 .است رؤيت قابل مانده، برجاي
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 تاريخ با نه ماند مي فقه با اسالمي نظام

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  11/  11: سايت روي انتشار تاريخ

 

 پرهيز و اسالمي نظام و تمدن در حقوق و فقه اهميت باره در دوستان فتگوييگ محصول حاضر متن: خالصه

 است عرصه اين در زدگي تاريخ از

 چنين اصال. تاس آن دشمن يا بيگانه اسالم تاريخ با نويسنده کند تصور خواند،مي را نوشته اين که کسي شايد

 به ،تاريخ دانش به که آن بر افزون. ندارد موافق روي فعلي زمان و عصر در آن کاربرد نوع با بلکه. نيست

 هاياستفاده سرچشمه نيز را اسالم تاريخ و انبياء تاريخ دارد، باور خود خاص شرايط با دانش يک عنوان

 روزها، ناي که کند تأکيد خواهدمي اينجا در اما. داندمي الهي سنن شناخت براي منبعي و اخالقي کلي، معرفتي

 سالميا نظام بنياد در شکاف رسوخ نتيجه در و اسالمي فقه از شدن دور ابزار اسالم، اريخت ها، دهه اين بلکه

 وستانهد گفتگوي يک در مطالب اين. است شده اسالمي تمدن احياي يا بازگرداندن در نااميدواري نتيجه در و

 .ماند باقي آن گفتاري نثر گرچه درآمد، جواب و سؤال حالت از آن شکل اما شد مطرح

 آمد پديد اسالم تاريخ به نادرست اما تازه رويکرد اخير هايدهه رد

 امر خصوص به اسالم تاريخ رويدادهاي به استناد در افراط نوعي گرفتار ما که است اين اينجا در من بحث

 به رجايشس بايد که دارد وجود هاييمغالطه تطبيقات، اين بيشتر در. ايمشده داريم، دوست آنچه بر آن تطبيق

 هايروش تفاوت درصدديم و شديم وارد ديگري دريچه از ما که است آن مهم اما شود، نقد منطقي، لحاظ

 بهتر شايد .کنيم روشن اسالم تاريخ از کلياتي به استناد با جديد هاي سازي دين با را قديم فقهاي استداللي

 شتهر اين به توجه و شدند زياد ماسال تاريخ مدعيان انقالب از بعد که کنيم شروع اينجا از را بحث باشد

 داليلي اي دليل حتما داشتيم، کم ها حوزه در خصوص به اسالم تاريخ محقق که اين آن، از پيش. يافت توسعه

 و کنندنمي نگاه علم يک عنوان به تاريخ به حوزويان که است اين آن دليل کردم مي فکر زماني. است داشته

 حرفها آن گرا حتي که دريافتم تدريج به اما. بودم دلخور بابت اين از. تندنيس قائل ارزشي آن براي بنابرين

 صوصخ در اما. است دفاع قابل علمي رشته يک که است «تاريخ علم» عنوان به دانشي حوزه، در باشد، درست

 رييشتب شرح به نياز مطلب اين. است شده بيشتر توجه اين انقالب، از بعد خاص، داليلي به اسالم، تاريخ

 رد آلودگي يک سال سي اين در ما که کردم اشاره نکته اين به آن در و نوشتم يادداشتي قبل مدتي. دارد
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 البته. کنيم کشف را آن هايريشه بايد که کرديم پيدا اسالم تاريخ به ناسالم استناد و استشهاد خصوص

 عقب طهمشرو تا توان مي خصوص، به مورد اين در تقريبا و گرددبرمي انقالب از پيش به نگاه اين هايريشه

 يليخ مانزندگي در ما، براي است مقدسي تاريخ که اسالم تاريخ کرديم حس که شد جوري ما شرايط. رفت

 تفادهاس به شروع و کرد پيدا اهميت برايمان اسالم تاريخ ديد اين با. مسلماني دليل به درست دارد، نقش

 انشيعي ما از کمتر هم منابعش و بوديم نکرده کار آن در محققانه مه خيلي که حالي در کرديم آن از افراطي

 وديمب مخالف پهلوي مثل حکومت يک با وقتي مثال. دارد و داشت هم ديگري ايحاشيه داليل توجه، اين. بود

. زمينه اين در کتاب نگارش به کرديم شروع سياسي لحاظ به وقت آن يزيد، و شمر دولت شدمي حکومت اين

 گفتيممي اشرافي به عثمان، گفتيممي پولدار به. است ملجم ابن اين گفتيممي ديديممي بدي آدم وقتي

 دليل، همين به شايد. کرديم پيدا غريبي و عجيب اسالمي تاريخ ذهنيتِ مدت اين در ما. عوف بن عبدالرحمان

 دانشگاهي هاي رشته همه در و کنيم زنده را اسالم تاريخ درس افتاديم فکر اين به انقالب اوايل همان در

 دانشجويان براي دانشگاه در هم انقالب از پيش اسالم تاريخ درس البته. هست هم تاکنون که ببخشيم عموميت

 درس علميه، حوزه در اما داد، ارائه چهل دهه در مشهد در را اسالم تاريخ درس شريعتي. بود انساني علوم

 .است سابقه بي خيلي اين. سني در نه و شيعه رد نه. نداشتيم معنا اين به اسالم تاريخ

 شد؟ مي توجهي بي اسالم تاريخ به علميه حوزه در چرا

 درس اما. است اهميت از دوم درجه در هم فلسفه و تصوف. است فقه دارد و داشته اهميت حوزه در آنچه

 علما که اعتبار اين به بيشتر. است ساده خيلي که اعتبار اين به نه البته. است نداشته اهميت اينقدر اسالم تاريخ

 اريخيت متون وقت، هيچ علما. نداشتند باور حد اين در هم آن معرفتي وسيله يک عنوان به تاريخ به فقها و

 اين رد ما که اين. نگرفتند جدي اصولي استداللهاي از برخي خاطر به دوم و منابع ضعف دليل به يکي را

 قرار هتوج مورد بايد ايمشده انحراف يک دچار مسائل از بسياري براي ماسال تاريخ به استناد يعني زمينه،

 بايد که را خودمان ديني ذهنيت ما مدت، اين در. کنم مي مسأله طرح االن من. شود تأمل آن روي و گيرد

 رپ تاريخي هاينمونه با را هااين همه شريعت، و فقه با را فروعش و کنيم پر عقايد و عقل با را اصولش

 نيم،ک تکيه هاشاخص و مالکها روي که اين جاي به بزنيم مثال متفکر و خوب آدم خواهيممي وقتي. ايمکرده

 ستدر حقوقي معيار اما هست، هم دلچسب ظاهر در البته که رويممي تاريخي هاينمونه و تاريخ سراغ صرفا

 نانآ به راجع گاه و نيستند همه توافق مورد تاريخي، اشخاص که عالوه، به. آيدنمي دست به آن از درماني و

 .دارد وجود نظر اختالف
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 ختاري به مانتوجه( است اخير دوره منظورم) موقع چه از ما که است اين من جدي پرسش توضيحات اين با

 دکتر هب که آنجا تا آن هايريشه و است مهم ميان اين در شريعتي دکتر نقش نظرم به چرا؟ و شد جلب اسالم

 طالحاتاص آن اصل البته که است مارقين و ناکثين و قاسطين باره در او هاي نوشته به مربوط ردد،گمي بر

 در. تاس نبوي سيره که مشهد شناسي اسالم طور همين و است فاطمه فاطمه کتاب.  است درستي تاريخي

 .کرد خواهم اشاره ادامه در که آمد وجود به زمينه اين در آثاري هم قم

 آن از ادهاستف من، مقصود اما داشتيم، قديم از را علوي سيره يا نبوي سيره به مربوط دانش ما که است روشن

 و بينش نوعي القاي در حقوقي معيارهاي و فقه با آن کردن جانشين ترروشن عبارت به و افراطي حد در

 اخالق و امامت درس ما براي گذشته در( ع) ائمه تاريخ. جريانهاست و اشخاص و افکار باره در قضاوت

 به ديم،بو امامت براي نصي يک دنبال به( ع) ائمه تاريخ در. بود شناسي مناقب و خواني فضائل درس. بود

 و» آيه حد در فقط بود، داده رخ عاشورا  در چه آن مجموع از شايد. بوديم اخالق براي درسي يک عنوان

 کارب امام علم حوزه در هم آن تازه که آورديممي در کالمي ـ فقهي بحث آن از «التهلکه الي بايديکم التلقوا

 است؟ شده بحث فقهي معيار يک عنوان به عاشورا روي ما فقهي آثار کجاي در. آمدمي

 نداشتند اعتمادي فقهي استدالل براي تاريخ به فقها

 به. ايمدهش آن متوجه االن ما و نشدند تاريخ متوجه که است بوده فقها ضعف اين بفرماييد شما است ممکن

 دنبال هب بيشتر و بينندمي «واقعة في قضية» عنوان تحت را رخدادها قبيل اين فقها. نيست طور اين نظرم

 ارتعب اين به. بکند تعدي تواند مي موارد همه به خاص مورد از و است فراگير که هستند حقوقي معيارهاي

 و إقليم ألهل ال و عاما يذم فال الحرب أهل من دآلحا المسلمين من الواحد يذم أن يجوز و: کنيد نگاه شرايع

 هو و ال قيل و الحصون من لحصن الواحد ذمام السالم عليه علي أجاز کما نعم قيل حصن أو لقرية يذم هل

 .«يتعدى فال واقعة في قضية السالم عليه علي فعل و األشبه

 تواند،نمي عمومي صورت به اما بدهد، امان حرب اهل از تعدادي به تواند مي مسلمان يک[ جنگ در: ]ترجمه

 بدهد؟ انام تواندمي قلعه يا قريه يک مردم به آيا: سؤال. کند چنين تواندنمي هم اقليم يک اهالي براي که چنان

 زا اي قلعه[ مردمان] مسلمانان، از شخصي که دارد اجازه السالم عليه علي که چنان آري، که است شده گفته

 السالم، عليه علي عمل زيرا است، تر درست اين و شود؛نمي خير، که اندگفته برخي. دهد امان را ها قلعه

 .«ندارد ديگر موارد به تعدي پس است، واقعة في قضية

 تواندمي کاري که است حالي در اين. نيست تعميم قابل و بوده خاصي مورد اين که است آن سخن اين معناي

 .باشد داشته کشش آن بر دال عبارت که است که وقتي اين و باشد نآ در تعميم امکان که شود حقوق مبناي
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 غافل فقهي نباطاست براي ائمه سيره تا گرفته نبوي سيره از تاريخي، عظيم منبع اين از فقها که بگوييم ما اگر

 آن هک است همين درست ايمکرده االن که کاري. بکشيم موجود فقه اين روي بطالن خط يک بايد اند،بوده

 خي،تاري شواهد آن اساس بر احکام صدور و رخدادها کردن تحليل و اسالمي تاريخ باره در رفتارمان با را خط

 .ايمگذاشته کار آخر را حقوق و فقه و ايمکشيده فقه روي

 است ملجم ابن ما مخالف پس است، نشسته فقه جاي به تاريخ

 غالب که رفت پيش جوري اوضاع داشتيم، که ايرويه دنبال به ما، انقالبي جمع و جامعه در من نظر به

 رفتار عنيي. شد بود، تاريخي برداشت اسمش که تصويري اساس بر اسالمي تاريخ ذهنشان ما سياستمدارهاي

 ه،داخل اشخاص از برخي با ملجم ابن ميان مقايسه باره در. کنندمي سنجش تاريخي هاينمونه با را ديني

 اخير ماههاي در دولت به معترضان مقايسه مثل. است انگيز شگفت دارند، اصاشخ از شماري که هاييتحليل

 مفصل ژوهشپ يک موضوع نظرم به تطبيقها اين. شدند تشبيه ملجم ابن به شخصيتها، اين از يکي طرف از که

 .است تريقديم آن ريشه البته. است گرفته صورت تطبيقها اين حجم بيشتر اخير ماهه چند طي. است علمي

 هک است اسالم تاريخ حوزه در سينمايي هايفيلم همين شدن، فقهي جاي به شدن تاريخي مظاهر از کيي

 بود ناي سؤال يک شد ساخته سريالها ديگر و السالم عليه علي امام سريال وقتي. اندگذشته روند همان ادامه

 آنها در داريم اجازه قدرچ است؟ چگونه آن روايي شکل  است؟ تاريخي حد چه تا فيلمها اين محتواي که

 .کنيم داستاني را آن و ببريم دست

 سلمان و ابوذر که بگوييم و بگذريم هم مرحله اين از کنيد فرض. است قضيه طرف يک تنها گذشت چه آن

 اين هعلي کردن حکم مالک تواندمي ما، جامعه افراد با افراد اين مقايسه و اينها، طرح مگر. شناختيم درست را

 رخيب مبناي و شناختمي شريعتي که ابوذري. خواهدمي بخصوص منطق يک بتواند، اگر حتي شد؟با آن و

 يهعل هم وقت علماي از برخي که بود عرب نويسنده آن سوسياليست ابوذر شد، ما ديدگاههاي و مسائل از

 در مه شريعتي و بود کرده معرفي السحار جودت که بود ابوذري ابوذر، آن. گذاشت را اثرش اما نوشتند، آن

 .بود کرده ترجمه فارسي به عربي از را کتاب آن جواني

 رارق خود صادره احکام و سياسي زندگي مبناي را آن هم بعد کرديم، خواني قصه به تبديل را تاريخ اوال ما

 انمسل و ابوذر و مالک از برداشتهايمان باشد، داشته اهميت فقهي معيارهاي که آن از بيش ما، براي. داديم
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 به يا هافق و است ترديد محل بسيار که است تاريخي نقلهاي آنها، پشتوانه که هاييبرداشت. داشت اهميت

 .اندنرفته سراغش به اصولي قواعد با آنها از استفاده انطباق عدم يا نقلها، آن به اعتمادي بي دليل

 وينيآ شهيد که است يادم. نوشتم «ماسال تاريخ در خوانانقصه نقش» عنوان با کتابي 31سال حوالي در بنده

 شستهن ها پله روي مشرکين از برائت مراسم در معابده، ميدان در بعثه، جلوي مکه، در. بود ديده را کتاب اين

 تاريخ رد ايريشه که بسازيم ايقصه توانيممي ما آيا. چيست حکمش ما ايقصه تاريخِ: پرسيد من از. بوديم

 ادبيات رد آنچه شبيه هاييداستان واقع در هاخوانقصه اين که گفتم و دادم توضيح وي براي ندارد؟ واقعيت و

 ايتهاحک آن جايگزين را اسالمي هايشخصيت تدريج به و کردندمي روايت شده، نقل هاديرنشين از مسيحي

 به. کردمي زندگي کوه در که بود زاهدي مثال که اين مثل داستاني. تاريخ نه است ادبيات از نوعي اين. کردند

 باد بر ايمانش و... و بخرد طال خواست مي که ديد را خانم يک دست فروشي، طال يک در رفت آمد، شهر

 مردم رايب اينها. بودند االولياها تذکرة هم شانصوفيانه مدل. بودند شکل اين به هاداستان اين. آخر الي... رفت

 مباني اتخاذ براي حکومت، يک براي آيا اما. دارد عوامانه تحال و کند مي پر را آنها فکر و است خوب عادي

 است؟ مناسب هم شرعي تکاليف و حرام و حالل و حکومتي

 است؟ داده تاريخ مطالعه به توجه قرآن چرا

 مطالب ناي به ما فقهاي شايد چيست؟ براي تاريخ به قرآن دادن توجه همه اين پس بپرسد کسي است ممکن

 در اصولي معيارهاي با بايد نيست، و هست هرچه من، نظر به اما. است مهمي سؤال هم اين. اندنکرده توجه

 .گيرد قرار فقهي استنباط مسير

 خداوند از که خوانيممي را نوح حضرت سيره بعد. بخوانيم انبياء تاريخ ما که است آمده قرآن در کنيد فرض

 ينا از خوارجي ساده استنباط يک بخواهيم اگر. نگذارد باقي زمين روي را کفار از احدي که است خواسته

 ورط اين فقيه يک اما. بکشيم غيره و پيرمرد و بچه و مرد و زن از را کفار همه که است همين بکنيم آيه

 حکم يک بودن اسالمي براي آيا ثانيا. نه يا است حجت قرآن ظاهر که کند مي بحث اوال. کندنمي استنباط

 معناي هب ابراهيم دعاي آيا ثالثا کرد؟ تمسک است گفته آنان زبان از يا انبياء باره در قرآن آنچه به توان مي

 نمعي مجوزهاي کشتن و نبرد براي که آيه همه آن با معارضي هيچ آيا رابعا، است؟ آن مصداق کردن اجرايي

 هاده و ندارد؟ رهغي و زن و پيرمرد و بچه از استثنايي هيچ آيا خامسا ندارد؟ دهد مي شده تعريف و محدود و

 من االرض علي التذر رب» است فرموده نوح حضرت که را آيه اين اگر شما که حالي در. ديگر مشکل

 نب عبداهلل) حامله زن بدهيد، است مقدسي و دينداري مدعي هم خيلي که خارجي يک دست «ديارا الکافرين

 بين از را کفار همه تا کشد مي هم را داخل بچه و دردمي هم را او شکم کشد، مي هم را( ارت بن خباب
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 االن. دارد اصلهف قدر چه فقهي استنباط با تاريخ به تمسک که بينيد مي. باشد رسيده ثواب به و باشد برده

 ار مطالب آن اگر شما که حالي در کنند،مي صحبت طور همين اندشده انقالبي که ما خوانان روضه از خيلي

 .داندنمي استدالل قابل هم را آن يک صد بدهيد، فقيه يک به

 حيطه در تاريخ روند مجموعه از عبرت و آموزي درس تاريخ، به قرآن دادن توجه علت از ديگري بخش يک

 :آيه اين مثل. الهي هاي سنت و قواعد. است صالح و فساد يا عدل و ظلم تعريف

 تَعْمَلُونَ، کَيْفَ فَيَنْظُرَ الْأَرْضِ فِي يَسْتَخْلِفَکُمْ وَ عَدُوَّکُمْ يُهْلِکَ أَنْ رَبُّکُمْ عَسى

 هک نگردمي آنگاه کند،مي زمين در آنان جانشين را شما کرده، هالک را شما دشمنان شما، پروردگار که بسا»

 .کند آشکار ما بر را سنت اين تواندمي تاريخ، به توجه. «کنيدمي چه

 هب دادن توجه آن مهم بخش يک. ندارد تاريخ به ما نهروزا استداللهاي و استشهادها نوع به ارتباطي اين اما

 داوندخ که اين مثل. است اخالقي منبع يک عنوان به انبياء شخصيت به دادن توجه هم، قرآن سوي از تاريخ

 و حرام و حالل شرعي، مسائل در کند نمي توصيه ما به اما. کندمي تکيه صالح عبد عنوان به خود انبياء روي

 قواعد اساس بر تنها ما. دهيم انجام ما کردهمي عادي زندگي در او که کارهايي همان بشعي مثل حقوقي

 شده رفتهپذي نصوص تازه و دهيم قرار تکاليف مبناي را امام و پيامبر عمل توانيممي که است خاصي اصولي

 .گذاريموا را صدها و بچسبيم را يکي که آن نه کنيم، حل را تعارضاتش اصولي، قواعد پرتو در را

 نآ مهمش ضرر يک کنيم، استناد تاريخي نقلهاي به کارها دادن نشان شرعي براي ايمکرده اراده ما که اين

 ارهاک اين سپردن اما است، دقت و احتياط اهل فقه. ايمکرده بيرون عمل دايره از را فقه آن، ازاي به که است

 نشيني قبع فقه وقتي. کند نشيني عقب فقه تا ودشمي سبب خوانها، روضه و خوانها قصه و منبريها دست به

 تواندمي که استوار و ثابت حقوق علم يک داشتن از ماند،مي بهره بي استوار نظام يک داشتن از جامعه کرد،

 که تنيس اين حرف اين معناي. باشد محروم بياورد، ارمغان به جامعه براي را ثبات و باشد مردم منافع حافظ

 است کاري اين. باشد مندضابطه که است اين معنايش بلکه. هست که نيست گيري ختس حقوق و فقه در

 .داستاني و ايقصه تاريخ آن از بدتر و تاريخ نه کند،مي فقه که

 کندنمي حکم کسي عليه اما دهد مي نشان را مسأله سابقه اسالم تاريخ

 ينماييس فيلم يک قالب در يا هنر، زبان به آن، غير يا باشد اسالم تاريخ از تاريخي واقعه يک نمايش با من

 داديم، نهاآ به ديني عنوان وقتي. دارم مشکل آيدمي وجود به ادامه در که هاييتطبيق با بلکه نيستم، مخالف
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 مه انسان که اخالقي کلي اصول مطابق هم آن اخالق تقويت براي کارها اين. استدالل محل و شودمي مقدس

 .دارد مشکل شود، حقوقي مبناي که اين اما است، خوب کند مي تأييد هم دين و کند مي درک

 شود، استفاده قابل بيشتر تاريخي اطالعات خاص، اصطالحاتي بردن بکار با شود مي تالش هم مواردي در

 يگر،د طرف از تاريخي برداشتهاي طرف، يک از مذاهب بين تاريخي نظرهاي اختالف که است آن واقعيت اما

 نمي او ياآ کنيد، مي تشبيه يزيد و شمر به را کسي شما وقتي مثال. دهد نمي را کار اين اجازه دن،ش ايقصه و

 جدا ار تطبيق دو اين تکليف که دارد وجود اي محکمه چه کرد، چنين اگر کند؟ تشبيه آن به را شما تواند

 سيک شايد باز غيره، و زبا سگ و کش آدم خمر، شارب و باشد الفساد ظاهر طرف يک اگر البته خوب،. کند

 پايين يا تادهايس باال کسي که اين صرف به. چطور؟ بود هم مثل رفتارشان دو هر اگر اما بکند، تطبيقي بتواند

 جدا فصر به شود، جدا دولتي يک از کسي که اين. شودنمي حل ها تطبيق و استنادها قبيل اين مشکل که

 افکن نفاق به متهم و شدند جدا عباسي و اموي حکومت از هم ما( ع) ائمه خوب. شود نمي خارجي که شدن

 مهم ندارد، اهميت که اين. زنند مي را اتهام اين کنيد، مالحظه را عاشورا صبح همين. شدند انداز اختالف و

 اگر االح. است سازگار اسالم حقوقي مباني با يک کدام زياد، ابن رفتار و( ع) حسين امام رفتار که است اين

 معيارهاي باز هم آنجا کنند، شورش او عليه زبير و طلحه باشد، حاکم المؤمنين امير کنيد فرض باشد، آن عکس

 ،کردند مي اعالم عثمان قاتل را امام که آنها ادعاي تأثير تحت کسي که اين نه زند، مي را اول حرف حقوقي

 حقوقي و فقهي معيارهاي و طرف، کي از ها آدم رفتار مهم. کند محکوم را حکومت و بداند انقالبي را آنان

 و شد، منحرف پس شد، جدا حکومت از کسي يک که اين. است ديگر طرف از اصولي ضوابط اساس بر

 اصطالحات اين با هاسال ما متأسفانه. شودنمي حل مشکل حرفها، اين صرف به آمدند، ديگران و ديگري

 در. اندآمده و اندکرده قبول را ما حرفهاي ديگران که بوديم خوشحال و زديم کنار بودند منتقد که را مردم

 وسفندگ را مردم و دانستندمي چوپان را حاکم مثال. داشت را پيامدها همين که بود فرضهايي پيش هم گذشته

 وامع همان که مردم که گفتندمي و کردندمي تکرار را فرض پيش اين. کردندمي ياد رعايا باعنوان آنها از که

 .کنند گوش را هاچوپان حرف بايد هستند کاالنعام

 ارد،د معيار نادرست و درست آنجا ندارد، وجود تحليلها قبيل اين که ديد خواهيم برويم، فقه دل به ما اگر

 رچهه. باشد مبنا آن بايد گفت فقه هرچه. عرفي و انساني گاه و است الهي معيار گاه. دارد معيار ظلم و عدل

 .کند عمل قانون و فقه اساس بر که قاضي هم آن باشد، مبنا بايد گفت قاضي و محکمه

 همه به وانبت که نيست دقيق حد اين در ما تاريخي منابع که است اين کنيم توجه بايد که ديگري نکته يک

 در که دقتي تاريخ در اصال ثانيا. اندنوشته ما مخالفان را اينها از بسياري اوال. کرد استناد شده زده حرفهاي
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 ينيدب مي کنيد مالحظه که را طبري تاريخ از صفحه يک شما. است نداشته وجود بوده فقهي روايات ناداس

 در اما ندارد، وجود اصال واقع به رسيدن براي راهي بگويم خواهمنمي. است آمده آن در متناقض خبر چند

 .فهميد نادرست از را درست دقيق تواننمي موارد غالب

 فقه رد معرفتي منبع يک عنوان به تاريخ اساسا که است اين کنم عرض خواهممي آنچه ثقل نقطه حال، اين با

 شرايط و شود رعايت آنها در حکمت مقدمات تمام فقها قول به وقتي هم آن ديني نصوص. ندارد اهميتي

 اين از ،تواريخ در اگر. است استناد قابل باشد، درست سندي لحاظ به که آن به مشروط باشد، داشته را الزم

 استدالل ايبر صالح اصول علم منطق زير از که آن به مشروط باشد، استناد مورد تواندمي باشد، نصوص قبيل

 .شود شناخته

 است؟( ع) حسين امام زمان زمان، االن

 حسين امام زمان در که شاه زمان در ما خوب،. هستيم( ع) حسين امام زمان در ما که شود مي گفته گاهي االن

 تماما 11 بهمن 11 جمعه روز در مشهد جمعه خطيب سخنراني هستيم؟ حسين امام زمان در هم حاال ،بوديم

 حسن امام زمان در ما که شود مي گفته گاهي. است حسين امام زمانه همان ما، زمانه که بود نکته اين اثبات

 تيم،هس(  ع) صادق امام زمان در يا!. کنيد صلح همديگر با بياييد هم شما کرد، صلح حسن امام و هستيم( ع)

 کند؟يم ثابت را چيزي چه کردنها استناد نوع اين. بکنيم فکري کار مثال بايد اند، شده زياد فکري ملحدين

 اين ياآ است؟ بوده طور همين استدالل و استناد در ما فقه بر حاکم رويه آيا. کندمي مشخص را تکليفي چه

 با هافق نزد آن شرعيت که است کلي معيارهاي است مهم آنچه رسد،مي نظر به است؟ داشته سابقه ادبيات

 صدر هاي دوره به را دوره هر زماني، يک تا که است جالب. باشد درست دارند، که الزمي احتياطهاي همه

 کرده يهتشب انقالب اول به را ما امروز زمان که شده مستدل و محکم تاريخ طوري حاال کردند مي تشبيه اسالم

 ،است محکوم پس است صدر بني مثل فالني. کنند مي مطرود و محکوم را ديگران کرده صادر حکم آن از

. کنند مي هعرض مردم به سخن اين روي را سنگيني ذهنيت يک ترتيب بدين. کند مي عمل منافقين مثل فالني

 و داندمي غيره و هغير و زبير و طلحه يا زيد و شمر يا ملجم ابن را مخالفش باشد، کس هر دست در بلندگو

 .شود مي مستدل و ثابت چيز همه گويي گردن، رگ کردن برجسته و ابرام و اصرار با

 شودنمي اثبات تاريخ با حقوقي ـ فقهي قضاوت و حکم هيچ

 بحث در. کرد اثبات تاريخ به استناد با تواننمي هيچگاه را فقهي حکم يک که باشيم داشته توجه بايد ما

 با تواننمي را قانوني و حکم اما است، نبوده چيزي چه و بوده چيزي چه زماني چه بگوييم متوانيمي تاريخي
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 بين عميقي فاصله يک هميشه. طلبدمي را خود خاص مشروع منابع حکم. کرد صادر تاريخ به استناد

 .است داشته وجود فقه و تاريخي هايداستان

 خيلي آنها زا برخي که بينيم مي کنيم نگاه الهي اديان به يوقت. ايمشده زدهتاريخ خيلي که است اين واقعيت

 هانيس ها،مسلمان ميان در. دارند تکيه خيلي تاريخي هايمناسبت روي يعني. هستند تقويمي و تاريخي

 و شود رپ کامل شکل به تقويم اين که مانده کم يعني. ايمشده تقويمي واقعا ما. ما اندازه نه اما هستند تقويمي

 ما. يمآينمي کوتاه چيز هيچ سر و کنيممي اضافه هم مرور به. باشيم داشته مناسبت چند روز يک در يحت

 .خورديم ما بحث درد به ايحاشيه طور به که باشيد داشته ذهن در را اين. هستيم تقويمي و تاريخي هاشيعه

 چهاردهم قرن اول هاي دهه همين در عثماني دولت که وقتي در هاسني که است اين هم ديگر نکته يک

 زمان، اين از. شدند روبرو حکومت و دولت بودن شرعي يعني پرسش اين با بود، اضمحالل شرف هجري،

 به نبوي سيره روي که بود وقت اين تازه. هستند ما بر مقدم قدري اينجا در. کردند تاريخ به استناد به شروع

 ارهب در کتاب جلد ده چند سالها آن در. کردند ستفادها و تکيه حکومت کردن شرعي براي منبع يک عنوان

 استناد با هست، اسالم در حکومت همه از تر مهم و چيز همه که تصور همين و شد نوشته اسالمي حکومت

 .گرفت قرار تأکيد مورد تاريخ به

 است حقوق و فقه به تاريخيش گذشته در اسالمي تمدن قوام

 اسالم زا مقصودمان و هست اسالم در چيز همه بگوييم خواستيم که باشد اين ما زدگي تاريخ اين ريشه شايد

 دارم قبول. نيست اين ماجرا همه. بود هم تاريخي متون و اسالم تاريخ بلکه نبود، مرسوم فقه منابع و فقه فقط،

 و ديوق و حدود و است ترمقبول و ترعمومي و تر راحت عليه، و له کردن حکم براي تاريخ از استفاده که

 و سمت اين به را شما و باورم اين بر ديگر، زاويه از من که است آن حقيقت اما. ندارد را فقهي احتياطات

 اما ،است حق است انساني – اسالمي هايآموزه بر مبتني که تمدني عنوان به اسالمي تمدن که برم مي سو

 چون نجم،پ تا دوم قرن در شما ببينيد. وانيخ قصه و گويي تاريخ به نه است فقه به دوامش، و قوام تمدن، اين

 عنيي فقه اساس بر شود مي تالش. داريد استواري تمدن يک است، محفوظ مردم حقوق است، نيرومند فقه

 ثلم کسي يک حاال. بدهيد حل راه آيد مي پيش که مشکالتي براي اصولي، هاي روش عالوه به فقه منابع

 ترحديثي ، هاحنبلي و ها مالکي مثل ديگري کند،مي عمل و دهدمي فتوا تر عرفي و تر آزاد ها حنفي

 مي جاتن را شما فقه کرديد، گير هم اگر داريد، ثبات کنيد، کار فقهي شما اگر. است مهم اين اما. انديشيدمي

 که است ناي به کار خوبي اما کنند، پيدا حلي راه کرد، گير کارشان خيلي اگر که ندارند اين از ابايي فقها. دهد

 شوديم اظهار که آنچه به واقع در من. کند مي تغيير آنان آراي سختي به. دارند را الزم احتياطات و کلي قواعد
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 ناي معنايش اين. درآيد اسالمي فقه از تمدني که زاويه اين از هستم، پايبند هست، اسالم در چيز همه که

 دل از که ستا اين معنايش بلکه باشيم، داشته اسالمي منابع يا اسالم تاريخ در نصي کاري هر براي که نيست

 ـ اسالمي تمدن يک توانمي است، شرع و عقل تعامل حاصل آنها از بسياري که شرعي قوانين مجموعه اين

 .کرد ايجاد معنوي

 مهدوي دولت عنوان تحت آينده تاريخ به استناد

 مبناي را علوي حکومت تواريخ همين به استناد با برخي حاال تا. است افتاده اتفاق هم ترتازه نکته يک حاال

 که اوضاعي اين. آينده تاريخ يعني. است شده مطرح مهدوي دولت و حکومت اخيرا. بودند داده قرار کار

 در که ينقلهاي اساس بر را آينده تاريخ بلکه کندنمي بسنده گذشته، تاريخ به ديگر هستيم شاهدش امروز

 رايب که ديديد. کندمي بنا است، تأمل محل آنها از بسياري و آمده الزمان آخر باراخ و فتن و مالحم کتابهاي

 ناداست( ع) مهدي حضرت ياران ميان در زنان تعداد به باشند، منصب صاحب توانند مي زنان که اين اثبات

 وش،ر و منبع لحاظ به است، بوده ما فقهي کتابهاي در که روالي با اينها اندازه چه که کنيد دقت حاال. شد

 کند؟ استناد شرعي حکم استنباط براي روايات قبيل اين به که ايدديده را ققيهي آيا. دارد فاصله

 من رنظ به اين کنيد؟نمي صحبت حرام و حالل از چرا انقالب اين در گفتمي فقيهي عالم يک وقتي، يک

 اريد دين: گفت بايد زرگترب دايره يک در کجاست؟ در جايش حرام و حالل بحث. است جدي پرسش يک

 هک است قوانين و قواعد و اصول سري يک حفظ به حکومت عرصه در خصوص به دينداري چيست؟ به

 آثار زا يکي. کنيم مي فکر تاريخي و ايمگذاشته کنار را قواعد اين ما. است شده شمرده بشر سعادت ضامن

 بعد. شمريممي مجاز را کاري هر به نزد دست حکومت حفظ براي که است همين کردن فکر تاريخي اين

 با ما تتفاو. است بيشتر آن عکس زمينه، اين در قضا از که کنيممي استناد تاريخي شواهد از برخي به هم

 ندگفت مي آنها اما داريم، حرامي و حالل داريم، شرعي نصوص يک گفتيم مي ما بود؟ چيز چه در مخالفانمان

 و رعيش نصوص پايبند که بود همين اساسش تشيع،. کرد توانمي اريک هر نظام و حکومت مصلحت براي

 .کردمي متهم افراطي اجتهاد به را ديگران و بود اصول

 است شده گسترده خيلي حسين امام و عاشورا حوزه در ما تاريخي استنادهاي

 اشوراع داستانهاي در آنچه از بايد که گفتيم و کرديم مطرح را عاشورا بحث و آمديم قبل سال پنجاه چهل ما

 سياسي هاستفاد اين قاجاريه يا صفوي دروه در که کرديم بحث. بود درست کار اينجاي تا. کنيم استفاده آمده

 و شد تهنوش جاويد شهيد اسم به کتابي يک بعد. کردندمي فکر گريه به فقط و فقط زمان آن در. است نشده

 تالش اين اصل. درآورد را آن قوانين از برخي و اسالمي حکومت عاشورا، تاريخ از خواست بار اولين براي
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 رنظ به مشخص؟ سياسي شرايط يک محصول يا بود، فقها منطق همان چهارچوب در اينها آيا اما بود، خوب

 ديدند، را شرايط اين وقتي بودند، تر دقيق قدري که افرادي. بود مؤثر ما زدگي تاريخ در هم کتاب همين من

 کرده، جنگ( ع) حسين امام چرا که اين. کنند حل را تاريخي استنادهاي اين در موجود تعارضات خواستند

 يفقه استناد است، امري اينها داليل و تاريخ که است اين مشکل اصال. است کرده صلح حسن امام چرا و

 قرار دخو فقهي سرمشق را رخدادها اين بتوانيم که اين يعني کردن استناد. ديگر امري قضايا اين به کردن

 قراراست براي ما. است حاکم فقهي استنباط بر که باشد قواعدي و اصول علم چهارچوب در بايد اين. دهيم

 اوال نيمک برپا درست تمدني خواهيممي اگر. تاريخ به نه داريم نياز حقوق و فقه به مدت دراز در اسالمي نظام

 بي اريخت به هم همين براي و داشته گذشته در فقه که است بوده روشي اين. کنيم درست را حقوق علم بايد

 هاساعت. آورنددر فقهي حکم آن از بتوانند که هستند نص اسير نيستند، تاريخ اسير ما فقهاي. است کرده محلي

. اردد حکمي چه بر داللتي چه حقوقي لحاظ به شده نقل امام يا پيامبر از که ايجمله اين که کنندمي بحث

 .ايمداده دست از عمل صحنه در اما داريم، ها حوزه در را اين ما. دارد ارزش ما براي خيلي اين

 گسست هم از را ايران حقوق، گرفتن ناديده با نادرشاه

 فقه و قوقح علم به خيلي آن، از ناشي وبشوييهاي بلو و انقالب شرايط که اين آن و هست ديگري نکته البته

 عاطب. نيست آن درستي معناي به لزوما اما کندمي تحميل شرايط را ناي و گذارد،نمي وقعي وحرام حالل و

 به ارد،د مزايايي که طور همان انقالب ببينيد. يابد ادامه که اين نه شود جبران بايد انقالب از بعد بالفاصله

 هدپوسي صفويه حکومت. رودمي دست از هم درست مسائل از برخي دهد،مي تغيير هم را روال که اين دليل

 اسربازه وقتي. داد نجات سربازانش کمک با را آن و آمد شاه نادر. کردند تصرف را ايران افغانها. بود شده

 جدمسا موقوفه هايزمين و آمد آورد؟ مي کجا از نادر. خواستندمي پول کردند، بيرون را افغانها و کردند جنگ

. کنيم مي دعا را شما و خوريممي ما است، موقوفه اينها: گفتند علما. کرد تقسيم خود افسران بين را مدارس و

 بسياري اه موقوفه اين رفتن با که شد اين نيتجه شد؟ چه نتيجه. داشت نگه را کشور شود نمي دعا با: گفت

 يک بينيد مي. شد اداره افسرها با کشور و شد سست تحصيل و علم. داد دست از را درآمدش مدارس از

 بين از هم قاخال که است آن وضعيت اين اخالقي نتيجه. کنيد کنترل بايد شما که آيدمي پيش سختي شرايط

 ضعيتو اين شرعا تا رسد مي راه از کسي هم بعد. شودمي سست هم فقه و حقوق و قانون به پاينبدي. رودمي

 ندک کيهت تاريخ و ضعيف نصوص به است مجبور. بافد مي ريسمان و آسمان که است وقت آن کند، توجيه را

 .دهد ارائه موجود وضعيت توجيه براي تاريخ از را خود هاي برداشت و

 متکلم و فيلسوف نه خواستمي فقيه صفوي، نظام تأسيس براي طهماسب شاه
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 کشور و کرد را فتوحات اسماعيل شاه آمد، کار روي صفويه دولت وقتي. بزنم هم ديگر تاريخي مثال يک من

 هقص. بود زياد خوان کالم و دان فلسفه عالم ايران در. بود طهماسب هشا نوبت حاال. کرد صفوي را ايران

 مي فقه کشور، اداره براي که فهميد او. دريافت فراست به را نکته يک طهماسب شاه اما. بود زياد هم خوان

 براي. بود شيعه هم او. بود اصل آن شيعي نوع از اسالمي فقه. بود نيامده که غربي حقوق زمان آن. خواهد

 اينها هب گفت او. کردند معرفي بودند دان کالم و خوان فلسفه که را علمايي صدارت، و االسالمي شيخ مقام

 وقت آن ايراني عالم در که بود چيزي چه عاملي جبل عالم در خواهد؟ مي عاملي جبل عالم. ندارد نيازي

 قوه اين. دکر اداره را قضائيه قوه. کرد هادار را کشور شودنمي فلسفه و کالم با که دريافت او. فقه همين نبود؟

 قوه در. بداند را الهي حدود و حقوق و احکام ثغور و حدود. باشد فقيه بايد قاضي. باشد فقيه دست بايد

 چيزي که اريخيت کليات به استناد. ندارد ايفايده که گوييکلي حرف. خوردنمي درد به تبليغاتچي که قضائيه

 حرام و اللح و باشد آشنا قوانين با و بداند درستي به را حقوق و فقه که باشد کسي بايد. کند نمي روشن را

 .بشناسد درست را

 کرد استوار را فقه و برانداخت را خواني قصه بنياد کرکي

 اندازه چه آمد، ايران به که است عاملي جبل فقهاي همين از که کرکي محقق که است اين از من شگفتي

 در راييس داستان آمد، کار سر صفويه دولت وقتي. است جالبي مثال اين. بود کرده جهتو نکته اين به خوب

 تشخصي که داريد توجه. بود خراساني ابومسلم داستانها، اين در محورها از يکي. بود شايع خيلي ايران

 قدرت به ار عباسيان که بود او. هاست عباسي طرفدار او. نيست شيعه تاريخ در مثبتي شخصيت ابومسلم،

 يک ن،قرو طول در که است اين جالب نکته اما. نيست هم ما ائمه تأييد مورد. شد کشته آنان تيغ با و رساند

 يعيش هاي شخصيت با حتي. شد محبوب تدريج به و گرفت شکل آدم اين اطراف در داستاني تاريخ جور

 اينها که شد متوجه او. شد باطل ايهداستانسرايي اين متوجه آمد، ايران به کرکي محقق وقتي. خورد گره هم

 اين ردنک جمع به فتوا فقيهي يک که هستيد شاهد شما بار اولين براي. است واقعي غير و عوامانه حد چه تا

 حقوقي امنظ و کرده داستانها آن جانشين را فقه کرد سعي فقيه، اين عکس، به. دهد مي باطل هايداستانسرايي

 .کند استوار را صفوي دولت

 بلکه ايران در فقط نه اين. کندمي فقهي بحث کلي ساده، امر يک تغيير براي که است اين در حقوق ميتاه

 اين. ندباش داشته  احترام بيشتر بايد دانان حقوق باشد، علم ترين مهم بايد حقوق. است معمول دنيا همه در

 حقوق که آن به مشروط البته. است داشته را مناصب باالترين فقيه علميه هاي حوزه در که است درستي چيز

 .کند دفاع آن از و بشناسد خوب را
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 گردد؟ مي باز اي دوره چه به اسالمي وحدت پيشينه

 فريانجع رسول: نويسنده

 1111/  18/  18: سايت روي انتشار تاريخ

 

 اسالمي وحدت به مربوط مباحث پيشينه موضوع در است ايمصاحبه متن: خالصه

 جعفريان رسول با بهار روزنامه  مصاحبه

 انگيزه با هربار و رسد مي گذشته قرن دو يکي يعني اخير دوره اين از پيش به اش، سابقه وحدت، هاي بحث

 به واکنشي است شده مطرح وحدت با ارتباط در سال 190 طول در آنچه. است شده مطرح متفاوتي هاي

 ردندک احساس مسلمانان. است گرفته صورت غرب و اسالم جهان ميان که بوده نبردهايي و استعمار فشارهاي

 که بود اين احساسشان واقع در. کنند مقاومت دشمن برابر در توانند مي بهتر کنند حفظ را وحدتشان اگر که

 ودشانخ مطامع به و کنند مي استفاده ايشان عليه آن از تر راحت دشمنان باشد آنها ميان مذهبي شکاف اين اگر

 کرف وحدت مساله روي کرد وادار را مسلمانان سياسي لحاظ به که است اي انگيزه ترين مهم اين. رسند مي

 از اشين بيشتر که باشد داشته وجود است ممکن هم ديگري هاي انگيزه البته. کنند دنبال را بحث اين و

 اين هب خواهم مي کنم اشاره ها انگيزه آن به آنکه از پيش من. است مسلمانان براي سياسي و مذهبي دلسوزي

 طرحم سني و شيعه ميان وحدت بحث نيز اسالم اوليه قرون در حتي و گذشته قرون در که کنم اشاره نکته

 است ممکن. شد مطرح وحدت بحث ايران شهرهاي از برخي در هجري ششم نقر در مثال براي. است بوده

 تا شد مي تالش هرحال به اما نباشد است مطرح االن که هايي بحث مثل زمان، آن در وحدت مباحث فرم

 .شود کمتر فاصله اين

 و علويان نميا زيادي منازعات که زماني در درست ميانه دوران در موضوع اين گوييد مي شما آنچه براساس

 است؟ بوده مطرح داشت، وجود تسنن اهل

 قهتفر مسائل از برخي تسنن اهل متفکران با همراه کردند تالش ها دوران همه در شيعي متفکران واقع در

 لمايع از برخي پنجم و چهارم قرون در. کنند بيشتر سني و شيعه ميان را وحدت و ببرند ميان از را افکن

. کنند برانج را گذشته مظالم( ع) حسين امام باره در هايي کتاب نوشتن با تا کنند مي تالش حنفي و شافعي

 ار متفکراني ري، شهر در ششم قرن در مقابل، در. است جمله اين از حنفي خوارزمي الحسين مقتل کتاب
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 هرهايش هاي سني اينکه هواي به کنند کمتر را سنت اهل برابر در تشيع هاي تندي کردند مي سعي که داريم

 .کنند زندگي تري راحت خيال با اطراف

 وردهآ هايش انديشه در را سني و شيعه ميان تقريب که است بوده دوران اين در متفکري خاص طور به آيا

 باشد؟

 مراکز از يکي که ري در هجري 910 حوالي در که بود شيعي متفکران از يکي رازي قزويني عبدالجليل بله

 تئوريک و جدي شکل به که است کساني نخستين از يکي و کرد مي زندگي بود رروزگا آن جهان نشين شيعي

 را مذهب دو اين ميان هاي فاصله تا کرد زيادي تالش و کند مي مطرح را سني و شيعه ميان وحدت بحث

 مي قدن شيعه درباره را خلفا افراطي عقايد از برخي «النقض» کتاب يعني خود ارزشمند کتاب در او. کند کم

 جريان دکن مي تالش وي سياسي لحاظ به. کند مي معتدل سياسي لحاظ به را تشيع نظرات از برخي و ندک

 شاهد دوره اين در ما چون است درست او حرف. کند نزديک سلجوقيان يعني وقت حاکميت به را شيعه

 زوينيق يلعبدالجل. هستند مشغول اداري مشاغل خصوص به دولتي مناصب در شيعيان از برخي که هستيم

 شيعه سادات از يکي عقد به را خود دختر طوسي، الملک نظام خواجه که دارد هم نکته اين به اشاره حتي

 .است درآورده ري

 به تيابيدس براي که دانست تشيع هاي تئورسين نخستين از را قزويني عبدالجليل توان مي نوعي به پس

 است؟ دهکر مطرح را مسلمانان ميان وحدت بحث معتدل حکومتي

 رونق در خصوص به شيعه هاي تئورسين ترين مهم از يکي رازي عبدالجليل اي انديشه و فکري لحاظ به

 کنم اشاره را نکته يک بايد. کند مي مطرح را ها انديشه اين که نيست کسي تنها او اما. است ايران تاريخ ميانه

 .کرد مذهب اين ميان وحدت به زيادي کمک نيز هشتم و هفتم ، ششم قرون در تصوف گيري شکل که

 ستنده نزديک تسنن اهل به آن فرق از برخي و ندارند زيادي مذهبي حساسيت متصوفه دانيد مي که همانطور

 و آورد مي فراهم هم با را دو اين نزديکي براي الزم زمينه دليل همين به. شيعي اعتقادات به هم برخي و

 مغول مانز در درست و هفتم قرن در. باشند داشته بيشتري ليتفعا قرون اين در شيعه علماي شود مي باعث

 اب همزمان و برسد مقام باالترين به است مذهب شيعه عالم يک که طوسي نصير خواجه که هستيد شاهد

 بدون و آورد گرد را تسنن اهل و شيعه دانشمندان و انديشمندان از گروهي مراغه در خود رصدخانه ساخت

 مي ار شيعه بزرگ عالم حلي عالمه. کند مي فراهم را هايشان انديشه انتشار اجازه کدام، هيچ به اجحافي هيچ

 از يکي و ودب ارزش با بسيار شيعه فقه تکميل در هايش انديشه که دانست نصير خواجه شاگرد نوعي به توان

 اين در ما اينها جز به. کرد زيادي تالش مذهب دو اين ميان مذهبي اختالفات دامنه کردن کم در که کساني
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 هايي لهفاص کردن کم قصد که هستيم زيادي سني و شيعي متفکران و دانشمندان نظرات انتشار شاهد قرون

 و است داشته وجود فرقه دو اين ميان نخستين اختالف که چند هر. دارند را آمده وجود به تاريخ طي که

 .شد اختالف باعث تاريخ طول در سپس

 وجود به (ص) اکرم پيامبر جانشيني سر بر ساعده بني سقيفه و خم غدير ماجراي زا بعد که اختالفي يعني

 آمد؟

 به يامبرپ جانشيني سر بر که هايي بحث و اسالم صدر همان در شيعيان و تسنن اهل ميان اختالف ريشه بله

 دانيد مي که همانطوري. زد دامن اختالف اين هاي ريشه بر اميه بني گرفتن قدرت اما. شد آغاز آمد، وجود

 شدهن اي عمده نزاع آمدن وجود به سبب اختالفات اين اميه بني حکومت آمدن کار روي از پيش تا تقريباً

 و بيت اهل با خشن و آشکار دشمني بر را بنا جانشينانش، و معاويه خود خصوص به و اميه بني اما. بود

 در اميه بني. آورد وجود به را خونيني ئلمسا و شود تر عميق اختالفات شد باعث همين و گذاشتند شيعيان

 آنها ينکها با عباسيان يعني بعدي دوران در اما. بودند شيعيان و ائمه به حرمت هتک و توهين بنيانگذار واقع

 بيشتر لويانع تعبيري به و شيعيان بر را فشارها شيعي شعارهاي با دانستند مي ائمه و پيامبر خانواده از را خود

 تيمد از بعد اما آمدند کار روي شيعه موافق هاي انديشه و علوي شعارهاي با اينکه با هم باسع بني. کردند

 و بودند فتهر پيشتر اميه بني که رفتند را راهي و گذاشته را شيعيان با مخالفت بناي سياسي مطامع دليل به

 دش باعث همين. رفتندگ پي را کشي علوي روند و شناخته رسميت به رسمي مذهب عنوان به را آنان مذهب

 مذاهب به عباس بني. برسد اسالم جهان سراسر به بصره و کوفه شهرهاي از و شود دار دامنه اختالفات

 اسخپ بي اقدامات اين البته. کنند اذيت و آزار را شيعيان تا کردند مي مالي کمک شيعيان دشمنان و مخالف

 انزم همين در. دادند مي انجام متقابل رفتارهاي با ار ها حرکت از برخي تالفي نيز شيعيان و ماند نمي هم

 هزينه زيادي بسيار مبلغ ساالنه. هستيم طرف دو از و گروه دو سوي از رفتارهايي چنين شاهد ما نيز کنوني

 نيز ار شيعي انديشمندان از برخي و دارد پي در نيز را هايي واکنش که شود مي شيعي ضد  مقاالت و نگارش

 الماس صدر در موضوعات اين. گرفت مي صورت هم عکس به ها واکنش اين. کند مي گوييپاسخ به مجبور

 با اخلف ميان اين در. شد سني و شيعه ميان شکاف شدن تر عميق باعث عباسي و اميه بني خلفاي زمان و

 و انشيعي پيش از بيش سرکوب و آمدند مي بر مخالف علماي تحريک به تسنن اهل علماي از برخي کمک

 جهان کردن يکپارچه قصدشان که شيعه علماي همه اين با. داشت همراه به را وحشت و رعب فضاي يجادا

 آنها هاي مريض از و شود خوانده نماز سنت اهل جماعت ائمه سر پشت که کردند مي توصيه بود اسالم

 اتاختالف اين شهري حال هر به اما. داشتند اختالفات اين کردن کم براي بسياري هاي تالش و کنند ديدن

 .بود نکات اين از تر گسترده
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 تربيش شيعي، حکومت ترين مهم عنوان به صفويه دولت آمدن کار روي از پيش يعني هجري نهم قرن تا

 بروز شاهد دولت اين آمدن کار روي از بعد که حالي در. شود مي مختص شيعيان اذيت و آزار به منازعات

 .هستيم عثماني مذهب سني دولت با ايران بمذه شيعي دولت ميان مذهبي هاي جنگ

 موضوع. دکر پيدا بروز ديگري شکل به اختالفات کرديد اشاره که همانگونه صفوي سلسله تاسيس از بعد

 لطهس براي دليل همين به و داشتند ايران خاک به طمع چشم گرفتن، قدرت بدو از ها عثماني که بود اين

 به رانياناي منتهي. کنند حمله ايران به بتوانند تا زدند دامن مذهبي تاختالفا بر سرزمين اين به پيداکردن

 اه عثماني مقابل در ها تبريزي خصوص به و بودند ساکن ايران غرب شمال و غرب در که مردمي خصوص

 ،بودند خود يتتثب دنبال به که نيز صفويان البته. کردند مذهبي را ايران به حمله موضوع ها عثماني و ايستادند

 صفوي شيعي حکومت با مبارزه اسم به هجري 580 سال در عثماني سليم سلطان. ايستادند ها عثماني جلوي

 گسيل ايران سوي به کيلومتر 1900 از را نيروهايش چطور که خودش اقدام توجيه براي و کرد حمله ايران به

 قدرت وا همسايگي در که شيعه رانکاف با مقابله به خودش تعبير به که بود اين از بهتر اي بهانه چه داشت

 با و کرد تحريک ايران شرق سمت از نيز را ها ازبک خود، هدف به رسيدن براي حتي او. است آمده گرفتند

 تمام قدرت اب صفويان که جنگي. کشاند صفويان با جنگ به را آنان شيعه، رافضيان با مقابله فتواي صدور

 ندت اختالف اين آتش و يافت ادامه ماجرا حال اين با. نشاندند خود ايج سر بر را آنها و ايستند مي آن مقابل

 حمله ايران هب مکه سنت اهل علماي فتواي بهانه با افغانان زيرا رفت صفويه چشم به ديگر بار قرن يک از بعد

 قدرت رافسا نادرشاه که زماني تا ماند اختالفات اين. بردند ميان از را صفويه 1111-1119 سال در و کردند

 .کرد مطرح را سني و شيعه ميان وحدت بحث ديگر بار يک و گرفت دست در را

. نمک اشاره اسالمي مذاهب ميان وحدت به رسيدن براي افشار شاه نادر تالش بحث به خواستم مي اتفاقاً

 صحبت به توجه با. آورد گرد را مذاهب و سران همه نادر و داد روي مغان دشت بزرگ اجتماع در که اتفاقي

 وحدت به رسيدن براي تالش توان مي را اين مذهبي، آزادي و اختالفات دادن پايان مورد در او خود هاي

 دانست؟

. ددار اسالم جهان در اختالفات به دادن پايان براي نادر که است هايي تالش از يکي مغان دشت جريان بله

 رقش در بزرگ امپراتوري يک تاسيس دنبال هب اسالمي مذاهب ميان وحدت آوردن وجود به براي نادر البته

 اندازي راه براي که دانست مي شده اصالح اسماعيل شاه يک را خود او. بود ايران مرکزيت به اسالم جهان

 شيعي هن خودش و حکومتش اينکه اسم به او. دهد پايان را طوالني جنگ و اختالفات ابتدا بايد امپراتوري اين



1194 

 

 او هاي تالش از يکي مغان دشت جريان. درآورد خود سلطه زير را طوايف ههم کرد سعي سني نه و هست

 .بود اختالفات به دادن پايان براي

 ماند؟ پايان بي تالش اين چرا اهدافش به رسيدن براي نادر اقتدار به توجه با

 کم ديگر مهم عامل اما. بود وحدت اين به رسيدن براي او مانع ترين مهم شاه نادر شخصي هاي خصلت

 همه وجود با تا کرد را خود تالش همه نادرشاه. بود او هاي خواست پذيرش عدم و ها عثماني تحملي

 هم جعفري مذهب جماعت امام که بگيرد اجازه دهد، مي انجام شيعه مذهب کردن محدود در که کارهايي

 باشد ديگر مذاهب رکنا فقهي مذهب يک حد در تشيع و بخواند نماز مسجدالحرام در ديگر مذاهب کنار در

 ياديز تالش او. شوند کشته مکه در نمايندگانش بود نزديک حتي و نداشت را حرف اين تحمل عثماني اما

 اين مه شيعه جامعه در. نشد که کند تحميل ها عثماني به را مطالب اين بغداد گرفتن و نظامي زور با که کرد

 .آمد پيش نادر براي رواني و وحير مشکالت هم آن از بعد. نبود شدني پذيرفته ها حرف

 بود؟ چگونه وضعيت قاجاريه دوره در

 هيچ شاهد ما و رسد مي حداقل به سني و شيعه ميان اختالفات و ها جنگ تصور برخالف قاجار دوره در

 وپاييار مرزهاي نيز و هايشان سرزمين داخل در ها عثماني المللي بين سطح در. نيستيم داخل در مذهبي جنگ

 و دارند خوبي رابطه تسنن اهل با خودشان قاجاريه. نيستند مذهبي تازه جنگ فکر به که دارند مشکل رقد آن

 خالل در ايران شرقي مناطق و کردستان. است نشده گزارش ايران نشين سني مناطق در مذهبي نزاع هيچ

 حتي .ندارد وجود ناطقم اين تسنن اهل اقليت و دولت ميان مشکلي هيچ و است امن تقريباً قاجاريه حکومت

 ارديد به و دارند مرکزي حکومت با خوبي روابط تسنن اهل هاي گروه و علما از بسياري که هستيم شاهد

 اهدش بخارا اميرنشين جز به نيز ايران شرق در. دارند خوبي روابط و رفته تبريز در قاجاريه وليعهدهاي

 جنگ ورهد يک. دارند شيعيان با نزديکي و خوب بطروا هم ها بخش آن اميرنشينان. نيستيم مقتدري حکومت

 .نياورد پيش مهمي مشکل و بود محلي بيشتر آنها که درگرفت محلي هاي

 ار مسلمين ميان وحدت بحث که هستيم اسدآبادي الدين سيدجمال چون کساني ظهور شاهد اخير دوره در

 در که چيزي آن با شود مي طرحم قاجاريه دوره در که وحدتي بحث. کنند مي مطرح تئوريک صورت به

 يايدن به مربوط اينها کردم، عرض که طور همان. دارد ماهوي تفاوت پرداختيم آن به نادر و عبدالجليل دوران

 .است بيگانگان و کفار برابر مسلمانان کردن متحد هدف بيشتر. است آن خاص مشکالت و جديد

 ست؟ني قديمي اختالف همان اختالف مورد مگر تفاوتي؟ چه
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 تهران و نجف در روشنفکر علماي از برخي توسط دوره اين در که اسالمي مذاهب ميان وحدت موضوع

 همتوج و پرداخته مسلمانان ماندگي عقب علل تحليل به مذهبي نخبگان از برخي دوره اين در. شد مطرح

 هاي نزاع و اختالفات همين اسالمي هاي ملت رشد عدم و ماندگي عقب اساسي علل از يکي که شدند

 اين رب که کساني بودند رو روبه استعمارگران مساله با ما مصلحان ديگر سوي از. است پايان بي مذهبي

 وحدت هاي ايده اسدآبادي الدين سيدجمال مانند افرادي که هستيم شاهد رو اين از. زدند مي دامن اختالفات

 يداپ امتداد نيز عثماني دولت سقوط و روطهمش دوران در که بود بحثي وحدت. کردند مطرح را مسلمين ميان

 انقالب از بعد تا شد مي مطرح وحدت بحث گاهي چند از هر اخير سال پنجاه و صد اين طول در. کرد

 .شد مطرح( ره) امام حضرت توسط ديگر بار که اسالمي

 کنند؟ مي مطرح را نظريه اين امام حضرت که شود مي باعث عواملي چه

. بود شده اکيدت تشيع آيين بر نيز اساسي قانون در. داد رخ تشيع محور بر که بود بزرگي بانقال ايران انقالب

 يک اما کردند مطرح شيعي لزوماً نه اسالمي الگوي يک عنوان به را انقالب اين اسالم جهان در که( ره) امام

 کردن مطرح با( ره)ماما حضرت اما. زدند دامن اختالف آتش بر و کرده ناامني احساس زمان همان در عده

 هاي قدرت مقابل در اسالم جهان اتحاد براي اي زمينه تا کردند تالش سني و شيعه ميان وحدت بحث

 قابلم در و نپذيرفتند را موضوع اين غربي و اسالمي کشورهاي از برخي اما. بياورند وجود به را استعماري

 سعودي عربستان دل از الدن بن. کرد ارائه سالما از خشن اي چهره که آوردند را الدن بن امام، ايده اين

 اسالم از را ها چهره ترين افراطي از يکي که شد القاعده آمدن وجود به باعث و گرفت قدرت و برخاست

 و مسلمان ميان در اما است کشيده طول ها قرن اختالفات اين ريشه که است درست البته. است کرده ارائه

 بوديم شاهد نيز تاريخ طول در. هستند اختالفات به دادن پايان دنبال به همواره يکسان شيعيان مانند تسنن اهل

 دهش گزارش ها عثماني دوران در حتي و کردند زندگي تسنن اهل کنار در عراق شيعيان کنوني، دوره مانند که

 يايران خصوص هب و شيعيان دادند نمي اجازه و دادند مي خود عتبات در را ائمه حرم تعميرات هاي هزينه که

 صرف عربستان در دالر ها ميليون ساالنه که بينيد مي حاضر حال در اما. کنند پرداخت را ها هزينه اين ها

 اين نتشارا البته. شود مي پخش اسالمي کشورهاي ميان در و شود مي ضدشيعه بر مقاالتي و ها کتاب نوشتن

 حرکات ينا اختالفات طبل بر کوبيدن با که هستند انيکس قم در و ايران در و دارد را شيعيان واکنش ها کتاب

 خطوط از ييک سني، و شيعه براي برانگيز اختالف هاي کتاب و تسنن اهل به توهين البته. دهند مي پاسخ را

 سننت اهل عليه کتاب هرگونه انتشار يعني. بود پهلوي دوران در حتي ايران در کتاب سانسور موارد و قرمز

 نترلک بايد اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت منتهي. داشت وجود ممنوعيت اين نيز انقالب از بعد. بود ممنوع
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 و اشيمب جدي بايد زمينه اين در کنيم مي اسالمي وحدت براي هزينه همه اين ما وقتي. باشد داشته بيشتري

 .است سودمند مودب و معقول علمي نقدهاي و ها بحث البته. کنيم جلوگيري افراطي آثار از

 که رسد مي نظر به اما اخير ساله 10 در و کنوني زمان در خصوص به گرفته صورت هاي تالش اين همه با

 که همانطور ها سال اين در شوند؟ مي مانع وحدت به رسيدن براي که دارند جدي اختالفات مسلمانان هنوز

 فاتاختال دامنه اما شود مترک تشيع و تسنن اهل ميان اختالفات که است شده زيادي هاي تالش کردم اشاره

 .کرد انکار را آنها شود نمي و دارد وجود

 شود؟ مي وحدت اين به رسيدن عدم باعث عواملي چه

 اعثب که است دشمني و اختالفات اين عميق ريشه يکي. شود مي اتحاد اين به رسيدن مهم مانع مهم عامل دو

 بر ار جانشان زيادي افراد شده باعث تاريخ لطو در که اختالفي شود؛ مشکل مشترک وجوه به رسيدن شده

 مي باعث که است اسالم جهان در وهابيت وجود است مهم بسيار که دوم عامل اما. بدهند دست از آن سر

 يعيش علماي وهابيت فرقه ظهور از پيش تا. باشد غيرممکن عمالً مسلمانان ميان در وحدت به رسيدن تا شود

 جديد دوران در خصوص به و داشتند قرار االزهر جامع انديشمندان خصوص به تسنن اهل علماي مقابل در

 ايه وهابي. شدند مانع وهابيت اما. باشند داشته اختالفات حل براي راهي فکري لحاظ به کردند مي سعي

 عصر ها وهابي آن از بعد و کردند حمله کربال و نجف به ق 1811 سال در رسيدن قدرت به از بعد اول نسل

 ابيوه اين. کردند تخريب را بقيع در ائمه قبور آن تصرف از بعد و حمله منوره مدينه به 1118 سال رد دوم

. انستندد نمي مسلمان را ديگران خودشان از غير و دانستند مي کافر را شيعه و صوفيه اول، نسل خصوص به ها

 دهستن درگير نيز االزهر علماي با و دانند مي اسالم جهان سردمدار را خود که وهابيون اخير سال سي اين در

 فکري اظلح به که بود القاعده نيز معرکه اين بيار آتش و دادند انجام صوفيان و شيعيان آزار در زيادي اقدامات

 در حاال هرچند کردند درست ها غربي را آن اساس و اصل نيز سياسي لحاظ به و است وهابيت به وابسته

 .اند مانده گل

 دارد؟ وجود اختالفات اين به دادن پايان ايبر نيز راهي آيا

 شمال و مصر در که معتدلي سنيان البته. کشيد طول سال 100 تا 100 ها پروتستان و ها کاتوليک ميان جنگ

 سنيان. گيرند رارق غفلت مورد نبايد روي هيچ به هستند عارفانه عقايد از متاثر که سنياني ويژه به هستند آفريقا

 با ياساس اختالفات نيز االزهر تسنن اهل علماي. هستند ديگر نقاط و پاکستان و هند در مه فراواني معتدل

 و نندک مي زندگي يکديگر کنار در تشيع و تسنن اهل نيز لبنان و سوريه عراق، و ايران در. دارند وهابيون

 هب جهان سلمانانم جامعه از اي عمده بخش در اختالفات اين رسد مي نظر به و ندارند يکديگر با مشکلي
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 ديگر هک روزي تا کنيم کم را اختالف اين و باشيم داشته اميد بايد ما. باشد داشته وجود حلي قابل صورت

 نزاعي هيچ
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 کرماني رضاي ميرزا از استنطاق کتابچه باره در

 جعفريان رسول: نويسنده

 1111/  18/  83: سايت روي انتشار تاريخ

 

 حرم در را شاه ناصرالدين 1111 سال در که است کرماني رضاي ميرزا از بازجويي تفصيلي متن: خالصه

 رسد مي چاپ به که است بار ناولي تفصيل اين با گويا و رساند قتل به عبدالعظيم

 و روريسمت بنياد و زد رقم ايران معاصر تاريخ در را اي تازه برگ شاه ناصرالدين کشتن با کرماني رضا ميرزا

 .گذاشت بنياد آن جديد شکل در را افراطگرايي

 وي هک بود نآ مهم کار، اين در. نبود ايساده کار ابهت، و تفصيل و طول هم آن با ساله پنجاه شاه يک کشتن

 با اريناسازگ بناي استانبول در که بود روشنفکراني از شماري دوستان از و الدين جمال سيد آقا شاگردان از

 .شناختندمي ايران خرابيهاي و ويرانيها عامل را قاجار دولت سياست، در و گذاشته را سنتي افکار

 برپايي در مردم نهضت نخستين سبب که همان شد،مي روا ملت حق در که ستمي و ظلم ميان، اين در

 تانبولاس و قفقاز در ايران از خارج ايرانيان  که بود هايي تندروي داليل از يکي شد، نيز ومشروطه عدالتخانه

 .داشتند

 هرجا، و نقطه هر در حکومت مأموران و شده گذاشته پا زير قضايي دستگاه در نخست خواهي، عدالت اين

 شيدهک زيادي مصيبت خود که رضا ميرزا. کشتندمي يا کرده شکنجه خواستندمي را کسي هر مالحظه، بدون

 رزايمي کامران توانستمي او شايد. بپردازد ريشه به تا شد مصمم بود، زنجير و کند در پايش ماهها و بود

 هم اللشاستد و بکشد را شاه گرفت تصميم اما بکشد، را ديگري شخص هر يا تهران حاکم يا السلطنه نايب

 .بس و است کار اساس او که بود اين

 ناي دقيق متن که کامل ايجزوه بار، اين اما بود شده منتشر وي هاي بازجويي از هايي بخش گذشته، در

 نوزي و محترم نشريه در مرعشي محمود سيد المسلمين و االسالم حجت حضرت توسط هاست، بازجويي

 .است شده منتشر است نجفي مرعشي اهلل آيت بزرگ کتابخانه به متعلق که شهاب

 شماره در صفحه 13 طي است «کرماني رضا ميرزا از استنطاق يا پاسخ و پرسش کتابچه» آن عنوان که متن اين

 .است يافته انتشار( 1111 زمستان) شهاب 91
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 محل اندتومي آنها کيفيت کم دست يا نقلها از برخي. نه يا است درست مطالب اين گفت تواننمي دقت به

 اين با. هست جعل امکان صورت، اين در باشد، نوشته را رضا ميرزا حال زبان کسي کنيم، فرض. باشد ترديد

 فمختل اشخاص با وي ديدارهاي مثال براي. نمايدمي واقعي آنرا که دارد وجود گزارش اين در جزئياتي حال،

 که دباش کسي ذهن از گرفته نشأت واندتمي نيز ها همين اما. است شده مطرح باره اين در که پرسشهايي و

 بودن واقعي رب را فرض بايد عجالتا. است نوشته را تفصيل اين با حکايتي شنيده، استنطاق از آنچه اساس بر

 .گذاشت

 کشتن به وادار را او که سبب زمينه در وي هايروشنگري و استنطاق اين در کرماني رضا ميرزا شجاعت

 .هستيم روبرو ايالعاده فوق شخصيت با ما دهدمي نشان که است ايديدهپ است، کرده شاه ناصرالدين

 ها تاريگرف و افتاده او دام در و بوده درگير السلطنه نايب با وي که همين و بوده وسيع تهران در او ارتباطات

 در سيد رغا يار که اين و شده، آشنا سيد با آنجا و بود الضرب امين حسن محمد خانه که اين نيز و کشيده

 .دارد او ممتاز موقعيت از حکايت همه شده، تهران

 جناب و ابوتراب زاد خانه غالم اين» حضور در که اين و استنطاق اين درستي تأييد ضمن جزوه، اين پايان در

 ينهاا که دارد تصريح نکته اين به شده، انجام «همايوني مبارکه عمارت قراوالن رئيس خان علي حسين حاج

 سلمم ليکن و آمد، عمل به رضاي ميرزا از خوش زبان و ماليمت طور به عجالتا» که بوده اوليه طاقاستن متن

 حجه ذي... داد خواهد بروز مکتومات و مطالب اين بهتر استنطاق، الزمه صدمات و شکنجه زير در است

 .باشد مطالب آن درستي گواه نکته اين شايد«. 1111

 مطلقه يالع با ديگري و کرماني رضاي ميرزا پسر تقي ميرزا با يکي که سته پايان در هم ديگر استنطاق چند

 .اند ودهب ارتباط در ميرزا با نوعي به که هستند عبدالعظيم در شاغالن از ديگر نفر چهار سه نيز و رضا ميرزا

 وزارت هک مفصلي مکاتبات و دانستمي ماجرا اين آمر و عامل را الدين جمال سيد قاجار حکومت که آگاهيم

 اسدآبادي الدين جمال سيد عنوان با کتابي در را آنها خسروشاهي آقاي اخيرا و) شود مي نگهداري خارجه

 وادار براي زيادي تالش شده ياد دولت که است آن از حاکي( رساند چاپ به را آنها خارجه وزرات اسناد در

 .است شده تأکيد مسأله اين روي نيز استنطاق اين در. کرد جمال سيد تحويل به عثماني دولت کردن

 شتمندا مخصوص العمل دستور: گويدمي پرسد مي ماجرا اين در جمال سيد نقش باره در رضا ميرزا از وقتي

 عادل .هستند ظالم: گويدمي. ندارد پروايي. کندمي گفتگو قبيل چه از که است واضح سيد حال که اين اال

 .زند مي حرفها قبيل اين از. نيست
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 افتاديد؟ شاه قتل خيال به کجا از شما: پرسدمي يو از

 خودم شکم. خوردم که ها چوب. کشيدم ناحق به که بالهايي و هاکنده از. خواهدنمي کجا از: دهدمي پاسخ

 هک کرد پاره را خود شکم فرصت از استفاده با و کرد زندان در که است کاري به اش اشاره. )کردم پاره را

 (.است شاه قتل ماجراي از پيش سال چند دستگيري به مربوط اين. کردند درمانش

 آنها از ار انتقام و تالفي اين بايستي شما. نبوده شاه ناحيه از شده، تو به که هاييظلم اين: پرسدمي بازجو

 .کرديد نمي يتيم را مملکتي يک و بودند شده شما ابتالي سبب که بکنيد

 عرض هب کاري اشتباه به را امور هنوز و باشد کرده سلطنت سال پنجاه که پادشاهي: دهدمي پاسخ رضا ميرزا

 السلطان،عزيز آقاي الدوله، وکيل درخت، اين ثمر سلطنت سال چندين از بعد و نفرمايند تحقيق و برسانند او

 ومعم جان بالي و اند شده شجره اين ثمر که مادرهايي و پدر بي و اوباش و اراذل اين و الخاقان امين آقاي

 رددگ گنده سر از ماهي. ندهد ثمر نوع اين ديگر که کرد قطع را ايشجره چنين بايد باشند، اند، شده مسلمين

 .شدمي باال از شد، مي ظلمي اگر. دم ز ني

 دهکشي که هاييمصيبت و ديگر جاهاي و قزوين در خود زندان اندي و سال چهار از شرحي سپس رضا ميرزا

 شاگردي خانه به اش ساله هشت پسر افتاد، راه سر خوارششيره بچه گرفت، طالق زنش که اين از و کرده بيان

 ،بزرگ مردمان حضور در[ ؟] عالم هاي انسان مجمع در و رفتم اسالمبول به وقتي: گويدمي و کرده ياد رفت

 زا دست من بايد چرا عدالتي، بي و ظلم همه اين وجود با که کردند مالمت من به گفتم، را خودم حال شرح

 .باشم نکرده خالص ظالمين اين دست از را دنيا و نَشسته جان

 او و ردهآو او نزد اوراقي ديگران، و السلطنه نايب که است طبيعي دارد؟ تقصيري چه شاه که پرسدمي بازجو

 .کشتيمي را آنان بايد بلکه کشتي،مي را شاه تو نبايد صورت اين در. کردند مي قانع را

 اما. کند حکم آنان و من ميان تا بفرستد را طرفي بي آدم توانستمي شاه که دهدمي جواب ارض ميرزا

 ذريه اين الدين، جمال سيد اين مگر. است جاري رعيت عامه بر ظلم سيالب منوال، اين به که سالهاست»

 را اشزيرجامه. ندکشيد بيرون عبدالعظيم حرم از را او افتضاح آن به که بود کرده چه بزرگ مرد اين رسول،

 قطهن همان در که شود مي ملتفت باشد بصيرت اگرديده. ... آوردند سرش به افتضاحات همه آن. کردند پاره

 .«خورد شاه به گلوله نقطه همان در کشيدند، را سيد که

 دهکر نبيا روسيه خاک اوائل و آباد عشق و قفقاز و عرب عراق در ايراني مسلمانان بيچارگي از شرحي سپس

 تمام لبتها بدهند قرار انصاف و عدل بر را سلطنت بناي اگر... بينيدمي که است همين ظلم نتيجه: گويد مي و
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 اهدخو باقي روزگار صفحه در نيکشان نام و گرفت خواهد قوام سلطنتشان و شوندمي ايشان فدوي خلق،

 .ماند

 ودتخ با که را افرادي تو. کنيم اصالح مخواهي مي ما. باشد درست حرفها اين کنيد فرض :گويدمي بازجو

 .کنيم اصالح را اوضاع آنان هاي گفته اساس بر ما تا کن معرفي اند بوده همفکر

 سيار،ب وزرا ميان در بسيار، علما ميان در. است بسيار مملکت و شهر اين در من عقيده هم: گويدمي رضا ميرزا

 هرانت در جمال سيد از مردم استقبال به اشاره با سپس. ربسيا کسبه و تجار ميان در بسيار، امرا ميان در

 اطالع سيد و خودم از غير احدي شاه، کشتن نيت و من خيال اين از قسم، متعال قادر خداي به:گويدمي

 .نداشت

 ستم تو به وا که اين با نکشتي، را ميرزا کامران السلطنه نايب چرا که پرسش اين پاسخ در ديگر يکبار ميرزا

. کشت خواهد را نفر هزاران قدرت، اين با شاه ناصرالدين بکشم، را او اگر که کردم خيال: گفت بود، هکرد

 .را برگ و شاخ نه کرد بايد را ظلم شجر اصل قطع پس

: گفتمي کردم،مي خود مصائب ذکر و گفتممي جمال سيد براي را هاظلم و هاستم شرح وقتي گويدمي ميرزا

 رافتش و بشاشت کمال با کني،مي عبوسي چرا بوده؟ خوان روضه پدرت مگر. نکن خواني روضه شو، خفه

 .کن حکايت

 اب همه مردم اگر: گويدمي رضا ميرزا به شاه، ناصرالدين براي مردم عزاداري و سوگواري به اشاره با بازجو

 فرزند آدم مثل واقعه اين در مرد، و زن کوچک، و بزرگ از مردم افراد و آحاد چرا پس هستند، خيال هم شما

 کنند؟مي زاري و گريه مرده

 ها،يرونب در برويد اما شود،مي رقت اسباب است، مؤثر ناچار عزاداري ترتيبات اين: گويدمي پاسخ در ميرزا

 .کنيد تماشا را رعيت فالکت حالت

. کندمي توبيخ را او و ردهک ياد خونريزي بااين مملکت در اغتشاش و بلوا ايجاد براي رضا ميرزا اقدام از بازجو

 ست،ا نشده هاخونريزي تا بزرگ، مقاصد اجراي براي. کنيد نگاه فرنگ تواريخ به: گويد مي رضا ميرزا اما

 .است نيامده عمل به مقصود

 است؟ گذشته چه او با ديدار در که اين و کندمي سوال آبادي نجم هادي شيخ با وي ارتباط از بازجو
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 وير خيابان کنار در که روزها او. کندمي صحبت قسم چه که است معلوم هادي شيخ آقا :گويدمي رضا ميرزا

 است کرده درست آدم نفر هزار بيست اقال حال به تا و. است سازي آدم مشغول متصل است، نشسته ها خاک

 .اندفهميده مطلب شده، بيدار هم و برداشته چشمشان پيش از پرده که

 ايه انديشه واز کرده ياد عثماني سلطان نزد خصوص به و اسالمبول در جمال سيد يتموقع از ميرزا ادامه، در

 که ستا چنان مطالب اين. گويدمي سخن عثماني خليفه پيرامون شيعه و سني گردآوري براي او وحدگرايانه

 .است نوشته رضا ميرزا زبان از را آنها کسي کندمي تصور انسان

 باغش درياچه توي که يبخار کشت در و کرد دعوت يلدز در را او سلطان که روزي آن در: گويدمي ميرزا

 ريب،ق عن کرد تعهد سيد. کردند ها صحبت بعضي آنجا در و. بوسيد را سيد صورت نشسته، کند، مي کار

 نمسلمي کل اميرالمؤمنين را سلطان و نمايد جلب خالفت طرف به را همه و کند متحد را اسالميه دول تمام

 وعده هب کرد، باز را مکاتبه باب ايران بالد تمام و نجف و کربال شيعه علماي تمام به که بود اين. هدبد قرار

 توانندمين زمين روي دول تمام بشوند، متحد اگر اسالميه، ملل که کرد مدلل آنها بر عقليه، استدالالت و نويد و

 .تگذاش کنار بايد را عمر و علي لفظ اختالف. يابند دست آنها به

 داني؟مي کجا از را مطالب اين نبودي، مالقات آن در که تو: پرسدمي بازجو

 سب از بودم، که اسالمبول در من. کردنمي پنهان من از را چيزي. نداشت تريمحرم من از سيد: گويدمي ميرزا

 .بودم رفته قلم به سيد خود تالي مردم انظار در کردمي احترام من به سيد که

 پليس او براي هک گويدمي و کرده اشاره کرد پيدا سيد به نسبت عثماني سلطان که ترديدي به پسس رضا ميرزا

 امتم اال و دارد ماليخوليا و است ديوانه مرد اين که حيف: گفت سيد که وقت اين در. گماشت مخفيه هاي

 .کردم مي مسلم او بر را اسالميه ملل

 او يدوست به و کرد سيد کرد، مرد اين به هرچه: گويدمي رضا زامير باره در بازجو پاسخ در رضا ميرزا عيال

 کرديم گريه روز و شب بردند، را سيد که هم وقتي همان از که بود چه. بود سيد عاشق اين دانمنمينمي. کرد

 .بود شده ها ديوانه مثل و

 يعني ضار محمد ميرزا که کندمي تأييد بوده، استنطاق در داشته آشنايي رضا ميرزا با که هم نامي محمد شيخ

 .بودند هم با روزها و ها شب هميشه و بوده سيد انيس و رفيق رضا، ميرزا همين

 تني و آراء ملک شاهزاده اعظم، صدر حضور با بار اين که است رضا ميرزا ايتازه استنطاق هم باز ادامه، در

 ام خالصه رضا ميرزا نيز اينجا در. است شده او از غيره و مشيرالدوله و مخبرالدوله جمله از ديگر نفر چند
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 و ادهد دست به نيز را شاه ناصرالدين کشتن شرح و کرده بيان رفته او بر که را هايي ستم و ها ظلم و وقع

 يآبيار من را تخم اين و امکرده دولت و ملت و خاليق تمام به خدمتي يک خودم خيال به: گويدمي سپس

 حيوانات قسم هم زيرش که را ثمري بي خشک درخت. شدند بيدار بودند خواب هم مردم. شد سبز و امکرده

 يک درخت، آن پهلوي از حاال. کردم متفرق را جانورها آن و انداختم بيخ از بودند، شده جمع درنده موذي

 رايب ااينه... )رودمي او به ثمر قسم همه اميد. شاداب و خرم و سبز شاه مظفرالدين مثل است زده باال جوانه

 (.است شده گفته عفو توهم يا عفو درخواست

 ناصرالدين رس باليي تا است بوده خواسته سيد از عثماني سلطان گويي که دارد نکته اين به اشارتي پايان در

 سامرا، در ها سني و ها شيعه ميان درگيري کردمي تصور عثماني دولت که بود اين هم آن سبب و بياورد شاه

. است هکرد شاه ناصرالدين قتل به تحريک را ميرزا سيد رو اين از. است شاه ناصرالدين تتحريکا از ناشي

 .است بحث محل حال هر به و باشد درست نبايد تحليلي چنين
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 (0115 فروردين 01 - 5 عتبات به سفر گزارش) يار آرامگه از ديدار موعد

 جعفريان رسول: نويسنده

 1115/  01/  19: سايت روي انتشار تاريخ

 

 و ي،شهرستان الدين هبت سيد همايش از گزارشي با همراه عتبات، به روزه پنج سفر يک سفرنامه: خالصه

 ايران رد شهرستاني الدين هبت سيد تاثير: مقاله ضميمه به سيستاني، العظمي اهلل آيت حضرت با ديدار

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 نجف به پرواز

 الدين هبت سيد مرحوم کنفرانس در شرکت هدف. بود نجف به پرواز قرار 1115 فروردين نهم روز عصر

 نمصلحا از و مانده برجاي وي از فراواني رآثا که بود پادشاهي دوره در عراق برجسته علماي از شهرستاني

 .است عراق در شيعه اخير عصر

 جاللي، محمدرضا سيد محقق، مهدي خسروشاهي، هادي سيد آقايان. کرديم زيارت فرودگاه در که همراهان

 الميع آقاي جمله آن از که بودند آشنايان از هم ديگري افرادي. مختاري رضا شيخ و تبريزيان حسون شيخ

 .ما دليل نشر مدير سعدي آقاي ديگري و داشت عراق قصد خانواده با که بود

 روازپ نويسم،مي فرودگاه در را کلمات اين که تاکنون که باشد العراقيه با نيم و يک ساعت پرواز بود قرار

 و هننشست بنشيند اينجا در عراق از بايد که پروازي هنوز. بود خواهد سه ساعت که اندگفته و نشده آماده

 .شود انجام ساعتي چه که نيست معلوم

 الدين تهب سيد کتاب. اندکرده کار شهرستاني مرحوم باره در نوعي به کدام هر حاضرند اينجا در که دوستاني

 در را ابکت اي مختاري آقاي. بود جاللي آقاي همراهي و تشويق به بيشتر نوشت، الحسني عبدالستار که را

 مرحوم کارهاي به مند عالقه قديم از هم خسروشاهي هادي سيد آقاي. دکر چاپ الشيعه تراث موسسه

 را آن ارهدوب کتاب بوستان هم اخيرا که کرد منتشر و ترجمه باز را هيئت و اسالم کتاب و بوده شهرستاني

 هب و امنوشته ايشان باره در ايصفحه چند مذهبي سازمانهاي و جريانها کتاب در هم بنده. است کرده چاپ

 .امداده شرحي ايشان باره در نوشتم، انصاري سراج حاج باره در که کتابي در ناسبتم
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 زارشگ همين پايان در که نوشتم ايران در شهرستاني مرحوم تأثير باره در کوتاهي مقاله اخير، روزهاي طي

 المهع از را شعر ناي عالمي آقاي. بود خواهد زماني چه پرواز ببينم ايمنشسته منتظر عجالتا. کرد خواهم درج

 .دستي چه و مستي چه اهلل تعالي ـ مستي دست از ساغري گرفتم: خواند طباطبائي

 باالخره. شديم خسته واقعا ساعت چند اين. شويد سوار که کردند اعالم تازه. است چهار نزديک ساعت

 که بودند افرادي يماهواپ پاي. شديم اشرف نجف فرودگاه وارد نيم و ساعت يک از بعد کرده پرواز هواپيما

 که ناي براي و هستند هاامريکايي نزديک همکاران اينها گفت دوستان از يکي. بودند پوشيده را سر کامال

 يک از اينها که گفت دوستي بعدا. اندپوشيده را گردن تا سر تمام مخصوص کالهي با طور اين نشوند شناخته

 شپوش چرا که اين اما دارند فرودگاه امنيت حفظ براي قرارداد که هستند افريقا جنوب از امنيتي شرکت

 .نشدم متوجه داشتند اينجوري

 از فراواني و متوالي داستانهاي معمول طبق ايشان و بوديم يکديگر کنار محقق مهدي دکتر با هواپيما در

 در مق در امام با دانشگاه استادان از برخي ديدار رويداد من براي. بود جالب که کردند نقل متنوع موضوعات

 و پژوه دانش و زرياب دکتر و بود گرفته طباطبائي مدرسي آقاي را آن وقت اصل که بود جالب 91 سال

 ودندب گفته امام و بوديد ما استاد شما که بود گفته زرياب که است معروف که جمله آن. بودند ديگر ايعده

 اين هک نبود کسي هم امام و نشد گفته چيزي چنين که کردند تکذيب ايشان را هستيد اعظم استاد شما که

 يدياسات از تلويح به و گفت سخن استادان و فرهنگي هاي چهره باره در زرياب آنجا در. بزند حرفي چنين

 عمل الگوه دربار در نصير خواجه رفتن مثل اينها که کرد دفاع نصر و خانلري مثل داشتند ارتباط شاه با که

 اين اهش با اينها اما کند تربيت را هوالگو رفت نصير خواجه فرمودند و دادند اسخپ بخش اين به امام. کردند

 .گرفتند قرار او تأثير تحت خود و نکردند را کار

 شيخ باره در و رفتم منزلش به من آن از بعد. رفت بحرين شيخ ديدار به که کرد نقل فروزانفر از هم حکايتي

 !شد عربي زبان صرف که امجواني فحي. بود حَيَوان يک گفت. پرسيدم بحرين

 نجف شهر به ورود

 آيندمي پرواز اب که کساني اما باشند، همراه کاروان با بايد آيندمي زميني مرز از که کساني بيفزايم، سفر باره در

 ودگاهفر اردو. بگيرد ويزا خودش که دهدمي را امتياز اين العراقيه هواپيمايي و باشند منفرد صورت به توانندمي

. کندمي تيمطبوعا کار و دانستمي هم فارسي که بود تميمي آقاي يکي که بودند ما منتظر نفر سه. شديم نجف

 تاکسي سوار همه، مثل عاقبت. نيامد که بيايد ماشين کرديم صبر مدتي. نيست منظم خيلي اوضاع که بود روش

 پياده را افرانمس آنجا از. آيندمي فرودگاه هاي تاکسي که بود نقطه اين. رفتيم کيلومتري به نزديک يک تا شده
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 جالتاع که است امنيتي مسائل رعايت خاطر به امر اين. رسانندمي مقصد به را افراد ديگري هاي ماشين کرده

. تاس کرده تحميل کشور اين به را گزافي هايهزينه و هست و بوده عراق مسأله ترين مهم سال چند اين در

 ود آنجا در. نداشتند عبور حق ها ماشين و بود العابدين زين شارع اول که آورد نقطه تا را ما دوم تاکسي

 کاوش کرده درست تنگ گذرگاه چند مزبور شارع ابتداي. افتاديم راه به و برداشت را ما چمدانهاي گاري

 خورد،مي السالم ليهع المؤمنين امير حرم به مستقيم که شارع اين هاينيمه. دهندمي عبور اجازه و کرده بدني

 بعد ندکيا. نشستيم شده وارد. است نجف هتل بهترين شد گفته که چنان و ساز تازه هتل که بود الدر قصر

 ساله ياند و هشتاد پيرمردي و است کنفرانس اين باني و باعث که شهرستاني محمدعلي مهندس دکتر آقاي

 هايماناتاق  به سپس. بوديم ايشان خدمت در يساعت نيم. آمدند فراوان، معماري و کاري هايتجربه با

 .شديم راهنمايي

 .است نکرده چنداني تفاوت نجف و دارد ادامه همچنان سنتي زندگي که دهدمي نشان شارع، همين از عبور

 ستد السالم وادي گذشتيم که جا آن از. دارد يادگاري بناي يک که گذشتيم عشرين ثوره ميدان از مسير در

 قابرم از بنايي گهگاه بين اين در اما. است شده گاراژ و خيابان السالم وادي از بخشي. داشت ارقر ما راست

 که فاطميه حسينيه کنار از. است کرامات صاحب گفتند که بود البحراني جواد سيد مقبره يکي که مانده باقي

 هالبت. است السالم وادي روبروي. گذشتيم خواندمي جمعه نماز قبانچي صدرالدين و است جمعه نماز محل

 زمان رد نيز جمعه نماز محل. است شده حفظ شدند کشته ها انگليسي دست به که عشرين ثوره شهداي قبور

 .است بوده نجف تئاتر سالن صدام سقوط

 انتخابات از بعد عراق

 کرسي، 51 با عالوي انتخابات اين در. گذاردمي سر پشت مجلس انتخابات از پس را سختي روزهاي عراق

 اين. اندآورده رأي ديگر متفرقات از برخي عالوه به 11 با کردها و 30 نزديک با حکيم عمار و 15 با مالکي

 يک. تاس انتخابات اين مهم نکته شد عالوي برآمدن سبب و کردند اختالف يکديگر با حکيم و مالکي که

 قبل روز دو. بگيرند دست در را وزيري نخست و شده متحد کردها و حکيم و مالکي که هست احتمال

 استبداد سال يس از پس که هستند عراق مردم انتخابات اصلي برنده که گفتم و نوشتم خبرآنالين در يادداشتي

 آنها رس خارجي قدرتهاي گرچه شوند دمکراسي بازي وارد و کنند شرکت انتخابات اين در اندتوانسته بعثي

 اين و است احتالل خودشان قول به و اشغال تحت عراق که شيمبا داشته توجه. آورندمي در زيادي بازي

 .است رسمي احتالل

 .شويم مشرف حرم به شودمي تر خلوت حرم اندکي که مغرب از پس و کنيم استراحت ساعتي شد قرار
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 هندسم آقاي. داشتيم دوستان با ديداري هتل استقبال در هم باز. شديم حرم عازم که بود نيم و هفت ساعت

 ايشان. ندداشت حضور يکسره داشتند، که ايرعشه و سال ازهشتاد بيش سني داشتن با شهرستاني مدعليمح

 دليل به اما هستند 1101 متولد که گفتند محقق آقاي. هستند( ق1191) ش 1111 سال متولد خودشان گفته به

 .کند حفظ را ايشان دوي هر خداوند. آيندمي نظر به سرحال الغري

 حرم به تشرف

 که دري از اين بنابر. هستيم حرم شرق در ما. شديم حرم عازم جاللي و خسروشاهي، محقق، آقايان همراه

 يالطوس باب ما راست سمت. دارد قرار بزرگ طالي ايوان ما روبروي. شديم وارد است الکبير سوق مقابل

 قبر همانجا. کرديم تزيار شده مشرف حرم درون خوانده را عشاء و مغرب نماز شده مشرف حرم به. است

 آقاي قبر زيارت به نيز صحن در کرده زيارت را خميني مصطفي آقاي مرقد سپس کرده زيارت را حلي عالمه

 آقاي همراه. رفتيم است خضرا مسجد آن پشت و حرم در آن در که است ايحجره يک در که خويي

 .برگشتيم خسروشاهي

 گزارش که دبو شده بيني پيش متعددي هايسخنراني. دادند ما به را کنفرانس اوليه برنامه رسيديم هتل وقتي

 مدهآ کوفه دانشگاه ادبيات دانشکده رئيس الرهيمي حسين عالء آقاي. آورد خواهم موقع به اهللشاء ان را آن

 چاپ شهرستاني الدين هبت سيد همين از العلم مجله باره در ايشان از اي کتابچه ما تاريخ کتابخانه. بودند

 آنجا دبو آمده کتابخانه به قم در زماني که هم ديگر دکتري دانشجوي يک. بود ممنون جهت، اين از. بود دهکر

 .کندمي کمک عراقي دانشجويان قبيل اين به که است مراکزي از يکي قم در ما کتابخانه. بود حاضر

 گرچه دند،بو نيز زيادي ايهايراني. بود سرويس سلف صورت به که رفتيم الدر قصر زمين زير به شام براي

 .مآمد اتاق به سپس نشسته ساعتي. دارد فارس خليج منطقه عربهاي به اختصاص بيشتر هتل اين

 کعبي نصير دکتر آقاي من دوست

 کوتاهم قالهم ديروز. گرفتم تماس اند،آمده مکرر قم در که کوفه دانشگاه استادان از الکعبي نصير دکتر آقاي با

 که اکنون. دبياي هتل به شد قرار. کند ترجمه عربي به تا فرستادم ايشان به الدين هبت سيد مرحوم باره در را

 .هستم ايشان منتظر گذشته نيم و ده از اينجا در ساعت

 مامت. آورد کرده ترجمه هم را بنده مقاله. کرديم صحبت شيعه اطلس ترجمه باره در. آمد کعبي نصير آقاي

 تاريخ قطف معاصر تاريخ براي اينجا گفتمي. است برگردانده ميالدي تاريخ به مرا شمسي و قمري هاي تاريخ
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. نيمک ديدن کرده، درست فارسي آثار ترجمه براي که اي مؤسسه از صبح فردا شد قرار. فهمندمي را ميالدي

 هم رنصا عمار با شب آخر. شد منتفي هتل به آمدن با که بود کرده آماده من اقامت براي هم جايي ايشان

 دارد استاد 18 گروه اين که است جالب. است کوفه دانشگاه تاريخ گروه در هم ايشان. کردم صحبت تلفني

 نصير ايآق. است بهم نزديک تقريبا دانشجويانمان شمار البته و هستيم، نفر 10 حدود تهران، در ما که حالي در

 بود راناي در مدتي ناجي آقاي. است شده انتفاعي غير دانشگاه يک مدير هم ناجي عبدالجبار که گفت کعبي

 چاپ را آن مجلس در کتاب اين عکسي نسخه چاپ همراه ما که کرد السياسه و االمامة روي هم کاري و

 ايران في يعهالش کتاب براي نقدي که گفت است تصحيح و تأليف کار در که ابوجعفر نام به هم جواني. کرديم

 چهار سه که گفت ايشان. بود خواهد خوب کنم پيدا بشود اگر .است شده چاپ نجف مجالت از يکي در

 .است خوانده را کتاب اين روز سه طي قبل، سال

 هم جامعي مسجد آقاي جناب. بود نشسته ميهمانان خدمت در پايين دوازده ساعت حوالي تا شهرستاني آقاي

 که گفت الرهيمي عالء آقاي. ندکرد اقامت ما هتل در همايش، در شرکت براي بودند، آمده خانواده با که

 اتموقوف باره در هم متني. است آن چاپ مشغول که آورده دست به الدين هبت سيد از هم سند هفتصد حدود

 هشعيبي نبرد و عشرين ثوره باره در شهرستاني از گويا هم خاطراتي. کرد خواهد چاپ که دارد سيد از اوده

 خوابيدن آماده است نيم و يک ايران وقت به که حاال و شدم خسته واقعا امروز. است کرده چاپ که است

 دوستان يتمام عالقه واقع در اين. باشم داشته سيستاني اهلل آيت حضرت با ديداري تا کنممي تالش. شوممي

 .آيندمي اينجا به که است ايرانياني بلکه

 هاکتابفروشي و هاکتابخانه از برخي و نجف در گشتي

 خدمت در صبحانه. آمدم هتل پايين کرده، استراحت اندکي نماز از بعد فروردين 10 شنبه سه روز صبح

 شهيد ربراب ماشين که محلي از. رفتيم بيرون ايشان همراه. آمد کعبي نصير آقاي سپس. شد صرف دوستان

 .گرفتم آن از تصويري که اندگذاشته را ايشان از تصويري ديوار روي. گذشتيم شد منفجر حکيم

 آن انجام حال در که را ترجمه و تصحيح کار چند رفته، دارد فعاليت آنجا در ايشان که ايمؤسسه به اابتد

 .شد انجام بنده ترجمه روي هم مختصري اصالحات. داد نشان ما به است

 ار عبدالعزيز سيد اخيرا که است حکيم محسن سيد اهلل آيت مرقد آن کنار در شده هندي مسجد وارد آنجا از

 ابخانهکت داخل. است فعال تاکنون حياتشان زمان از که است ايشان مکتبه آن باالي. کردند دفن همانجا نيز

 رارق. کردم درخواست را آن که بود سفرنامه يک از نسخه يک آنجا فهرست در. رفتيم خطي بخش به شده

 .دارد خطي نسخه هزار چهار از بيش کتابخانه اين. بدهند بنده به روز آن فرداي را نسخه شد
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 قرار انيسيست اهلل آيت منزل هم آن روبروي و است الرسول شارع ابتداي در حکيم سيد مکتبه و هندي مسجد

 خسروشاهي و محقق و مختاري آقاي که بوديم حکيم سيد مکتبه در. است شده واقع کوچه يک در که دارد

 .آمدند

 کاتب احمد يالسياس التشيع کتاب. کنندمي عرضه را عربي جديد آثار که زديم سر کتابفروشي چند به آنجا از

 آن از پس .گرفتيم را شده منتشر تازگي به و ترجمه عربي به که «قديم فارس» عنوان با کتابي عالوه به را

 در آن طاتمخطو فهرست. ببينيم را آن نتوانستم و نبود آن مسؤول که زديم الغطاء کاشف کتابخانه به سري

 است شده بازسازي اما کهن بسيار که است مهديه مدرسه کنار در کتابخانه اين. ستا شده منتشر مجلد يک

 بيش سال هفت شش همين در که کنم عرض بايد. هستند پاکستاني آن، طالب تمامي شد، گفته که چنان و

 رانروزگا مانند آينده، سالهاي در حوزه اين رودمي انتظار که است شده نجف وارد جديد طلبه هزار چند از

 تربيش اکنون و است خالي فارسي زبان و ايرانيان جاي هست، هرچه. شود تبديل فعال ايحوزه به قديم،

 طلبه هزار ده زماني که است حالي در اين. هستند تحصيل مشغول عراقي عربهاي و افغاني هندي، پاکستاني،

 از مملو اعظم، مسجد و ومهمعص حضرت باالسر مسجد مثل درست هندي مدرسه. است بوده آنجا در ايراني

 ايوعهمجم آمديممي که راه در ديروز. بودند نفري چند شکل به درس يا مباحثه مشغول که که بود هاييطلبه

 .کرديم مشاهده عظيم، بسيار و است، ساخت حال در( محراب شهيد) حکيم باقر محمد شهيد نام به که را

 گيفرهن و علمي هاي فعاليت در مهمي نقش تواندمي تادناف راه صورت در که است بزرگ بسيار ايمجموعه

 .باشد داشته نجف در

 کم ياربس فاصله به توجه با. شد فعال کوفه دانشگاه بغداد، در موجود مشکالت دنبال به و اخير سالهاي در

 مينهز دانشجو، هزار هشت از بيش داشتن با و گرفته قرار نجف محدوده در دانشگاه اين عمال نجف، با کوفه

 .بينيمب نزديک از را دانشگاه بتوانيم فردا اميدوارم. کند مي فراهم منطقه اين فرهنگي توسعه براي هم باز را

 رتحرکپ فردي دارد، را آن مسؤوليت ميالني هاشم سيد آقاي که رفتيم حيدريه روضه کتابخانه به آن از پس

 يست،ن ايشان اختيار در دارد نفيسي بسيار نسخ و بوده نسخه هزار حدود که حيدريه روضه هاي خطي. فعال و

 بسيار روحاني يک که حسون فارس مرحوم را آن اساس و شده سرپا اخير سال شش در که چاپي بخش اما

 تابک نودهزار از بيش اکنون داد، ادامه فروان پشتکار با را کار ادامه ميالني آقاي و انداخت راه به بود فعال

 خانهکتاب ويژه ساختماني جديد توسعه در است قرار. بود توجه قابل و فراوان ندگانکن مطالعه تعداد. دارد

 .کندمي حمايت کتابخانه اين از شيعي وقف. شود احداث
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 علوي حرم اطراف

 و رسپ از. داشت وجود تابوت چندين اند،نشسته زيادي مردم که بزرگ سقفي زير در حيدريه، روضه برابر

 هر و آورده السالم وادي به دفن براي بغداد تا جنوب سراسر از را خود اموات ها، شيعه که شد معلوم جو

 هر رد. باشد هم ديگر شکل به تواندمي و نيست خوشايندي صحنه. است موجود هايي جنازه اينجا در لحظه

 وير بچه و زن نفر صد چند آنها سر پشت که آن شگفت. بود اقامه حال در ميت نماز چندين همزمان حال

 يدهد جنازه چندين آنان برابر در که انگار نه انگار و بودند استراحت مشغول نشسته سقف يک زير زمين

 .شودمي

 يبعج هايکوچه پس کوچه با کم بسيار متراژهاي با کهن هايخانه و سرپاست همچنان نجف قديمي بافت

 بيشتر هبلک فراوان بسيار متري پنجاه تا ريمت پنج و سي هايخانه اينجا. شودمي ديده حرم اطراف در غريب و

 از ايعمده بخش که اين کما رفت خواهد بين از اينها همه آينه سالهاي در احتماال. است مقدار همين آنها

 .است رفته بين از آنها

 .اردد وجود نجف در طلبه زيادي شمار نيز عراق از. است فراوان افغاني و هندي و پاکستاني هاي طلبه شمار

 .کنندمي تحصيل نجف در نيز تلعفر منطقه ترکمانان از طالبي

 کربال به تشرف

 و بودند قم که جواهري حسن شيخ اهلل آيت آقاي. خوانديم جواهر صاحب مرقد کنار مسجد در را ظهر نماز

 از بعد. خوانندمي نماز را وقت سه که فرمودند. خواندند جماعت نماز آنجا در آمدند، نجف به گذشته سال

 و ماشين کرده لطف شهرستاني مهندس آقاي. شوم مشرف کربال به بود قرار. خورديم ناهار آمده هتل به آن

 وافقتم آمدن با هم ايشان. گذاشتم ميان در محقق آقاي با را کربال به رفتن. گذاشت اختيارما در را خود راننده

 يهحاش در العابدين زين شارع انتهاي در پارکينگي در ماشين. کرديم حرکت که بود نيم و دو ساعت. کرد

 .آمد نظر به دريا اين از زيبايي تصوير دور از. بود نجف درياي

 تزيار و شده وارد قبله باب از. شديم پياده السالم عليه حسين امام حرم کنار در نيم و ساعت يک از بعد

 والفضلاب حضرت مرقد به سپس. زديم حسينيه روضه کتابخانه به هم سري. بوديم آنجا در ساعتي. کرديم

. برگشتيم مبودي گذاشته قرار که محلي به سپس و کرده زيارت را آنجا نيز ساعتي و رفته السالم عليه العباس

 را نآ محل راننده که بود داده رخ کربال در انفجاري قبل روز دو. برگشتيم نجف به و کرده طي را راه همين

 سر بودند، آورده هجوم طرف آن به که مردم. بود شده اينقطه در اول جارانف که است جالب. داد نشان ما به
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 در نفر ده از بيش که بود شده بزرگتري انفجار بودند، کرده گير ترافيک در ها ماشين که جايي راه، چهار يک

 .بشود تر امنيتي اوضاع تا بود شده سبب امر همين. شدند کشته آن

 السهايک نگران. کرد خواهيم چه دانم نمي. است نشده متاسفانه که شود يدتأي جمعه براي ما بليط بود قرار

 بودند الاستقب سالن در ايراني و عرب دوستان. آمديم هتل به حال هر به. هستم کتابخانه اداري کارهاي و شنبه

 آمده اريخت کتابخانه به قم، به گذشته سالهاي طي که عراقي دوستان از برخي. گذشت صحبت به دقايقي و

 .کرديم زيارتشان که آمدند اينجا بودند،

 نام و لندن اسالمي دانشگاه و کوفه دانشگاه نام بزرگ خيلي که دادند مؤتمر هديه عنوان به هم کيفي امشب

 خالصه يا مقاالت از برخي از اي مجموعه يکي. بود جزوه چند آن داخل! است شده حک آن روي مؤتمر

 صحن در ادينالجو مکتبه آن ناشر که شهرستاني الدين هبت سيد آثار فهرست انعنو با اي کتابچه ديگري. آنها

 يحاو ايکتابچه. است کرده تأسيس الدين هبت مرحوم خود که ايکتابخانه بود، السالم عليه کاظم امام

 کتاب. «الخالص اطروحة و المعاصرة الحضاره ازمة» عنوان با 1551 سال از شهرستاني مهندس سخنراني

 .شهرستاني الدين هبت سيد مرحوم از اللطف بقاعدة صلتها و الحسينيه نهضهال

 کوفه دانشگاه

 کرده زيارت نماز از پس شده، مشرف السالم عليه المؤمنين امير حرم به اذان حوالي چهارشنبه روز صبح

. رفتم ينپاي صبحانه براي نيم و هفت ساعت کرده استراحت ساعت دو يکي. برگشتم آفتاب طلوع نزديک

 تا هشد خارج العابدين زين خيابان از همگي. برويم مؤتمر افتتاح محل به نيم و نه ساعت براي بود قرار

 ياديز امنيتي مسائل که آن بدون شده بوس ميني يک سوار آنجا در. بود ماشين شدن سوار امکان که اينقطه

 آن کنار و گوشه در مختلفي بناهاي که شد دجدي دانشگاه وارد ماشين ابتدا. شديم دانشگاه راهي باشد، مطرح

 هک است سال چهل از بيش کوفه دانشگاه. است شدن ساخته حال در و ساخته مختلف هاي دانشکده براي

 عدهاب و افتاده راه به مستنصريه دانشگاه نظر زير ميالدي هشتاد دهه اوائل و شده مطرح آن تأسيس بحث

 هگفت که بزرگي زمين صدام زمان اواخر از و بوده کوفه از اي شهگو در آن دانشکده هر. است شده مستقل

 پس که دهش ساخته نيز بناهايي و يافته اختصاص کوفه دانشگاه به است قديم بزرگ کوفه از بخشي شودمي

 .است بوده آنان اختيار در سال دو براي و انتخاب آنان استقرار محل عنوان به محل آن هاامريکايي ورود از

 رسدمي نظر به و است بزرگ بسيار زمين. هستند ساز و ساخت مشغول تمام سرعت با گذشته سال دچن طي

 صد و هزار يک از بيش و دانشجو هزار ده نزديک اکنون که کوفه دانشگاه طرح، اين شدن تمام صورت در

 .باشد عراق دانشگاههاي بزرگترين از دارد، استاد
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 الدين هبت سيد همايش در شرکت

 شروع رايب آن تئاتر آمفي سالن در و رفته فعلي عبارتي به يا دانشگاه قديم محل به ما حامل شينما سپس

 در ها امريکايي اشغال زمان در ديگر بار و( 1551) انتفاضه زمان در يکبار سالن اين. يافتيم حضور مراسم

 .است شده بازسازي دوباره و سوخته آتش

 سخنان. کردند ايراد سخناني شهرستاني مهندس آقاي آن از بعد و شگاهدان رئيس سپس. شد خوانده قرآن ابتدا

 طرف از رهيمي آقاي آن از پس. کرد بيان الدين هبت سيد از را خود خاطرات از برخي و بود احساسي وي

 رسميت جلسه آن از سپس. کرد بيان مطالبي ايراني ميهمانان طرف از محقق مهدي آقاي و عراقي ميهمانان

 ايران از آمده هايايراني همه تقريبا جمله از و ميهمانان از برخي به ايهديه اصلي برنامه شروع از شپي. يافت

 کجا و کند چه ها اين با خانه در داندنمي انسان. بود زيبا جعبه يک در مؤتمر اين از يادبودي که دادند

 .کند نگهداري

 از. دادم يتوضيحات عربي به دقايقي بين در البته. ندمخوا عربي به را خود مقاله که بودم بنده سخنران اولين

 درستش بايد که داشتي لکنتي گهگاه و بود خوب شما عربي: گفت ناجي هالل آقاي شب. نبود بد خودم نظر

 يکي و کرده عرب ادبيات حوزه در زيادي کارهاي. داردمي بر قدم آرامي به و بوده پير بسيار ناجي هالل. کني

 ينا هم امروزش سخنراني در و است شيعه وي. است «الثعالبي مؤلفات» عنوان با کتابي شآثار آخرين از

 اخير دهه چهار سه عراقي مجالت ديگر و المورد مجله در وي از زيادي مقاالت. بود روشن کامال مطلب

 .است شده منتشر

 سخنراني المهاجر جعفر آقاي داماد نبها آقاي بود قرار آمد، خواهد ادامه در آن متن که بنده صحبت از بعد

 و اندخو فارسي که کرد صحبت جامعي مسجد آقاي بنابرين. نشدند آمدن به موفق لبنان ميهمانان اما. کند

 يکي هک بود سخنراني دو ظهر نماز و استراحت لحظاتي از بعد. کرد ترجمه عربي به را آن کعبي نصير آقاي

 در يمطالب و کرد صحبت هيئت و اسالم کتاب ترجمه باره در که بود خسروشاهي هادي سيد آقاي ما دوست

 .برگشتيم هتل به ناهار براي. نمود بيان آمده کتاب اين در آنچه توضيح

 اميني عالمه کتابخانه از ديدار

 ابوحيدر امن به شخصي که رفتيم  ـ اهلل رحمه ـ اميني عالمه کتابخانه به کعبي نصير آقاي همراه ناهار از بعد

 ت،هس نيز حيدريه روضه کتابخانه خطي نسخ مسؤول و(ع) المؤمنين امير حرم توليت عضو منض در که

 خنس ديدن ما تصميم. است کرده ديدار ايران هايکتابخانه از که گفت ايشان. است دار عهده را آن مديريت
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 يخط نعنوا هزار پنج حدود. رفتيم بود زمين زير که خطي مخزن به. بود فارسي نسخ خصوص به خطي

 از آنچه غالب. هست خطي نسخه سيصد حدود آنها ميان از. باشد هزار سه حدود بايد مجلد تعداد اما هست

. اشدب خاور کالله صاحب رمضاني مقصود بسا که است طهراني رمضاني هاي اهدايي از ديدم که نسخه پنجاه

 يدس مکتبه از که اي نسخه ضمنا زامرو. کنند آماده شد قرار که کردم انتخاب تصوير براي را نسخه چندين

 و ودب جالبي ديدار. است ايسفرنامه چه دقيقا که کنم دقت بايد. رسيد بودم کرده درخواست حکيم محسن

 اسامي طيخ نسخ کلي سياهه در فهرست و نشده فهرست که گفتند. بود ارزشمند بسيار آن فارسي هاي نسخه

 .است اتمام حال در که گفتند و شده فهرست هاعربي اما. سيهفار: است شده نوشته آنها جلوي و آمده آنها

 روز ندچ اين واقع در. است کرده تعمير را بنا اين الشيعي وقف اخير که گفتند اين آمد، نظر به جالب آنچه

 ديديم هک کتابخانه چند اين به کتاب خريد به کمک و اصالح و بازسازي باره در شيعي وقف که شديم متوجه

 است مهم چهآن. است بيشتر نشر در خصوص به سني وقف هاي فعاليت گفتندمي برخي البته. کندمي کمک

 اداره يعيش وقف همين توسط نيز حيدريه روضه کتابخانه. کندمي کمک کارها پيشرفت به که است رقابت

 .شودمي

 حويش کتاب بازارچه

 و سنتي اه کتابفروشي قيافه. هاستتابفروشيک بازار که است حويش بازار انتهاي در اميني عالوه کتابخانه

 ندينچ و بود توجه جالب من براي. است متنوع و متعدد اما کوچک بسيار هامغازه و زمين روي کتابها چينش

 سال در قم در گذرخان هاي کتابفروشي ياد به. رسدمي آنها براي مصر از فراواني عربي کتابهاي. گرفتم عکس

 عربي بالد ديگر و مصر از عربي هاي کتاب ورود از جلوگيري براي مالي هاي تمحدودي از پيش 95 ـ 91

.. تداش وجود آن از قبل سالها از که بود سنتي ادامه و رسيدمي عربي جديد آثار روز هر که افتادم ايران به

. کنم رکتح توانستمنمي ديگر چون. نداشتم کردن نگاه جرأت. بود توجه قابل من براي و عالي بسيار کتابها

 باره اين در بايد. باشد ايران هايکتابخانه براي تازه کتابهاي تأمين براي خوبي منبع تواندمي نجف نظرم به

 و صبر با هک بود کعبي نصير دکتر با آنها انتخاب که کردم خريداري کتاب کارتن پنج ما اخيرا. کرد فکري

 اين که اباذري آقاي را کتابها اين. بود کرده تهيه را آنها تاريخ کتابخانه به خدمت قصد به صرفا و حوصله

 واقعا يرانا به کتاب وُرود. باشد نداشته مشکلي مرز در اميدوارم. ببرد ايران به تا برداشته بوده نجف در روزها

 ادارش اداره به تهران در را آنها اسامي قبال بايد شما. کندمي منصرف آنها آوردن از را انسان گاه و است دشوار

 تثناءاس قاعده اين از بايد را مهم اي کتابخانه مراکز نظرم به. بدهند ورود مجوز و کرده مالحظه تا بفرستيد
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 بيلار در روزها اين. شديم روبرو ايعديده مشکالت با و خريديم کتاب عراق کردستان از نوبت چند. کنند

 .مبفرستي را کسي بتوانيم اميدوارم که است کتاب نمايشگاه هم

 و اوراق داشت شيشه که قفسه سه دو. بردم لذت که من و بود ديدني اميني عالمه کتابخانه خطي بخش

 کسي هاثيبع دوره سالهاي در که است جالب. گيرد قرار بازبيني مورد دقيق بايد بنظرم که بود پاره کتابهاي

 محفوظ که دگفتن پرسيدم صدام دار رد موجود خطي کتابهاي باره در کسي از. است نداشته کتابها اين به کاري

 .نيست دسترس در اما است

 همايش عصر برنامه در شرکت

 امروز ايبر مؤتمر برنامه ادامه برگزاري محل که ادبيات دانشکده به گرفته تاکسي درآمديم که کتابخانه از

 و يطوالن ختس دومي که داديم گوش سخنراني دو به شده حاضر را يکي. بود جلسه دو. رفتيم بود عصر

 به ودشخ از کتاب سه و برد دفترش به مرا رهيمي عالء آقاي. آمدم بيرون برخاسته آنجا از. شد کننده خسته

 ورهث وقايع از يکي باره در شهرستاني الدين هبت سيد مرحوم خاطرات متن بود جالب که يکي. داد بنده

 سال و شده چاپ دانشکده مجله در اول گويا. آمد نظر به جالبي خاطرات. بود شعيبه معرکه عنوان با عشرين

 کتاب اب شناختمي مرا اينجا در کس هر تقريبا که بيفزايم. است درآمده مستقل کتاب يک صورت به 1185

 اثري رسدمي نظر به حال، هر به اما. است شده نوشته متعصبانه که گفتند هم برخي. بود «ايران في الشيعه»

 هک چنان را اين و باشم سال و سن اين در من کردند نمي تصور البته. است بوده جماعت اين براي جذاب

 .بودند آورده زبان به گفت نصير

 حجاب و دارند حجاب زنان همه. بود طور همين هم کوفه دانشگاه و ندارد حجاب بي زن اصال نجف در

 به روسري با نيز آنان سر و نددار پارچه دو بلند هايلباس آنها غالب که نيست عبايه يا چادر به البته هم

 زياد هکوف دانشگاه در هم زن استادان تعداد. آيندمي نظر به نظيف و تميز کل در. است پوشيده کامل صورت

 تعدادي ما مجلس در عصر امروز. نداشت وجود هم نمونه يک حتي ديدم که آنجا تا مؤتمر برنامه در اما است،

 دبيرستان رد اما است، مختلط دانشگاه کالسهاي. بودند اندک البته که ندبود کرده شرکت استاد و دانشجو دختر

 است تهنتوانس صدام حتي و است بسته و مغلق شهر يک اصطالح به که است نجف وضع اين. نيست چنين

 .کند نفوذ آنجا به چندان
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 هابُهره کار کوفه زيباي مسجد

 است دانيمي دانشکده، نزديک اينقطه در. کرديم حرکت کوفه سمت به گرفته ماشين ادبيات دانشکده محل از

 که فتندگ. اندگذاشته است ميدان ميانه در که سنگي بنايي وسط را ومقتدي صدر محمد سيد عکس فعال که

 ندچ اول شدند، وارد ها امريکايي وقتي. است بوده دست به شمشير و اسب با صدام مجسمه سکو اين روي

 .بودم شاهد خودم من گفت نصير آقاي. کردند منفجر را آن هم بعد گرفتند تصوير و عکس

 دست اول، دهرسي کوفه به گذشتيم که اندکي. شديم است قشنگي بلوار که کوفه خيابان وارد گذشته آنجا از

 چه هاههرب که واي. رفتيم کوفه مسجد به گذشته آنجا از. است من عشق واقعا که بود تمار ميثم مقبره راست

 دندبو ساز و ساخت حال در آمديم که قبل دفعه. نداشت نهايت که است شده زيبا قدري به مسجد. دانکرده

 وجا در و شده فرش الحرام مسجد کف که سنگهايي با همه بزرگي اين به مسجد اکنون. بود خاکي زمين و

 نماز خواندن از دبع. است شده العاده فوق که مسلم مزار و ديوار و در. است شده فرش است، خنک هم گرما

 بن مسلم مزار آمده ديگر صحن به سپس. خوانديم نماز رفته( ع) علي امام محراب سراغ به عشا و مغرب

 الحاص دستور در احتمال به و نشده آن داخل اصالح براي چنداني کار که را عروه بن هاني مزار سپس و عقيل

. اندآورده هجوم اينجا به نوروزي تعطيالت مايا در که هستند ايراني جمعيت بيشتر. کرديم زيارت است

 سخهن يک که داشت را الطريحي سعيد محمد از الکوفه کتاب بود، مسلم مزار کنار که هم کوچکي فروشگاه

 .کردم خريداري

 فرات شط کنار در شام

 کيلومتر هس دو اندازه به شط کنار و بود شب. رفتيم فرات شط کنار گرفته، ماشين آمده بيرون کوفه مسجد از

 يک ام. بودند طعام و قليان و چايي مشغول پيران و جوانان داده ترتيب صحرايي صورت به هاييتفرجّگاه

 غالب. دآممي جماعت اين ميان به روحاني کمتر ظاهرا. داشتند داري معنا نگاه. گذشتيم اينان ميان از کيلومتر

 است چيني آن اصل که است دومينو بازي گفتند: سيدمپر. بودند هاييهمهر با ميزها روي بازي مشغول مردم

 .است تفريحي صرفا ندارد هم باختي و برد و
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 رحمت روز رجب هفتم و بيست

 جعفريان ولرس: نويسنده

 1115/  01/  11: سايت روي انتشار تاريخ

 

 هب را ما تواند مي للعالمين، رحمة اال ارسلناک ما و: آيه در عالمين و رحمت مفهوم تفسير در تأمل: خالصه

 سازد رهنمون شريف روز اين وجودي برکت باب در اي تازه نکات

 مقدمه

 إِلَّا أَرْسَلْناکَ ما وَ: آمده شريفه آيه و قرآن صراحت در آنچه بنابر ،(ص) محمد حضرت هايويژگي از يکي

 که است آيه همين اساس بر. است جهانيان براي رحمت حضرت که است آن( 103: انبياء) لِلْعالَمِينَ رَحْمَةً

 فرمود، خواهيد مرور اينجا در آنچه. اندکرده ياد «الرحمة نبي» لقب با( ص) خدا رسول از اسالمي، متون در

 از رتحض آن بعثت و فرستادن معناي به که «ارسلناک» مفهوم جز به. است شريفه آيه اين معناي در أمليت

 باره اين در. «عالميان» دوم و «رحمت» مفهوم نخست. دارد مهم جزء دو  مزبور آيه است، خداوند طرف

 حمتر مفهوم سپس و عالمين مفهوم ابتدا. داد ارائه را هاييپاسخ آنها براي بايد که است مطرح هايي پرسش

 .داد خواهيم قرار بحث مورد را

 «عالمين» مفهوم: اول فصل

 معرفي «عالميان براي رحمت» را خود رسول خداوند وقتي که است اين عالميان باره در پرسش نخستين

 گرايش دمقصو آيا. انسانهاست بندي تقسيم براي مبنايي چه با و کساني چه شامل عالميان اطالق نمايد،مي

 و سياه يعني نژاد و رنگ مقصود يا کافران، و مؤمنان  از اعم عالميان همه يعني است، عالم مردمان ايماني

 «المينالع رب» تعبير قرآن در که مواردي منهاي «عالمين» که باشيم داشته نظر در است؟ عجم و عرب و سفيد

 ارک به مردمان باره در است، انبياء به مربوط که يموارد در شود،مي چيز همه شامل و دارد را آن به قريب يا

 .دهيممي قرار بحث مورد را شده ياد احتمال دو اينجا در. است رفته
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 کافر و مؤمن براي شامل عالميان. 1

 پس ويژه به شد، مطرح بعدها که است کالمي پرسش يک باشد، کافران و مؤمنان همه شامل «عالميان» که اين

 يامبرپ بودن رحمت آيا. بود اسالمي متکلمان دغدغه قرنها براي که ايمان تعريف مهم موضوع دنافتا راه به از

 شود؟مي هم کافران شامل يا است مؤمنان براي تنها

 بوين رحمت آن ضمن که کنندمي نقل عباس ابن از روايتي( شيعه منابع از برخي آنجا از و) سنت، اهل منابع

 :دارد وجود مطلب اين براي توجيه دو. داندمي کافر و مؤمن زا اعم عالميان، همه شامل را

 مردمان از آمد پديد نوح امت در آنچه نوع از هاييغرق و مسخ نوع از هايي عذاب نبوي، بعثت با: الف

 (.آمد قريش کفار سر بر بدر جنگ مانند در آنچه لزوما نه. )است شده برداشته

. تاس کافر و مؤمن از اعم انسانها همه براي هديه اين باشد، هدايت و بعثت و نبوت معناي به اگر رحمت: ب

 ستفادها خود کافران که اين اما برند؛ بهره آن از توانندمي همه و گشته پهن نبوي رسالت با الهي هدايت سفره

 .کندنمي وارد ايصدمه رسول، مبارک وجود بودن رحمت به اين و آنهاست مشکل کنند،نمي

 ب، و الف نکته دو هر قبول ضمن نهاده، انگشت آن روي هم بزرگ مفسر طبري، که است اي نکته اين

 اعم عالميان، همه براي را محمد خداوند است؛ درست و صواب است شده نقل عباس ابن از آنچه: گويدمي

 يمانا حوزه داخل شده هدايت(ص) محمد نبوت با که آن دليل به مؤمنان. داد قرار رحمت کافر و مؤمن از

 را«البالء عاجل» محمد، حضرت برکت به خداوند که که روست آن از کافر، براي رحمت شمول اما و شوندمي

 داشت ودوج بودند، انبياء رسالت کننده تکذيب که قبلي امم براي که بالئي همان است؛ کرده دفع ايشان از

 (.13/11القرآن، تفسير في البيان جامع)

 نخست: تاس قبول قابل توجيه دو با کافر براي نبوي رحمت که اندپذيرفته اسالمي، انديشمندان روي، هر به

 انيميهم مانند او نبردن بهره و شده هديه نيز کافران به که هدايت اصل دوم. مردمان از دنيوي عذاب برداشتن

 (.103/  3: البيان مجمع ؛5/  8 القرآن، متشابه. )نکند استفاده اما باشد، پرغذا سفره سر که است

 عالميان همه براي تنها( ص) محمد. 8

 ما وَ: که است آمده ديگري آيت در آنچه با باشد، عالميان همه براي( ص) اهلل رسول دعوت که تلقي اين

 همه به متعلق محمدي، و قرآني خطاب که دارد آن از نشان( 81: سبأ) نَذيرا وَ بَشيراً لِلنَّاسِ کَافَّةً إِالَّ أَرْسَلْناکَ

 اويه،مع برابر در عباده، بن سعد بن قيس و داشت وجود هم اوّل عصر در تلقي اين. است زمين روي انسانهاي

 بعثهف للعالمين رحمة سلم و آله و عليه اهلل صلي محمدا بعث جل و عز اهلل إن: گفت اهلل رسول وصف در و
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 اين از قيس آنچه(. 333 ص: سليم کتاب) األبيض و األسود و األحمر و اإلنس و الجن إلى کافّة، الناس إلى

 واماق همه از انسانها همه براي رسول دعوت بودن عمومي به توجه بلکه کفر و ايمان قيد نه فهميده، تعبير

 .خاص ايطايفه نه انسانهاست همه براي رحمت او. است

 انهاست،انس همه براي بوين دعوت يعني باشد، مختلف رنگهاي و نژادها «عالميان» از مقصود شد، گفته که اين

 دمحم حضرت براي انحصاري طور به تواندمي را ديگري مهم اشاره يک خوانده، «للناس کافّة» قرآن که همان

 ساب اساس، اين بر. جهانيان همه براي رحمت مگر نفرستاديم را تو ما:است اين آيه ترجمه. کند ثابت( ص)

 شامل و است جهاني دين که است اسالم تنها که است شمعناي «عالميان همه براي رحمت» گفت بتوان

 رايب و جهاني دعوت و دين تنها اسالم ديگر، تعبير به. است زمين روي در جامع زماني و مکاني جغرافيايي

 .است متمايز انبياء ساير از ويژگي اين در(ص) محمد و است مردمان همه

 مظهر انآن که اين اول: شود مي مطرح پرسش دو انبياء، يرسا نه باشد پيامبر ويژه «عالميان براي رحمت» اگر

 .نباشند عالميان همه براي که آن دوم. نباشند رحمت

. نيمک تأمل دوم نکته روي اما بدانيم، رحمت مصداق دعوت، اعتبار به را انبياء همه ما که است چنان ترجيح

 تدعو که هستيم مطمئن که زمان باره در ،داشتند خاص منطقه براي خاص دعوت انبياء همه که معنا اين به

 اين و عالميان همه براي( ص) محمد حضرت دعوت اما. است بوده مشخص تاريخي دوره يک براي آنان

 کنايت هب قرآني آيات از که است مسيحيت و يهوديت آسماني اديان بزرگترين. است ايشان منحصر ويژگي

 وينب دعوت که دارد تکيه امر اين روي مؤکدا قرآن، اما. ستا بوده اسرائيل بني ويژه که دريافت توانمي

 .است جهانيان يعني عالميان آيه همين تعبير به و بشر همه براي( ص) محمدي

 رحمت مفهوم: دوم فصل

 وي نبوّت يا رسول شخص اعتبار به رحمت. 1

 باراعت به آيا خواند،مي عالميان براي رحمت را خود رسول خداوند وقتي که است اين پرسش اين از مقصود

 آيات در که است الهي آيات منادي حضرت آن که اين اعتبار به يا است اهلل رسول خود وجودي شخصيت

 :دارد وجود احتمال دو واقع، در است؟ شده خوانده رحمت هم ديگر

 خود آثار اين و است رحمت مصداق است،( ص) محمد حضرت که اين اعتبار به اهلل رسول خود که اين اول

 .است دعوت در حضرت آن خاص روش يا امت از عذاب نفي جمله آن  از که دارد را
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 کار در ترکيبي امر يک اينجا، در. باشد رحمت مصداق قرآني، دعوت اعتبار به( ص) اهلل رسول که اين دوم

 .خود قرآني دعوت با محمد حضرت. است

 دخيل آن رد کامال( ص) پيامبر شخصي ويژگي اشد،ب «قرآن» اعتبار به رحمت از مقصود اگر حتي گفت، بايد

 يمعرف «رحمت» عنوان به انبياء به الهي هايپيام ديگر و موسي حضرت کتاب قرآن، در مورد چند در. است

 دمحم حضرت مورد در تنها ظاهرا، است، عالميان براي رحمت پيامبر، که شود تأکيد که اين اما است، شده

 شخصيت باراعت به( ص)خدا رسول بگوييم، که است اين پرسش اين براي پاسخ بهترين بنابرين،. است( ص)

 رسولي هر که امر اين. است شده تلقي «رحمت» عنوان به خداوند سوي از است، داشته که ويژگي و خود

 ليمک موسي اين. آيدمي دست به قرآن از خداوند، با ارتباط از ويژه نوعي شايستگي و دارد، خاصي ويژگي

 عنايت آنان هب خداوند که است هاييويژگي همين به اشارتي اهلل، خليل ابراهيم باشد، اهلل روح عيسي باشد، اهلل

 .است بارز صفت و ويژگي يک بودن «الرحمه نبي» (ص) محمد حضرت براي. است کرده

 .امشده هديه مردمان به که هستم «رحمتي» من. مُهداة رحمة أنا: فرمود حضرت که است آمده روايتي در

 عالميان براي رحمت عنوان به را من خداوند للعالمين، رحمة بعثني اهلل ان :است آمده ديگر روايت در و

 سولر وجود اصل که سازد مي رهنمون نکته اين به را ما  تصريحا بلکه تلويحا اينجا در. است کرده مبعوث

 .است شده وثمبع که است آن اعتبار به اين طبعا و است رحمت( ص) اهلل

. داندمي انبياء ساير از حضرت آن کننده ممتاز صفت يک را «رحمت» خصلت که دارد وجود هم ديگر نشاني

 قول از آن در و آورده روايت اين طبري. شودمي وصف انبياء مذاکره از ايصحنه معراج، روايات از يکي در

 :گويدمي انبياء ساير به خطاب که است آمده( ص) اهلل رسول

 ء،شي کل نتبيا فيه الفرقان علي أنزل و نذيرا، و بشيرا للناس کافة و للعالمين، رحمة أرسلني الذي هلل الحمد

 شرح و اآلخرون، هم و األولون هم أمتي جعل و وسطا، أمتي جعل و للناس، أخرجت أمة خير أمتي جعل و

 به را من که را خداوندي سپاس. خاتما فاتحا جعلني و ذکري، لي رفع و وزري عني وضع و صدري، لي

 گرروشن عنوان به را فرقان داده، قرار نذير و بشير بشر همه براي کرده، مبعوث عالميان براي رحمت عنوان

 معين وسط امت را آنان داده قرار ملل ميان از امت بهترين عنوان به را من امت و کرد نازل من بر چيز همه

 مرا نام و برداشت من دوش روي از را بار دارد، من به صدر شرح ده،دا قرار آخر و اول را من امت کرده،

 .داد قرار آخر و اول را من و برافراشت

 (.1/ 19: القرآن تفسير في البيان جامع) محمد فضّلکم بهذا: گفتانبياء ساير به ابراهيم که بود جا اين در
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 رحمت» عنوان به را خود رسول ندخداو که است روزي روز اين. روست همين از هم مبعث روز اهميت

 فِي لِلْعَالَمِينَ رَحْمَةً مُحَمَّداً جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ بَعَثَ:  است آمده روايت در لذا. است کرده مبعوث «عالميان براي

 (.115/  1 کافي) راشَهْ سِتِّينَ صِيَامَ لَهُ اللَّهُ کَتَبَ الْيَوْمَ ذَلِکَ صَامَ فَمَنْ رَجَبٍ، مِنْ عِشْرِينَ وَ سَبْعٍ

 قرار عاليمان براي رحمت را (ص) محمد خداوند که است روزي است، مبعث روز که رجب 83 روز پس

 .بناميم رحمت روز توانيممي را روز اين ما بنابرين. است داده

 نعمت يا رأفت معناي به رحمت. 8

 :آيد مي نذه به رحمت از معنا دو معناست؟ چه به رحمت که است اين ديگر پرسش

 .اردد مهرباني و رأفت با برخوردي اهلل، رسول که معنا اين به مهرباني، و عطوفت معناي به رحمت: نخست

 .است آور رحمت اسالمي، هاي آموزه که معنا اين به نعمت، و هدايت معناي به دوم

. نيمهربا و رأفت هن است، نعمت و هدايت معناي به صرفا رحمت گويي که است آمده چنان نقلها از برخي در

 هگرفت م ح، ر، يعني لغت اين ريشه و اصل از را مشترکي معناي يک بتوان شايد اما(. 801: صدوق توحيد)

 حضرت آن ديگري جاي خوانده، «للعالمين رحمة» را رسول که آيت اين از جداي قرآن در. پذيرفت شده،

 عَنِتُّمْ ما عَلَيْهِ عَزِيزٌ أَنْفُسِکُمْ مِنْ رَسُولٌ جاءَکُمْ لَقَدْ. »است کرده وصف مردم به نسبت «مهربان و رؤوف را

 (.عظيم خلق لعلي انک: فرمود که اين و ،181: توبه: «رَحِيمٌ رَؤُفٌ بِالْمُؤْمِنِينَ عَلَيْکُمْ حَرِيصٌ

 در ريشه هم که چيزي باشد، الهي هدايت ابزار با امت با مهرباني و رأفت نوعي معناي به رحمت اين اما

 هدايت نعمت که الهي دعوت در هم و( است رأفت و محبت همان اساسش که) دارد انساني هايويژگي

 .کرد تصور توانمي «رحمت» براي که است معنايي بهترين است،

 حمتر مصداق باشد، قرآن يا انجيل تورات، در که آن از اعم الهي، آيات مجيد، قرآن در که باشيم داشته توجه

 مانند که است آن خاطر به هم اين و است الهي رحمت مصداق هم «باران» قرآن، در. است شده خوانده الهي

 جودو ترديدي هستند نعمت مصداق ديگر انبياي که باره اين در. است آسماني نزوالت از بعثت، و نبوت

 جَعَلَ إِذْ عَلَيْکُمْ اللَّهِ نِعْمَتَ کُرُوااذْ قَوْمِ يا لِقَوْمِهِ مُوسى قالَ إِذْ وَ :است آمده صراحت به قرآن در زيرا ندارد،

 «ربک رحمة يقسمون اهم» آيه که آن تر صريح. است الهي نعمت مصداق نبوت پس( 80: مائده) أَنْبِياء فيکُمْ

 قرآن نفس قرآن، در ديگري جاي در. معناست يک به نبوت و رحمت که دارد آن از نشان( 18: زخرف)

 وَ هُدىًلَ إِنَّهُ وَ يَخْتَلِفُون، فيهِ هُمْ الَّذي أَکْثَرَ إِسْرائيلَ بَني عَلى يَقُصُّ الْقُرْآنَ هذَا إِنَّ :است شده خوانده «رحمت»

 يَزيدُ ال وَ لِلْمُؤْمِنينَ رَحْمَةٌ وَ شِفاءٌ هُوَ ما الْقُرْآنِ مِنَ نُنَزِّلُ وَ: ديگر جاي و( 33 - 31 نمل،) لِلْمُؤْمِنينَ رَحْمَةٌ
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 حْمَةًرَ وَ هُدىً وَ ءٍشَيْ لِکُلِّ تَفْصيالً وَ أَحْسَنَ الَّذي عَلَى تَماماً الْکِتابَ مُوسَى آتَيْنا ثُمَّ(. 18) خَساراً إِالَّ الِمينَالظَّ

 (است رفته بکار کتاب براي رحمت تعبير همين ايضا 191 آيه اعراف در191: انعام)  يُؤْمِنُونَ رَبِّهِمْ بِلِقاءِ لَعَلَّهُمْ

 رحمة» حضرت آن که باره اين در. نکرد دور چشم از را( ص) رسول شخصي ويژگي جنبه بايد همه، اين با

 در. دش خوانده الهي آيات شدن ناميده رحمت باره در که باشد شرحي با متفاوت امري بايد است «للعالمين

 .است (ص) اهلل رسول خود مهم اينجا،

 عذاب نفي و رحمت. 1

 هايويژگي از و شخصي امري حضرت، آن ممات و حيات در امت، اين در را رسول وجود دنبو رحمت ما اگر

 آنچه از عذاب انواع از برخي کم دست که بدانيم اين را آن مهم وجه يک توانيممي بدانيم حضرت آن خاص

 است شده برداشته امت اين از آمد،مي پديد رسالت تکذيب با ديگر هاي امت در

 در «نعمت. »داشت توانمي باشد «نعمت» معناي به که رحمت براي ديگر معناي يک که آن مطلب شرح

 معنا اين به باشد، نعمت و رحمت اسباب اهلل رسول مبارک وجود که اين. است عذاب و «نقمت» عربي،

 .بود نخواهد کار در عذاب اهلل، رسول نبوت شايد و اهلل رسول وجود با شود تلقي تواندمي

  در که است روايتي جمله آن از. است عذاب برداشتن براي اهلل، رسول بودن رحمت که دارد ودوج شواهدي

 آن زج و زمين و آسمان و مالئکه گرفت، قرار مشرکين فشار زير (ص) اهلل رسول وقتي دارد اشارت که بحار

: گفت و برداشت آسمان به سر  اهلل رسول اما. کنند ادب عذاب فرستادن با را مردم تا خواستند رخصت وي از

 رها را من قوم و من. امگشته مبعوث جهانيان جهت رحمت براي من ام،نشده فرستاده عذاب آوردن براي من

 ينَمِلِلْعَالَ رَحْمَةً بُعِثْتُ إِنَّمَا عَذَاباً أُبْعَثْ لَمْ أَنِّي نَادَى وَ السَّمَاءِ إِلَى رَأْسَهُ رَفَعَ: َهستند نادان مردمي آنان کنيد،

 (.آمد خواهد شرحي باره اين در( )811:  11: بحاراألنوار) يَعْلَمُون لَا فَإِنَّهُمْ قَوْمِي وَ دَعُونِي

 بود هدنخوا عذابها آن است زنده پيامبر وقتي تا تنها که است اين سخن اين معناي آيا که هست سؤال اين اما

 همه براي بلکه امت همه براي رحمت اين شموليت که آن يا( 11: انفال ،مفيهِ أَنْتَ وَ لِيُعَذِّبَهُمْ اللَّهُ کانَ ما وَ)

 .شد نخواهد واقع ديگر جهان در عذابها نوع اين از اساسا که معنا اين به است، عالميان

 محل امري است، منتفي الهي عذاب بعد، به اهلل رسول زمان از يعني اسالمي، عصر در که شود تصور که اين

 يک مه امر همين که اين مگر باشد، داشته منافات دهدمي توجه الهي سنن به که آياتي با ابس و است بحث

 .باشد الهي سنت
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 افرک و مؤمن و فاجر و بر براي رحمت» حضرت آن که است چنين آيت اين تفسير در عباس ابن از سخني

 هايي عذاب از را کافر زيرا نيا،د در کافر براي اما. است رحمت آخرت و دنيا در مؤمن براي اهلل، رسول. است

 عذاب نوع دو پس(. 103/  3: البيان مجمع. )است کرده حفظ مسخ و خسف مانند بوده، ديگر اقوام براي که

 اهراظ. باشد ديگر اقوام مانند که آسماني عذاب. شودمي آن گرفتار جامعه الهي سنت طبق که عذابي. هست

 (.شود بيشتر تحقيق بايد باره اين در. )است منتفي ر،پيامب ظهور از پس امتهاي از دومي، اين

 و خيزدمي بر زمين و آسمان از عادي غير و ناگهاني طور به که است عذابهايي مقصود هست، هرچه البته

 و تنهف گرفتار انحراف، دليل به خود، حرکت سير در امتها که، اين اما. است انبياء تکذيب روي هم آن اساس

 ديگريک خودشان و شده نبرد و جنگ گرفتار که اين حتي. ندارد ها عذاب آن به ربطي ند،شو تباهي و فساد

 .ندارد نيز شود تلقي عذاب نوعي اين و بروند، بين از حق دست به يا کنند، نابود را

 فرع نقمت است، اصل رحمت.  1

 است؟ جمع قابل چگونه سختگيري و نبرد و جنگ با رحمت که شود تصور است ممکن

 بياءان: ميگويد باره اين در قرطبي. ديگر چيز بدون است رحمت پيامبر خود وجود باشد درست عذاب راگ

 را او خداوند وقتي. است رحمت نفسه حد في خودش( ص) محمد اما اندشده خلق رحمت براي همگي

 جهت ينهم به. تندنداش موقعيتي چنين انبياء ساير اما. شدند ايمن عذاب از صور نفخ تا مردمان کرد، مبعوث

. هستم خلق براي رحمت خداوند سوي از خودم من: گويدمي مهداة، رحمة أنا: فرمود( ص) خدا رسول

 (.11: ص ،1ج القرآن، ألحکام الجامع. )بندگان براي خداوند طرف از هديه يعني مهدات

 هدنخوا بسامان کار باشد، رحمت اشهمه اگر که است طبيعي چه؟ اصل جز اما است، «رحمت» اصل بنابرين

 به سپ برود،(ص) محمد نزد نتوانست و شد مسلمان حنفي اثال ابن که آن از پس ـ ابوسفيان گويندکه. آمد

: گفت (ص) محمد به ـ شدند قحطي گرفتار آنان و بست قريش به آذوقه رسيدن براي را راه گروهي همراه

 مشيرش با را پدران که بينممي اما است؟ داده قرار ينللعالم رحمة را تو خداوند گوييمي تو که آنست نه مگر

 لَقَدْ وَ يَعْمَهُونَ، طُغْيانِهِمْ في لَلَجُّوا ضُرٍّ مِنْ بِهِمْ ما کَشَفْنا وَ رَحِمْناهُمْ لَوْ وَ: شد نازل آيت اين که گويند.  کشتي

 يهِف هُمْ إِذا شَديدٍ عَذابٍ ذا باباً عَلَيْهِمْ فَتَحْنا إِذا حَتَّى ،عُونيَتَضَرَّ ما وَ لِرَبِّهِمْ اسْتَکانُوا فَمَا بِالْعَذابِ أَخَذْناهُمْ

 طرف بر است[ آمده وارد] آنان بر صدمه از آنچه و ببخشاييم را ايشان اگر( 33 - 39: مؤمنون)   مُبْلِسُونَ

 به بتنس[ لي]و کرديم رگرفتا عذاب به را ايشان راستي به و. ورزندمي اصرار کوردالنه خود طغيان در کنيم،

 بناگاه .گشوديم آنان بر دردناک عذاب از دري که وقتي تا. نيامدند در زاري به و نکردند فروتني پروردگارشان

 (.1/118: درالمنثور ،11/  1: بيهقي النبوه دالئل. ] شدند نااميد[ حال] آن در ايشان
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 جودو بوده، گذشته امتهاي در که عذابهايي نوع از نه عذابها، و هاسختي از برخي مصالحي به بنا بنابرين

 نداشته غضبي هيچ است، رحمت اصل و خيرات تمام منشأ که هم خداوند که نيست چنين و داشت خواهد

 .باشد

 دعوت روش و رحمت.  9

 هک است آن رسول، بودن رحمت مصاديق جمله از که است آن ديني نقلهاي از برخي از آموختني نکته يک

 روي تأکيد حضرت رويه ديگر، عبارت به. دارد دعوت در هم را ويژگي اين خاص اخالق و ادب حضرت،

 رايب نفرين نه دعوت در اصل اما سازند، فراهم را اسبابش خود منافقان و کفار که اين مگر نيست، نقمت

 .است تندي و لعن نه و خشن، برخورد نه عذاب،

: رمودف حضرت اما کند، نفرين را مشرکان تا شد خواسته خدا رسول از که است شده نقل ابوهريره از که چنان

 اداعي بعثت لکن و لعانا ابعث لم: ديگر روايتي در و( 8001/  8: مسلم) «رحمة بعثت إنما و لعانا أبعث لم إني»

 است آمده هم ديگري جاي(. 109: المصطفي حقوق بتعريف الشفاء) اليعلمون فانهم قومي اهد اللهم رحمة، و

 اهلل رسول از کسي وقت اين در. عامر بني اهد اللهم: فرمودند بار سه ايشان. آمد حضرت نزد وفدي که

: الزوائد مجمع ؛89/  1:المثاني و االحاد. )لعانا ابعث لم اني: فقال عامر، بني علي ادع! اهلل رسول يا: خواست

 جاي در و. باشد «للعالمين رحمة» نهمي تکميل در االخالق مکارم التمم بعثت : روايت که تواند(. 1/38

 (.101/  8 :ثعالبي تفسير) داعيا بعثت لکن و لعانا ابعث لم اني: است آمده ديگر

 است چنان فاجر انسانهاي انواع از برخي کردن لعن اصل اال و است، مراد امت بر نفرين خصوص اين در البته

 .است قرآن در صرّحم اين و کنندمي لعنت آنان بر هم مالئکه و خداوند که

 رحمة بعثني اهلل ان: است آمده ديگر روايتي در لذا و است خلق هدايت معناي به رحمت موارد اين در

 (.1/118 :درالمنثور) للمتقين هدي و للعالمين

 ستا رويه همين اساس بر نويسد مي جمله از. دارد مفصلي بحث اهلل، رسول رويه اين باره در عياض قاضي

 داوندخ سوي از گيرانه، سهل و سختگيرانه رويه رو انتخاب بين (ص) خدا رسول گاه هر: است هشد گفته که

 دومي زيه،ج گرفتن يا کفار با جنگ بين مثال براي. کردمي انتخاب را گيرانه سهل يعني «ايسر» شد،مي مخير

 توصيه را سختگيرانه هايراه معموال که کساني بودند حضرت اصحاب در(. 109/  1: الشفاء) گزيدمي بر را

 .پذيرفتنمي را آنان پيشنهاد حضرت اما کردند مي
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 يحت و نکرد، «ديارا الکافرين من االرض علي التذر رب: »گفت که را نوح دعاي شبيه هيچگاه حضرت آن

 109/  1: الشفاء. )اليعلمون فانهم قومي اهد اللهم: گفت هم باز شد، زخمي احد در و شکست دندانش وقتي

– 101.) 

 ضرت،ح باز کند، خشن برخورد آنان با که رسول به حق اين ودادن قرآني تأکيدات همه با هم منافقين باره در

 لئال ال،) کشت را اصحابش محمد که بگويند مردم خواهدنمي فرمودمي و کرده انتخاب ايسر طريقه همان

 (.0101/  1: الشفاء(. )أصحابه قتل محمد ان الناس يتحدث

 را وسفياناب اهلل رسول وقتي. است مکه فتح در( ص) اهلل رسول برخورد اين اثبات براي نمونه ترينشيرين

 امي، و نتا بأبي: گفت ابوسفيان بدهي؟ خداوند يگانگي به شهادت که است نرسيده آن وقت آيا: فرمود ديد

 (110/  1 همان،. )أکرمک و اوصلک و أحلمک ما
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 پنجاه و چهل دهه در کني مهدوي اهلل آيت و جليلي مسجد

 جعفريان رسول: نويسنده

 1115/  01/  81: سايت روي انتشار تاريخ

 

 ؤثريم نقش کني مهدوي آقاي هدايت با که است انقالب از پيش فعال مساجد از يکي جليلي مسجد: خالصه

 .داشت انقالبي نسل پيدايش در

 و وبيجن ايرانشهر در واقع جليلي مسجد باره در است، شده منتشر تازگي به که ساواک گزارشات از مجلدي

 تشکل و مسجد، در معمول طور به هم ايشان خود که است مسجد واقف فرشچي جليلي مهدي حاج نام به

 .داشت حضور مستمندان امدادکاران گروه و( سودبخش) نجات تعاوني عنوان با آن به مربوط خيريه

 آن از پس  و وقف جليلي آقاي توسط 1110 سال در فلسفي آقاي توصيه به گويا که بود باغي مسجد اين

 قبال هک را) کني مهدوي آقاي خود داماد ايشان و گرديد افتتاح آن متولي عنوان به اي سرخه اهلل آيت توسط

 .برگزيدند مسجد جماعت امام عنوان به( داشتند را باقري فاميل

 اهلل آيت وفات از پس که قم کرده تحصيل و تهران، کن در 1110 متولد) کني رضا محمد شيخ اهلل آيت

 علمي صحنه در امروز به تا که است تهران شده شناخته روحانيون از( آمد تهران به 1110 سال در بروجردي

 از پس و کرد مي نماز اقامه جليلي مسجد در انقالب از پيش که ايشان. است مانده فعال سياسي و ديني و

 و داشت انتقاد و بحث کانون مسجد اين در زمان، همان از کرد، تاسيس را( ع) صادق امام دانشگاه انقالب

  نراني،سخ هر از بعد دليل، همين به. بپردازد جوانان ويژه به مردم تربيت به مسجد اين در تا کرد مي تالش

 .نمود مي دعوت پاسخ و پرسش به را حاضران و فراهم پاسخ و پرسش براي فضايي

 رد حاضران حتي و کرده ترجدي را انتقاد و بحث جلسه تا کرد مي تالش و بوده مقيد زمينه اين در وي

. ندشو بحث وارد مقاله آن موضوع باب در ايشان حضور در نديگرا و بخوانند را آن کرده تهيه مقاله مسجد،

. 101 ص: ساواک اسناد روايت به جليلي مسجد :بنگريد را جلسات قبيل اين ريزي برنامه از نمونه يک)

 در و گردد مي تهيه قبال که است راديويي هاي برنامه مانند برنامه اين درست: نويسد مي ساواک گزارشگر

 عهده که شخصي تا حاضر جليلي مسجد در شنبه 1 روز...  ساعت در تا اند شده تعيين رنف سه آينده هفته

 ...(بدهد آنها از هريک به را برنامه هاست برنامه تهيه و تنظيم دار
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 ساواک که بودند حساس نقطه چند ،(ارشاد حسينيه بعدها و) جاويد و هدايت مسجد کنار در جليلي مسجد

 را يکسان و داد مي رخ که را آنچه گزارشگر، سه تا دو  که اي گونه به داشت آنها کنترل براي منظمي برنامه

 نيز و جليلي مسجد هدايت، مسجد و ارشاد حسينيه تعطيلي از بعد. کرد مي ضبط و ثبت بودند، حاضر که

 زرگانبا مثال براي(. 110 ص) بود واقف قضيه اين به کامال نيز ساواک و بود مبارزين مرکز همچنان جاويد

(. 118 ص) شدند ديده جليلي مسجد در 91 سال در بودند هدايت مسجد در هميشه که ديگران و سحابي و

 (.110 ص) آمد جليلي مسجد به بود، هدايت مسجد مؤذن که نيز فر مرتضائي

 ادنژ نيک و بخارايي باره در ساواک مأموران از يکي که است شرحي مجموعه، اين اسناد نخستين از يکي

 رادرخواندگيب پيوند تأييد ضمن وي. است کرده نقل داشته رفاقت آنان با که بشري مهدي از مطالبي و تهنوش

 را ژادن نيک من: گويد مي خبر منبع سپس. است کرده نقل آنان با خود ارتباط از مطالبي نفر دو اين ميان

 کتابهاي حمل همچنين و وشفر موقع در و دارد ريش ته و الغر، صورت اندام، الغر جواني. شناختممي

 از را ادنژ نيک مرتضي. ديدم...  ديگر نفر يک و بخارايي محمد با را او توحيد مکتب در بازرگان و طالقاني

 کردم تأکيد اين براي را اين( 5 - 1 ص. )شناسندمي آزادي نهضت و ملي جبهه افراد و توحيد مکتب اعضاي

 افراد ناي خيلي زمان، آن که است درست اين و شوند مي شناخته لفهمؤت اعضاي عنوان به معموال افراد اين که

 ژادن نيک دوستش و بخارايي که اين بر است تأکيدي مزبور جمله اما نبودند، جدا اسالمي هاي تشکل از

 .کندمي تأييد را ارتباط اين که دارد وجود زيادي مطالب و بودند طالقاني اهلل آيت دلبسته سخت

 و متدين خياط يک که( صادق ناصر پدر) صادق احمد کني، مهدوي آقاي کنار در بعد، هب 18 سالهاي طي

 مي بحث به وي شد مي تمام کني مهدوي اهلل آيت سخنراني که بار هر و داشت حضور هميشه بود، آگاه

 .داد مي شرح بحث مورد موضوعات باب در را نکاتي و پرداخت

. ستندپيو مجاهدين به بعدها که بود کساني از شماري براي کزيمر که داشت هم را ويژگي اين جليلي مسجد

 تأييد مورد جلسات از بسياري در احمد حضور. بودند جمله آن از رضايي خانواده از برادر دو رضا و احمد

: تاس آمده شده تهيه رضايي احمد شدن کشته از پس که سند يک در. است گرفته قرار ساواک گزارشگر

 مي زياد جليلي مسجد به سابقا رسيد قتل به دستش در نارنجک انفجار علت به قبل ندچ که رضايي احمد»

 (.853 ص...« )نمودند مغفرت طلب رضايي براي نفر چند اين که اين ضمن و آمد

 کرانروشنف از که بود تقوي صادق شد مي حاضر جليلي مسجد جلسات در گهگاه که کساني از ديگر يکي

 آمده اسناد اين در 1190 مهرماه در او باره در هم ديگري خبري. ايد مي حساب به چهل و سي دهه مذهبي

 رد رد کتابي دانپزشک تقوي صادق سيد دکتر :داشت اظهار مهدوي رضا محمد: که اين آن و است جالب که
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 در را آن خالصه اندنداده او به چاپ اجازه چون و نوشته ارشاد حسينيه انتشارات واليت و خالفت کتاب

 جتهدم را خود معمم غير افراد از بعضي: افزود مهدوي. دهد مي عالقمندان به و نموده کپي پلي صفحه بيست

 (.811 ص) دانند مي اسالمي علوم در

 - ديني جنبه مباحث، اين معمول طبق. شدمي طرح هاسخنراني در که است موضوعاتي مهم، ميان، اين در اما

 هب نسبت انتقادي گيري جهت ديگر سوي از و اسالم وقوانين ها ديشهان شرح سو، يک از. داشت انتقادي

 .اشدب داشته اجتماع وضع بهبود براي تواند مي اسالم که نقشي شرح و گذشت مي ايراني جامعه در آنچه

 دحجابيب و تباهي و فساد به رو جامعه که بود نکته اين روي مهدوي، آقاي شخص خصوص به سخنرانان تکيه

 اين لدلي به عمدتا اجراست، و تصويب براي دولت توجه مورد که قوانيني و است خواري شروبم و فساد و

 گرا و نيست چنين الهي قوانين که حالي در است، انساني حيات در جدي مالحظات فاقد است، بشري که

 .شد خواهد حل مشکالت همه شود پياده اسالم

 ،زمان همان از کني مهدوي آقاي. است جالب گيرد مي ورتص جاري هايپديده از که انتقاداتي اساس، اين بر

 در را اجتماع جاري مباحث تا است کرده مي سعي و بوده هم خوان روزنامه ويژه به و مطالعه اهل فردي

 اي بهشتي حدي تا و مطهري مانند متفکراني شمار در را وي نبايد حال، عين در. کند مطرح خود منبرهاي

 حال عين در که است مبارزاتي روحيه و سياسي هاي انديشه با اجتماعي فردي بيشتر بلکه کرد، تلقي باهنر

 .است داده مي اهميت هم فکري مباحث به

 غييرت شد، مي طرح روزگار آن در که آنچه تناسب به روحانيون، ديگر شبيه تقريبا مهدوي، آقاي هاي دغدغه

 مطرح 11 سال حوالي از که است خانواده از يتحما اليحه به مربوط هاي بحث متوالي دوره يک. کردمي

 شده مي مطرح روز زن مجله در که است مباحثي طور همين. شد تر جدي 19 سال در تدريج به ولي شد

 ويژه هب جلسات اين طي و است سنتي ديگر روحانيون مانند تقريبا زمينه، اين در ايشان هاي ديدگاه. است

 رعيش قوانين ديگر و زوجات تعدد مانند موضوعاتي از کند، مي صحبت ايشان از پس معموال که صادق احمد

 روحاني جامعه در خبر اين که انعکاسي و خانواده از حمايت اليحه به مربوط مباحث. شود مي کامل حمايت

 در و است زنان به مربوط مسائل حوزه در تحقيق و پژوهش براي شيرين موضوع يک داشته دوره آن ديني و

 از ديگر يکي(. 139-131 ص: جالب نمونه يک.  )شد آشنا باره اين در هايي ديدگاه با توان مي کتاب اين

 حوزه ناي به ايشان توجه شايد. داشتند توجه آن به سخت که است اسالمي اقتصاد مباحث ايشان هاي دغدغه

 وائلا و پنجاه سال از پس که بود هايي چهره جمله از «فرد توانايان حسن» آقاي مداوم ارتباط نتيجه فقهي،

 داند مين اکنون قلم اين صاحب البته و داشت شهرت اسالمي اقتصاد باب در هايي ديدگاه داشتن به انقالب
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 ره ابتداي در ساواک گزارشگر معمول، طور به را جليلي مسجد در ايشان حضور. شد چه وي سرگذشت که

 .است آورده گزارش

 به مندعالقه افراد از ايشان و شد آغاز 1111 آذرماه از اسالمي صاداقت باره در مهدوي آقاي هايسخنراني

 اين بر مرور. باشند حاضر جلسات همه در که کرد دعوت اسالمي، اقتصاد واقعيت زمينه در آگاهي کسب

 :است جالب ها ديدگاه

 فظح صرف مشتما نبايد ميگيرد، قرار اسالمي حکومت اختيار در زکات و خمس يا ماليات راه از که پولي»

 ايکاره و عمومي وضع بهبود صرف آن از قسمتي بايد بلکه. گردد اسالمي هاي دولت سياست و حکومت

 191) است شده مي توزيع مسجد در و نوشته نيز جزوه صورت به ها بحث اين(. 191 ص) شود المنفعه عام

 بمطال اين دليل همين به و داده نمي اهميتي چندان اقتصادي هاي بحث به ساواک گزارشگر طبعا(. 110 ـ

 .است شده گزارش کوتاه

 اه گزارش اين در مؤکد صورت به که است«اسالمي دولت» وجود اسالمي اقتصاد مباحث محورهاي از يکي

 و مارکسيسم و اسالم هاي ديدگاه ميان مقايسه ها بحث اين اصلي رکن ديگر، سوي از. است شده ياد آن از

 نظام هک است همين مطالب اين بيت شاه. مارکسيستهاست متوجه انتقادها صوصخ به و است داري ايسرمايه

 (883 ص) است کمونيستي و داري سرمايه بين چيزي اسالمي اقتصادي

 ساواک ولق به و کرده تبديل مبارزين حضور براي کانوني به را جليلي ديني،مسجد انتقادي و بحث جلسات

 انجام 13 سال آبان در کار اين و داشت را آن تعطيل درخواست اکساو بنابراين. افراطي عناصر براي محلي

 (.118 ص. )شد ممنون شهرباني دخالت با و شده

 جليلي مسجد در «اسالمي عباسعلي» شيخ 11 سال ارديبهشت اواخر در که دارد آن از حکايت بعدي گزارش

 هم اين به(. 111 ص. )است بوده تباتع به ايشان رفتن و کني مهدوي آقاي غيبت دليل به اين و رفته منبر بر

 جامعه رئيس ياسالم عباسعلي شيخ جناب سخنراني به مربوط کتاب، اين سند نخستين که باشيم داشته توجه

 آيت قول از منبر روي همانجا(. 9 - 1 ص. )بود انتقادي رژيم به نسبت که است 18 سال در ديني تعليمات

 طالب سهمدر به تبريز در حضرت اعلي و کردم مي تدريس تبريز در من وقتي که کرد نقل شريعمتداري اهلل

 چرا حاال پس: افزود اسالمي مرحوم. دهم مي ترجيح افسر ده به را ها طلبه اين از يک هر من که فرمود آمد

 («.1118 خرداد 11) کشند؟ مي و کوبند مي را طالب همين
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. کنند؟ دعوت را واعظ کدام محرم و رمضان مانند ايامي براي که بود اين جليلي مسجد هاي دغدغه از يکي

 هاشمي از صحبت مثال براي. داد نمي را واعظي هر آمدن اجازه و کرد مي مداخله کار اين در ساواک طبعاً

 نچو ولي کرديم دعوت را هاشمي آقاي ما: »گفت مسجد در دوستانش به کني مهدوي آقاي. شد رفسنجاني

 ص) نشد موافقت جليلي درمسجد او منبر با لذا. نکرد امضا و کند امضا را تعهدي که بودند خواسته او از

150.) 

 و داشت تندي انتقادي زبان هم او که است نژاد هاشمي مرحوم 15 سال در مسجد اين سخنرانان از يکي

 («818 ـ 811 ص)  است آورده متوالي هاي شب در را او مطالب ساواک، گزارشگر

 در که ناي تا شد مي دعوت سخنراني براي گهگاه بود، رژيم سمت به تمايل به هممت که روحاني يک مناقبي،

 اظهار افشان گل علي محمد است، جالب مورد يک. گرديد مطرح وي درباره منفي هاي ديدگاه ايام، اين

 ويسندهن به اميني عالمه سالگرد ختم مسجد در مناقبي: »گفت[ کني] مهدوي و «است قاضي شريح او: »داشت

 از که لياردبي مشکيني علي شيخ حاج و منتظري حسينعلي شيخ آقايان به و کرده حمله جاويد شهيد کتاب

 است مجاهدين از هم پسرش و رفته زندان اسالم خاطر به منتظري و هستند قم علميه حوزه مجاهد مدرسين

 رنف دو: »افزود مهدوي. «است کرده اهانت نوشتهضاند مقدمه مذکور کتاب در چون باشد مي فراري فعالً که

 ايانآق به مرجعيت نوبت شوند مرحوم قم فعلي مراجع اگر و هستند طالب قاطبه احترام مورد مذکور مدرس

 (839 ص.« )است بوده فرمايشي آنها کوبيدن وضع اين با رسد مي فوق

 با را خود تمخالف مردم، حضور در و منبر روي مهدوي آقاي ساله، پانصد و دوهزار جشنهاي آستانه در

 (.831 ص. )کرد اعالم جشنها اين برگزاري

 ورزش بحث شود مي مطرح کني مهدوي آقاي خود جمله از و سخنرانان توسط مدام که انتقادهايي جزو اما

 از و دباشن حقير افتاده عقب هاي ملت اصطالح به که کندمي کاري استعمار: که اين جمله از. است فوتبال

 بازي فعال ما ورزش: گفت و نموده صحبت ورزش باره در سپس وي. برند مي ادهاستف حقارت عقده اين

 را آن ونتلويزي از نيز زيادي عده و کنند فکر ديگري راههاي در بايد که نفر هزار پنجاه الاقل که شده فوتبال

 جاي چند در مطلب اين( 810 ص) کند مشغول خود به را همه که است استعمار کار اين. کنند مي تماشا

 .است آمده هم ديگر

 در. بود دتن بسيار معموالً نيز وي سخنراني که بود «محالتي اهلل فضل شيخ» مسجد، اين سخنرانان ديگر از

 مبارزه و استعمار ضد شعارهاي با مسجد ديوارهاي تمام» که حالي در( ع)زمان امام ميالد جشن مراسم يک

 تدااب( بود مجاهدين اعدام از بعد اين و) «بود شده پر تمس گونه هر با مخالفت به مردم دعوت و سکوت با
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 هب کرماني حجتي از وي: »است نوشته ساواک مأمور. محالتي او از پس و رفت منبر «کرماني حجتي علي»

 اديفس و جنايت هر از خود روزه چند حکومت براي که غارتگران و دستگاه گردانندگان به بيشتر مراتب

 و دبودن مانده متحير و مات همگي که داد قرار تأثير تحت را مردم آنچنان و نمود لهحم کنند نمي فروگذاري

 (.111 ص) «بود دولتي هاي برنامه مجريان و دستگاه متوجه او حمالت تمام

 مسجد اين در بار چند 98 اسفند و بهمن در که بود ايگنجه جالل شيخ جليلي، مسجد سخنرانان ديگر از

 گروه به هم انقالب از بعد و افتاد زندان به بعدها که بود روحانيوني از وي( 153 - 111 ص. )رفت منبر

 .رفت پاريس وبه پيوست رجوي

 رگزارشگ که رفت منبر جليلي مسجد در مطهري آقاي بود، سال آن ماه اسفند که را 1191 سال صفر آخر دهه

 100 که بوده آن ساواک حدس ممراس اين اول شب در(. 111 ص) است کرده گزارش را وي مطالب ساواک

 (.111 ص) اندبوده« دانشجو تيپ و ساله پنج و بيست و بيست جوانان بيشتر و» و بوده حاضر مسجد در نفر

 ودخ آميز خشونت هاي روش گيري بکار اوج در ساواک تا شد سبب گذشت مي جليلي مسجد در که آنچه

 ليجلي مسجد با گيرد مي تصميم داشتند، اقداماتي و شده تر جدي هم آنها که مخالف هاي گروه با مواجه در

 متعصب عناصر پايگاه تهران جليلي مسجد: است آمده شده تهيه 91 اسفند در که گزارشي در. کند برخورد

 حسينيه و تهران هدايت مسجد تعطيل از بعد. است شده مضره و برانداز دستجات و ها گروه به وابسته مذهبي

 ردهنامب دعوت به که مسجد سخنرانان و است شده منتقل مذکور مسجد به منحرف ادافر تجمع کانون ارشاد

 در طالقاني عالئي محمود سيد روش و راه همان از کنند مي پيدا حضور مسجد در سخنراني براي( مهدوي)

 مهدوي ساواک که است اين گزارش اين ادامه در ساواک توصيه(. 199 ص. )کنند مي پيروي هدايت مسجد

 از ضمن در و کند خالي عناصر اين وجود از را مسجد تا دهد فرصت او به ماه يک کرده احضار را کني

 تا رددگ تفهيم مهدوي» به که کند مي توصيه ساواک. نکند دعوت مسجد در سخنراني براي افراطي روحانيون

 ردهک استفاده سوء موضوع اين از او و شده نگاه اغماض ديده به گذشته در او هاي فعاليت اي پاره به حال به

 (191 ص. )«است

 و واليتي عنوان به که هايي نزاع به اشاره ضمن 91 خرداد در مهدوي آقاي و يافت ادامه مسجد هاي برنامه

 يم ديگر عده به کرده بهانه مسلمين از اي عده زمان اين در: »گفت اشسخنراني در شده مطرح واليتي ضد

 مانمسل ولي کنند زنده ديگري شکل به را سني و شيعه بازي خواهند مي باز و نداريد واليت شما گويند

 (.118 ص. )«باشد داشته کاري نبايد ها حرف اين با عاقل
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 دتيم براي البته که گرديد تبعيد بوکان به سال سه مدت براي کني مهدوي آقاي که بود 91 سال نيمه در

 ماه مهر 19 در تبعيد حکم 918 - 911 ،901 ص) کرد مي هم سخنراني گهگاه و بود مانده تهران در همچنان

 امامي آقاي بود نشده اعزام هنوز اما بود، آمده تبعيد حکم که روزهايي همان در(. 981 ص شد اجرا 91

 رايب آن خالصه و شده ضبط هم او هاي سخنراني داد دستور ساواک که رفت مي منبر مسجد اين در کاشاني

 پوشش در هم کاشاني امامي آقاي که است حاکي شده ارائه هاي گزارش(. 908 ص) شود ارسال باال مقامات

 آقاي رفتن از بعد(. 901 ص) داد مي ادامه خود انتقادات به عباسي، و اموي خلفاي و يزيد و معاويه تاريخ

 ايقآ بعدها و غروي آقاي نام به شخصي که آن تا نبود جماعت نماز شبها مدتي براي بوکان به کني مهدوي

 آقاي ارتباط به ساواک که بعد مدتي. کردند مي نماز اقامه آنجا در کني مهدوي آقاي برادر «باقري مهدي»

 بردند رکمشت کميته به يکسره آورده تهران به بوکان از را او برد، پي مجاهدين عناصر از برخي با کني مهدوي

 ينسهمگ ساواک که چنان بود روحانيون از دستگيريها ترينگسترده 91 سال. دادند قرار سخت شکنجه زير و

 .داد نشان را خود 91 سال در اقدامات اين نتيجه البته صد که داشت ها فدايي و مجاهدين با را مبارزه ترين

 تعداد 99 سال شهريور ام سي در که است آمده گزارش يک در و داشت ادامه جليلي مسجد هاي برنامه

 (.999 ص. )بود سحابي و بازرگان مهدي جمله آن از که اند بوده حاضر مسجد در نفر هشتصد

 در هآنچ و شود، مالحظه ايشان پرونده در بايد است کني مهدوي آقاي به مربوط خاص طور به که آنچه طبعا

 .است جليلي مسجد به مربوط که است اسنادي آمده، کتاب اين
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 بايد تغافلي هم را قافله امير

 جعفريان رسول: نويسنده

 1115/  09/  18: سايت روي انتشار تاريخ

 

 است 1115 مرداد 5 تا تيرماه 81 تاريخ از بنده عمره سفر گزارش: خالصه

 بايد فليتغا هم را قافله امير

 طريق قاطعان نگردند نصيببي که

 مدائن شرکت مدير مبصري جواد حاج آقاي جناب عزيز دوست کاروان با قبل سالهاي مثل ما امسال عمره

 داده ادامه را کار اين عاشقانه امروز تا و بوده داريکاروان کار در انقالب از پيش از مبصري آقاي. شد انجام

 نکاروا اخير سالهاي طي و داشت حج ايام در را بعثه کاروان هفتاد، از بعد هايسال در که هست خاطرم. است

 المسلمين و االسالم حجت آقاي حضرت رياست به که فضالست و علما از شماري بر مشتمل وي عمره

 با رمسف شرح بار چندين بنده. شوندمي مشرّف عمره به المعظم شعبان ماه در اخير، سالهاي طي شهرستاني

 خودم معنوي بعد در را عمره نقش. نوشت خواهم متعال خداي اميد به هم امسال و امنوشته را کاروان اين

 اين عنوان که حافظ شعر همان چهارچوب در کم دست اميدوارم، حق رحمت به گرچه دانم، نمي جدي

 جايبر اسفار ينا از ايخاطره يادداشتها اين نوشتن با کرد خواهم تالش معنويت منهاي. است سفر گزارش

 .نباشد انگيز مالل اميدوارم. بگذارم

 هشت ساعت در تأخير نيم و ساعت دو با که شود انجام شش ساعت تيرماه 81 روز عصر ما پرواز بود قرار

 نمي رعايت شده اگر يا) نشده ثبت بليط در سعودي پرواز با هم آن مسافران صندلي. شد انجام شب نيم و

 که نآ ديگر و دارد وجود نظميبي شدن سوار وقت در که آن آثارش از يکي. است شگفتي پديده اين و( شد

 پس ياندک با هاست صندلي برابر زائران تعداد چون حال هر به اما شود،مي پيدا مشکل قدري نشستن براي

 ،معراجي آقايان عالوه به بنده. هستند همه امسال ما نفره پنج گروه. گيرندمي قرار خود سرجاي همه پيش و

 تنها الامس گرفتند مدينه فرودگاه در را بنده کتابهاي قبل سال که آن دليل به. عابدي و مهريزي، راد، مهدوي

 چند به آنها اهداي هدفم و امآورده را «مدينه و مکه اسالمي آثار» کتاب از اردو جديد ترجمه از نسخه پنج
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 هواپيما در را آن از ايدوصفحه که کنم مي ترجمه ليحيص دولت باره در را کتابي اواخري اين. است کتابخانه

 .نيامد فراهم کار اين براي فرصتي ديگر و آوردند شام که کردم ترجمه

 کنترل کارهاي سرعت به. آمديم فرود مدينه فرودگاه در که بود سعودي وقت به نيم و نه حوالي ساعت

 شانکتابهاي و شد کنترل برخي از. نگرفت صورت بازرسي ما چمدانهاي از بار قسمت در. شد انجام گذرنامه

 با خانم رسرکا با بنده. بود شده گرفته نظر در ما کاروان براي اتوبوس چهار يا سه. آمديم بيرون. گرفتند را

 .شديم هتل راهي اتوبوس اولين

 نيز پيش لسا سه که هست خاطرم. دارد قرار بقيع از اندکي فاصله با و النبي مسجد شرق جنوب در ما هتل

 .بوديم شودمي خوانده مدينه مفامبيک که هتل همين در

 سبتن به. کردم زيارت را بقيع و اهلل رسول حرم. شدم( ص) النبي مسجد عازم صبح کرده استراحت را شب

 شما از ات بايستيد کرد اشاره بقيع و مسجد ميان در جواني. آيدمي نظر به ترخلوت امسال گذشته سالهاي به

 گفت. است همراه که ديدم بقيع، در زيارت از بعد. گرفت تصويري. است قم طلبه شد معلوم. گيرمب عکس

 از رخيب به نسبت که آمد نظرم به. زدم بقيع در گشتي. است آمده عمره به ازدواج از پس و اوست اول سفر

 اطرافش در که نيز انتيس بيست ديوارهاي همان و شده اعتنايي بي قدري جعفر بن عبداهلل قبر جمله از قبور

 بسته تهگذش سال مانند شود،مي شناخته البنين ام قبر مدفن که بقيع از بخشي. است شدن محو حال در بود

 أمورم افغاني يک.. ريختندمي اشک بسياري و بودند خواني زيارت مشغول مردم امامان، حرم پيشگاه در. بود

 جوانان آن از هاايراني ديگر. کردمي جدل و بحث قبور از گرفتن عکس بودن حرام باره در جوان چند با

 .نکند بحث تا خواستندمي

 مقتدايي، ،شهرستاني آقايان. آمدند دوستان تدريج به و شده پهن صبحانه سفره. برگشتم هتل به هفت ساعت

 ايعده و حکيم حيدر سيد جواهري، حسن شيخ مدني، حائري، علي سيد عالمي، گرامي، کريمي، سيدان،

 به اشاره با بعد. بود خويي اهلل آيت نماينده کربال در پدرش که کرد اشاره مناسبت به شهرستاني آقاي. ديگر

 آقاي .گذاردمي سايت روي هم بعد و نويسدمي که چرا بگويم، چيزي توانيمنمي وي ترس از که گفت بنده

 قم در لقب چندي که اين آن و. بگذارد و بنويسد داشت جرأت اگر گويم،مي داستان يک من: گفتند مقتدايي

 تکرار ارب سه. خواندند جايزه گرفتن براي را ايشان اسم. بود نبوي سيره فرهنگنامه کتاب از رونمايي مراسم

 و نويسممي ار همين گفتم! بچينند گل اندرفته :گفت جمع وسط از نفر يک مرتبه، يک. بيايد که نبود. کردند

 .نيامدم جلسه آن در چرا که کردم عرض نايشا به بعد. گذارممي
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 سيدان استاد خدمت

 صورت هب طبقه همان در تنها شد معلوم. رفتم اول طبقه به اينترنت دنبال به سپس. کردم استراحت ساعتي

 گذاشته خبر دو ييک که ديدم را مجلس کتابخانه سايت ابتدا. رفتم پايين کامپيوتر با فورا. است موجود وايرلس

. مکرد مروري. است يافته ادامه هم باز نگاري نامه جريان. کردم مالحظه ديگر سايت چند در را اخبار. بودند

 دمکر عرض شد؟ خواهد چه گفتند. کردم جاري مسائل اين به اشاره. آوردند تشريف سيدان آقاي آن از پس

 براي تيهيئ آمدن از ايشان. بود نخواهد مشکلي بيروني مسائل کنند، شروع خودشان از اگر. است اصالح قابل

 انياث... که اين اول. شدم يادآور را نکته پنج: فرمودند و گفتند سخن رهبري معظم مقام طرف از ايشان ديدن

 تاس ممکن مردم و نيست مناسب اقتصادي اوضاع که اين سوم. شود بهتر مراجع و علما با روابط که اين

 ئتيهي يک که اين ديگر. داشت خواهد وا حرکت به را آنها زود خيلي اقتصاد اما کنند قيام آرام آرام دين براي

 را ردمو يک. )بدهند حل راه و بپردازند اوضاع بررسي به تا کنند معين ندارند مسؤوليتي که آگاه افراد از

 (.کردم فراموش

 واقع عين. مدآ بد. کردم استخاره. بودم مردد. داشت آمدن درخواست...  آقاي هم قبل چندي که گفت ايشان

 اوضاع رب ظهور روايات تطبيق به که آوردند منبري يک از نواري ها بچه که گفتند ايضا. کردم رد و گفتم را

 ريبغ و عجيب حرفهاي و است چيز فالن روايت فالن در خال از مقصود که بود گفته مثال و پرداخته حال

 براي طبسي آقاي جناب که مجلسي در که افزود اايض. ناآگاه يا است دين بي يا آدم اين کردم عرض که ديگر

 صرح و حد که گفت خالف مطالب  قدر آن بودم،...  آقاي منبر پاي بود، گرفته بهجت اهلل آيت آقاي مرحوم

 رضا امام حرم به که کرد نقل بهجت مرحوم قول از که آن جمله از. کردند نقل هم را هايي نمونه. نداشت

 .کردم صحبت ايشان با آمد بيرون رضا حضرت شد باز صندوق. شدم داخل. بود باز ضريح. رفتم( ع)

 از بعد. بوديم دوستان خدمت را ناهار. خواندم را عصر و ظهر نماز. شدم مطهر حرم راهي نماز براي ظهر

 متخد دوستان همراه که بود نيم و پنج ساعت. ديدم را ايران خبرهاي پنج ساعت کرده استراحت قدري ظهر

 .شد طوالني هايبحث. رسيديم دانسي آقاي

 ناحيه از را همبارز مقدار اين که است ويرانگر اندازه چه فلسفي و حکمي تفکر تبعات: پرسيد دوستان از يکي

 معاد و حيدتو زمينه در بيتي اهل حديثي و فلسفي تفکر ميان تفاوتهاي از شرحي ايشان. کندمي طلب شما

 آنان يتشخص به باشد آنان شخص به که آن از بيش شده بيت اهل به مينهز اين در که ظلمي فرمودند و دادند

 السمج در را بحثها قبيل اين طرح من اوائل گذاري، اثر لحاظ از اما. است سنگيني بسيار ظلم اين و است

 چيز همه که اين و وجود وحدت مثال فلسفي تفکرات طرح حاضر حال در اما. دانستم مي حرام عمومي
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 شوندمي ديده هم افرادي گاهي. دارد جواب به نياز طبعا. شود مي منتشر هارسانه و تلويزيون از گاهي خداست

 ار چيز همه شد معلوم بحث در که آمد من پيش کسي قبل چندي مثال. دارند باورهايي اساس همين بر که

 زمين صورت که است ودوج يک که اين. اندخوانده را زاده حسن آقاي حرفهاي اينها از برخي. داندمي خدا

 االن که طهراني حسيني مرحوم طرفداران. است اهلل آن جامع اسم و است همان آسمان صورت و است همان

 به هم اياشاره. است مطرح او هايآموزه حال هر به. زنندمي شگفتي حرفهاي دارند مدرسه سه مشهد در

 رفانع مباني اساس بر که کردند دارند «االلهيه الفلسفة و علي» رساله در جوادي اهلل آيت آقاي که مطلبي

 عرفاني يمبان اساس بر را تفويض و جبر اساس که کنندمي شرح ايگونه به را «تفويض ال و جبر ال حديث»

 جماعت اين طتوس فلسفي هايآموزه گسترش واقعا آيا: گفتند مهريزي آقاي. دانندمي موضوع انتفاي به منتفي

 صدق به را حرفها اين اينها که بدهم نسبت خواهم نمي من فرمودند ايشان است؟ بيت لاه به ظلم معناي به

 مرحوم تعبير اين. اندفهميدهمي ديگري جور را مطلب آنها از بسياري که دارم قبول. اندزده دين در اخالل

 شذ من الإ المسلمين جميع بل اإلمامية أجمعت أنه اعلم: است گفته که ندارم قبول فالسفه باره در را مجلسي

 وجود لىع عقائدهم تضييع و أصولهم لتخريب المسلمين بين أنفسهم أدخلوا الذين المتفلسفين من منهم

 مرحوم. 801:  ص 91:  ج بحاراألنوار) رُباع وَ ثاُلثَ وَ مَثْنى أَجْنِحَةٍ أُولِي نورانية لطيفة أجسام أنهم و المالئکة

 با دارم،ن قبول را اين(  هستند دين تخريب پي در تعمدا که کند مي متهم را فالسفه عبارت اين در مجلسي

 جاي هب شما نيست بهتر آيا داد، ادامه مهريزي آقاي. است اين اشنتيجه حرفها آن که کنم مي تأکيد حال اين

 در لبتها که کردند تأکيد ايشان بپردازيد؟ جامعه در موجود فساد و ودروغگويي اخالقي مباحث به بحثها اين

 ات محرم اول دهه آمده سراغم ساله پنج چهار اين در که بيماري از قبل تا. امرفته منبر فراوان من زمينه اين

 فقط. بود مشهد شهر مهم جلسات اينها. کردممي مطرح را اخالقي مباحث همين و داشتم روز در منبر چهارده

 ببينم، را جمعيت که وقت همان من که هست هم اين. بود متفاوت مطالب همه. کردممي تکرار را روضه

. فتمر ارک مسجد به. بودم تهران در که بود منبرم دوم سال قبل، سال پنجاه. بندندمي نقش ذهنم در مطالب

( ع) زمان امام نماز رکعت دو. باشم داشته مطالعه بدون و سودمند و مفيد و معقول منبري داشتم دوست

 بعر که مشکوري عباس شيخ آقاي حسينيه در تا قلهک رفتم. کردم خداوند زا را درخواست همان و خواندم

 آدم ايلهسا چهل آدم يک. بودم نشسته. رفتيممي منبر مرواريد اصغر علي شيخ و من آنجا در. بروم منبر بود

 کار نجپ گفت: بله گفتم باشد؟ سودمند و مفيد منبرت خواهيمي آيا: گفت و آورد زبان به را خواستم همان و

 هميشه پنجم و کن معاشرت کم. کن صحبت کم. بخور کم. باش بيدار صبح اذان از قبل ساعت نيم: بکن را

. ديدم هم ار شخص اين رفتن حال در. آمدم پايين بعد. رفتم منبر من. نبود تشرف اين البته. باشد وضو با

 ام به کسي کردينمي را ـ ارک دمسج نماز ـ را کار آن تا: گفت کرديد؟ بود ايتوصيه چه اين پرسيدم
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 فقط عدب. کردم رعايت را او حرفهاي هفته يک. نديديم را او ديگر بعدها. بگوييم شما به را اين که گفتنمي

 را ايآيه چه دانستم نمي هنوز گفتممي را جل الم ،«عزوجل اهلل قال» شدمي منبر روي گاه. ماند آن وضوي

 دعاي رمضان ماه يک. امکرده صحبت استغفار باره در رمضان ماه يک گاه. مدآمي مطلب اما بخوانم خواهممي

 متقين هاينشانه از بحث.امکرده قرآن دعاهاي تمام باره در زيادي سخنرانيهاي. امکرده شرح را( ع) زمان امام

 .است بوده من توجه مورد موضوعات ديگر از قرآن در کامل انسان و قرآن، در

 (ص) النبي مسجد در

 رعتس به. کرديم تمام را گفتگو بود، ربع و هفت ساعت اذان که آنجا از. کشيد طول هفت ساعت تا بحثها

 ستا معمول شيعيان ميان در که موعدي از زودتر قدري مغرب اذان اينجا. شدم النبي مسجد راهي گرفته وضو

 ،پدرش کنار و بود بنده جلوي که ايساله شش پنج بچه. خوانديم را مغرب نماز حال هر به. شودمي گفته

 جبورم بود بنده کنار که دوستان از يکي. کرد ادرار مفصل فرش روي نماز وسط و دارد نگاه را خود نتوانست

 يک در را بچه فورا. کرد صدا را تطهير مأموران شرطه. کرديم خبر را شرطه نماز از بعد. برود آنجا از شد

 کاغذي تمالدس با ريخته قليل آب را آنجا بار چند سپس. بردند هم را فرش. بردند پيچيده، پالستيک کيسه

. بودم منبر و درس مجلس سراغ به بنده و خوانديم را نماز آن از بعد. آوردند نوي فرش مجددا. کردند خشک

 خواند مي متني چه نفهميدم. نشستم ساعت ربع. کردمي تدريس روحاني پيرمردي دوم، صحن عقب در جايي

 مدمح يا است تيميه ابن از يا معموال ها متن اين. بود خداوند صفات باره در او بحث اما کرد،مي ستدري و

 به هک بصر و سمع مانند صفاتي. است نوشته آنها آثار براي هاوهابي از يکي که شرحي يا عبدالوهاب بن

 در خدا و دهبن بين را مثليّت دنباي و ندارد هم به ربطي رود،مي کار به بنده و خدا براي لفظي مشترک صورت

 عالم ينا موجود بين در سمع برد کار حتي که بود شده تأکيد نکته اين روي متن در.داشت منظور مفاهيم اين

 واشاعره مؤوّله و معطله از متن، اين در. رودمي بکار خدا باره در که وقتي رسد چه دارد فرق هم با هم

 تقسيم اين که ناي کردو بحث عبوديت و ربوبيت و الوهيت به توحيد تقسيم باره در سپس. بود شده بدگويي

 در عصري هک بحثي با بحث اين مقايسه. نيست متکلمين قواعد از برگرفته و مبتدعانه عملي و است قرآن از

 شبي و کم اسالم جهان جاي همه در هنوز سنتي بحثهاي قبيل اين که دادمي نشان بود سيدان آقاي محضر

 .ددار رواج

 يرونب مانده آنجا در اندکي( ص) پيغمبر قبر زيارت از بعد شده، حرم راهي تير امسي چهارشنبه روز صبح

 ودور بدو همان در هم امروز. بگيرند را نفري سه دو بايد روز هر. خواندم زيارت رفته بقيع به سپس. آمدم

 را وا و بيايند تا بود تماس حال  در اآنه رئيس آورده، بقيع در از بيرون کرده، محاصره را عربي يک ديدم
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 نامه زيارت خواندن مشغول آرامي به مردم هم داخل در. بود ايستاده آرام خيلي که ساله چهل مردي. ببرند

 .است ممنوع کتاب کردن باز گفتمي و زد مي قدم مرتب مأمور يک. بودند

 از پيش از و است قمي فاضل طالب از که را قمي رحيميان آقاي جناب دوستم سالها، از بعد بقيع در امروز

 هايبحث همچنان روزها اين. کرديم صحبت ايران اوضاع به راجع اندکي. ديدم شناختممي را او انقالب

 و فکري وضع از عياري تواند مي انسان اما رسد نمي جايي به غالبا بحثها اين. است داغ ايران به مربوط

 .آورد دست به بيشتري اطمينان تا بزند محک آنها به ار خودش و آورد دست به افراد سياسي

 شهرستاني المسلمين و االسالم حجت با گفتگو در البيت آل مؤسسة تاريخ

 اندوست با بود قرار و بوديم شهرستاني آقاي خدمت را صبحانه. آمدم هتل به که بود صبح هفت ساعت

 کرد روعش راد مهدوي آقاي را بحث. باشيم داشته( ع) البيت آل مؤسسه تاريخچه باره در ايشان با گفتگويي

 .افتاد راه به مؤسسه اين که شد چطور که اين و

 و راسانيخ علي سيد آقايان و بنده. بوديم طوسي شيخ الخالف کتاب تحقيق مشغول ما کار اول گفت ايشان

 به رکا اصل. بود ثارآ گونه اين نشر حامي که کرديممي کوشانپور آقاي براي را کار اين. نجف مهدي شيخ

 کي کتاب چاپ در کوشانپور آقاي. بود عراقي مجتبي آقا حاج مرحوم وساطت به منتظري آقاي درخواست

 در که بود اين ما خواست. کردمي فکر قديمي بيشتر چاپ شکل در. نبود درست ما نظر به که داشت نظري

 مثال هک اين. نيست اينجا بيانش جاي که آمد پيش برخوردي. باشد بهتري چاپ و بشود کار تريتازه فرم

 من. کنيم هچ شديم مردد ما. نباشد صفحه سر. باشد داشته نبايد هافصل اوائل و کتاب وسط در سفيد صفحه

 ات که بود اين من باور. دارم اقتصادي کار و کردن قرض توانايي اما ندارم مالي امکان گرچه که کردم مطرح

 از که بود ااينج از. کنندمي کمک ببينند، ديگران و بشود شروع کار اگر. کندمين کمک ما به کسي نکنيم کار

 بطحيا آقاي و مدرسين جامعه زمان آن. کرديم درست را البيت آل مؤسسه که بود اينجا. شديم جدا کوشانپور

 کار دايب. کشيدمي طول تصحيح که بود معلوم. کردندمي تصحيح و تحقيق کارهاي(  ع مهدي امام مدرسه)

 فقهي ايکتابه از بسياري ديديم. سنجيديم را قديمي کارهاي از برخي به حوزه نياز و آمديم. کرديممي ديگري

 و لطباعةل البيت اهل  مؤسسه» اول که بود اين. نيست بازار در بود سنگي غالبا که قبلي چاپ شکل همان با

 قرض گرفتن زا پس بنابرين. کرديم درست را باشد التراث لتحقيق البيت آل موسسه براي ايمقدمه که «النشر

 يک ايفتهه تقريبا. کرديم فقهي کتابهاي افستي چاپ به شروع بدهيم، آنان به سودش که اين اميد به فراوان

 مؤسسه ماس و شد پر بازار يکباره که ديگر کتابهاي از بسياري و مناهل الکرامه، مفتاح. کرديممي چاپ کتاب

 هاينقالبا ضد. دانستندمي امريکايي را ما تند هايانقالبي. کردندمي تأييد متدين هاي قالبيان. شد شايع هم
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 تندگف مي هم برخي. اينهاست حامي منتظري آقاي گفتندمي و زندندمي حرف ديگر ديگر  جور يه متدين

 لبيتا آل موسسه مق در آمده قذافي که بود گفته من دوستان از دوستي به نفر يک. اينهاست حامي قذافي

 بودم متهم طبيعتا و بودم العلم مدينة در من زمان آن که بود اين شدمي گفته بيشتر آنچه اما! است کرده درست

 امن انقالب ضد توطئه عوامل عنوان به ما از هاشمي مهدي يکبار. هستم خويي اهلل آيت آقاي اطرافيان از که

 ندنل در بود گفته. آوردند من براي را نوارش. بود کرده هاناصف اطراف در مفصل سخنراني يک و بود برده

 يک قم در همزمان. است نجف به مرجعيت کشيدن آنان هدف و شده ايجاد البيت اهل نام به مؤسسه يک

 اطيق مؤسسه دو اين بين. کندمي را کار همان تحقيق پوشش تحت و شودمي تأسيس نام همان با مؤسسه

 به من. نداشت ما به کاري و ربطي اصال و بودند حکيم مهدي سيد و بحرالعلوم دمحم سيد آنجا. بود کرده

 هايچهره اب هاييرايزني. بکنيم توانيمنمي کاري و هستيم ضعيف ما. ندهيد نشان واکنشي هيچ گفتم رفقا

 آقاي اگر :گفتمي من به عزيز آقا..... و سبحاني آقاي طباطبائي، عزيز آقا زنجاني، موسي آقا. داشتيم قم خوب

 دمتخ. ديد را کارها و آمد مؤسسه به صافي اهلل آيت يکبار. کردمي کمک شما به حتما بود زنده بروجردي

 آنجا کسي .ببيند را مؤسسه و بيايد که بود شده تشويق ايشان و داد کارها از شرحي و رفت گلپايگاني آقاي

 دنش سرد باعث همين ظاهرا! دهدمي را مؤسسه اين هاي هزينه که کند حفظ را خويي آقاي خداوند بود گفته

 گاهي. نگرفتم خويي آقاي از شاهي يک حتي من که حالي در. نيامدند و شد کمک در گلپايگاني آقاي

 رحومم پيش که آمد فشار من به قدر آن. داشتم قرض ميليون پانزده يکبار. شدمي زياد خيلي من هايقرض

 خيلي که انيکس از يکي. نشد هلل الحمد که کنم واگذار را مؤسسه اصال و بگيرم پول که رفتم ايماني فقيه آقاي

 گيرمب جاويد صندوق از تومان ميليون دو يکبار شد باعث او وساطت. بود الرضا ابن آقاي کرد خدمت من به

 دهش دزيا مؤسسه به آمد و رفت زمان آن. بود ما به مضاعف کمک يک اين خود که داد دولتي کاغذ البته که

 تدريج به درآمد که مؤسسه کارهاي. آمدندمي ما نزد تهران از دانشگاه استادان و قم علماي از بسياري. بود

 انجام را شکارهاي همه قم در بنده رضا، امام کنگره برگزاري براي مثال براي. شد بيشتر ارتباط برقراري سبب

 را اکشوره آن هايشخصيت و رفتم مختلف رهايکشو و داشتيم فعالي نقش ما هم مفيد کنگره در. دادممي

. گفت را خود معروف شعر آن که بود الدين جمال مصطفي کردم دعوت که افرادي از يکي. کردم دعوت

 انايش به صحبت وسط بود جلسه رئيس اميني اهلل آيت آقاي...(  طهران في ظلک و... بغداد في جذورک)

 جمال يمصطف. کند بس که خواست ايشان از شد ربع يک قتيو. گذاشتيم وقت شما براي دقيقه ده: گفت

 از زامرو همين بايد من که گفت و آمد بيرون سرعت به و آمد پايين. کرد تلقي خود به اهانت را اين الدين

 و کرد لقبو ايشان. کنيد عذرخواهي: گفتم کنم؟ چه گفت. گفتم را مطلب و آمد اميني آقاي بعد. بروم ايران
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 و شد برقرار دارالشفاء در که شود برقرار شعري شب شد قرار. کرد قبول باالخره. کرد اهيعذرخو و آمد

 .شد بيشتر هافعاليت قبيل اين در مؤسسه نقش حال هر به. خواند را شعرش ايشان

 که تابهاييک تا کنيم منتشر ايجزوه شد قرار. کرديم شروع قم در را تراثنا مجله انتشار کتاب، تصحيح جز به

 به را دپيشنها. بود تراثنا شروع اين. بدهيم توضيح اشباره در...  يا شود تصحيح است خوب يا شده اپچ

 اريهمک ايشان با هم اشزندگي لحظات آخرين تا و بود ما راهنماي ترينمهم ايشان. کرد قبول. داديم آقاعزيز

. تيمگرفمي کار ايشان از سماجت با مه ما. دانستمي مؤسسه فعال نيروهاي از يکي را خودش ايشان. داشتيم

 مجله يشانا کمک با باالخره. بکنم کار تا بياوريد فشار من به. است سخت من از گرفتن کار: گفتمي خودش

 همه دقت با شدمي تمام آنها کار وقتي اما. کردممي قبول را آنها حرف که داشت مسؤوالني مجله. درآمد تراثنا

 آقاي آنها از يکي که آورد مؤسسه به هم را کساني عزيز آقا. است طور همين هم حاال تا که ديدممي را آن

 رتبم طور همين هم ميالني آقاي. شدمي چاپ تراثنا در منظم طور به مقاالتش که بود جاللي محمدرضا سيد

 ديد از يززع آقا. داشت فعاليت بيشترين تراثنا خصوص در و مؤسسه در طباطبائي آقاي واقع در. داشت مقاله

 در کباري. کرد معرفي ما به هم را( جعفريان بنده يعني) را شما عزيز آقا. نبود تأييد مورد انقالبيون از برخي

 نويسد؟مي تراثنا در ـ آقاعزيز يعني ـ فالني چرا که کرد اعتراض من به محالتي رسولي آقاي رضا امام کنگره

: گفت شاناي کنيم؟ استفاده او از ما و باشد علمي سطح اين در هک داريد عزيز آقا مانند کسي شما آيا: گفتم من

 اطرخ به اما بودند دوست هم با قبال اينها. نيست انقالبي ايشان اما دارم قبول علمي لحاظ از را عزيز آقا من

 معرفي در مهمي نقش تراثنا مجله حال هر به. بود کرده قهر ايشان از محالتي رسولي آقاي گويا انقالب،

 مؤسسه به ژوهپ دانش و افشار ايرج. بود آقاعزيز با تهران با مؤسسه کلي طور به و تراثنا ارتباط. داشت ؤسسهم

 آن. بود افراد آمد و رفت محل هميشه مؤسسه دفتر. آمد آنجا رفت،نمي جايي معموال که خرمشاهي. آمدند

 کردمي جدي کار مؤسسه که بود ينا دليلش. آمدندمي من پيش هم االن از بيشتر علمي هايشخصيت زمان

 هب پرداختن البته. داشت ميان اين در مهمي نقش تراثنا. آمدندمي آنجا عالقه با همه و بود ايتازه پديده و

 يربان آقاي چاپ ما که شود تفسير جور اين شد باعث آن چاپ گرچه بود مهم هم آن چاپ و الشيعه وسائل

 هک داشتيم ناصر کوچه در ايخانه يک اول ما. ايمداشته حق ما شد لوممع بعدها. گذاشتيم کنار را شيرازي

 االن) ريجواه فاضل و سمامي آقاي. گذاشتيم تحقيق براي اتاق يک و بود کتاب انبار. بود ما دست ماه شش

 الس يحوال تا کنم فکر. آمديم ممتاز کوچه به که بود اين از بعد. بودند آنجا عدناني علي سيد و( است هلند

 را اشفاتحه که کرد فوت خويي اهلل آيت آقاي سال آن صفر در. بود 1111 سال کنم فکر. بوديم آنجا 1130

 جااين. گرفتيم جديد مؤسسه در را زهرا حضرت والدت جشن الثانيه جمادي. گرفتيم ممتاز کوچه خانه در

 خرمب را جايي خواستممي من وقتي. بود ساخته خودش براي ايماني فقيه محمد سيد آقاي که بود ايخانه
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 کم ودب حاضر که بود خمس هم آن ميليون شش. داشت قيمت ميليون سي خانه اين. نداشتم ميليون ده حتي

 تبيس درخواست و نوشتم ايشان به نامه يک. بود تهران در ملي بانک عامل مدير اصالني امير آقاي. کند

 کار قم رد بعثت موسسه در اسالمي علي شيخ با که بود مينا خراساني آقاي مرحوم واسطه. )کردم وام ميليون

 کباري گويا. بکند شما به خدمتي که شماست دنبال خودش اصالني امير که آورد خبر و برد را نامه.(. کردمي

 حاج .خريديم بود فعلي مؤسسه همين که را خانه و کرد موافقت باالخره. بود آمده قم اسالمي علي شيخ با

 خودش پول با را بيروت مؤسسه ايشان. کردممي بلندپروازي من. کرد کمک من به خيلي هم علوان کمال

 .گذاشت ما اختيار در و خريد

 با اما نرم ديگران با برخورد در من روش. داشت را خود مديريتي مسائل ديگر جاي هر مثل هم مؤسسه در

 دوباره لبتها و رفت ايشان و آمد پيش التيمشک يک. بود نجف مهدي شيخ ما اصلي افراد از يکي. بود قاطعيت

. نخواهند خودشان مگر دارممي نگاه حال هر در را خودم رفقاي من. است نجومي مؤسسه مسؤول حاال که آمد

 من اب اول از ايشان که امگفته هم همه به و گذارممي احترام ايشان به و بود من با ابتدا از هم خراساني آقاي

 لحاظ به اما است، جواهري کاظم شيخ مؤسسه مدير عمال االن. بکنند را ايشان حال تمراعا بايد و بوده

 .دهدمي انجام را غيره و اسناد امضاي کار خراساني آقاي احترام

 کردن گروهي کردم مي فکر و داشتم بچگي از را خصلت اين شايد. بودم گروهي کار به معتقد ابتدا از بنده

 يقتحق را مستدرک شما: گفت و آمد مؤسسه به زنجاني موسي آقا روز يک. رددا را اشتباه و غلط کمترين

 اين. ستا مختلفه فنون در نيرو تربيت آن و کنيدمي تريمهم کار داريد شما اما. است خوبي کار که کنيدمي

 رد. مگرفتي کاري تجربة از را تصحيح کار ما. شويم ترجدي و شود ترمنسجم ما گروهي کار تا شد سبب

. شد منتشر شماره هفت که داشتم مشهد در را االرشاد مجله من البته. گويند مي «العمل وحي من» آن به عربي

 پدرم طتوس که الدينيه المسائل اجوبة مجله شد قرار. بکنيم کار چه شد صحبت آمد ايران به ما پدر وقتي

. دهد جواب کسي چه بپرسد، کسي چه خوب شد گفته. بدهيم ادامه را شدمي منتشر کربال در سال بيست

 اآق. آمدم قم...و مصطفوي و ميالني فاضل و زاده واعظ آقايان مثل. کرديم انتخاب را نفر پنج چهار همانجا

 (.شهرستاني جناب با گفتگو پايان. )شد شروع االرشاد مجله حال هر به و. بگذر زاده واعظ از گفت عزيز

 شهر اين موزه و مدينه ابحاث مرکز

 حاثاب مرکز به رفتن من هدف. رفتيم داووديه وقف ساختمان سمت به خانم سرکار و بنده. شد تمام جلسه

 آن. کند ترجمه تا دادم استادان از يکي به را المنوره المدينه مجله 11 شماره قبل سال سه. بود منوره مدينه

 لياص هاينقشه و تصاوير تا ردمک مراجعه. است شده آماده ترجمه که اکنون. بود بدر جنگ نامه ويژه شماره
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. اندرفته افرتمس به هستند سوري عمدتا که مؤسسه اين افراد و است تعطيلي ماه شعبان ماه متاسفانه. بگيرم را

 براي ار غيره و ترک زائران گروه گروه اخيرا و است هفتم طبقه در مرکز اين موزه. کنم مراجعه شنبه شد قرار

 رکت دهنده توضيح يک سخنان به دادن گوش مشغول ترک زائران از نفري پنجاه هم امروز. آورندمي بازديد

 به را مدينه و مکه اسالمي آثار کتاب اردوي ترجمه از عدد يک. بود ابحاث مرکز مجموعه خود از که بودند

 .دادم هديه مرکز کتابخانه

 ينهالمد متحف يا مدينه تبليغاتي موزه ساختمان، اين زمين زير در که شدم متوجه. آمدم بيرون آن از پس

 يقديم مساجد بيشتر ماکت جمله از. داشت نو کارهاي از برخي اما آشفته گرچه. شدم وارد. است االعالمي

 زا تر جالب که بود شده بازسازي احد جنگ صحنه طور همين. بودند گذاشته نمايش به و کرده طراحي را

 هاي دوربين هم بخشي. بود هم زيادي قديمي تصاوير .داشت وجود ابحاث مرکز موزه در که بود آني

 آمده، ونبير آنجا از. ارزيدمي ساعت نيم ديدن به حال هر به. بود شده چيده نامنظم که بود قديمي فيلمبرداري

 وابيدمخ يک ساعت تا. بودم خسته. ظهر نماز براي حرم به خانم و آمدم هتل به بنده. کرديم بازارگردي اندکي

 .رفتم ناهار به آن از پس و

. هستند شهرستاني آقاي جناب خود اصلي ميهمانان آنها غالب گرچه بود ميهمانان از مملو ناهار سفره امروز

 انکارو روحاني که زادهقاضي آقاي. بودند آمده بيرون از هم اساتيد از برخي. بود آمده لبنان از خفاف آقاي

 توضيح جور اين را منظورش و گفت سخن آن با مراجع الفتمخ و حوزه در «محور استاد» طرح از است آمده

 براي اساتيد از برخي تقويت آن اصل اما است حوزه عمومي درسهاي تقويت طرح اين ظاهر گرچه که داد

 اب اندکي. شنيدنمي را مباحث اين ايشان البته و است ميهمانان جزو هم مقتدايي آقاي. است آينده کارهاي

 هجمع امام جايگاه کردم عرض. شد صحبت است کاروان اين ميهمانان جزو امسال که بوشهري حسيني آقاي

 جوادي اهلل آيت که گفتند ايشان. شودمي دولت منتقد شود مي جمعه امام کس هر که دارد ويژگي چه قم

. آيممين ديگر من جان، آقا: گفت قم در مرکزي افتتاح مراسم در قبل روز چند هم استادي آقاي. آيد نمي ديگر

 قايآ و من عجالتا. آيدمي هفته اين شنيدم البته که آيدنمي رمضان از بعد تا که داده پيغام هم اميني آقاي

 المث و است صحيح/  بماند ساکت گر جمعه امام: خواند را شعر اين طنز به هم عالمي آقاي. ايممانده سعيدي

 .اجوف و مهموز و ناقص و لفيف/   گشايد را لب گر ناکرده خدا/  مضاعف و است

 جناب خدمت در معموال هم ايران در که است طباطبائي صالح سيد آقاي ما عمره اسفار همراهان از يکي

 نشانخاندا به راجع ايشان از. است طباطبائي قاضي مرحوم دختري نوادگان از ايشان. است شهرستاني آقاي

 سالي ندچ صالح، سيد به معروف طباطبائي محمدعلي سيد بنده نام: دادند بنده به را اطالعات اين که پرسيدم
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 هستم شمسي 1110 متولد بنده. هستم دوستان همراه عمره در و  بوده شهرستاني آقاي جناب خدمت در است

 يدس پسر معروف عارف قاضي علي سيد آقا مرحوم دختر بنده مادر. داشتيم شهرت تبريزي به نجف در و

 در و شد فوت 11 سال در اصفهاني ابوالحسن سيد آقا از پس ماه شش قاضي مرحوم. است قاضي حسين

 جا همان همه بودند، عدد چهار که وي زنهاي و فاميل تمام. شد دفن صالح و هود مقبره مقابل السالم وادي

 پدر. تاس بوده ايشان دختر سومين بنده مادر. دختر ده و پسر ده داشت، فرزند بيست مرحوم آن. شدند فوت

 باطبائيط محمدعلي سيد شهيد. رسيدمي قاضي مرحوم به پشت پنج در و است تبريز هايطباطبائي از بنده

( لرشادا منهج) رساله صاحب که تبريزي علي سيد آقا پدرم،. بود بنده پدر عموزاده شد، شهيد انقالب اول که

 دنيا از 1151 حجه ذي دوازده  و آمد دنيا به 1101 سال در ايشان. داشت نائيني مرحوم از اجتهاد اجازه و بود

 ايشان و شد فوت کاظم محمد سيد مرحوم 13 سال. رفت نجف به تبريز از ق 1119 سال در ايشان. رفت

 نجف حنص در ايشان. بود ايشان مالزم و بود رفته نائيني درس بيشتر. بود رفته ايشان درس سال يک همان

 رادرب دو ما. شد دفن مکاسب شرح صاحب ايرواني مرحوم برهمق در ابوالحسن سيد آقا مقبره از بعد حجره دو

 ايران به ش 1191 سال در. خواندم نجف در را سطوح من. بنده و است قم در االن که اصغر علي سيد. هستيم

 سيد آقا هم بنده عموي. بود درگذشته پدرم وقت آن. شديم اخراج عراق از که بوديم افرادي جمله از. آمدم

 نماز پدرم بر خميني امام. درگذشت 1113 االولي جمادي 13 در ايشان. بود رساله صاحب تبريزي جواد

 اواخر ناي. خواندنمي نماز کسي براي امام که شدمي گفته معموال. بخوند ايشان بود کرده وصيت گويا. خواند

 شب. ودب حرم به رفتن به يدمق نماز از بعد شب هر امام. آمدمي ما منزل به فرقاني آقاي با يکبار ايهفته امام

 ودب داده قرار امام اختيار در کربال در خانه يک هم اشکناني رئيس. رفتمي کربال به هم جمعه و زيارتي هاي

 کاسبم دوره يک. گفتمي درس ترکها مسجد در امام. داشتم اشکناني با نسبتي هم ما. شد وارد آنجا به امام و

 درس آمدم که ايران. نرفتم نجف در را خارج درس من. کرد چاپ و جمع را آنها رضواني آقاي که گفت آنجا

 درس. فهميدندنمي رفتند مي که ها خيلي و بود خوب درسش شاهرودي محمود سيد نجف در. رفتم خارج

 (.تمام. )بود باقر ميرزا داماد مهري مرتضي سيد. بود فقير خيلي خودش اما بود مهمي درس زنجاني باقر ميرزا

 سيدان استاد خدمت مه باز

 از دوستان از يکي. رسيديم سيدان آقاي جناب خدمت باز دوستان جمع با ماه تير 10 چهارشنبه روز عصر

 چرا غيره، و صوفي هافرقه زمينه در خصوص به داشتيد که هاييحساسيت به توجه با شما که پرسيد ايشان

 پنج به مربوط اين گفتند ايشان کرديد؟ سياسي حمايت داشتند را گرايشها جور اين که کساني از برخي از

 را سک هر: گفتم من. پرسيدند من از و آمدند. نگفتم صريح هم من. نبود مطرح حرفها اين که است قبل سال

 بود هگفت هم او رفتند او نزد. دارم قبول من گفتند شاهرودي حسين آقا حاج پسر شاهرودي محمد سيد آقاي
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 اين. است ربهت آقا اين باشد هرچه: بود گفته او. رفتند او پيش دوباره. داربم قبول من گفت سيدان آقاي هرچه

 شهر بيرون من موقع همان. يافت شهرت من اسم به هم بعد. کردند چاپ من اول حرف به توجه با را جمله

 دش ارقر. زد زنگ موقع همان کسي. کانديدا دو هر براي بکوب و بزن و است غوغايي ديدم برگشتم. بودم

 و بود اباتانتخ از قبل روز چند اين. کنمنمي تأييد را کس هيچ بنده اما شود شرکت انتخابات در که بگوييم

 سيد قايآ با بعد. بود گذاشته را تأثيرش مشهد در اما. بود آمده خبرها در متن اين. داديم سايتها به را خبرش

 ما نزلم به اول دوره انتخابات از پيش آقا آن .کرديم اشتباه خوب: گفت ايشان شد صحبت شاهرودي محمد

 هم زنها آن با هاشمي آقاي مصاحبه البته. هستم موافق من که بود شده تلقي جوري هم همين و بود آمده

 ره من که آمد...  حاج دوبار انتخابات از بعد. شدند متوجه هم آنها خود که بود ايرادي اين. کرد ايجاد مشکل

. نداشتم اطالع غيره و کذايي عرفان باره در حرفها جور اين از موقع آن. گفتم را ودمخ انتقادهاي بار دو

 شودنمي هم ماه يک که اواخر اين(. اطالع جهت فقط هستم، 1111/ 11/11متولد بنده که باشد خاطرتان)

 طرف کي از. بزنيد زنگ فردا گفتم. برسد شما خدمت خواهدمي ايشان که زد زنگ...  آقاي طرف از کسي

 را کار. شودب استفاده سوء ديدار اين از ترسيدم ديگر طرف از. بزنم حرف او با بتوانم و کنم قبول کردم فکر

 حضور رد هم ديگري متفرق بحثهاي. کردم رد و گفتم را واقع عين. آمد بد خيلي که کردم واگذار استخاره به

 کرد؟ بايد چه اکنون که بود ينا ايشان اصلي سخن و شد فرهنگي اوضاع به راجع سيدان آقاي

 ايران اخبار از برخي

 رد گذار و گشت به ساعتي نيم. برگشتم هتل به و خواندم را عشا و مغرب نماز. شدم حرم عازم نماز براي

. ودب زده حوزه در محوري استاد طرح باره در را مراجع از تن چهار اطالعيه سايتها از يکي. نشستم اينترنت

. دادم شانن ايشان به را خبر. رسيدند مقتدايي اهلل آيت وقت همان. است آمده پيش تالفاتياخ که داشتم خبر

 ضيهق ته. است شده هامخالفت اين بدهيم حوزه امور در نظمي خواستيم که بار هر که بود اين ايشان تحليل

 خدمت ار شام. شتندندا قبول را نکته اين ايشان. شوند کنترل عمومي درسهاي استادان که است اين از ترس

( پنده) ندهب هايبر فروشگاه نام. رفتيم فروشگاه يک به دوستان از تن سه همراه آن از پس. بوديم دوستان جمع

. کردمي هم کشي مسافر داشت، ادراي شغل که اين با. بود ايکرده تحصيل جوان برد را ما که ايراننده. است

 نههزي بودن باال آن دليل عمده و کنند مي چنين جوانان معموال. يماديده فراوان را اضافي کردن کار جور اين

 زبان با ايرانيها هميشه گفت. شد خوشحال خيلي زديممي حرف عربي هاايراني ما که اين از. است ازدواج

 از دوب طائف اهل. کرد تکرار را شگفتي همين عينا گرداند باز را ما که دوم راننده. گويندمي سخن او با اشاره

 است يقعم ما دشمني. يکي هم آنها يکي ما که اين با اندکشته ما از خيلي ها سعودي: گفتمي. عُتيبي طايفه

 تنگف اما... عبدالرضا اسمش دارد قم در دوستي گفتمي که است جالب. نداريم دوست را سعود آل اصال و
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 مقبره گفت. کرد ستايش خيلي آن هواي و آب و طائف از. مسلمانيم همه که داشت تأکيد مرتب و است شيعه

 .شديم وارد هتل به دوازده ساعت نزديک. است عمومي قبرستان. هست هنوز عباس ابن

 مقتدايي اهلل آيت خدمت در. شدم عازم صبحانه خوردن براي ربع و هفت ساعت تيرماه 11 شنبه پنج صبح

 رارق طرحي همان برابر طرح اين قم در که شودمي معلوم. شد صحبت محور استاد طرح همين باره در هم باز

 اين رب تصورشان آنان و است جدي توهم البته. اندکرده درست است سالي چند اساتيد از ايعده که گرفته

 دلم مرجعيت که داشت توجه کلي طور به بايد. است آينده مرجعيت کردن قبضه براي طرح اين که است

 .کرد جور و جمع را مسائل طوري يک بايد حال هر به. نيست ؤثرم آن در چندان کارها قبيل اين و خاصي

 بقيع مختصر تاريخچه

 جلوي که دهش منتشر «بقيع مختصر تاريخچه» عنوان با فارسي به ايکتابچه مدينه در که آن شگفت نکته يک

 رقبو عرفيم بقيع، باره در رنگي عکسهاي و گالسه کاغذ با صفحه 11 در کتابچه اين. شدمي فروش به بقيع

 أمورم عنوان به که کساني االن، حتي و قبل چندي تا که است حالي در اين. است آن زيارت مشروعيت و آن

 حمدا برادر هالل اين. است شعبان محمد هالل از کتاب. کنندمي ترديد قبور اصل در ايستندمي قبور کنار

 الله رفتم، ابحاث مرکز به که ديروز.  است المنوره المدينه ابحاث مرکز پژوهشگران و مسؤوالن از شعبان

 محمد احمد خليل. است آمده جلد روي کتاب ناظر عنوان به هم شعبان محمد احمد نام. ديدم آنجا در  را

 تصاوير. دارند فعاليت المدينه ابحاث مرکز در ديگرشان برادر با برادر دو اين. است کتابچه اين مترجم سرور

 مشغول که دهد مي نشان روحاني يک همراه به را ايراني جمعي مورد يک در .است جالب هم شده انتخاب

 سيارب عکسها. ندارد وجود زيارت از هاسعودي هايتوبيخ و نهي از خبري مطلقا کتابچه اين در. هستند زيارت

 .است شده چاپ عالي

 اصلهف البته. است شده شتربي نماز خواندن سرعت سالها اين در کنممي فکر. شدم حرم عازم نماز براي ظهري

 و نشينندمي سنگها روي همچنان هاايراني. است بيشتر اندکي بلکه دقيقه بيست حدود ظهر براي نماز تا اذان

 در مه آنها مسجدي اخالقيات. است شده نماز براي هاايراني استقرار ثقل مرکز ندارد، فرش که بخش اين لذا

. ستا دانشجويان آمدن زيارت فصل فصل، اين و فراونند نيز دانشجو انزائر... يا زدن حرف بلند. هست اينجا

. ردک صدا را بنده مقتدايي آقاي ناهار از بعد. بوديم دوستان خدمت در را ناهار. برگشتم هتل به نماز از بعد

 اجازه تا ندارفته مراجع خانه به الريجاني آقاي و ايشان که يافته انتشار که دروغي خبر اين از. رفتم خدمتشان

 اراحتن که اين ديگر نکته. است دروغ اساس از که اين و گفت سخن بگيرند را ايخامنه مجتبي آقاي اجتهاد

 .است داده خبري منابع به محوري استاد طرح باره در را مراجع اعتراضيه هايبرگه کسي چه که بودند
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 عَمري اهلل آيت خدمت

. دارد جودو برنامه اين سال هر. رفتيم مدينه شيعيان برجسته نيروحا عَمري آقاي ديدن به پنج ساعت عصري

 و يمقتداي و کريمي آقايان جمله از ميهمانان بيشتر با شهرستاني آقاي. شديم عازم و شده حاضر جمعيت

 پسر کاظم شيخ .نشستيم ايشان حضور در ساعت نيم از بيش. بودند پيشگام ديگر بسياري و بوشهري حسيني

 دفعه فتگ دوستان از يکي. برگشتيم. شد پذيرايي شربت و قهوه و ميوه با. کرد صحبت دريق عَمري آقاي

 .کرد تمجيد عربستان و ايران حکيمانه رهبري از کاظم شيخ جناب آمديم، ايران الحاج امير با که قبل

 به رفتن تظرنم اتوبوس. برگشتم نيم و پنج ساعت شده، حرم عازم زود صبح بمانم، بيدار نتوانستم جمعه شب

 چند دوستان برگشت، در. خواندم ايندبه دعاي همانجا. شديم احد عازم دوستان همراه. بود دوره زيارت

 از. مديمآ قبلتين مسجد به آن از پس. کردم تعريف را احد جنگ داستان کردند تأمل رمات کوه کنار ايدقيقه

 د اعتس کرده، استراحت قدري. خورديم نهصبحا. برگشتيم نيم و هفت ساعت. شديم قبا مسجد عازم آنجا
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 سوم قرن از( ع) علي امام شهادت تاريخ باره در مانده برجاي کتاب ترين کهن

 جعفريان رسول: نويسنده

 1115/  01/  18: سايت روي انتشار تاريخ

 

 ماما شهادت تاريخ باره در مستقل کتابي که است اي برجسته ومورخ محدث( 811 م) الدنيا ابي ابن: خالصه

 .است رسيده ما دست به موضوع اين در که است کتابي ترين کهن اين و نوشت السالم عليه علي

 در اينجا در و موضوع يک باره در آن انتهاي تا آغاز از که کتابي يعني گوييم، يم سخن مستقل کتاب از وقتي

 اخباري يزن يعقوبي يا طبري تاريخ مانند عمومي تواريخ در طبعا. باشد شده تأليف( ع) علي امام شهادت باره

 .است آمده باره اين در

 اريخت يعني «الحسين مقتل» عنوان. تاس شهادت تاريخ يا شهادت به مربوط اخبار معناي به «مقتل» عنوان

 چهره دنش کشته تاريخ باره در نگاري تک قبيل اين نگارش. عاشورا تاريخ تعبيري به و حسين امام شهادت

 در هم عثمان يا عمر مقتل باره در کتاب مثال براي. است بوده مرسوم اسالمي تاريخنگاري در برجسته، هاي

 .شود مي يافت منابع

 شيعه مؤلفان آثار فهرست ديگر در که عناويني طور همين و نديم، ابن فهرست الفبايي هاي مدخل به نگاهي

 آن يگويا دارد، شهرت نجاشي رجال نام به که نجاشي فهرست مانند آمده، اسالمي نخستين قرون در سني يا

 .کرد مراجعه توان مي هم ذريعه به باره اين در. است شده مي نوشته مقتل پيشوند با فراواني آثار که است

 مانده رجايب که است کتابي ترين کهن الدنيا، ابي ابن کتاب( ع) علي امام شهادت تاريخ به مربوط آثار ميان از

 بار ستيننخ «السالم عليه المؤمنين امير مقتل» عنوان با اثر اين. است بوده آثاري نيز آن از پيش هرچند. است

 که مردي شد، منتشر( ق1101) 18 شماره سوم سال تراثنا مجله در طباطبائي عبدالعزيز استاد مرحوم توسط

. ودب مانند کم شيعه، کتابشناسي حوزه در تحقيق و پژوهش کار در و اوست درگذشت سالگرد روزها همين

 .کند رحمت خدايش

 در مستقل صورت به محمودي باقر محمد سيد مرحوم همو، دوست توسط 1111 سال در اثر اين مجددا

 ليع المؤمنين امير االمام مقتل کتاب» عنوان تحت اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات توسط و تهران

 .شد منتشر «طالب ابي بن
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 تاريخ کهن آثار ترجمه افتخار که دامغاني مهدوي محمود دکتر استاد توسط ش 1135 سال در شده ياد کتاب

 هب و شده ترجمه عاشورا مطالعات و پژوهش ؤسسهم توسط اند، داشته اخير دهه سه در را بسياري اسالمي

 .رسيد چاپ

 علماي از( 811 - 801) قرشي الدنيا ابي ابن به معروف عبيد بن محمد بن عبداهلل ابوبکر کتاب نويسنده

 خيتاري بعضا و حديثي مختلف هاي حوزه در نگاري تک صورت به بيشماري آثار که است مورخ ـ محدث

 اهمفر کلي عنوان يک تحت جمعا که است مستقل روايات صورت به اخبار ارشنگ او سياق و سبک. دارد

 هر ري،بيشما آثار و پرداخته آن به که است موضوعاتي تنوع و تأليف در مانند کم شخصيتي وي. آورد مي

 .است گذاشته برجاي خود از است، کوچک آنها از برخي چند

 يک رينبناب و درگذشته مورخ طبري از زودتر سال سي وي که کنيم توجه بايد بدانيم را او اثر اهميت براي

 .است جلوتر او از نسل

 هر. است کرده نقل تاريخي مختلف مآخذ از و سند با را آنها که است روايت 115 داراي جمعا او کتاب

 ها نهزمي پيش طور همين السالم، عليه علي امام شهادت ماجراي از بخشي باره در را داستاني تاريخي روايت

  فوانص بن حسين حافظ نام به شخصي توسط روايات اين تمامي. است شده گزارش آن تبعات و آثار نيز و

 در .شود مي ديده اسناد همه آغاز در او نام بنابرين و شده روايت الدنيا ابي ابن از نقل به 110 متوفاي برذعي

 .الدنياست ابي ابن آثار راوي وي واقع

 مورخان هاآن از برخي. است آمده نقلها بيشتر آغاز در خبر اصل تا الدنيا ابي ابن بين خبري هر راويان يا راوي

 محمد زا جعفي، عبداهلل بن جابر از: ... سند اين مثل براي. باشند مي عامه از اصطالح به نيز برخي و شيعي

 .است کرده لنق السالم عليه مجتبي امام به را علي امام وصيت متن سپس[ ... باقر امام] علي بن

 يو برابر مرغان که است مسجد سوي به صبح اذان از پيش علي امام آمدن بيرون وقت از روايت نخستين

 .گرند نوحه که مرانيد: فرمودند حضرت اما کردند دور را آنان همراهان. سردادند آواز و درآمدند

 الدنيا ابي ابن واقع، در. است شده نقل متفاوت کتاب اين در السالم عليه علي امام شهادت به مربوط روايات

 و تمتفاو روايات کنيم، مي مالحظه طبري تاريخ مانند کتابي در که طور همان درست و نقلهاست اين جامع

 .شود مي آورده هم سر پشت واقعه يک باره در متعارضي

 لو تولمق اني: گفت شب آن طالب ابي بن علي: گفت که است کرده روايت بصري حسن از دينار بن حسن

 .بود خواهم مقتول من شود صبح هرگاه. أصبحت قد
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 لحصا که کرد روايت مرا نخع از مردي که است آمده کلبي محمد بن هشام قول از کتاب اين پنجم روايت در

. گفت را ازنم تکبير. آمد بيرون صبح نماز براي علي: کرد روايت پدرش از تمار ميثم بن عمران بن ميثم بن

 ريخته، وا سر بر مردم. زد امام فرق بر شمشير با ملجم ابن وقت اين در. خواند انبياء سوره از تآي يازده سپس

 خون هک ديدم را او من. کرد سجده سپس رفت رکوع به علي. بودند نماز در آنان. گرفتند دستش از را شمشير

 براي باز. ريخت يم طرف آن و طرف اين او سر خون کرد مي سجده که طور همين و بود جاري سرش از

 به و داد سالم و خواند را تشهد و نشست سپس. کرد آرام را قراءت. شده منقلب اما برخاست، دوم رکعت

 .کرد تکيه مسجد ديوار

. کنند ملهح امام به شمشير با تا داشتند قرار هم با ملجم ابن و اشجعي بجره ابن که است آمده هفتم روايت در

 به جرهب ابن. گريختند دو هر آنان. کرد اصابت ملجم ابن شمشير و خورد ارديو به رفته خطا يکي شمشير

 .آوردند امام نزد و گرفتند را ملجم ابن. بازار سمت به ملجم ابن و رفت کنده سمت

 بيدار خواب از را افراد و شد مسجد وارد امام وقتي ماجرا، اين از قبل شب دو که است آمده 11 روايت در

 آن امام. بود کرده توبه به دعوت را او که دارد امام دست به اي نامه و آمد حضرت آن نزد ملجم ابن کرد،مي

 دعوت رکش از توبه به را تو: بود شده نوشته آن در. خواند کرده باز را آن نماز از بعد.  بخواند نتوانست لحظه

 کرده محو و انداخت آن رب دهان آب امام. نداد پاسخ کسي کيست؟ نامه اين صاحب: فرمود حضرت. کنممي

 .او بر خداوند لعنت: فرمود و انداخت بيرون

 با شهادت کرامت که کرد اراده خداوند که آنگاه: است آمده السالم عليه باقر امام از نقل به 18 روايت در

 به دش تاريک هوا وقتي. بود اسد بني مسجد در را شب ملجم ابن شود، علي امام نصيب ملجم ابن ضربت

 که کرد نقل(ص) خدا رسول زبان از منبر روي امام آن از پيش جمعه يک. رفت کنديان هايخانه از ايخانه

 تيضرب شيطاني که ديدم خواب در من :افزود و. کافر يحبک ال و مؤمن اليبغضک: فرمود من به حضرت آن

 ابن که معهود شب تا بود ينا... نکرد ناراحت مرا اين اما است، کرده تر سرم خون به مرا ريش و زده من بر

 نب محمد. آورد فرود را خود ضربه ملجم ابن شد، مسجد وارد نماز براي امام وقتي. کرد کمين در کنار ملجم

 امام. ندبکش را او تا بردند يورش ملجم ابن بر نيز مردم. گرفت را او. بود ايستاده حضرت آن نزديک حنيفه

 انهم نماندم، اگر. بخشيد خواهم يا کرد خواهم قصاص را او ماندم گرا. نکشيد را او. کنيد صبر: فرمود علي

 .نفس برابر در نفس اصل

 ملجم ناب که شنيدم نفر چندين از: گفت که است شده نقل انصاري قاسم بن عبدالغفار قول از 11 روايت در

 ودز يعني] شد صبح :گفت وي به سحر وقت که بود او و بود خوابيده قيس بن اشعث خانه در را شب
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 اعور :گفت مناره باالي در که بود همو و بود عدي بن حجر کنده بني مسجد مؤذن صبحگاهان آن در[!. برخيز

 او اب تو و بود تو نزد ملجم ابن :گفت اشعث به خطاب هم بعد(. داشت چشم يک ملجم ابن. )کشت را علي

 .کردي مي نجوا

 در. ستا کرده دنبال را السالم عليه علي امام شهادت ضوعمو که است رواياتي حاوي کتاب اين ترتيب بدين

 .است شده درج( ع) علي امام شهادت از پس السالم عليه مجتبي امام خطابه متن رساله، اين اخير روايات

 سينح به را شهادت خبر تا فرستاد مدائن به مرا علي بن حسن: گفت قيس بن زحر: است آمده 51 روايت در

 است؟ ردهک تغيير صورتت رنگ چرا! زحر: گفت علي بن حسين رسيدم وقتي. برسانم بود اآنج در که علي بن

 امهن هم اين. کردم ترک دنيا آن در روزش اولين و دنيا اين در حياتش روز آخرين در را المؤمنين امير: گفتم

 وا به که اسقف مارقين از مراد بني از مردي: گفتم. کشت را او کسي چه: پرسيد امام. شماست به حسن

 راجعون اليه انا و هلل انا: افزود گفته تکبير. آري: گفتم شد؟ کشته آيا: پرسيد. گويند مي مجلم بن عبدالرحمان

 شد، اردو شما بر مصيبتي هرگاه: فرمود خدا رسول که اين با بزرگي؟ مصيبت چه العالمين، رب هلل الحمد و

 او مصيبت از پس مصيبت اين و گفت راست خدا رسول. نيست آن از باالتر که کنيد ياد من مصائب از

. سريع تالبي أهل الينا البالء ان: فرمود سپس. ديد نخواهم آن از باالتر مصيبتي عمرم در من و بود باالترين

 معج را مدائن مردمان علي، بن حسين وقت، آن در. المستعان اهلل و. است سريع بيت اهل ما براي مصيبت

 عبداهلل او به و بود همدان از مردي که السوداء ابن که بود همانجا. خواند آنان براي را حسن امام نامه و کرده

 اين در  .کند ظهور تا مرد نخواهد او که دانم مي ببينم، قبر در را علي اگر حتي: گفت: گفتند مي سباء بن

 مردم يانم در حضرت آن و گفتند تعزيت علي بن حسين به و شده بلند مردم استغفار و زاري و گريه وقت،

 .بازگشت کوفه به

: است آمده 53 روايت در.  است شده نقل آن و اين قول از السالم عليه علي امام برتري در رواياتي پايان در

 واهلل نه: فتگ بود؟ علي از تر فقيه اهلل رسول اصحاب از احدي آيا: گفتم عطاء به: گويد سليمان بن عبدالملک

 .سمشنا نمي را کسي من

 :است السالم عليه علي امام فرزندان شمار 105 روايت

 الس االول ربيع سوم روز. ناميد حسن را او اهلل رسول و آمد دنيا به سوم سال رمضان نيمه که علي بن حسن

 .درگذشت هم 90
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 بن سنان دست به 11 سال محرم دهم عاشوراء روز و آمد دنيا به هجرت چهارم سال شعبان پنجم که حسين

 .کرد جدا را او سر اصبحي يزيد بن خولي و شد کشته باد او بر خدا لعنت که نخعي نسا

 .شد جعفر بن عبداهلل همسر که علي بزرگ دختر زينب

 .نماند او از اي بچه و شد عمر همسر که کبري کلثوم ام

 .بود خدا رسول دختر زهرا فاطمه اينها مادر

 هک است کرده  نقل پيامبر از علي از باقر امام از. بود سقي بن جعفر دختر خوله مادرش که حنفيه محمد

 شما از بعد من اگر: کرد عرض علي امام. نکنيد جمع شخص يک در من کنيه و اسم بين: فرمود حضرت

 .دادند اجازه من به پيامبر. نهاد خواهم او روي را شما کنيه و نام داشتم، پسري

 .آمدم دنيا به عمر خالفت اتمام هب مانده سال سه من: گفت مي خود حنفيه محمد

 .درگذشت سال همان. امساله 11 اکنون: گفت هجري 11 سال در همو
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 اسالمي تمدن در تمدني هاي مولفه رابطه

 جعفريان رسول: نويسنده

 1115/  01/  13: سايت روي انتشار تاريخ

 

 هماهنگي مرزهاي شده، شکسته کوچک حصارهاي که است يافتني وقوع و شدني وقتي تمدن، امر: خالصه

 .يابد توسعه همآهنگ و منظم صورت به انساني جامعه دايره و شده بازتر همفکري و

 توسط آن برافتادن يا تمدن برآمدن گرايش با اجتماعي تغييرات نظري مباني درباره علمي منظم کار نخستين

 ايقبيله نظام به شده، شروع خانواده نظام از چگونه بشري جامعه که داد نشان او. گرفت انجام خلدون ابن

 مهم قبيله کي توسط ايطايفه عصبيت بر تکيه با دولتي متعدد، قبايل ميان از چگونه آن از پس و رسد،مي

 دادن اب خود ايطايفه اصول از دست بايستمي خود پيشرفت و بسط براي پديده دولت. شودمي تشکيل

 و قدرت در خلل برداشتن، دست اين چطور حال عين در و بردارد؛ جامعه در موجود طوايف همه به امتياز

 به شده، فاهر گرفتار چطور متمدن، و افتهي توسعه جامعة آن کنار در. کندمي ايجاد آن عصبيت و ايقبيله توان

 .نو از روزي و نو از روز و کنندمي ويران را شهري تمدن کرده، طمع آن در همسايگان و اطراف قبايل تدريج

 دهمنوز قرن در اجتماعي علوم دانشمند هزاران که بود دقيق و شيرين علمي، قدري به خلدون ابن ديدگاه اين

 .کردند متحول را اجتماعي علوم آن تأثير تحت اروپا در

 مرا اين. است انساني ويژگي با مندقانون و علمي ايپديده تغيير، امر بپذيريم ما که اين است مهم آنچه

 ارکردک اجتماعي، و فرهنگي و ديني مختلف هايمؤلفه که معنا بدين بگيرد؛ خود به عقيدتي رنگ تواندنمي

 اطبع. بود خواهند گذارتر تأثير باشند نيرومندتر جامعه يک در ندازها هر به کدام هر و دارند را خود خاص

 هايسنت و جغرافيايي و طبيعي وضعيت جامعه، نوع به بسته نيست، مجرد و ذهني اينها تأثيرگذاري از بحث

 اليح در است، ايقبيله نظام گسترش عامل آب، کم يا کوهستاني منطقه يک مثال براي. است آن در موجود

 نظام در. است شهري نظام يک سوي و سمت به هادي بزرگ، درياي يا رود يک براي بزرگ ساحل کي که

 کندي و رکود رايب عاملي ايقبيله نظام که حالي در است، سريعتر امري پيشرفت بيشتر، تعامل دليل به شهري،

 .است تمدن امر در

 بررسي مورد جامعه در تأثيرش زاويه از علمي، طور به تواندمي خود، هايويژگي با ديني هر دين، حضور

 رد حتي. چيني و هندي تمدن در بوديسم و غربي تمدن در مسيحيت و اسالمي تمدن در اسالم. گيرد قرار
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 امر و سعهتو سرعت بر و بکاهد ايقبيله نظام نفوذ از تواندمي باشد حاکم جهاني دين اگر ايقبيله نظام يک

 .کرد نينچ عرب با اسالم. بيفزايد تمدن

 انيانس نظام چهارچوب در مندقانون و علمي پديده يک دارد، جهاني و انساني جنبه که آنجا تا تمدن بنابرين

 اين .است ويژه منطقه يک در ويژه جامعه يک براي مختصاتي و فکري و اقليمي و اجتماعي خاص شرايط و

 يافت توسعه اسالم جهاني هايهآموز دليل به و شد آغاز مکه در محدود عربي جامعه يک از اسالمي تمدن که

 توسعه و يدگرد تقويت آن در ديگر ملل حضور با سپس و شد متوقف اندکي امويان گري عربي دليل به بعد و

 پذيرفت اسالم لواي زير را مختلف اقوام مشارکت که اسالم جهان از نقطه هر. است محسوس امري يافت،

 االترينب که آمدند پديد پنجم و چهارم قرن در اسالمي تمدن در آثار بهترين .بود همتا بي که آورد پديد آثاري

 منازعات و آمد پديد اسالمي سياست صحنه در چندگانه سياسي هاينظام ادامه، در. بود عمومي مشارکت

 عروش بازي فرقه که است زماني اين زد؛ دامن اسالمي، عالم در وسيع تمرکزگرايي ضرر به را اقوام گسترده

 کردند طمع اسالم دنياي در مغوالن و ترکان ضعف، اين پي درد که آنگاه و انداخت هم جان به را همه و شد

 سکوت و نابودي و کندي زمان اين. رفت هرز آن امکانات و کردند حمله متمدن شهرهاي به ها روستايي و

 هک دارد آن از حکايت همه آن، از بعد تاتفاقا و اينها. آورد ارمغان به اسالم دنياي براي را نهم تا هفتم قرن

 تحليل هگون اين. است بحث قابل اندداده ديگران سپس و  خلدون ابن که شرحي اساس بر تمدن نظري مباني

 رچوبچها در صرفا و انساني طرف، بي نگاهي خواهد،مي نيرومند دنيوي نگاه کرد، خلدون ابن که کاري بسان

 دهدمي نشان خلدونابن. است گذار تأثير آنها روي بشري انديشه يا آسماني دين که محيطي و اجتماعي عوامل

 به ايهفراقبيل حالت و کند، تمسک «شريعت» به اگر دهد،مي تشکيل دولت ايقبيله جامعه وقتي چطور که

 وجود عتشري در که تعميم اصل رعايت با ايقبيله حکومت. شودمي تمدن و «عمران بسط» سبب بگيرد، خود

 .شودمي توسعه سبب اين و گيردمي نظر در را قبايل همه منافع يابدمي تحقق و

 کري،ف مختلف ابعاد در بزرگ خانواده يک به کوچک خانواده يک از انساني، جامعه در توسعه معناي به تمدن

 مانظ يک به نياز آن در معنوي و روحي سازگاري و است مادي هايپيشرفت بويژه و سياسي و اجتماعي

 که است يافتني وقوع و شدني وقتي تمدن، امر اساسا. دارد آن نياز مورد هايمؤلفه همه ميان در هماهنگ

 صورت به انساني جامعه دايره و شده بازتر همفکري و هماهنگي مرزهاي شده، شکسته کوچک حصارهاي

 .ودش گرفته رکودند عامل که موانعي جلوي مقابل، در و يابد توسعه همآهنگ و منظم

 اييهديدگاه يعني. دارد ديدگاهي و معرفتي جنبه نخست درجه در که است طالب را ايويژه شرايط کار اين

 شرايط و سياسي و اجتماعي ساختارهاي ادامه، در. کند نهادينه تهاجم منع با همزمان را توسعه بتواند که
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 رفتپيش و توسعه مسير در همآهنگ طور به بتواند مجموعه يک که اين. يابندمي اهميت زيستي و اقليمي

 ياضاف مرز و محدوديت نوع هر. باشد فراهم آن عملي و فکري شرايط تمامي که دارد آن به نياز کند، حرکت

 ساختار و ايطايفه و اجتماعي نظام و کرده مختل را متمرکز انديشة محدود، را کار دايره تواندمي زايد و

 .کند گيرزمين را تمدني پيشرفت کاروان سپس و دهد ارقر الشعاع تحت را سياسي و اقتصادي

 جدي وسعهت امکان فعلي، افغانستان يا اسالم از پيش جامعه مثل گرا،قبيله و ايطايفه نظام يک در مثال براي

 بر را خود هايخواسته خواهدمي اميهبني مانند قبيله يک که زماني. دارد وجود سختي به يا ندارد وجود

 باشد، اشتهد خود انحصار در را جغرافيايي هايموقعيت بهترين باشد، داشته ويژه امتيازات کند، ميلتح ديگران

 تنها نه جه،نتي در. آيدمي پديد نزاع و گرفته موضع آن عليه طوايف ساير و شده مشکل گرفتار مشارکت طبعا

 بدين. رودمي ميان از نزاعها اين جريان در منديها،توان و امکانات از بخشي بلکه آيدنمي پديد ايتوسعه

 به کتحر و توسعه اصل روي تواندمي اجتماعي نظام در ساختاري نقص يک فقط و نقص يک تنها ترتيب

 .کند ايجاد مشکل پرامکانات و فراگير تمدن يک سمت

 سياسي رياتظن از تابعي سياسي ساختار نيستند، طبيعي يا اجتماعي عوامل از تراهميتکم «سياسي» هايمؤلفه

 و احزاب ها،گروه قدرت اساس بر جامعه آن در قدرت گيريشکل مباني عالوه به جامعه يک در موجود

 اتمنازع ناامن، طبعا و قاعده بدون اما باشد باز حد بي يا بسته، نظام اين که زماني. است مختلف طوايف

 به را هاگروه. داشت خواهد سوء ثيرتأ جامعه مديريت روي که آورد خواهد پديد جامعه در را ايگسترده

 گسترش است محدوديت براي ايپايه که را بدبيني و کرد خواهد نابود را امکانات انداخت، خواهد هم جان

 يناش هايآشفتگي و گسيختگي هم از است، توسعه مانع جامعه يک در استبداد که اندازه همان. دارد خواهد

 .است تمدن امر در توسعه اصلي موانع از هم قاعدهبي هايآزاديخواهي از

 الزم هايمؤلفه و شرايط و عوامل از ايمجموعه در ناهمآهنگي هرگونه که اين بر است اينمونه مثال دو اين

 فتارگر جهان، يا وسيع منطقه يا بزرگ کشور يک در را انساني جامعه کاروان تواندمي تمدني توسعه براي

 .کند گيرزمين را تمدن و کرده کندي

 خالء رد که نيست مجرد فلسفي امر يک تمدن، امر در الزم هايمؤلفه ميان نظام يک ايجاد گفت، بايد ادامه در

 توسعه يا هستند اقتصادي و اجتماعي عوامل از ترمهم معرفتي هايمؤلفه شود تصور مثال که اين. بگيرد شکل

 يجاي به راه و شويممي مرتکب معموال هک است خطايي اين، جز يا است اقتصادي توسعه مقدمه سياسي

 که باشد اين بهتر عبارت شايد. دارند اهميت هم اندازه يک به و دارند اهميت عوامل اين همه. بريمنمي

 ميراث و موجود هايسنت به جامعه، يک زيست محيط و طبيعت به جامعه، به بسته. هستند موردي بگوييم
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 ورتص به که نيست چنين. کندمي پيدا اهميت مانعي يا عاملي کجا ره ديگر، عوامل و گذشته مانده برجاي

 که کندمي پيدا اهميت قدر آن منفي سياسي عامل يک گاه. باشد ديگر عوامل بر مقدم عاملي کلي و فلسفي

 اللاخت و اخالل گونه صدها منشأ و کند مختل اوج نقطه به رسيدن براي را ملت يک سرمايه تمام تواندمي

 ردآوردهگ سال صدها که را ملت يک سرمايه تواندمي قبايل ميان تعارض و ايقبيله قدرت يافتنقدرت. باشد

 .کند زمينگير را کاروان و ببرد ميان از

 نقش و مدنت يک در اوليه چارچوب تعيين در که نقشي دليل به و مهم معرفتي هايمؤلفه ذهني، لحاظ به البته

 جامعه رد توسعه براي مناسبي هايديدگاه کهاين هستند، مقدم دارند، آن کريف ساختار در که ايکننده تعيين

 که نيست چنين اما دارد، کليدي اهميت آورد، پديد جامعه در را مخالف تحمل قدرت و باشد، داشته وجود

 .دگير قرار بحث مورد خود جاي در عامل هر بايد. باشد معرفتي و نظري عرصه در صرفا تمدن و پيشرفت امر

 و فقير و نيغ به جامعه تقسيم براي بستري تواندمي انحصارگرا اما آزاد اقتصاد يا دولتي بسته اقتصاد يک

. شود تلقي جامعه در کافي تحرک و پيشرفت عدم براي عاملي عکس به يا باشد آنان ميان اجتماعي تعارض

 هايحثب فرهنگي، و سياسي و اجتماعي از اعم هامؤلفه اين از بخشي هر متخصص تا داد اجازه بايد بنابرين

 آن در پيشرفت کار اصلي گيرهاي که دهند نشان موشکافانه و کرده طرح موانع و عوامل زمينه در را خود

 .است رفع قابل چگونه و کجاست حوزه

 ذرگ با پيشرفت، براي باورمند و معتقد است مردماني و هماهنگ جامعه يک هماهنگ، تفکر يک داشتن مهم

 طمع و کند نابود را کشوري تواندمي مذهبي و ايفرقه جنگ يک. اساس و پايهبي هايمحدويت و رزهام از

 دفاس اخالق يک. کندمي آماده تجاوز براي را زمينه هم و ببرد بين از را درون هم. برانگيزد آن در را دشمنان

 سازه کي. سازد ذليل و خاضع دشمن برابر را آنان و کرده تحرک بي را ملتي تواندمي گرايانهرفاه و اجتماعي

 .بنددب توسعه بر را راه و نااميد را اميدها کرده اندک تمدن يک بناي در را مردمي مشارکت تواندمي استبداد از

 به ار ايران فکري، گيرهايسخت از برخي يا مالي مشکالت خاطر به نخبگان از بسياري صفوي، دوره در

 اجتماعي هايمؤلفه درباره نبايد بنابرين. گرديد تضعيف صفوي تمدن و آباد مغولي تمدن. کردند رها هند سوي

 .بود گرا مورد و گراواقع علمي، بايد بلکه کرد، بحث ذهني تمدن فرهنگي يا
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 چيست؟ شفاهي تاريخ

 جعفريان رسول: نويسنده

 1115/  05/  81: سايت روي انتشار تاريخ

 

 فاهيش تاريخ حوزه در کار ضعف و قوت نقاط به آن در که شفاهي تاريخ باره در است گفتگويي: خالصه

 .است شده پرداخته

 است؟ نويسي ختاري عرصه در اي تازه پديده «شفاهي تاريخ» آيا - 1

 خويش معاصر تاريخ نگارش براي نيز قديم مورخان که جهت اين از آري،. نه جهاني از و آري جهت يک از

 که روي نآ از نه،. دارد ديرين سابقه شفاهي تاريخ گفت توان مي کردندمي استفاده شفاهي منابع از برخي از

 اريخت از گسترده و منظم صورت به اخير دوره در عکس به اما بوده، گهگاهي بلکه نبوده معمول روشي اين

 مي. دانست خود نوع در روشي جديدي دانش را آن بايد لذا و شود، مي استفاده روش يک عنوان به شفاهي

 اين ما و تگرف مي بهره شفاهي منابع از اسالمي، نويسي تاريخ حوزه در ويژه به قديم نويسي تاريخ که دانيم

 مهاجر و انصار قديمي هاي خانواده سراغ به واقدي اند گفته که داريم ديواق مغازي در خصوص به را

 ار پديده اين گرچه. شنيد مي آنان زبان از بودند( ص) رسول عصر در که را آن گذشتگان اخبار و رفتمي

 ايهشينپي تواندمي حال، هر به اما دانست، آن امروزي هايويژگي با شفاهي تاريخ بر منطبق توان نمي دقيقا

 رد انساني، علوم در موجود گرايشهاي و ها،روش از بسياري مانند شفاهي تاريخ حال، هر در. باشد آن براي

 .است جديد امري شده، تعريف و مستقل پديده يک عنوان به اما دارد، پيشينه تاريخ

 دارد؟ اي پيشينه چه ما کشور در شفاهي تاريخ - 8

 اگر. ندارد ما کشور در طوالني تاريخ گسترده حجمي در هم آن جديد، روش يک صورت به شفاهي تاريخ

 را ارک اين بايد ـ حدودي تا فقط ـ حدودي تا که کنيم تلقي شفاهي تاريخ از نوعي را نويسي خاطره دانش

 اطراتخ طهماسب شاه تذکره که دانيدمي. کنيم ترطوالني قدري را شفاهي تاريخِ  تاريخ توانيم مي بکنيم،

 قالب در نويسي خاطره هم قاجاريه دوره در. است درگذشته ق 511 سال در که است طهماسب شاه شخصي

 اهش ناصرالدين دختر السلطنه تاج. داشت اي مالحظه قابل گسترش شخصي نگاري خاطره نيز و سفرنامه

 تريبيش گسترش نگاري خاطره مشروطه دوره در آن از پس. است پديده يک خودش که نوشته را خاطراتش
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 طورب شفاهي تاريخ. است نويسي خاطره وراي چيزي آن علمي معناي به شفاهي تاريخ حال اين با. کرد پيدا

 راماج آن درگير که کسي زبان از خاص، موضوع يا جريان يک از نگاري تاريخ انگيزه به که است آن خاص

 است تدرس. است موضوع يا جريان آن تبيين آن نتيجه که شود عرضه مطالبي حضوري، مصاحبه طي بوده،

 رنامهب دقيقا شفاهي تاريخ اما است، نزديک حدودي تا شود مي عرضه نويسي خاطره در آنچه با آن نتيجه که

 دانچن ما کشور در کار اين سابقه. است مصاحبه و حضوري گفتگوي طريق از ماجرا يک درک براي ريزي

 خستينن براي که است عراقي شهيد خاطرات ب،انقال حوالي در مهم تجربه نخستين نظرم به. نيست طوالني

 دانست، فاهيش تاريخ بناي سنگ معاديخواه آقاي مديريت با را تاريخ بنياد کار بايد آن از بعد. يافت انتشار بار

 اين در هم حوزه مجله. شد مي منتشر ياد مجله در و شده مطرح جمعي و حضوري مصاحبه طي که مطالبي

 بيلق اين که همزمان. بود عالي بسيار و حوزه تاريخ باره در بيشتر که برداشت دوم دهه در را هايي گام راه

 آن که شد مطرح ايران شفاهي تاريخ براي هاروارد دانشگاه در هم طرحي گرفت، مي صورت ايران در کارها

 کردند را کار اين اروپا در خودشان محدود صورت به هم افرادي. داشت را خودش خاص محصوالت هم

 زا يکي که شدند کار به دست ايران يهوديان از برخي حتي. است جمله آن از صدر بني با مصاحبه که

 ايران در شفاهي تاريخ که بود اقدامات اين از بعد حال هر به. است جعفري شعبان خاطرات آن محصوالت

 .است شده ساله هفده شانزده نوجوان يک البته حاال. گرفت نضج ايران با ارتباط در ايران بيرون و

 است؟ اندازه چه ما شفاهي تاريخ در جنگ تاريخ و جنگ نقش - 1

 چه نقالب،ا تاريخ موضوع از پس يعني. شد برداشته جنگ تاريخ با شفاهي تاريخ زمينه در اصلي گام واقع در

 جمح. کرد ربارو ايران در را دانش اين که بود جنگ شفاهي تاريخ انقالبها، ضد چه و انقالبيون ديد افق از

 دگيبالن ايرانيان ما ميان در دانش اين که است آن نشانگر داريم، جنگ شفاهي تاريخ محدود در ما که عظيمي

 به را شدان اين و ايم پرداخته محتوا به بيشتر ما که است اين آن مهم اشکال يک البته. است داشته خاصي

 و ردهنک تبيين درست را آن علمي اصول که معنا ناي به. ايم نداده قرار بررسي مورد علمي ابزار يک صورت

 .ايم کرده کار تجربي بيشتري

 چيست؟ در نگاري تاريخ هاي روش ساير با شفاهي تاريخ تفاوت - 1

 روش از يکي که مختلف طرق از مورخ يک که شد مي گفته مطالبي به آن کهن معناي در نويسي تاريخ

 روي زا بود، خودش زمان از ترقديم تاريخ به مربوط آنچه. افتيمي دست آن به بود، مختصر حد در شفاهي

 ها،شنيده به توجه با کرد مي سعي رسيدمي خود زمان به نزديک وقايع به وقتي و نوشتمي ديگران کتابهاي

 اريخت د،شنو مي ماجرا در درگير يا و بازار و کوچه افراد زبان از بيرون در که شايعاتي بيشتر و هانامه و اسناد
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 بخشي حال هر در و نبوده نگاري تاريخ براي هم اين جز راهي که است آن مطلب واقع. بنويسد را خويش

 اين با هن طبعا گوييم، مي شفاهي تاريخ آن به ما اکنون که چهارچوبي همين در دقيقا و بوده شفاهي ازمنابع

 .است آمده مي دست به نسق، و نظم

 است؟ کشانده شفاهي تاريخ سمت به را ما چيزي چه - 9

 آن اب ما امروز آنچه با تاريخ مفهوم گذشته، در که اين آن و است مهم چيز يک اما مختلف، عوامل گفت بايد

 عنوان هب ما امروز آنچه. است بوده متفاوت نيز آن منابع تفاوت همين دليل به و بوده متفاوت هستيم روبرو

 عنوان هب گذشته در داريم، قبيل اين از و رسوم و عادات و آداب تاريخ اجتماعي، تاريخ اختراعات، علم، تاريخ

 تهگذش در تاريخ. است شده مي ثبت هميشه آن از موادي گرچه نبوده مطرح تاريخ در گرايش و رشته يک

 يا «هاپايتخت» نهايت در و «حاکم» و «وزير» و «پادشاه» روي هم آن محوريت و داشته سياسي مفهوم بيشتر

 و عادي زندگي و شده غفلت شهري از سال دهها است ممکن. است بوده ساز خبر و شيشور شهرهاي

 وممفه تاريخ امروزه، اما. آيد ميان به آن از ذکري حادثه يک وقت در فقط و نيايد ميان به سخني آن روزمره

 وآرشي اب را بخشي که است مسائلي. دارد وجود زيادي مهم مسائل کوچک، شهر همين براي. دارد متفاوتي

 يتشخص با تا است نياز تاريخ جديد مفهوم چهارچوب در اما آورد دست به توان مي محلي نشريات يا شهر

 دقيقا و آمده عمل به حضوري مصاحبه غيره و هنرمند و مدير و دبير و قاضي و حاکم از شهر، مهم هاي

 و آمده يدپد تازه دنياي در که است چيزي تاريخ، جديد معناي. گيرد قرار تاريخي بازبيني مورد آن تغييرات

 حاضر حال در اما دارد، وجود گذشته دنياي در آن از هايينشان انساني علوم مسائل از بسياري مانند گرچه

 .است آمده در تاريخ علم در گرايش يک به

 است؟ کدام(ها محدوديت و ها مزيت) شفاهي تاريخ هاي ويژگي و شاخصه - 1

 براي نيز قواعدي ميان اين در. دارد قرار گر مصاحبه و شونده مصاحبه رکن دو روي شفاهي تاريخ بنياد

 موضوع و قواعد آن همراه به اصلي عنصر دو اين با شما. بحث مورد موضوع عالوه به دارد، وجود مصاحبه

 طورچ که اين. است شده فراواني هاي بحث تاکنون باره اين در. کنيد تنظيم را کار علمي روش بايد محور،

 و. کرد پرهيز روي حاشيه از اندازه چه تا است، کدام محوري پرسش کرد، طرح سؤال چطور کرد، مصاحبه

 مصاحبه يتواناي. بست کار به عمل در و کرد تقويتشان تجربه در و آموخت بايد مي که مسائلي قبيل اين از

 و اشدب داشته احاطه موضوع بر الکام بايد او. باشد شونده مصاحبه از کمتر نبايد موضوع آن اطراف در گر

 ايدب هم کار خاتمه از پس. بشود او رفتن بيراهه از مانع و آورده حرف به را شونده مصاحبه تا کند تالش

 يشتريب توضيحات بشناساند، را ناشناخته افراد. باشد داشته را خود خاص هاي پاورقي و پيوستها و ضمائم



1158 

 

 روشي اين. کند عرضه روشن چهارچوب يک در را کار حال هر به و بدهد موضوعات از برخي اطراف در را

 .شود نمي رعايت ما شفاهي تواريخ بيشتر در اکنون که است

 زا تواند مي که موضوعي و ماجرا شناخت براي مصاحبه، اساس بر شفاهي تاريخ يعني روش، اين مزيت

 هب را نهاد يک گيري شکل شما وقتي عواق در. است فراوان گيرد قرار بررسي مورد هم ديگري هاي ديدگاه

 أسيست داستان از است عبارت که سند يک. کنيدمي دنبال را مربوطه اسناد وراي چيزي گذاريد،مي مصاحبه

 مربوط نهايي مباحث تواند مي فقط شده، تدوين روزگار آن در که رسمي گزارش يا و آن اساسنامه نهاد، آن

 از ياريبس باشد، نهاد آن تشکيل درگير خود گر مصاحبه وقتي اما. دهد نشان شما به را نهاد آن تشکيل به

 شتپ اهداف و هاذهنيت شده، منتهي اساسنامه گيري شکل به که نزاعهايي نهاد، آن تشکيل از پيش مباحث

 از هگا هيچ رسمي، اسناد در. کند مي گو باز را ديگر مسائل از بسياري و بوده نهاد آن تشکيل در ايپرده

 و يزر هايانگيزه از بسياري حضوري، مصاحبه در که حالي در آيدنمي ميان به سخن واضح طور به هاگيزهان

 فضاي ترسيم. باشد داشته را آنها گفتن اراده شونده مصاحبه که است وقتي البته اينها. شودمي بيان پرده پشت

 ورط همين. گيردمي قرار توجه وردم شفاهي تاريخ در که است مسائلي ديگر از نهاد آن تشکيل بر حاکم

 که دشو مي تصور اغلب و آيد نمي ميان به سخني آنها از رسمي نويسي تاريخ در که مسائلي از بسياري

 در ديکلي مشکالت از برخي حالل و گرفته قرار توجه مورد شفاهي تاريخ در است، خاصيتي بي حرفهاي

 روي يشفاه تاريخ در که حالي در نيست، آشکار چندان سمير تواريخ در افراد نقش. بود خواهد تاريخ زمينه

 بسيار کنيم انبي شفاهي تاريخ براي ها مزيت قبيل اين از بخواهيم اگر. گيرد مي صورت ويژه تأکيد افراد نقش

 .بود خواهد زياد

 چيست؟ در شفاهي تاريخ اشکاالت و ها محدوديت - 3

 فاقد فاهيش تاريخ سياسي، تاريخ زمينه در خصوص به و شده پرداخته شفاهي تاريخ ايرادات موضوع به بارها

 در که است اين هم آن دليل. است حقي حرف که است شده ياد منابع ترين ارزش کم شمار در يا اعتبار

 است،سي حوزه در شود،مي تکيه افراد نقش روي يا و شده توجه هاانگيزه به که آن صرف به شفاهي، تاريخ

 را خود کنند مي تالش و هستند گريزان همه که است ايراد که آنجا. هست ايراد و ونچ و چند جاي هميشه

 آن تکرمب و پيشقدم و پيشگام را خود همه آمده، دست به خاصي پيروزي که گاه آن و دهند جلوه تقصير بي

 يگرفتار اين فرهنگ و اجتماعي تاريخ حوزه در طبعا. دهند مي قرار خود الشعاع تحت را ديگران و دانسته

 اه آفت بدترين از يکي زمان گذر. است فراوان هم شفاهي تاريخ ديگر هاي محدوديت اما. دارد وجود کمتر

 همه ناي. کندمي نقل را مطالبي اشتباه به انسان و رود مي دست از حافظه. است شفاهي تاريخ هاي آسيب و
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 بخشي ه،آمد پيش اخير سالهاي در انقالب به مربوط شفاهي تواريخ در شده نقل خاطرات در که گويي تناقض

 حالي رد شودمي منکر و کرده فراموش کلي به را مسائل از برخي آدمي اصال. است حافظه مشکل همين نتيجه

 .کند مي بيان و سپرده خاطر به را عبارات آن دقيقا او دوست که

 در. ندک مي تغيير و شده الحاص ذهن در مرتب گذشته تصاوير که است مشکل اين حافظه، مشکل از تر مهم

 شتربي کار هاي عيب باشد، بيشتر زمان گذر اين هرچه. کرد توان نمي ها آن بر درستي اعتماد صورت اين

 فکري فضاي. افتاد مي اتفاق روزانه طور به که است مسائلي اساس بر ذهنيت اصالح ها عيب از يکي. است

 تأثيربي دور، گذشته از رخداد يک بيان و شرح در که داردن امکان و دارد تأثير ها آدم ذهنيت روي جامعه

. ستا اعتمادتر قابل باشد، تر نزديک آن زمان به هرچه موضوع يک شفاهي تاريخ که است طبيعي. باشد

 يم ضايع را افراد حق. گذاردمي تأثير آن بيان روي کامال ماجرا، يک در درگير افراد ميان بعدي هاي دشمني

 .ديگر مصيبت و بليه هزار و کند مي حذف تاريخ از را ها چهره کند،

. اردد را ديگر افراد با برخورد مشکل شفاهي، تواريخ از برخي که است اين ها محدويت ترين مهم از يکي

 مشکل ناي قديم تواريخ در. کند خودداري مسائل از برخي گفتن از شونده مصاحبه که شود مي سبب امر اين

 ايورهد با شما شفاهي تاريخ در اما. پردازيممي دور گذشته بيان به که وقتي صوصخ به دارد وجود کمتر

 خاصي حساسيت از است ممکن موضوع يا. باشند زنده است ممکن ماجرا هاي طرف که داريد سروکار

 آنان براي که شوند رويدادي درگير کننده، مصاحبه حتي و شونده مصاحبه صورت، اين در. باشد برخوردار

 .باشند داشته واقعيت از درستي تبيين که ندهد اجازه يا کرده ايجاد لمشک

 دارد؟ وجود ها محدويت اين از رهايي براي حلي راه چه - 1

 هايي روش بايد. شود اصالح و حک بايد ديگر، منابع از بسياري مانند هم شفاهي منابع که است آن حقيقت

 ارزيابي رايب مناسبي حل راه را موضوع يک اخبار ميان مقايسه ي،تاريخ اخبار نقد در ما. يافت آنها تنقيح براي

 هستند گيردر که نفر چندين با واقعه، يک ارزيابي براي بايد. کرد چنين بايد نيز شفاهي تاريخ در. دانيم مي

 .يافت دست واقعيت به اي اندازه تا آنها، ميان مقايسه از و کرد مصاحبه

 نقد هب اي شايسته کمک تواند مي نقد روش با او آشنايي و موضوع در وي تخصص و گر مصاحبه عالوه، به

 .بکند است شده نقل شفاهي تاريخ در آنچه ارزيابي و
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 مانده، رجايب ماجرا آن از که اسنادي با شده گفته شفاهي تاريخ عنوان به ها مصاحبه در آنچه ميان تلفيق ايجاد

 آمده تواريخ در را آنچه بايد هميشه. گذاشت شفاهي تاريخ نارک در را اسناد بايد هميشه. دارد اهميت بسيار

 .رسيد نتيجه به بهتر آنها مقايسه از تا گذاشت شفاهي تاريخ کنار

 فراوان تگيآميخ اين شفاهي تاريخ در. کرد جدا تفسيرها از را وقايع بيان اصل بايد هميشه که اين ديگر نکته

 و کند يم تحليلي کار مرتب است، وقايع بيان صدد در که کسي يعني. انديشيد آن براي راهي بايد و است

 تفکيک. بياورد وقايع نقل درون در را خود تحليلي هاي چهارچوب تا دارد تالش است، درگير خودش چون

 .شويم آشنا بهتر واقعيت با تا کرد خواهد کمک اينها

 چيست؟ در شفاهي تاريخ هاي کتاب از استقبال علت - 5

 زا هايي بخش شفاهي تاريخ در اوال. دارد را خود خاص هاي جذابيت که است ايتازه پديده شفاهي تاريخ

 يک هک تلويزيوني يا سينمايي هاي فيلم مثل واقع در. ندارد وجود رسمي تواريخ در که است نظر مد تاريخ

 يايچيزه همين آن صحنه. صحنه پشت يک داريم صحنه يک هم تاريخ در صحنه، پشت يک داريم صحنه

 گفته شفاهي تاريخ در غالبا که است چيزهايي آن صحنه پشت اما. شود مي نوشته تاريخ عنوان به که است

 .شود مي

 جذابيت هک شود مي سبب امر اين و. دارد بيتشري تحليلي هاي مايه شفاهي تاريخ که است اين ديگر نکته

 همين به. تاريخ هن است تاريخي تفسير وعين به تحليلي، تاريخ گفتم که طور همان هرچند. کند پيدا بيشتري

 هک است اين دارد اهميت جذابيت در آنچه اما. گرفت فاصله آن از بايد حدوي تا بررسي و نقد براي دليل

 يا درست هک اين. کند مي منسجم را آنها ذهن که دليل اين به. هستند مند عالقه بيشتر تحليلي تاريخ به مردم

 هک است طبيعي. شنوند مي و خوانند مي را هم به متصل رشته يک آنها حال، هر به اما نداريم، کاري غلط

 ملتح «تحليل» همان را فشار اين از بخشي زيرا آمد، نخواهد الزم فشار ذهنشان به ديگر تاريخ، درک براي

 .است کرده

 ايران؟ در فعال نگاري تاريخ هاي موسسه عملکرد ارزيابي - 10

 شفاهي تاريخ فرهنگ، حوزه در اما پرداخته جنگ تاريخ و سياسي تاريخ به عمدتا ما کشور در شفاهي تاريخ

 مصاحبه تتربي و تعليم تاريخ باره در قديمي پرورش و آموزش معلمان با هنوز ما. است فقير بسيار بسيار ما

 ترتيب ينمه به و. ايم نگفته سخن کشورمان شدن صنعتي تاريخ باره در کهن صنعتگران با هنوز. ايم نکرده

 89 جنگ، به مربوط ما شفاهي تاريخ درصد هفتاد آنچه: کنممي عرض حدسي. ديگر اقشار از بسياري با
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 و تقريبي آمارهاي اينها. است ديگر هاي حوزه در آن درصد 9 و انقالب به مربوط ما شفاهي تاريخ درصد

 اريخت فرهنگي، هاي حوزه از يبسيار و تئاتر، فيلم، بخش در. کنم اشتباه است ممکن که است من ذهني

 بايد ما الح هر به ولي کرده جبران را شفاهي تاريخ حدي تا نويسي خاطره البته. است فقير بسيار ما شفاهي

 قديم بکس به تاريخ همچنان است، حاکم ما فعلي نويسي تاريخ فضاي بر آنچه. کنيم جدا يکديگر از را آنها

 ساتمؤس عنوان به آنها از توان نمي که است هايي بخش در شتربي شفاهي تاريخ. شفاهي تاريخ نه است

 وجهت مورد ها آن در نگاري تاريخ هاي روش و است فرهنگي و تبليغي مؤسسات بيشتر کرد، ياد تاريخي

 نهاآ براي و ندارد جايي هيچ هنوز تاريخ، هاي رشته در و ما هاي دانشگاه در شفاهي تاريخ عالوه به. نيست

 پايان در فاهيش تاريخ بر مبتني پژوهشي هيچ نه و تحقيق براي موضوعي نه درسي نه. است شدهن باز ظرفيتي

 جدي سياسي رنگ که هستند فعال مراکزي انقالب تاريخ حوزه در. ندارد وجود دکتري، يا ارشد هاي نامه

 به اما دهند اننش آزاد را خود کنند مي تالش علمي هاي آموزه از برخي فشار تحت که آن رغم به و دارند

 ختالفاتا دليل به انقالب، سياسي تاريخ در که آن شگفت. ندارد چنداني توفيق کار اين در مختلف، داليل

 طبعا .گذارد مي تأثير ما شفاهي تاريخ تمامي روي گويي آيد، مي پديد جناحها ميان چندي از هر که سياسي

 و مواد که است شده سبب امر همين و کنيم جدا متواني نمي کشورمان سياسي تحوالت بقيه از را تاريخ ما

 واهدخ اعتمادي بي سبب امر اين. شود تغيير و تحول دچار سياسي، تحوالت مثل هم آن بر حاکم هاي نگره

 اما بخوانند، را مراکز اين شفاهي هاي تاريخ در شده ارائه مواد هستند مشتاق مردم که حال عين در و شد

 .داشت نخواهند اعتماد آنها هب شايد و بايد که آنچنان

 رد؟ک بيان توان مي مشخصي فايده چه شفاهي تاريخ براي شويم قائل اي فايده تاريخ براي اگر - 11

 شما. است اندوزي تجربه انواع بهترين از يکي شفاهي تاريخ بدانيم، تجارب گردآوري را تاريخ فايده اگر

 تجارب هب توجه دارد، مي باز پيشين خطاي هاي راه رفتن و اريک دوباره از را بشر آنچه که باشيد داشته توجه

 اما ارندد تکيه اندوزي تجربه روي معموال تواريخ،. باشد آمده دست به «مکتوب» طريق از که تجاربي است،

 تاريخ که مکردي عرض. است تر وسيع آن دايره که چرا. گذاردمي ما اختيار در را تجربه بيشترين شفاهي تاريخ

 حوزه در هم بشري تجارب طبعا. است شده گسترده آن دايره اکنون اما داشت، محدودي مفهوم گذشته در

 يک هاي ربهتج ما که اين. شد خواهد ضبط و ثبت بهتر باشد، شفاهي تاريخ متعلق تواند مي که مختلفي هاي

. ودب خواهد ارزشمند سيارب دارد، فعاليت هاي حوزه اين در که کسي هر براي باشيم، داشته را نقاش يا معلم

 و هجست هم آن دوستان و پدران طريق از دهان به دهان شفاهي صورت به فقط را اطالعات قبيل اين قبال ما

 انيم،بکش مختلف هاي حوزه به و دهيم گسترش را شفاهي تاريخ دانش اگر اکنون اما. شنيديم مي گريخته
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 با ام واقع در. کنيم تقويت را مان کاري و اجتماعي و يجمع عقل و کرده بيشتر را هامان تجربه توانيممي

 .ايمداده فيکي و کمي گسترش عمق و سطح در را آن و ايمافزوده تاريخ کلي فايده بر شفاهي، تاريخ گسترش

 داريد؟ شفاهي تاريخ کار در اي تجربه شما خود آيا - 18

 وانمت مي است، موضوع يک خصوص در تاريخي اطالعات گرفتن و مصاحبه اجراي تجربه شما مقصود اگر

 ردهک استفاده اطالعات گرفتن براي روش اين از موارد از بسياري در پراکنده طور به اما زياد، نه نکنم عرض

 تا 1180 ميان سالهاي به مربوط که مذهبي سياسي هاي سازمان و جريانها کتاب جاي جاي در مثال براي. ام

 شفاهي اطالعات و کرده استفاده اند بوده دوره اين مهم ورويدادهاي ئلمسا درگير که کساني از است 1193

 در آن هاي مصاحبه که نيز کريمي جعفر سيد اهلل آيت خاطرات تنظيم در همچنين. ام کرده دريافت ايشان از

 در تابيک و کرده تالش ديگر توضيحي اطالعات گرفتن و ايشان به مراجعه با بود، شده تنظيم ديگري جاي

 اين از فراوان يعني. هستم شفاهي تواريخ کننده مصرف بيشتر بنده کنم عرض بايد اما. کردم منشتر زمينه ناي

 خاطرات ورتص به که آثاري بيشتر. ام برده بهره است معاصر حوزه به مربوط که آثاري نگارش در منابع قبيل

 صشخ خود نگارش آن اساس معموال يعني است شفاهي تاريخ و نويسي خاطره بين چيزي و شده منتشر

 ثار،آ اين با تجربي صورت به واقع در. است بوده من توجه مورد شده تکميل مصاحبه صورت به و است

 العظمي اهلل آيت خدمت در که هست خاطرم. هستم آشنا آورد مي پديد که مشکالتي و مسائل و ها دشواري

 مشکل يک. ام خوانده را شود مي منتشر ايران در که خاطراتي غالب من که فرمودند مي ايشان. بودم سيستاني

 اين تهالب خوب. کرد پيدا حلي راه کار اين براي بايد و دارد وجود آنها بين که است شگرفي تناقضات آنها

 دراميخته ريکديگ با را افراد يا باشند فراموشکار کساني که است طبيعي ولي نه آنها همه گرچه. است طبيعي

 باشد دهشون مصاحبه متوجه که آن از بيش باشد شده کوتاهي امر اين در اگر که باشيد هداشت توجه. باشند

 دقت به هک نيست مورخ شونده مصاحبه شخص چون. کند مصاحبه تسلط با بايد که است گر مصاحبه مقصر

. هستيم آشنا آثار اين بيشتر با کاربر يک عنوان به ما که است اين مقصودم حال هر به. باشد داشته تاريخي هاي

 ستا خسروشاهي هادي سيد استاد آقاي امور اين در ام پرسابقه و دانشمند دوست که بکنم اشاره نيست بد

 آنها در او خود که است دوراني به مربوط و است منابع قبيل اين در که فاحشي اغالط از زيادي شمار که

 هم را ينا البته. است ضعيف اندازه چه تا اهيشف تواريخ اين از برخي که داده نشان و گردآورده داشته دستي

 خواهندب هرجور. آنهاست دست قيچي و ريش که دارند آنها ناشران از گاليه افراد اين از بسياري که بيفزايم

 جودو دست اين از فراوني هاي گاليه. کنند مي حذف را هايي بخش و انديشي مصلحت يا و کنند مي تدوين

 شرمنت و نوشت نو از دوباره که شد خشمگين قدري به خاطراتش نشر از پس ينهاا از يکي که ديديم. دارد

 ينتدو را او خاطرات ديگري کرد گاليه که بعد و شد چاپ صفحه دويست در خاطراتش اول ديگري يا کرد
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 ويسيبازن. است شگفتي چيز هم گر تدوين داستان اين. شد چاپ هم بار چند و کرد عرضه برابر چند کرده

 است مشکالتي اينها حال هر به. کند مي جدا اش اصلي صورت از را آن و شده داستاني گاهي هم اتخاطر

 .هستيم مواجه آن با کاربر يک عنوان به ما که
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 بغداد سقوط در نصير خواجه نقش پيرامون مطالعات بر مروري

 جعفريان رسول: نويسنده

 1115/  18/  81: سايت روي انتشار تاريخ

 

 غوالنم دست به بغداد سقوط در شيعيان و نصير خواجه نقش باره در شده طرح هاي ديدگاه مقاله اين: خالصه

 .است کرده مرور را

 و شده شناخته اسالمي شرق تاريخ در مهم سرفصل يک عنوان به 191 سال در مغوالن دست به غدادب سقوط

 سال يعني زمان، اين تا آن، رايج و عمومي معناي در را «اسالم تاريخ» بسياري که است چندان آن اهميت

 .دانندمي عباسيان سقوط

 نام با لمانمس غير امپراتوري يک دست به آن ادنافت و عباسيان خالفت برافتادن رخداد، اين ويژگي ترينمهم

 شبه احينو کلي طور به و ايران سياسي حوزه از خالفت هميشه براي تا شد سبب که است ايلخاني سلسله

 .شود جايگزين اميرنشين و کوچک هاي سلطنت و بندد بر رخت ماوراءالنهر و قاره

 ايران اکنانس بيشتر و نبودند ايمالحظه قابل جمعيت ان،سني فراواني مقابل در بغداد، فتح ماجراي در شيعيان

 زماني. بود سنت اهل از متشکل عباسي و خوارزمشاهي ارتش عمده. بودند مذهب سني دوره، اين در عراق و

 در ويق عصبيت و انسجام نبودن اصوال و عباسيان، نظامي و اداري دستگاه فساد دليل به آمدند، مغوالن که

 .دازندبران را دولت اين بنياد توانستند آنان و نگرفت صورت مغوالن برابر چنداني قاومتم اسالمي، شرق

 حمالت ربراب آنان دست از چنداني کار و بودند اقليت يک لحظه، اين در عراق و ايران شيعيان ديگر، عبارت به

 آن در عراق شيعه مهم شهر تنها. نيامد بر سنيان و عباسيان دست از که چنان. آمدنمي مغوالن آساي سيل

 .شد خير واسطه طاوس ابن ميان، اين در و آمد کنار مصالحه با که بود حله شهر دوره،

 .شدند درگير ماجرا اين در شيعي عالم سه

 يو به و گرفت قرار هوالکو سپاه در آن، فتح از پس و بود الموت در که طوسي الدين نصير خواجه: الف

 .گرديد نزديک
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 با و ودب خالفت دستگاه کنار در بغداد سقوط لحظه تا که عباسي مستعصم وزير علقمي، بن الدين مؤيد: ب

 .درگذشت و کرد عمر ماهي چند ديگران و خواجه وساطت

 غوالنم به نسبت را موضع همين که پرهيز، با البته عباسيان به نزديک علماي از( 111 م) طاوس بن سيد: ج

 .يافت نجات حله عيانشي جان او وساطت با اما داشت، نيز

 ضتحري و مغوالن با نصير خواجه همکاري باره در گزارشاتي خاصي، دوره يک از سنت، اهل تاريخي منابع

 وي يدربار رقباي و علقمي ابن دشمنان که را شايعاتي آن، از بيشتر. اندآورده وي توسط هوالگو ترغيب و

 وردم امروز به تا و يافته ادامه ماجرا اين. کردند ثبت خود کتابهاي در کردند، منتشر روزگار آن در وي عليه

 طور همين و علقمي ابن نقش باره در مطالعاتي زمينه اين در. است گرفته قرار مورخان و محققان توجه

 .است گرفته صورت نصير خواجه باره در پژوهشهايي

 رارق بررسي و بحث مورد مقال اين در است، شده نوشته و گفته باره اين در آنچه و هاديدگاه اين بر مروري

 .گرفت خواهد

*** 

 مورد خود دانش دليل به و شد، همراه هوالگو با الموت، فتح از پس طوسي، الدين نصير خواجه که همين

 رقرا سلطان خاص توجه مورد بغداد، فتح از پس او. شد بعدي اتهامات براي ايزمينه گرفت، قرار توجه

 آن زا پس دهه چهار سه تا شد سبب اينها همه. شد سپرده او به رصدخانه سپس و اوقاف آن از پس و گرفت

 ورخانم کرد، رشد قدري عباسي، خالفت خالء در شده ايجاد فضاي دليل به شيعه و افتاد آسياب از آبها که

 اتهامات تندترين .بنويسند بغداد فتح در خواجه آميز تحريک نقش باره در مطالبي حنبلي، شبه و حنبلي افراطي

 مطرح يعهش سرسخت مخالفان از ديگر شماري و کثير ابن و تيميه ابن مانند شيعه ضد غالبا مورخ چند توسط

 شأتن باشد، تاريخي واقعيات از منبعث که آن از بيش مسأله که بود آن نشانه نخستين خود اين و گرديد

 .است مذهبي تعصب  از گرفته

 که علقمي ناب. شد وارد علقمي ابن به تندتري حتي و مشابه اتهامات هک يافت بيشتري جلوه وقتي ماجرا اين

 گوهوال با مکاتبه به متهم رويداد، اين از متأخر منابع در داشت، را عباسي خليفه وزارت قرن ربع نزديک

 .است کرده بغداد گشوده به تحريک را او مکاتبه اين در او که شد گفته و گرديده

 مخالف آنان، بيشمار جنگهاي و مغوالن فراوان شمار به باتوجه وي که آن نخست. داشت جهت دو هم امر اين

 ي،عباس سپاه فرمانده دست از تازگي به و بود مذهب امامي که آن دوم. بود مصالحه طرفدار و آنان با نبرد
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. بود تادهدراف ،بود کرده عام قتل را شيعيان از شماري و کرده حمله کرخ نشين شيعه محله به که دواتدار، ايبک

 .است زده وهوالگ با مکاتبه به دست ماجرا آن تالفي به علقمي ابن که شد گفته بعدها نکته، دو اين اساس بر

 و بود دوره اين عراق مهم شيعي علماي از که نيز( 111 م) طاوس ابن علقمي، ابن و نصير خواجه جز به 

 ـ را لويانع نقابت مانند مسؤوليتي گاه هيچ اما ،داشت معتصم طور همين و عباسي مستنصر با خوبي روابط

 وي. ذيرفتپ را علويان نقابت اکراه، به و گرفت قرار توجه مورد بغداد فتح از پس نپذيرفت، ـ اصرار با حتي

 آنان با ارتباط در دوستان و خانواده و خود جان حفظ براي کرده، وصف خود که چنان مغوالن، آمدن از پس

 مانا دوستانش از زيادي شمار براي تا شد موفق نيز بغداد در بلکه حله مردم براي تنها هن وي. گرفت قرار

 .بگيرد نامه

 :دارد باره اين در مطالبي مورد، دو در کم، دست طاوس، ابن

 اجازه با و بوده مقتديه محله در خود که اين و بغداد به مغوالن ورود داستان[ 913 ص االقبال،] اول مورد

 روزي چنين که، گويد آورده، جاي به را خداي شکر و رفته حله به نفر هزار همراه هوالگو، ييعن سلطان

 اخباري در( ع) علي امام ما موالي که چنان يافت، زوال عباسي دولت است روزي( 191 محرم 11 دوشنبه)

 .بود کرده وصف را آن است، شايع مردم ميان در که

 ياد هوالگو االرض ملک برابر سال همان صفر دهم در خود حضور زا[ 911  اقبال،] ديگر جاي در همچنين

 از زيادي شمار و خانواده و خود براي امان است توانسته و شده وي حال شامل او عنايت که اين و کرده

 بهتر که چنان. آورد جاي به را آن شکر است واجب و عيد روز او براي روز اين. بگيرد برادران و دوستان

 .بدانند را روز اين اهميت نيز او بعدي يها نسل است

 191 سال در: است نوشته طقطقي ابن. است شده نقل هوالکو و او ميان ارتباط در هم ديگري مهم رويداد

 لطانس: اندافضل يک کدام که شود استفتاء علما از داد، فرمان کرد فتح را بغداد هوالکو سلطان که هنگامي

 گامهن چون. گردآورد منظور اين براي مستنصريه در را علما سپس ستمکار؟ مسلمان سلطان يا عادل، کافر

 ود،ب ايشان بر مقدم و محترم مردي که طاوس بن علي الدين رضي. کردند خودداري پاسخ از علما رسيد فتوا

 خود رأي و گرفت بر قلم کرد، مشاهده فتوا دادن از را ايشان خودداري چون و. داشت حضور مجلس آن در

 باره اين رد را خود رأي ديگران سپس. نوشت ستمکار مسلمان سلطان بر عادل کافر سلطان برتري بر مبني را

 (.15 ص فارسي، ترجمه 13 ص السلطانيه، االداب في الفخري. ]نوشتند
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 ازا روايتي در بطائني مالحم کتاب در که است نوشته( 955 ص) اقبال کتاب از ديگري جاي در طاوس ابن

 (ص) محمد امت بر بيت اهل از عادل شخصي عباسيان، سقوط از پس که است ديده السالم عليه صادق مام

 :بنگريد مغوالن با نصير خواجه مناسبات باره در. ]کرد خواهد ظهور قائم آن از بعد و کرد خواهد حکومت

 [11 – 85 ص طاوس، ابن کتابخانه

 رهاشه فتح براي آن از مغوالن استفاده و مذهبي اختالفات

 تاريخي لحاظ به اسالم جهان به مغوالن حمالت سير که است اين وآن کنيم اشاره را مقدمه يک است الزم

 يانخوارزمشاه برکندن براي تا خواست مغوالن از عباسي خليفه که اين. است آشکار آن داليل و روشن امري

 حمله. ندارد چنداني اهميت نيز تدعو اين حتي اما. است نمانده پنهان مورخان چشم از کنند حمله شرق به

 نه و دارد الموتيان با ارتباط نه. سني نه دارد شيعه با ارتباط نه. دارد را خود خاص اساس و اصول مغول

 فزوني به رو شان جمعيت که بدوي قومي. جويني خاندان نه بوده گيرنده تصميم نصير خواجه نه. عباسيان

 اين جز کردند هم سلجوقيان که بود کاري اين. آوردند يورش آسيا ربغ ثروتمند نقاط به دور شرق از نهاده،

 ره از خود مسير در و بودند آشنا سياست حتي و جنگ اصول با گريورش مغوالن. بودند مسلمان آنان که

. نديافت راه نانآ درگاه در صوفيان و شيعيان و سنيان از ايراني برجسته مسلمان از بسياري. کردند استفاده ابزاري

 سپ سال چهل به نزديک بغداد، به مغوالن حمله زمان. آمدند جلو قدم به قدم آنان. شدند کشته نيز بسياري

 که ندبود هم مصر و شام تصرف پي در بلکه کردند تصرف را بغداد تنها نه آنان. بود آنان نخست يورش از

 استفاده آنها از يکي. داشت را خود خاص يروشها و هابهانه و ابزارها مرحله، هر در مغوالن حمله. نتوانستند

 دستگاه منازعه از استفاده آن عمده. نبود جدي هم چندان گيريبهره اين البته که بود مذهبي منازعات از

 هايورش آغاز در هم مغولي تجار به حمله چون هاييبهانه. زد را اصلي ضربه که بود خوارزمشاهيان با خالفت

 حنفي و شافعي ميان مذهبي، اختالفات از استفاده باره در. است بهانه اينها همه اما .است شده تلقي مهم بسيار

 السير حبيب در که است نقلي جالب مورد يک. است شده نقل منابع در مختصري گزارشهاي سني و شيعه يا

 شمه بيان و خان چنگيز فرموده بموجب خوارزمشاه عقب از بهادر سويداى و نويان جبه رفتن ذکر: است آمده

 و بکشت نهايتبى خلقى رفته بطوس سويداى و... ايران ممالک و واليات اطراف در ايشان غارت و قتل از

 ستپيو بدو سويداى شده روان رى بجانب و..  کشته را انسان طوايف از بسيارى مازندران در نويان جبه... 

 برخ چون مذهبان شافعى آن بنابر بود تعصب مذهب مخالفت جهت رى مردم ميان در پيوسته اوقات آن در و

 بودند مذهب حنفى که شهر نصف قتل بر را سويداى و جبه و شتافتند باستقبال شنيدند مغوالن وصول قرب

 در که ردمىم از که گفتند خود با آن از بعد گذرانيده بيدريغ بتيغ را حنفيه نخست ايشان و نمودند تحريص

 عقب زا نيز را شافعيه آنگاه داشت توان توقع نيکوئى چه نمايند عىس خويش منشاء و مولد متوطنان خون
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 امتتم رسيد بقم چون و نمود توجه همدان بجانب جبه رفته بقزوين سويداى رى از و کردند روان حنفيان

 جدم آنجا والى با بهمدان وصول قرب از بعد و رسانيدند بقتل مذهبان سنى از بعضى باغواى را آنجا مردم

 (11: ص ،1ج السير، حبيب تاريخ) نهادند آباد خرم و رود بگزر روى کرده صلح علوى الدوله الءع الدين

 يعيانش به اتهام کردن وارد اصلي منابع از ناصري طبقات کتابش که جوزجاني که است آن شگفت نکات از

 از و منطقه اين هب او کشاندن براي منکوقاآن نزد قزوين بزرگ علماي از يکي رفتن از حکايتي خود است،

 فرستادن بسب: نويسدمي «اهلل لعنهم مالحده افتادن بر حديث» عنوان ذيل وي. است آورده اسماعيليان بردن بين

 دهمالح مذهب قواعد که اهلل، لعنه صباح حسن عهد و حال اول از که بود، آن ملحدستان قالع و ببالد لشکرها

 و بخريد، قالع آن چون...  گردانيده معمور را الموت قالع و کرده، وضع ضاللت آن قانون و است، نهاده

 کوهى بر حصار آن و کرد خرج قلعه آن ذخيره و عمارت در حساببى مال و کرد، عمارت را لمبسر حصار

 مذهب، پاک و جماعت، و سنت قاعده بر همه قزوين شهر ساکنان و است، قزوين شهر حوالى در که است،

... بودمى ميان در مکاوحت و مقاتله هم با را ايشان مدام مالحده و باطنيان اللتض بسبب و اعتقادند، صافى

 و بوده چنگيزخان خروج که عهد درين تا بودى،مى جنگ الموت مالحده ميان و قزوينيان ميان روز هر و

 کرت ندچ و بود، تحقيق با عالم و صديق امام که قزوينى الدين شمس قاضى و جبال، و عراق بر مغل استيالء

 منکوخان، پادشاهى وقت در تا کرده، تحمل اوطان مفارقت رنج و بود، گزيده سفر خطا بجانب قزوين از

 الدب در ايشان فساد و مالحده شر حال و نمود، استمداد داد، دست که بطريقى و رفته او نزديک ديگر کرت

 کلمات دين و مسلمانى صالبت راه از را، منکوخان حضور در که کردند، تقرير چنان و: گفت باز اسالم

 را او پادشاهى تصرف و ضبط و شد، مستولى منکوخان بر دارى، ملک تکبر و غضب چنانچه گفت، درشت

 سجن ازين که است کرده مشاهده عجز چه ما مملکت در قاضى: گفت منکوخان کرد، ياد ضعف و عجز بلفظ

 لعهق مالحده جماعتى که -باشد چه اين راى و عجز گفت الدين شمس قاضى ميراند؟ زبان بر موحش کلمات

 مالىب و است، مغلى و مسلمانى دين خالف و ترسائى، دين خالف بر جماعت آن دين و اند،ساخته بنا را چند

 قالع و کوهها ميان از جماعت آن پذيرد، فتور اندک شما دولت اگر آنکه منتظر و -دهندمي غرور را شما

 خانمنکو خاطر معنى اين. گذارند نه نشانى مسلمانى از و اندازند، بر را اسالم اهل ماندگانباقى و کنند، خروج

 ات وقتي که آخر تا... ] شد فرمان الموت، قهستان و ملحدستان بالد و قالع قمع بر آمد، محرض و باعث را

 [8/118: ناصرىطبقات[ ]نيايند؟ بغداد چرا آمدند، قزوين
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 شيعيان به اتهام

 ويش،خ سياسي قدرت سمبل عنوان به شهر اين سقوط بابت از و بودند داده دست از را خالفت که سنت اهل

 مسأله اين ماا. بودند آنان شيعه رقباي مقصّر، ترينراحت و تريننزديک. گشتندمي مقصّر دنبال بودند، ناراحت

 ،بغداد سقوط از دهه چند گذشتن از بعد بلکه نشد، ثبت رويداد آن به نزديک سالهاي و واقعه روزهاي در

 بر قصيرت انداختن به شروع که بود وقت اين در و برآورد سر سنت اهل توسط يافته نگارش منابع از يکباره

 اليح در اين. بود علقمي ابن الدين مؤيد و طوسي نصير خواجه آنها شاهد که گذشت. کردند شيعيان گردن

 به تنسب تا نبودند مسلمان قوم، اين اساسا و بودند والنمغ دربار در سنت اهل سياسي و عالم صدها که بود

 در ريباتق که تيميه ابن ويژه به مخالفان تا شد سبب خواجه حضور حال، هر به. باشند حساس موضوع اين

 .کنند نقل زيادي تاب و آب با را اتهام اين بوده، درگير شيعه با نوعي به آثارش بيشتر

 و قميعل ابن نقش باره در قضاوت باره در شيعه با مذهب سني مورخان اهديدگ ميان تفاوت به اقبال عباس

 تلق واقعه از که مذهبان سنى مخصوصا اسالمى مورخين غالب: نويسدمي و کرده بغداد گشودن در شيعيان

 بعلت مىالعلق ابن که کنندمى نقل چنين اندبوده متأسف و متغير سخت عباس بنى خاندان انقراض و خليفه

 خليفه رپس بکر ابو بدست موسى امام مشهد و بغداد کرخ محله غارت و قتل از که تألمى اثر بر بودن شيعه

 و کند تولىمس بغداد بر را هوالگو باشد وسيله بهر شد مصمم گرفته دل در را عباس بنى کينه بود، کرده پيدا

 لدينا نصير خواجه و هوالگو يشپ رسوالنى مکرر خليفه از پنهان قصد باين و براندازد را عباس آل بنياد

 مورخين اما...  و کرد گوشزد بايشان را بغداد تسخير سهولت و خليفه ضعف احوال و فرستاد طوسى

 اگوارن آمدهاىپيش اين تمام و ميدانند برى اتهامات اين از را وزير العلقمى ابن ساحت برخالف مذهبشيعى

 کديگري با لشکرى سران و امرا نفاق و بکر ابو پسرش جور و ظلم و خليفه ضعف و عزم سستى نتيجه را

 پنج -و چهل يعنى 301 سال در آنرا که الفخرى کتاب مؤلف طباطبا بن على بن محمد مخصوصا دانندمى

 رد انددادهمى العلقمى بابن عامه که را هانسبت اينگونه شديدا نوشته هوالگو بدست بغداد فتح از بعد سال

 (.111 ص مغول، تاريخ... )ستايدمى را وزير آن ديانت و مانتا و درستى و کندمى

 از هاحکومت همه برانداختن و مغول عمومي ايلغار نتيجه گرچه بغداد، فتح داستان: نويسدمي شيبي دکتر

 تصوف، و تشيع. )افتاد شيعه گردن به گناهش شيعه، و سني ديرين عناد دليل به ليکن و بود، عراق تا ترکستان

 (91 ص
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 بغداد سقوط به خوانساري باقر محمد و نوراهلل قاضي مثبت نگاه

 دارد ودوج اشاراتي حال اين با. اندداده بغداد سقوط رويداد باره در تحليلي ندرت به بعد هاينسل در شيعيان

 اقطس شده،مي قلمداد نامشروع اساس از و بوده آنان امامان قتل به متهم که ستمگر دولتي که اين از آنان که

 .اندکرده اعالم را خود خاطر رضايت گشته،

 والگوه با را خواجه همکاري و گفته سخن ديگران از ترصريح باره اين در که است کساني از نوراهلل قاضي

 ايزف اسالم شرف به را بيگم و هوالگو و داشت ارتباط هم سلطان حرم با وي که است دانسته حد آن به تا

 تهنوش او نامه دارد، ايلخان نزد جايگاهي چه خواجه دريافت  که علقمي ابن که اين به اشاره با وي. گردانيد

 و الصلوة عليه مانا سيّد بعترت نسبت عباسيه عباسى جفاى انتقام» به و کرد تحريض بغداد تسخير به را وي

 [.8/191: المؤمنين مجالس. ]«نمود صوب آن عزيمت خواجه باستصواب ايلخان و نمود ترغيب السالم

 مهرح الدين جمال شيخ المجتهدين قدوة: »است نوشته و کرده حلي عالمه از هم يادي سپس نوراهلل، قاضي

 و غولم استيالى از بود داده خبر السالم عليه المؤمنين امير حضرت چون که آورده الحق کشف کتاب در اللّه

 بحوالى انخ هالگو که وقتى الجرم خان، گوهال دست بر ايشان شدن کشته و العباس بنى ملک انقراض و تتار

 و فنج مشهد افاضل و اکابر از ديگر کس چند و طاوس ابن سيد و الدين سديد شيخ من پدر رسيد بغداد

 ايشان ونچ و طلبيد خود نزد ايشانرا هالگو پس. نمودند ازو امان طلب و نوشتند بهالگو کتابتى حلّه و کوفه

 بود هچ سبب که پرسيد ازو هالگو آنگاه رفت؛ هالگو بخدمت تنها من پدر ندرو او نزد امانبى که ترسيدند

 حضرت هک اينست سبب گفت نموديد؟ من از امان طلب و نوشتيد کتابت بغداد بر من ظفر آثار از پيش که

 واهدخ وارد العباس بنى خلفاى آخر بر ترک که فرمود و داده خبر تو ظهور از را ما السالم عليه المؤمنين امير

 هيچ و نکند فتح آنرا که نگذرد شهرى و قلعه بهيچ که بود خواهد اقبال صاحب جهور مرد ايشان پادشاه و شد

 از چون! پردازد او معادات و مخالفت شيوه که کسى بر واى. نگردد نگونسار که نشود برپا او مقابل در رايتى

 يعنى) مشهد اهل امان خط داشته مسلوک لطف و تعظيم طريقه او با هالگو شد فارغ اثر کرامت خبر اين نقل

 نافقم سنّيان انف رغمعلى تتار و مغول تاز ترک از مبارکه بقعه آن و فرمود عنايت باو حلّه و کوفه و( نجف

 [.191/ 8: المؤمنين مجالس. ]«ماند سالم

 با علقمي ابن اتبهمک که را خبر اين اصل باز( 55 ص) الوزراء دستور در خواندمير نوراهلل، قاضي از پيش

 فزودها اما و کرده اشاره بوده شيعيان کرخ محله به سني دواتدار رهبري به بغداد سپاه حمله خاطر به هوالگو

 .نگذاشت هوالگو روي تأثيري مکاتبه، اين که است
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 اين منابع در مطلب اين که دارد آن از نشان 1/101 :السير حبيب در هوالکو تحريک در خواجه نقش به اشاره

 پاهس بصدمت[ الموتيان] طبقه آن دولت اساس چون: »است شدهمي تلقي عادي امري شيعي مورخان از دوره

 اختصاص الطاف باصناف و پيوست ايلخان بخدمت آمده بيرون دز ميمون از خواجه، شکست درهم مغول

 صيرن خواجه نزد مذهب در مستعصم تعصب وفور بنابرآنکه و شده منتظم مقربان و خواص سلک در يافته

 ابقاس که انجاميد بدانجا بغداديان مهم تا کشيد لشگر بغداد بصوب که داشت آن بر را هالکوخان بود، ظاهر

 .«گرديد مذکور

 وا همراهي به نصير خواجه حال شرح آغاز در اصفهاني خوانساري باقر محمد نوراهلل، قاضي از بعد قرن سه

 و الجور نائرة اخماد و الفساد، و البغي سلسلة دابر قطع و البالد، اصالح» براي که اين و کرده اشاره هوالکو با

 روضات. ]آمد بغداد به «الطغام اولئک أتباع من العالم القتل ايقال و العباس بني ملک دايرة بأبداد االلباس،

: نويسدمي و گفته سخن هوالگو همراهي در خواجه نقش از باز ادامه، در همو(. 101 – 100 ص ،1 ج الجنات،

. نمود تأصلمس را مستعصم و کرد شهرها و بالد تسخير و بغداد فتح به ترغيب را هوالگو که بود نصير خواجه

 اقدام اين[. 111 – 119/  1: روضات. ]داد وي به را خانه رصد ساخت دستور هوالکو که بود ان از پس

 آور گريه و ناخوشايند سنت اهل براي بود، رينشي بودند خالفت فشار زير قرنها که شيعيان براي اگر مغوالن

 :گفت سعدي که جايي تا بود،

 المؤمنين امير مستعصم ملک زوال بر     زمين بر بگريد خون گر بود حق را آسمان   

 :داشت ديگري نظر مولوي گرچه

 کرد بنياد بغـدادها طـرف هر                    شد کرده ويران بغداد يک گرچه   

 کرد داد باللّه، گفتند عاشقان!                          رفت داد شهر گفتند بلهانا    

 سنيان حمله و بغداد در سني و شيعه نزاع به اشاره( 191 سال حوادث ذيل) 1/118 ناصري منتظم تاريخ در

 معنى ناي از دبو کرخ اهل از و شيعه که خليفه وزير علقمى ابن الدين مؤيد» که است نوشته و کرده کرخ به

 الحکماء شمس جانب از که هالکوخان کرد، تحريک را او و نوشت هالکوخان به کاغذى رنجيده الوصف زايد

 .«دگردي بغداد متوجه بود شده ترغيب مطلب بدين نيز طوسى الدين نصير خواجه والدين الملة نصير

 [علقمي ابن و خواجه کردن متهم و ايراني گرايان ملي]

 داماق اين که اين از قديم شيعيان از شماري مثل و بوده خوشنود بغداد سقوط از هم ايراني  رمعاص هايملي

 و رتدابي و هالکو حمله با: است نوشته راوندي. کردند رضاي ابراز است، شده انجام نصير خواجه دست به
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 توطئه و کتحري و دفسا کانون اين و. برافتاد عباسى ساله پانصد خالفت طوسى الدين نصير خواجه تعاليم

 [.981 ص ،1 بخش ،1 ج: ايران اجتماعي تاريخ. ]شد رانده بيرون خاورميانه سياست صحنه از هميشه براى

 باره در مغول دوره منابع از نقلهايي آوردن از پس و پرداخته بحث اين به صفا اهلل ذبيح راوندي، از ترمفصل

 :نويسدمي «مغول با همکاري» عنوان تحت عباسي، لتدو کارگزاران از برخي با علقمي ابن نظر اختالف

 براى مغول قدرت از استفاده سرگرم روزگار آن در عراق و ايران شيعه که آنست من بنظر امر حقيقت»

 معروف مرد دو» اين:  دهدمي ادامه سپس وي. «بودند سنّت اهل متعصّبان قدرت نشانه آخرين برانداختن

 بغداد بر لهحم تهيّه و ايران در هوالگو توقّف هنگام ميانشان از طوسى، الدين نصير و العلقمى ابن يعنى مقتدر،

 را خاندانش و او کشتن هم و کردند راهبرى عبّاسى خالفت برانداختن در را ايلخان هم داشتند، بسيار قوّت

 به هالگو از اجازه بکس با و گرفتند اختيار در سقوط از بعد را بغداد هم و دادند نشان عادى امرى و زيانبى

 ايران، در ادبيات تاريخ. )«درآوردند خود اداره در را اسالمى موقوفات هم و گماشتند همّت آن کردن آباد

 (115: ص ،1بخش1ج

 نبايد باره ناي در طبعا. است گفته نوراهلل قاضي که است مطالبي روي صفا، استدالل اساس داشت توجه بايد

 قرار نيس و شيعه نزاع مسير در وجود توجه با که شرايطي هم آن بعد، قرن سه يفضا در قاضي که کرد ترديد

 .بيند مي را بغداد سقوط وجوه از وجهي تنها گرفته،

 است آن رب و نوشته سني، متعصب منابع اساس بر صرفا را بخش اين مطالب هم بياني شيرين خانم سرکار

 ص ،1 ج: مغول عهد ايران در دولت و دين) القولند تفقم ماجرا اين در خواجه نقش باره در منابع همه که

 (101 ـ 101

 شيعيان نقش و شناسان شرق از برخي

 عراق در( 1111 مشهد،) مغوالن حکمروايي و بغداد سقوط کتاب در وو رشيد نن ـ پي که است آن شگفت

 سنيانو شيعيان قديمي منازعات از هم گزارشي حتي و داده، دست به بغداد سقوط از که مفصلي شرح رغم به

 .ندارد مغوالن با همراهي در شيعيان نقش باره در مطلبي کرده، ارائه شهر اين

 بحث منض تنها شيعيان، نقش به اشاره بدون هوالگو حمله شرح ضمن ايران، در مغول تاريخ کتاب در اشپولر

 کندمي يدتأک و کرده اشاره او اتبهمک و علقمي ابن خيانت باره در عبارتي به خليفه، اطرافيان بودن نااليق از

 واسطه نقش به بغداد، سقوط از پس همو(. 99 ص) «نداشت اعتمادى چندان وى هاىراهنمائى به» هوالگو که

 نالدي نصير هالکو دارىزمام دوران در: »است نوشته و کرده توجه مغول دولت و شيعيان ميان نصير خواجه
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 وجبم دوستانه روابط اين وجود... داشت عهده به ايلخان و شيعيان انمي را واسط نقش شهير دانشمند طوسى

 هالکو تسليم خود 191 سال در بودند، شيعه آن ساکنان اغلب که النهرين، بين در واقع الحلّه شهر که شد،

 وظمحف اىصدمه هرگونه از شيعيان عاليات عتبات که داد، دستور ايلخان نيکو، روابط اين سايه در نيز و شود،

 ضبط را آن قبال سنيان که شيعيان، اوقاف و آيد، وجود به شيعه دانشمندان فعاليت براى مناسب شرايط بماند،

 (819 ص. )شود داده پس آنان به بودند، کرده

 [علقمي ابن از دفاع و ساعدي]

 محققان زا برخي توجه مورد پژوهي موضوع يک عنوان به که آن تا داشت ادامه اخير دوره تا منازعات اين

 بن الدين مؤيد نام با کتابي الساعدي حسين الشيخ محمد نام با عراقي محقق يک 1538 سال در. گرفت قرار

 منابع نديب طبقه با نويسنده اين. رسيد چاپ به نجف در که نوشت العباسية الدولة سقوط اسرار و العلقمي

 والء و شديد دوستي از معاصر، منابع که دهد نشان است کرده تالش بغداد، سقوط اخبار به مربوط تاريخي

 نياورده نميا به سخني مغوالن با او دوستي از روي هيچ به و گفته سخن عباسي خليفه با علقمي ابن خاص

 اتهام يعني بحث، همان علقمي، ابن بودن امامي دليل به اما نيست، نصير خواجه باره در گرچه کتاب اين. اند

 .است کرده نقادي و داده قرار بحث مورد ار مغوالن با شيعيان همکاري

 [نصير خواجه از دفاع و حائري عبدالهادي]

 ت؟اس داشته نقشي بغداد به مغوالن يورش در طوسي الدين نصير خواجه آيا عنوان با حائري دکتر مقاله

 اثر کي( 908 – 135 ص ،1111 ،13 سال مشهد، ادبيات دانشکده نشريه) نگاري تاريخ ديدگاه از پژوهشي

 باره رد ساعدي کتاب در که بود همان روش، اين بنياد. يافت انتشار زمينه اين در که بود روشمند پژوهشي

 .بود کرده دنبال را بحث نصير خواجه محوريت با و تر منسجم البته و بود رفته بکار علقمي ابن

 ايران، رد تشيع تاريخ در لقميع بن الدين مؤيد و نصير خواجه باره در مفصل گفتار دو سطور اين نويسنده

 عهتوس لحاظ به هم بود، حائري مرحوم نگارانه تاريخ روش همان ادامه نيز باره اين در بحث مبناي. کرد ارائه

 ايسهمق با و گرفت قرار مالحظه مورد عراق، تاريخ باره در عربي مختلف منابع پژوه اين در. روش هم و منابع

 سپ دهه چندين که آثاري در و تدريج به اتهام اين که شد روشن آمده نصير جهخوا باره در منابع آن در آنچه

 (119 – 115 صص ايران، در تشيع تاريخ. )است گرديده مطرح شده، تأليف ماجرا آن از

 ستوفاييم بحث الخطيب مع کتاب در نيز گلپايگاني صافي اهلل آيت که کردم مالحظه شد چاپ که مقاله اين

 .اندکرده نفي ماجرا اين در را خواجه دخالت و کرده مطرح باره اين در
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 [نصير خواجه و االمين حسن]

 هاسماعيلي و نصير خواجه و مغوالن باره در آثار و تحقيقات امين، محسن سيد مرحوم فرزند االمين، حسن

 ،بيروت) جالوت عين الي بغداد من االسالميه للبالد المغولي الغزو: هوالکو و جنگيز کتاب نخست. دارد

 ارالتعارف،د بيروت،) اوست ديگر اثر االسالم و النصرانية و الوثنية بين المغول کتاب آن از بعد( 1511 دارالنهار،

 نام به آن فارسي و 1553 قم، دوم چاپ) الطوسي نصيرالدين و المغول و االسماعيليون کتاب سپس و( 1551

. است شده نوشته زمينه اين در که است آثاري( ش1118 قم، طوسي الدين نصير خواجه و مغول اسماعيليون،

 و يرنص خواجه گسترده خدمات از و پرداخت تيميه ابن برابر ويژه به نصير خواجه از دفاع به اخير کتاب

 هب تيميه ابن که اين از و کرده ياد مغوالن روي گذاري تأثير و ودانشمندان، علما حفظ جهت در وي حرکت

  را فصلي هم خود نخست کتاب در وي.  است داده قرار انتقاد مورد را او کرده يتوجه بي مسائل اين همه

 پاسخگويي به و داده اختصاص1110 - 198] نصير خواجه به را ديگري فصل و[ 101 – 15] علقمي ابن به

 جهان معروف محققان از وي که است اعترافاتي آثار، اين در جالب. است پرداخته شده، مطرح اتهامات از

 لنق مسلمان دانشمندان و اسالمي علوم حفظ در خواجه نقش در تعصبات، آتش برآمدن از پيش تا عرب،

 وبقل که است زماني بلکه جالوت، عين در نه مغوالن اصلي شکست که کنند مي اعتراف آنان. است کرده

 از طوالني شواهد نينهمچ وي[. 13: المغول و االسماعيليون. ]کردند پيدا گرايش اسالم به و شده فتح آنان

 بغداد فتح در مغوالن تحريک در سنت اهل قاضيان و امرا از شماري نقش

 علقمي ابن و نصير خواجه از دفاع و الغامدي سعد

 و عباسيهال الدولة سقوط عنوان با کتابي رياض، در سعود ملک دانشگاه تاريخ استاد الغامدي حذيفه بن سعد

 را کتاب اين وي. است شده منتشر 8001 سال به آن سوم چاپ که نوشت اماالوه و الحقيقه بين الشيعه دور

 آنچه هک است داده قرار پايه اين بر را خويش نظريه و نگاشته مغول دست به بغداد سقوط علل بررسي ويژه

 طانحطا همان و بود شده آن گرفتار دولت اين که است انحطاطي است، عباسي خالفت سقوط اصلي عامل

 اسالمي، بالد در آنان جنگهاي و مغوالن باره در مفصلي شرح وي(. 13 ص) کرد حتمي را آن قوطس که بود

 از کتاب 110 ص در نهايت در و کرده ارائه بغداد کردن ساقط آنگاه و عراق سپس و ايران تا دور شرق در

 با يهمدست به را يانشيع سنت، اهل منابع که گويدمي وي. آوردمي ميان به سخن ماجرا اين در شيعيان نقش

 .دهدمي ارجاع( 1/50) الزمان مرآة ذيل در يونيني طور همين و کثير ابن به باره اين در. اندکرده متهم مغوالن

 را پرسش اين اينجا در. اندکرده تکرار را مطلب اين اتهامات، همان اساس بر هم جديد منابع: افزايدمي سپس

 ما که اين تا داشت سني مسلمانان ضد بر مذهب شيعه مسلمانان مساعدت به نيازي هوالکو آيا: کندمي مطرح
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 هايسرزمين به سال 11 طي و مداوم، طور به مغول، نيروهاي که است آن حقيقت کنيم؟ قبول را اتهامي چنين

 مراسا و خانقين و باعقوبا به که طوري به. آن ترينعميق تا نقاط دورترين از کردند،مي حمله عباسي خالفت

 شهر اکنانس. بودند سستي و ضعف گرفتار اندازه چه تا عباسيان که ديديم پيشين هاي بحث در. رسيدند هم

 اين زج. نداشتند شدن تسليم جز ايچاره آنان. رفتند مغوالن نزد( وضع اين مشاهده با) شيعه، يا سني حله،

 که مديدي قبال عالوه، به. بودند شده کشته ديگر عراقي هزاران که چنان بود قتل و نابودي آنان سرنوشت

 هيچ مکک به نياز هوالگو بنابرين،. کند تصرف را بغداد تا بود داده دستور او به خان، هوالکو برادر منگوقاآن

 بر تا نبود عهشي مسلمانان پيشگويي يا کسي، تحريک و توصيه منتظر که چنان. نداشت سني، يا شيعه کس،

 قبيل اين هک را کسي مذهبي ايمان داشت، باور هاپيشگويي قبيل اين به هوالگو اگر. برد هجوم عباسي خالفت

 خاندان و چنگيز خداوند، که بودند اعتقاد اين بر آنان که است حالي در اين. پذيرفتمي داشت، را هاپيشگويي

 اين ييمبگو که نباشد، محال اگر است، بعيد بسيار ما نظر به روي، هر به. است برگزيده حکومت براي را او

 شهر از دفاع در که ندارد وجود هم شاهدي. اندداشته عباسي خالفت سقوط در نقشي مسلمانان از طايفه

 به او و بوده دواتدار ايبک عباسيان نظامي فرمانده حمله مورد ايام، همين در که حالي در اند،نداشته همکاري

 طور به محالت همه به شهر، به ورود از پس مغوالن که عالوه به. است کرده مي حمله آنان مسکوني مناطق

 فوطي ابن که است حالي در اين. کردند عام قتل را شهر مردم مذهبي تفاوت بدون و کردند حمله يکسان

 (.111 – 118. )است نکرده شيعه متوجه را اتهامي گونه هيچ شيعي،

 شيعيان نميا دشمنانه روابط به اشاره با و پرداخته شده گفته علقمي ابن نقش باره در آنچه به سپس غامدي،

 و ملهج مرتب بعدي، مورخان که است باور اين بر و دانسته قضيه اين از متأثر را شده نقل اخبار سنيان، و

 و دنق مورد و نقل يک يک را منابع در شده نقل اتهامات آنگاه،. اندشده معرکه بيار آتش و افزوده را ايکلمه

 ددانمي اين را آن دليل و خوانده اساس بي را مغوالن و علقمي ابن ميان مکاتبه وي. ستا داده قرار بررسي

(. 111 ص. )اندزيستهمي ماجرا اين از پس سال دهها که شده آورده ما سني مورخان توسط مزبور خبر که

 توجه کتهن اين به اندکرده نقل مغوالن با را شيعه مسلمانان همکاري به مربوط اخبار که سني منابع باره در وي

 حقايق که آن از بيش مطلب اين. افزايندمي ان به مطلبي گيرند،مي هم از را اخبار منابع، اين اصوال که دهدمي

. است ادهد ارائه اند،آورده را شده ياد مطالب که منابعي از فهرستي سپس. است شايعات مشتي باشد، تاريخي

 مکاريه خبر و بوده مصر در زمان آن که مسيحي العميد ابن سخن به نمحققا از برخي که کندمي اشاره سپس

 کرده شگزار شنيده که را شايعاتي صرفا نيز او: گويدمي غامدي. کنندمي استناد کرده نقل مغوالن با را وزير

 والگوه ـ هوالؤون الي کتب بغداد وزير ان قيل: شودمي آغاز «قيل» با او عبارت. است نشنيده عيني شاهد از و

 .[.ب811 برگ خطي، نسخه االيوبيين، اخبار] البالد يأخذ و بغداد الي يصل بأن ـ
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 سپس. اندبوده منابع نوع همين تأثير تحت اند،نهاده انگشت مطلب اين روي که هم مستشرقاني غامدي، نظر به

 .کندمي ذکر را اينمونه

 را ماتاتها قبيل اين و پرداخته علقمي ابن از دفاع به طقطقي ابن مانند قديمي، مورخان از برخي مقابل، در

 .کندمي مرور آورده، السلف تجارب در نخجواني و رشيدالدين که را آنچه سپس. اندکرده رد

 مايالتت بايد مسائل، قبيل اين در که است باور اين بر «الحقيقه وجه» عنوان تحت بحثي طرح با نهايت در

 اند،کرده هممت را علقمي ابن که مورخاني وي نظر به. دريابيم را امر واقعيت انيمبتو تا بگذاريم کنار را مذهبي

 مواضع و عواطف و مذهبي تعصب انگيزه به را اتهام اين که هستند متعصبي سني مورخان جوزجاني، بويژه

 التهم تلک اليه وجهوا فقد متطرفين، مؤرخين کانوا] اندکرده مطرح شيعي وزير مسلمان اين ضد بر دشمنانه

 لمسلما الوزير هذا تجاه يکنونها تحامليه، عواطف، و عدوانيه، حوافز تمليه المذهبي، التعصب من بدافع اصال

 [.118 ص[. ]المذهب الشيعي

 ترکي وکممل يک که است دواتدار ضد بر است، شده گفته وزير دشمني از آنچه تمام که است اين ديگر نکته

 دهد؟ ورتص او عليه کاري دليل بي کرده، خدمت مستعصم به سال پنج و بيست که وزيري چگونه پس. بود

 اس که است منابعي در معموال بلکه نيامده عراقي مورخان آثار در مزبور اتهام که آن سوم
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 هفتم و ششم قرن در عربي و فارسي ادب هاي دوزبانه

 جعفريان رسول: نويسنده

 1150/  01/  10: سايت روي انتشار تاريخ

 

 دبا هاي دوزبانه از نسلي هفتم و ششم قرن در پنجم، و چهارم قرن در فارسي زبان گرفتن جان با: خالصه

 .آمد پديد اديبان و نعالما ميان در عربي و فارسي

 روي مشش قرن تا ـ داشتند ايراني نژاد که آنان چه و بودند اعراب نسل از که آنان چه – ايرانيان نويسيعربي

 قرن زا شد،مي ترقوي تدريج به و گرفته جان سوم قرن از که فارسي زبان اما رفت،مي پيش عالمانه روالي

 همچنان حال، اين با. بود برخاسته عربي زبان با رقابت به و شده نيرومندي زبان يک به تبديل هفتم ـ ششم

 شاعران يحت و شده يافت هفتم و ششم هاي قرن در داشتند، عربي زبان در ويژه تخصص که ايبرجسته ادباي

 .نبودند کم سرودندمي شعر اصيل عربي به که توانايي بسيار

 ادبيان و نگاراننامه و دبيران از است نسلي پيدايش م،هفت و ششم قرن در فارسي و عربي رقابت هاينشان از

 بانز قدري به زمان، اين. زنندمي ادبي هايمتن نگارش به دست يا سروده شعر فارسي و عربي به همزمان که

 احتمال هيچ، که کردن نظر صرف امکان که بود شده سروده آن در نغزي و زيبا اشعار و شده غني فارسي

 .است مطلب اين مؤيد حيث هر از الصدور راحة نمونه. کردمي مطرح عربي براي را آن کامل جايگزيني

 اتبانک ويژه به دوره اين دانشمندان ميان در عربي، به هم و بنويسند فارسي به هم همزمان که هادوزبانه نسل

 خوبي به و مدعاست اين بر شاهدي بيروني ابوريحان يا سينا ابن آثار. است فراوان فيلسوفان حتي و اديبان و

 .است بوده شده نيرومند اندازه چه تا فارسي زبان پنجم، قرن در که دهدمي نشان

 به و گرفته انجام هادوزبانه اين روي مستقلي کار تا است الزم فارسي، ادبيات تاريخ از فصلي تکميل براي اما

 زا آن هاينمونه شود،مي عربي جايگزين ايران در فارسي حتم طور به ديگر که ايلخاني دوره در خصوص

 .شوند شناسايي و استخراج تاريخ و حال شرح متون ميان

 رغم هب که است االداب مجمع مهم کتاب نويسنده فوطي ابن دارد، ويژه توجه نکته اين به که کساني جمله از

 شمش قرن در سالميا تمدن شناخت براي است ايگنجينه مانده برجاي آنچه رفته، ميان از آن از بخشي که آن

 .هفتم و
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 رد که است کساني جمله از بوده، مراغه رصدخانه کتابدار و نصير خواجه نزديکان از که(  381 م) فوطي ابن

 افراد هب ها حال شرح ضمن داشته، مطلب اين روي که حساسيتي با و داشته طوالئي يد عربي و فارسي ادب

 .است پرداخته زبانه دو

 ائلرس و دواوين و آموخته درستي به را فارسي زبان وي که اين به اشاره با اثر، آن مقدمه در جواد مصطفي

 منثور احتمال به و منظوم متون از منتخب صورت به وي که دارد ايمجموعه به اشاره خوانده،مي را فارسي

 وفيص فهانياص جامع بن عبداهلل بن محمد ابي فخرالدين حال شرح در فوطي ابن. است آورده فراهم فارسي

 :گويد

 غيرص از و کرده زنگي غني و فقير با که سفر اهل اخالق، خوش قد، بلند شيخي آمد، مراغه به 131 سال در او

 نم: افزايدمي سپس. داشت بود، شنيده مسافران از آنچه از فارسي به ايمجموعه و کرد مي نقل کبير و

 (99: ص ،1ج اآلداب، مجمع مقدمه: بنگريد. )زودماف خود «الفارسي مجموع» به را آن زيباي هايقطعه

 اشتند،د تخصص عربي و فارسي ادب نظم و نثر در که زبان دو دانشمندان اين از نمونه چند معرفي به اينجا در

 :پردازيممي فوطي، ابن هايداده اساس بر

 وي از «الجمان عقود» کتاب در شعّار ابن: منشي مراغي حسين بن عبداهلل بن عبدالصمد ابومحمد عزالدين. 1

. است دهکر مي کتابت مراغه، حاکم اقطاي الدين رکن دختر خاتون الغ ملکه براي او که است گفته و کرده ياد

 مجمع. )است داشته روان عباراتي و خوش خطي و بوده فارسي و عربي به خويش زمان نويسنده بهترين او

 (889: ص ،1ج اآلداب،

 از و کردي فراوان سفرهاي که بود علما مشايخ از صوفي، بغدادي عبداهلل بن محمد بن ابوبکر عضدالدين. 8

 صخا و عام مقبول شده، ساکن همدان در نهايت در او. شد همنشين فقير و امير با و نوشت کبير و صغير

 هم يانهوفص مطالبي و نوشته عربي و فارسي به و کرده کتابت خود براي که ديدم او خط به ايتذکره. گرديد

 (103: ص ،1ج اآلداب، مجمع. )بود آن در

 رد او و. نبود او چون وزيري سلجوقيان ميان در: وزير کندري منصور بن محمد بن ابونصر الملک عميد. 1

 ،8ج اآلداب، مجمع.  )است مانده وي از عربي و فارسي به مطالبي و بود استوار بسيار عجمي و ترکي زبان

 (895: ص

 در و آمد آنجا به 130 سال در که مراغه ساکن بخاري، محمد بن احمد بن محمد بن علي نالدي عالء. 1

 هر به يرسائل و داشت نيکويي اخالق وي. داشت عربي و فارسي به مطالبي و نشستمي نصير خواجه محفل
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 سال در. من از او و نوشتم او از من و آمد من نزد خانه رصد در هم مدتي. نوشتمي نثر و نظم به زبان، دو

 (111: ص ،8ج اآلداب، مجمع. )گذشت در 113

 شخصيت از دامغاني، چاردهي خزاعي حماد بن علي بن حسين الدين تاج بن علي ابوالحسن فخرالدين. 9

 دانيفرزن و داشت باغاتي و ها خانه و شد ساکن مراغه در. داشت نجوم با آشنايي و بود روزگار برجسته هاي

 (.10: ص ،1ج اآلداب، مجمع)  دارد عربي و فارسي به غريبي و بعجي اشعار او. نجيب

 وزراي و ايلخاني دولت اعيان از که قاآن وزير خوارزمي بيلواج محمد بن محمود ابوالقاسم فخرالدين. 1

 کرديم صحبت هم عربي و هندي و خطائي به و نوشتمي فارسي و ترکي ايغوري، مغولي، به او. بود بزرگ

 (151: ص ،1ج ب،اآلدا مجمع)

 «المذيّل» ابکت در سمعني اديب، هروي جبلي عبدالجامع بن عبدالواسع ابوالفضائل الزمان بديع الدين فريد. 3

 به يافت، تبحر فارسي زبان در وقتي و گفتمي فارسي شعر که شعرا از قدماي از: است گفته و کرده ياد او از

 (.811: ص ،1ج اآلداب، مجمع.  ) بود زمانه اعجوبه و گفت شعر و پرداخت عربي زبان تحصيل

 زيادي اشعار و ودب ادب و فقه با آشنا فقيه، کازروني عبدالعزيز بن عبداهلل بن اهلل هبة ابوالفضائل الدين فريد. 1

 (890: ص ،1ج اآلداب، مجمع. ) داشت حفظ در فارسي به

 و اشعار هک فاضل، شاعر زنجاني، بکري دالغفارعب بن بکر ابي الدين بديع بن احمد ابوالطيب الدين کمال. 5

 ،1ج اآلداب، مجمع. )نوشت غازان سلطان نام به ايشاهنامه که بود همو. داشت فارسي و عربي زبان به متوني

 (100: ص

 سراب، قاضي و مراغي سراب مقيم جامع، بن محمد عزيز بن ينال عزيز بن احمد ابومحمد الدين کمال. 10

 را پدرش مشايخ او و رفتم پسرش نزد من زماني. آمد نصير خواجه نزد 111 سال و بود اتقض از مشايخ از

 (188: ص ،1ج اآلداب، مجمع. )داد نشان من به را او فارسي و عربي رسائل و اشعار و شمرد بر

 و فارسي و عربي به کاتب، مراغي محمود بن محمد الدين نجم بن عبدالهادي ابوالفضائل الدين کمال. 11

 ار فن اين که بود همو و نوشتمي رنگها به و طال آب با را فرامين و بود زيرکي جوان. نوشتمي مغولي

 (115: ص ،1ج اآلداب، مجمع. ) نبود چيزي چنين آن پيش و کرد ظاهر

 وي لاص رئيس، کاتب اصفهانيّ علجّة بابن يعرف إسماعيل بن محمّد بن عبّاد المحاسن أبو الدين مجد. 18

 و اصفهان صدور از او. است کرده ياد او از تاريخش در نجار ابن که است غالب بن لؤي بني از و عرب
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 از ترکامل عجم عراق در من. نوشتمي فارسي و عربي زبان دو به لطيفي اشعار. بود شهر آن اديبان و عالمان

 (110: ص ،1ج اآلداب، مجمع.  )بود سالطين نايب گاه و نديدم او

 نآ در عربي و فارسي کلمات که است مانده برجاي ايقصيده وي از که شاعري طنطراني الدين معين.  11

 من الدّرد وجدت ترک  :است اين آن اول بيت. است کرده ستايش را مراغه قاضي آن ضمن و برده بکار

 (91: ص ،9ج اآلداب، مجمع. )درمانه

 وي بر بود آنجا قاضي او که سراب در من که راغيم احمد الدين کمال بن محمد ابوالخير الدين محيي. 11

 (13: ص ،9ج اآلداب، مجمع. ) کردم مطالعه که آورد من براي فارسي و عربي به زيادي کتابهاي و شدم وارد

 رستد کاتبي بغداد، ساکن قمي، مقدادي برز بن عبدالکريم بن محمد بن محمد ابوالحسن الدين مؤيد. 19

. نوشتمي يعرب و فارسي زبان دو به متين و شيرين عبارات. داشت انشاء با کامل ييآشنا و بود بليغ و نويس

 (111: ص ،9ج اآلداب، مجمع)

 و فارسي هب اشعاري و شده تأديب و تربيت بغداد در وي. نقيب ديلمي ترکي عبداهلل بن يدرک ابوالثناء. 11

 اين(  )913: ص ،9ج اآلداب، مجمع) درگذشت 181 در وي. کرد خدمت بويهيان به و داشت حفظ در عربي

 (.هاستزبانه دو باب در قديمي هاينمونه از يکي نمونه،

 .است شده استفاده( 1119 تهران،) محمودي کاظم محمد کوشش به االداب مجمع چاپ از ارجاعات تمام
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 ايام نحس و سعد و نجومي احکام باره در صفوي عصر علماي ديدگاه

 جعفريان رسول: نويسنده

 1150/  01/  11: سايت روي انتشار تاريخ

 

 از خارج در ،رويه دو اين. است داشته پيشگويانه باورهاي و علمي رويه دو همواره نجوم دانش: خالصه

 فويص عصر علماي ديدگاه بررسي به اينجا در. است بوده تفکيک قابل هم سختي به نجوم، علم چارچوب

 .ايم پرداخته ارزش با خطي نسخه يک پايه بر دانش اين باره در

 درآمد

 مبحثي اسالمي هاي نگاه ديگر و فقه نگاه از نيز و روايات و قرآن زاويه از هم آن نجوم دانش به پرداختن

 آن عامل و دارد؛ سابقه اقوام بيشتر ميان در نجوم دانش. دارد توجهي قابل پيشينه اسالمي تمدن در که است

 شيدخور با زندگي. آسمانهاست عظمت به عادي و طبيعي صورت به گذشته، مقاطع همه در بشر توجه نيز

 يزندگ در و شودمي تکرار روز و شب هر تقريبا ها،سياره و ستارگان ديگر کنار در شب در ماه با و روز در

 ايبيلهق و قوم کمتر و دارند بشر زندگي در مهمي نقش خوابگردها که است دليل همين به. يابدمي نمود بشر

 خويش رايج و عمومي باورهاي زمره در سيارگان و ستارگان از را خود هايدريافت از ايمجموعه که است

 مرور را سير اين که باشد اثري بهترين( 1191 تهران،) کوستلر نوشته بگردهاخوا کتاب شايد. باشد نداده جاي

 .کندمي

 دانش آورد، پيش را اطالعاتي و علمي تبادل و تعامل زمينه مختلف، اقوام ميان در اسالمي تمدن که زماني

 به و يافت را خود راه ايتازه بستر در داشتند، ايبهره آن از همه و بود، امم همه عالقه مورد که هم نجوم

 .داد ادامه حياتش

 يشپيدا به که بود آن اهداف ترينمهم از يکي تقويم استخراج. کرد دنبال را متفاوتي هايراه نجوم، دانش

 اريج رخدادهاي تناسب به کواکب اوضاع بيان و هاپيشگويي حوزه در تنجيم هايبحث. شد منتهي هازيج

 مي فقه رکا به که شدمي مربوط آن ايحاشيه مباحث و قبله تعيين هب نجومي مباحث از بخشي. بود زندگي

 .آمد
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 تا شد بسب نبود، قطعي و علمي البته و داشت، را رويدادها پيشگويي جنبه که آن از هاييبخش ميان اين در

 مک هرچند را آشوبي نجومي، احکام صدور و تنجيم دانش که طوري به آيد، پديد نظر اختالف آن پيرامون

 ،11: نجاشي] المنجمين علي الرد مانند کتابهايي کهن متون ميان در که اين. آورد پديد علما ميان سروصدا

 ينا از اينشانه باشيم، آن انکار و رد در علما از شماري فتاوي شاهد فقهي کتب در بعدها و بيابيم،( 815

 يارزياب و سنجش ارزش که گرفته شکل خاصي فکري جريان مبحث، اين حوش و حول در که است مطلب

 .دارد را مرور و

 اشت،د ايمالحظه قابل رشد ايام، نحس و سعد به اعتناي لحاظ به صفوي، دوره در تقويمي ـ نجومي ادبيات

. داشتند ياجاحت امور اين به آنان و نوشتندمي کتاب شيعيان رومزه زندگي براي شيعه، روحانيون که آن دليل به

 کبير اراتاختي نام با رساله دو مجلسي عالمه که چنان دارد، المحسنين تقويم عنوان با اي رساله کاشاني فيض

 از ييک ها،رساله قبيل اين. دارد اختصار، به فصل سه در ديگري و فصل چهل در يکي صغير اختيارات و

 .شودمي يافت مخطوط آثار ميان در سوي اين به صفوي دوره از که است آثاري ترينپرنسخه

 محمد مير است، داشته آن به تاريخي نگاهي حال عين در و بوده مند عالقه مبحث اين به که کساني از يکي

 و مجلسي عالمه داماد اسماعيل، بن محمدصالح بن عبدالواسع فرزند( 1181 – 1091) آبادي خاتون صالح

 داده اختصاص وي به را مدخلي( 115 – 111 ص) دوازدهم قرن طبقات در آقابزرگ،. اوست نزديک شاگرد

 وي حال شرح همچنين. است ناميده المسلمين و االسالم شيخ را او اياجازه در وي نواده که است نوشته و

 سلطان شاه دوره در که است آمده آنجا در(. 111 ،108/11: بحار) است شده درج هم القدسي الفيض در

 .است بوده شاه عمه بيگم مريم وزير حسين،

 شده شناسانده ذريعه در آنها از کدام هر معرفي محل و داده دست به را وي تأليفات زا فهرستي آقابزرگ

 الليهه هاي رساله است، مرتبط است شرعي نجوم علم در که کتاب اين موضوع با تأليفات آن از آنچه. است

 نامه شجره در ،منبع همان اطالعات اساس بر. است المؤمنين تقوم عنوان با اي رساله نيز و او فارسي و عربي

 اين تفصيل براي. است درگذشته 1181 سال به و بوده اصفهان االسالم شيخ وي که است آمده آبادي خاتون

 .کرد مراجعه( 115 – 111 ص) دوازدهم قرن طبقات به توانمي اوست تأليفات به مربوط آنچه و اطالعات

 رقَهمُشْ انوار را آن مؤلف که باشد اثري همين يدبا که شده المشرقه االنوار از هم يادي وي، تأليفات ميان در

 .است ناميده

 شودمي نگهداري اسالمي شوراي مجلس کتابخانه در 9111 شماره به ايم،کرده معرفي اينجا در که اينسخه

 ديا! مشرقيه انوار عنوان با نسخه اين از که) دنا فهرستواره اطالعات اساس بر( . 1ص/ 11: مجلس فهرست)
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 اينسخه. شودمي نگهداري تهران دانشگاه در 1998 شماره به( نسخه همين از شايد و) رساله اين فيلم( کرده

 .است مجلس نسخه اساس بر صرفا ما گزارش. است موجود اصفهان دانشگاه کتابخانه در 105 شماره به نيز

 دوازده اين. است خاتمه يک و باب دوازده مقدمه، شامل مؤلف، بندي تقسيم اساس بر مشرقه، انوار رساله

 فرج کتاب در( 113 م) طاووس ابن آنچه از مؤلف هاي ديدگاه با همراه است ايخالصه عمده، طور به باب،

 ناب مطالب البالي در آبادي خاتون آنچه. است نگاشته النجوم من الحرام و الحالل نهج معرفه في المهموم

 اياتک طبعا. داشت خواهيم آنها بر مرور که است منديسود مطالب البته آورده، خودش سخن عنون به طاوس

 تأثير اب روي هر به اما است، آن همانند کتاب اين ساختار که نيست آن معناي به المهموم، نفس مطالب به وي

 .است يافته شکل آن، از پذيري

 صفوي عصر مانعال ترين مهم ديدگاه بر مروري آن، ضمن که است کتاب خاتمه باب، دوازده اين از تر مهم

 يانب آنها ترين ساده و مهم رخدادهاي باره در پيشگويي آن پيچيده شکل که نجومي احکام مبحث باره در

 روريم و مخالف و موافق به عالمان اين بنديدسته. باشدمي است، کواکب اوضاع مطابق اوقات نحس و سعد

 در ار ما شده، بيان صفوي از پيش عصر از عيشي بزرگ علماي از تن چند عالوه به عالمان، اين که آنچه بر

 .گذاردمي زمينه اين در فکري تازه مبحث يک جريان

 در هاييرساله هميشه بودم، مند عالقه صفوي دوره فکري جريانهاي به پيش سالها از که سطور اين نويسنده

 ارب اولين اکنون اما ردم؛خومي بر بود نحس و سعد زمينه در نجومي احکام به اشاراتي که «اختيارات» باب

 .نمکمي مالحظه منسجم صورت به رساله يک در را زمينه اين در شده ارائه هايديدگاه منظم، طور به که است

 سالي اين و کرده ياد 1105 سال را رساله اين تأليف تاريخ صفحه، آخرين جمله از رساله اين جاي چند در

 مطالبي ربيشت. است کرده ياد او از شايسته احترام با که است مؤلف استاد مجلسي، عالمه درگذشت از پيش

 و نجوم باره در که مفصلي مبحث ذيل 99 :االنوار بحار در نوعي به آمده، رساله اين در روايات، باره در که

 .دارد وجود آمده، مربوطه روايات

 در راالنوا مطالع عنوان با فصلم کتابي نگارش هدفش اصل، در کرده، اشاره مقدمه در که چنان آبادي، خاتون

 رايب عمدتا موضوع، اين در مختصري متن است گرفته تصميم آن، نگارش ضمن اما است، بوده موضوع اين

 کتاب مطاوي در بار چند. بنگارد است، شده مطرح او مجلس و حضور در مطلب اين که حسين سلطان شاه

 اهش به وي ارادت. است داده آن در تفصيلي صورت به را مطروحه مباحث طرح و مطالع کتاب نگارش وعده

 وي يبرا که ايصفحه چند القاب در و بوده عميق و جدي بسيار دوره، اين عالمان ديگر بسان حسين سلطان

 دقص به را کتاب چندين وي. آيدمي دست به نيست، مختصر اين در آن ارائه امکان و آورده کتاب آغاز در
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 قرار توجه مورد برخي است، بوده سودمند اما مختصر خودش، باور به که نگاشته حسين سلطان شاه به تقديم

 خواهد رقرا صفوي حسين سلطان توجه مورد موقع، به باوقاتها مرهونة االمور اساس بر که نه برخي و گرفته

 .گرفت

 وسطت هشد تصحيح و زيبا نسخ خط مؤلف، خط به اصل نسخه داريم، اختيار در کتاب اين از که اينسخه

 است صفحه 891 بر مشتمل نسخه اين. شودمي ديده صفحات از برخي در تصحيح عالمت که است مؤلف

 اساس بر متن هاي شماره و شد گزاري شماره اي دوصفحه صورت به بود بنده اختيار در که عکسي در که

 .باشدمي فريم 185 در کتاب محاسبه

 هاينسخه فهرست ضمن مجلس، کتابخانه خطي بخش مندانکار از نظري محمود آقاي جناب محترم دانشمند

 قديمت ايشان به را مقاله اين و سپاسگزارم ايشان از که کردند معرفي بنده به را نسخه اين کتابخانه، خطي

 .کنممي

 کتاب ابواب گزارش

 که مانادن شيدهپو: »گويد مي رسيده کتاب آغازين مرز به «بعد اما» با طوالني ادبي مقدمه يک از پس نويسنده

 ريبتق به که باشدمي و بوده اين جوياي همواره «الحسيني صالح محمد صفوي مدت ابد دولت دعاگوي اين

 قدر هب گرديده يادگار چهره پردازان آيينه و روزگار صفحه نگار اشتصانيف و تآليف صفحات پردازيلوح

 انآست صدرنشينان اثر کيميا نظر به وذجي،انم و مختصري فنون، از فني هر و علوم از علمي هر در امکان

 گرفته قرار هتوج مورد تأليفاتش از برخي که کندمي اشاره سپس. «رسانيده جهان پادشاهان قبله پاسبان ماليک

 .گيرد قرار توجه مورد خود وقت در تا است مانده باقي همچنان برخي اما

 :کندمي ديا آنها موضوع و خود اثر چندين از صالح محمد اينجا در

 السنن عمل و سنن و فرايض در النجاح ذريعة. 1

 صغاير و کباير در النفوس رواع. 8

 تزويج و نکاح در سليماني حديقه. 1

 الصالحين تحفة. 1

 به ارهاش صفوي موسوي الحسيني حسين سلطان شاه براي القاب صفحه دو به نزديک آوردن با آن از پس

 زيينت ارم محفل و آيين بهشت مجلس در» که اين و کرده نجوم علم به پرداختن براي مجلسي در او خواسته
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 «فرموده نآ بطالن حقيقت و نجوم علم تحقيق گردان مسجه دقيق فکر بيني باريک رشته به را سخن گوهر

 باب درين رساله» که است داشته آن بر را مؤلف تا است شده سبب «علم اين بطالن» باره در شاه نظر. است

 آن در باشد، شده روايت علم اين حقيقت و بطالن باب در طهارت و عصمت خاندان از آنچه ودهنم تحرير

 .«سازد درج

 با مدهآ روايات در کسوف و خسوف باره در که است مطالبي ميان توفيق و تطبيق و جمع وي اهداف از يکي

 .است شده گفته رصد اهل و رياضيين حکماي از آنچه

 نيارک و شهب و باران و برف مثل کاينات از برخي باره در رساله، اين در تا است نديده مناسبتبي علم، به

 .کند بيان مطالبي قزح قوس و اذناب ذوات و

 ،است شده مي حجم پر چون و بوده «االنوار مطالع» عنوان با کتابي قالب در مطالب اين نگارش مؤلف هدف

 طالبم از بعضي و مدعي اين احاديث ايراد بر اشدب مقصود که مختصري رساله وقت اين در» تا شده مصمم

 ساقد اشرف عرض به...  آورده در سلک انتخاب کلک رشته به آن، با باشد داشته تمام مناسبت که مهمه

 زا پس که است داده قول مؤلف و گرفته نام «مشرقه انوار» که است همان مختصر اين. «رساند اعلي همايون

 .برساند اتمام به نيز را االنوار عمطال کتاب اثر، اين تأليف

 :است يافته سامان باب دوازده در کتاب

 علم اين» و است تعالي خداي از هم آن اصل که است حقي علم نجوم، علم که است نکته اين در اول باب

 ناب مالمهمو فرج کتاب از رواياتي نقل به باره اين در مؤلف. «است پيغمبران اوصياي و پيغمبران علوم از

 علم لتاصا سر بر نظر اختالف آمده آنها باره در که توضيحاتي و روايات اين بيشتر. است پرداخته طاوس

 و حق نجوم، علم اساس که دهد نشان تا است آن بر طاوس ابن از پيروي به مؤلف و داده نشان را نجوم

 و نجومي احکام با منجو دانش اصل و گرفته صورت خلط تنجيم و نجوم بين مطالب اين در. است درست

 عتبارا مناط باشد، معتبر و صحيح حديثي اگر وي، نظر از. است شده آميخته هم در آن با آينده امور شناخت

 ستا آورده باره اين در حديث پنج مؤلف. باشد داشته حکما و فالسفه قواعد با مخالفت هرچند بود، خواهد

 (.18 – 1 ص)

 فرج کتاب مطالب همان مبنا نيز اينجا در. دارند معرفت نجوم علم به که است جماعتي باره در دوم باب

 يونس اي آدم به متعلق نجوم دانش که اين باره در اخباري منابع، به استناد با آنجا در. است طاوس ابن المهموم

 هکرد نقل است، فراوان معموال که طاوس ابن منابع از ياد با را المهموم فرج مطالب خالصه و آورده است
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 دو ره اين که اندگفته» که اشارت اين با اندداشته را دانش اين هم بطلميوس و ابرخس ادريس، جز به. است

 است شده همشتب مردمان بر ليکن و اندبوده پيغمبران از و اند بوده چنين نيز حکما اکثر و اندبوده پيغمبران از

 نجوم دانش از نشان که را اشاراتي سپس(. 11. )«تاس يوناني لغت به که ايشان هاينامه جهت به ايشان امر

 انعجم اختيار در ابتدا نجوم علم که اين باره در اخبار از برخي به و داده قرار توجه مورد دارد بيت اهل نزد

 به يروايت اينجا در مؤلف. است پرداخته شد، داده انتقال هند بالد به آنان، توجهي بي از پس و گرفت قرار

 مردي قالب در هم آن زمين، به آسمان از مشتري آمدن باره در صادق حضرت از خنيس بن يمعل از نقل

 در علمش درگذشت، از پس و رفته هند به وي. است بوده نجوم علم آموزش او وظيفه که اين و آورده،

 روش با نومنجما حکما ادله ميان مجادله به نوعي به که روايت اين نقادي. است گرفته قرار او اهل اختيار

 و تهپرداخ اشکاالت بيان به حکماست، قواعد ميان تنافي متوجه که مؤلف. است توجه جالب است، اخباري

 منافي زمين به ششم آسمان از مشتري حرکت» که است اين اشکال اولين. دهد جواب را آنها تا کوشدمي

.. .افالک التيام و خرق» که است اين هم جوابش اما ،«است فلک شش التيام و خرق مستلزم و حکما قواعد

 که ستا که اين ديگر اشکال. است «قصور نهايت در» اندگفته باب اين در فالسفه آنچه و «ندارد تمامي دليل

 شتريم که است ممکن چطور پس «است زمين برابر هشت و وهشتاد صد يک مشتري» حکما سخن اساس بر

 «اجسام در تکاثف و تخلخل» که اين آن و دارد جواب هم ناي. بيايد زمين به و درآيد انسان يک قالب در

! باشد دهدرآم انساني قالب در تکاثف، اساس بر بزرگي اين به مشتري است ممکن آن اساس بر و است ممکن

 شده انانس يک اندازه به و شده گذاشته کنار زائده عناصر و مانده باقي اصلي عناصر که اين ديگر جواب تازه

 يذ که انسان يک قالب در مشتري که است چگونه و شعورند، بي اجسام، که است اين يگرد شکال. است

 به فرستادن وقت در را او تعالي حق» که است ممکن که است اين هم اين پاسخ آيد؟مي در است شعور

 .«باشد فرموده کرامت علم و حيات زمين،

 مگر ننددانمي را آنها حقيقت و آنها تأويل و است اتمتشابه از» احاديث قبيل اين مؤلف نظر به احوال، اين با

 علم ارتباط است شده مطرح باب اين در که نکاتي ديگر از(. 11 ص. )«علم در راسخون و عالميان خداوند

 و تهگرف قرار توجه مورد روايات و آيات از برخي اساس بر مطلب اين. است انبياء از برخي نبوت با نجوم

 از يشپ هم آن انبياء از برخي نبوت از نجوم علم از افراد از برخي آگاهي باره در که است مطالبي به آن اشاره

 يم،ابراه به مربوط داستان و شده اظهار ابراهيم و نوح باره در مورد اين. است شده گفته آن، از پس يا ظهور

(. 11-13 ص. )است هشد روايت شده، متولد هايبچه کشتن و فرعون و موسي باره در که است چيزي شبيه

 و يخيتار و تفسيري کتابهاي در آنچه اساس بر را آن مؤلف و است ترمفصل داستان موسي، باره در طبعا

 اين و ستا ترتيب همين به رواياتي اساس بر نيز عيسي نبوت. است کرده نقل اشاره به آمده، انبياء قصص
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 علم از که مجوس علماي از شماري آمدن به طمربو آن اصل و شده روايت هم اناجيل در که است اينکته

 از روايتي(. 81) است( ص) محمد حضرت نبوت به مربوط مورد آخرين. است بوده اندداشته آگاهي نجوم

 طالبم البته که شده گفته و شده نقل که است شاهدي مدينه، يهوديان از يکي از نقل به ثابت بن حسان

 از دندبو يافته اطالع اندبوده عجم پادشاهان از که کسري و هرقل که آن بر است دال» که دارد وجود بيشتري

( ع) عصر ولي حضرت والدت بر نجوم علم گواهي باره در هم رواياتي. «رسالت حضرت نبوت بر نجوم راه

 کمل انقراض و عجم پادشاهان بر اسالم اهل غلبه بر نجوم داللت» که است آن بر عالوه اين. است شده نقل

 .است شده گرفته المهموم نفس از غالبا مطالب اين. «است مسطور تواريخ در ايشان

 رد آن اساس و داشته دانش اين از اندکي بهره آن مدعيان و تنجيم اصحاب که است باره اين در سيم باب

 باره اين در نقل چندين خود، حديثي روش همان اساس بر مؤلف(. 88 ص. )است امامان و پيامبران اختيار

 ماما آن ضمن که آورده صادق امام با منجم يک ميان گفتگوي در کليني از نقل به روايتي وي. است ردهآو

 امامان و انبياء علوم که است گرفته نتيجه آن از پس. است خبربي آن از منجم آن که کرده ارائه هاييآگاهي

 ارهاش مورد روايت در که است سکينه رهستا باره در آگاهي آنها جمله از. است آن مدعيان از بيش باره اين در

 نکته .شناسندنمي دارد، عظيم دخلي هم محاسبه در که نام اين به چيزي اساسا منجمان اما گرفته قرار حضرت

 دارد دوجو محکمي ارتباط نجومي احکام استنباط با خلق مواليد دانستن ميان که است آن نقل اين در ديگر

 نآيي بهشت مجلس در که کندمي اشاره اينجا در مؤلف. ندارد وجود تنجيم احکام صدور امکان آن بدون که

 رساله اين در تا است گرفته تصميم مؤلف بنابرين. «شدهمي مذکور معنا اين ني اعلي ارفع اقدس اشرف نواب»

 دساق عرض به شود ظاهر شرع اصحاب و تنجيم باب از اختالف سبب که وجيه وجهي بر را مولد تحقيق»

 .«ندرسا

 يانب مؤلف که چنان آن شرح و دارد وجود متشرعين و منجمين ميان که است نظري اختالف اينجا در مشکل

 به بتنس کواکب و نجوم موقعيت يعني مواليد، تعيين که است اين دهد نشان را آن اساس کرده سعي و کرده

 در يردگمي صورت شمس محوريت با و اساس بر سالطين، يا انبياء از نظر مورد فرد والدت دروقت يکديگر

 ساسا بر شده گفته امامان يا انبياء والدت ايام از شريف روزهاي يا و ايام نحس و سعد باره در آنچه که حالي

 ااينه بنابرين و است ـ کواکب ميان در ماه موقعيت نه و ـ روايات نص اساس بر ماه روزهاي محوريت با و

 با را يکواکب موقعيت کنندمي سعي و هستند شمس محوريت طرفدار منجمين. شودنمي منطبق يکديگر با

 و ماه تابع و ندارند باور محوريت اين به شرع، اصحاب که حالي در کنند معين والدت وقت در آن محوريت

 رخيب شرافت نيز و اينها امثال و غدير يا اکرم، رسول والدت براي معين طور به که هستند ايشريفه روزهاي

 اين در که رواياتي خاطر به کواکب، موقعيت تغيير رغم به طبعا و شده گفته ثابت صورت به هفته هايروز از
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 يانب باره اين در صفحه شش طي ما مؤلف آنچه خالصه است اين. نيست تغيير قابل است، شده وارد باب

 است اعظم نيّر که آن اعتبار به شمس چه دانند،مي شمس وضع سال هر در را مولد مناط» منجمان. است کرده

 را سالطين مواليد که است جا اين از و است ادخل مولود والدت در آن وضع است کواکب ساير از اشرف و

 آنچه» مقابل در. «دارندنمي مرعي را قمري اوضاع يا ماه عدد و کنندمي اعتبار شمس وضع تابع سال هر در

 ماه عدد که است آن ـ الثناء و التحية علهيم ـ هدي ائمه و خدا رسول مواليد باب در شودمي ظاهر احاديث از

 ايام همچنين. »است اکرم رسول والدت عنوان به ربيع هفدهم بزرگداشت آن نمونه. «داشت بايد منظور را

 ساير و قمر و شمس اوضاع و است ماه ايام به منطوط نيز ايشان مصيبت و حزن ايام و ايشان تهنيت و سرور

 هک شودمي مفهوم اينها از» که کندمي تأکيد ديگر مثال چند زدن از پس وي. «نيست مرعي آنها در کواکب

 هفت» آنها نظر به کردند؟مي چه منجمان اما. «باشد نبوده ايام مهانت يا حرمت در دخلي را کواکب اوضاع

 ونچ ديگر بتهثا کواکب و دخيلند مولود والدت در ثابته کواکب از کوکب چهار و هشتاد و سياه کوکب

 حقيقي مولد که والدت حين در را کواکب اين اوضاع و ندارند مولود احوال در دخلي است خرد اجرامشان

 قياس تحويلي طالع در شمس سوي سيارات از را ديگر کواکب اوضاع ديگر سالهاي در و کنندمي اعتبار است

 .«نجومي احکام است اين» «کنندمي مهه از احکام استناط و است حقيقي مولد که اصل طالع با کنندمي

 ه،ما محوريت و اساس بر و انديشيده ديگري چاره شرع است، ناممکن عادي افراد مواليد يافتن که آنجا از

 هب منوط را آن شارع» ديگر عبارت به. نشوند مشکل گرفتار مردم تا دانسته نحس و سعد را ايامي و روزها

 ولدم مسأله با اي الجمله في شباهت که «داده قرار ماه ايام به را آن تعيين و ساخته المأخذ سهل و واضح امري

 کبکوا نظام اساس بر که واقعيه: دارد وجود مواليد گونه دو که است آن مؤلف نظر از مهم نکته. دارد مواليد و

 مردم زندگي امور تا داده انجام آن بودن سهل براي را کار اين و کرده معين خود شارع که شرعيه و است

 مخالف دهرچن باشد شده معلوم شرع حسب به که است روزي بر مترتب مولد احکام» بنابرين بگذرد ترساده

 ار بعد روز» که روست آن از هم اين و شمرده معتبر را روز شاعر بوده، شب در والدت اگر حتي. «باشد واقع

 (.83. )«اندساخته شرعيه ظايفو ساير و صوم متعلق شب، آن به انتساب و ارتباط اعتبار به

 ستا نجومي احکام به مربوط گفتگوهاي برخي آن حاصل که پردازدمي رواياتي نقل به هم باز ادامه در مؤلف

. اردد نجومي دالالت از امام آگاهي به اشاره و گرفته صورت يمني مرد يک و السالم عليه صادق امام ميان که

 برخ چهارم روايت. است نجومي احکام باره در سهل بن حسن با لسالما عليه رضا امام گفتگوي سوم روايت

 آن هک است نجومي احکام دانستن مدعي ايراني دهقان يک با نهروان به رفتن در السالم عليه علي امام مواجه

 نجومي مسائل به آگاه امام کرده، ترجمه را آن مؤلف که طوالني نقل اين در. کرد نهي رفتن از را حضرت
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 نشان را ماما پيروزي که هم نهروان عملي نتيجه. است پرداخته ايراني منجم آن پيشگويي رد به و شده يرتصو

 (.11 ص. )کرد ثابت را منجم آن رأي بطالن داد،

 که تاس روايات شماري وجود متقدمان، بويژه شيعيان، از شماري توجه داليل از يکي که کرد تصور توانمي

 از هميمب منابع در روايات اين از برخي که کنم مي اشاره اجمال به تنها اينجا در. شود شناخته آنها منشأ بايد

 نقل را روايات آن از شماري و رسيده مجلسي عالمه دست به بعدها آنها، از کهن نسخي که بوده منجمان

 مدهآ ماناما قول از منجمان منابع در که شگفت روايات آن پايان در مجلسي. است شگفت بسيار که کرده

 همعلي أئمتنا عن لروايتهم المنجمين و األحکاميين کتب من أخرجناه األخيرة الروايات هذه: أقول: گويدمي

: گويممي(. 105/ 91: بحار) بعضها إلى أشرنا کثيرة اختالفات النسخ في کانت و عليها أعتمد ال و السالم

 اعتماد آنها بر اما آورديم، دارند ائمه از که هايينقل خاطر به منجمان و هااحکامي کتب از را اخير روايات

 اين ادهاستف سوء. کرديم اشاره آنها از برخي به که هست فراواني اختالفات نيز نسخ ميان در که چنان ندارم،

 .گيرد قرار بيشتر بررسي مورد است الزم امامان، به آنها انتساب با مطالبشان انتشار براي منجمان قبيل

 اآنه تشيع بر گواهي و بوده شيعه مذهب بر که است نجوم اهل سلف علماي از گروهي باره رد چهارم باب

 آنچه اساس بر را آنان جز و نوبختي خاندان از مشهور منجم از شماري نام باب اين در وي. است شده داده

 هزد ايحاشيه ورده،آ سيد آنچه بر مؤلف مواردي، در. است کرده فهرست آمده، ديگر منابع و المهموم فرج در

: است افزوده ادامه در مؤلف اما شده دانسته عمير ابي بن محمد شيعي، منجمان از يکي مثال براي. است

 بحث اين وي. «ندارد داللت که فهميده حديثي از را معنا اين سيد و نيست ثابت عمير ابي ابن بودن منجم»

 اوسط بن سيد معاصران از هشتم بيست و هفتم و يستب مورد. است کرده عنوان هم دوازدهم باب آغاز در را

 رامالقات او من که گفت سيد» که محمود خطيرالدين زاهد عالم فقيه شيخ و نافع بن ابوالقاسم شيخ. هستند

 هلا اعلم که آورده ذوالقرنين پدر از حکايتي پايان در و برشمرده را نفر سي جمعا. «کاظمين مشهد در کردم

. باشد ندهز هميشه که باشد کسي فرزندش تا برگزيده همسرش با مقاربت براي را وقت ينبهتر و بوده زمين

 خضر و کرد بيدار مزبور وقت در را شوهرش و شنيد را آن بود، خضر مادر که خواهش او، عوض در اما

 (.11. )شد متولد

 با فاوتشت. «اندبوده مانمنج و اندنموده ايشان تشيع به تصريح بعضي» که است منجماني باره در پنجم باب

 فرن ده جمعا افراد اين. است «برخي» بلکه «همه» تأييد مورد نه جماعت اين تشيع که است اين قبل، مورد

 .است آمده آنان مختصر حال شرح المهموم فرج از نقل به که هستند
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 مطالب اين .است طاوس بنا منبع باز. «اندبوده شيعه مختصه فرقه غير از» که است منجماني باره در ششم باب

 غالب حال شرح ذيل. است آمده المهموم فرج در که است مطالبي ترجمه اختصار، به گذشت آنچه مانند

 .است آمده نفر هشت نام باب اين در. است شده درج آنان نجومي هايپيشگويي از اينمونه افراد،

 بن سيد. »است شده گفته سخن«اندبوده مربوط نجوم علم به که وزرا و ملوک از ايطائفه بيان در» هفتم باب

 يدس و تشيع به منسوبست که عضدالدوله: اول: ملوک اما کرده، تعداد را جمعي ايشان از الرحمه عليه طاوس

 به هم وزراء از. هستند سوم و دوم اطروش ناصر و فاطمي معز(. 11 ص. )«است مذهب زيدي گويا که گفته

 .است شده ياد اختصار به عباد نب صاحب و برامکه از اختصار

 و داده خبر منجمان از شماري که است نجومي هايپيشگويي يا نجومي احکام از برخي باره در هشتم باب

 ختالفا پيشگويي باره در طاوس ابن نقل به باز نخست مورد. است شده واقع آنان گفته مطابق آن، از پس

 بعد مورد. است شده نقل منجم عنوان به سهل بن فضل زا که است سخناني اساس بر مأمون و امين ميان

 امام. شود حمام داخل مأمون و رضا امام همراه که است سهل بن فضل برادرش به سهل بن حسن پيشگويي

. است قبيل همين از هم بعدي داستانهاي. شد کشته و رفت فضل و کرد نهي هم را مأمون و نپذيرفت

 شبخ اين در. است اندک بسيار کرده ترجمه و نقل طاوس ابن از آنچه بر زايد مؤلف ايحاشيه توضيحات

 (.11) است شده نقل حکايت دو و بيست

 در که است روايتي همان آنها نخستين و کندمي رد را نجوم علم در تأمل که است رواياتي باره در نهم باب

 و نمود رد کرد، نهي نهروان جنگ به رفتن از را او که را منجمي پيشگويي امام آن طي و آمده البالغه نهج

 درستي هب دريا، يا صحرا در آن سبب به بيابيد هدايت آنچه مگر نجوم تعلم از بپرهيزيد! الناس ايها: »فرمود

 است کافر مانند ساحر و است ساحر مانند کاهن و کاهنست مانند منجم و کهانت به شودمي منجر نجوم که

 فينص کتاب در روايت اين اصل «خدا اسم بر کنيد حرکت که فرمود آن از بعد. است جنهم آتش در کافر و

 دهآور هم را مفصل نقل آن مؤلف. است مفصلتر و کرده نقل جا آن از الحديد ابي ابن که بوده ديزيل ابن

 بايد پس» که است آورده او قول از و شده نقل طاوس ابن هايچون و چند روايت، صحت در ادامه در. است

 اين انکار و نپذيرفته را طاوس ابن چون و چند ما مؤلف. «باشد داشته تأويلي يا نباشد صحيح حديث اين که

 اصهخ نزد را آن و نپذيرفته را حديث سند در قدح او. داندمي نجوم در طاوس بن سيد تعصب از ناشي را نقل

 يونع کتاب در بابويه ابن که مزبور روايت سند در که است آن طاوس ابن اشکال يک. داندمي مشهور عامه و

 بطير سعد بن عمر اين که دريافته ما مؤلف. است حسين امام قاتلين از که است سعد بن عمر آورده الجواهر

 عجيب ياربس سيد از غفلتي قسم اين» آبادي خاتون نظر به و «است بسيار برين قراين و» ندارد شخص آن به
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 نجوم، علم قدح در بعدي روايت. دارد طاوس ابن مطالب قدن در هم ديگري توضيحات وي(. 31 ص. )«است

 و است ملعون ساحر و است ملعون کاهن و است معلون منجم: »فرمود که است السالم عليه صادق امام از

 دانسته وفيفيلس مثال را منجم که است ايگونه به حديث اين ادامه در بابويه ابن توضيح...«. است ملعون مغنيه

 فلک دنبو قديم به باشد قائل که است منجمي آن معلون منجم: »گويدمي که آنجا است معتقد المع قدم به که

 راحتص آنها غالب و آمده ادامه در است تنجيم مذمت در که ديگر روايات. «فلک براي خالقي به نباشد قائل و

 ار عالم تقدير که نجمانم قبيل اين دست از که صادق حضرت از است دعايي آنها از يکي. دارد امر اين در

 خود عادت شخصي که است آمده ديگري روايت در(. 31) است برده پناه خدا به سپرند،مي کواکب مطالع به

 ابهايکت بسوز: فرمودند حضرت که کرده جوييچاره صادق امام از و کرده بيان نجومي احکام به اعتناي به را

 .است سودمند که داده روايت اين از بخشي باره در توضيحي نويسنده. را خود

 هک آن مطلب نخستين. شمردمي روا را نجوم علم به مراجعه الجمله في که است احاديثي باره در دهم باب

 است آمده ديگري نقل در. بود شمرده مجاز نجوم علم به پرداختن در را نوبخت آل السالم، عليه صادق امام

 ارهب در مطلبي حاوي روايت اين محتواي. «نرود بيرون توحيد از که مادام» است مجاز نجوم علم در توجه که

 در يحاتيتوض تا کندمي تالش بنابرين و نکرده بيان را آن منجمي هيچ مؤلف نظر به که است افالک ساختار

 فادهاست کراجکي نظرات از بخش اين در وي. کند بيان شده ابراز باره اين در که مختلفي هاي ديدگاه باره

 (11) دارد عالمه الدين مالقطب تحفه کتاب به اشاره متأخرين کتب از و کرده

 در وي. اندنموده اخبار آنها به السالم عليهم ما ائمه که نجومي احکام و مسائل از بعضي بيان در يازدهم باب

 و ينجوم مباحث به نوعي به آنها در که روايات از شماري بخش اين در. است آورده روايت چند نيز اينجا

 و سرما ماهيت باره در پرسشگر که است روايتي سوم، روايت مثال براي. است شده نقل شده، پرداته کواکب

 ت،رواي اين پي در. است شده نقل او براي امام قول از که مفصلي پاسخ و کرده سوال( ع) صادق امام از گرما

 و ريخم بودن حار و باشد سفليات در يدخل را سماويان که آن بر دارد داللت معتبر حديث اين: گويد مؤلف

 مريخ و شمس که گويندمي منجمان که است چيزي آن مؤيد است مذکور حديث اين در که زحل بودن بارد

 وينح به زحل و مريخ انحطاط و ارتفاع» که است داده توجه نکته اين به وي...«. بارد زحل و انديابس و حار

 ينا شدن طوالني. است آورده آن بر توجيهي سپس «ندارد رياضي عدقوا با موافقت شده وارد حديث در که

 ارضي علل در «فائده» عنوان با بحثي آوردن ضمن مؤلف تا است شده سبب سرما و گرما ماهيت باره در بحث

 بحث بحث، اين. کند عنوان اند،گفته تنجيم اهل و رياضي علماي آنچه حسب بر سرما و گرما سماوي و

 و سعد باره در آنها از برخي. است تنجيم گاه و نجوم باره در گاهي بعدي روايات(. 59 ـ 50.)است جالبي

 از برخي. است مکروه است، محاق در ماه که وقتي در سفر که روايت اين جمله آن از. است اوقات نحس
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 در يو. است شتهدا هم فراواني مشتريان که است زفاف يا زواج وقت باره در امام ذهبيه رساله از روايات اين

 ارهب در توضيحي «باشد عقرب در آفتاب هرگاه» چهارشنبه روز در حجامت که روايت اين به اشاره با اينجا

 1105 سال در رساله اين تأليف زمان به اشاره باشد، قمر تصحيف شمس شايد که اين به اشاره ضمن و داده

 (.51. )است کرده

. گرددمي نجومي مضرتهاي دفع و ساعات و ايام نحوست رفع موجب که چندي امر بيان در دوازدهم باب

 که يکس به خطاب کاظم امام روايتي در. است شده نقل باب اين در که است رواياتي اساس بر نيز موارد اين

 ديگر اترواي در. يابد رهايي آن از تا بدهد صدقه که کندمي توصيه کرده، بيان را نجوم در نظر تأثير وسوسه

 هست الفاخت اين البته. است شده صدق به توصيه است، آميزمخاطره هم برخي که هاييپيشگويي ارهب در هم

 حتمالا را جهت دو هر و شده نکته اين متذکر مؤلف. آن منکر يا است تنجيمي هاينگاه مؤيد نقلها، اين آيا که

 ناي در ما مؤلف و است ومينج هايپيشگويي دانستن درست به معموال طاوس ابن تمايل(. 100) است داده

 .است ساکت گاه گرچه اوست، منتقد معموال زمينه

 نجومي احکام موافقان و مخالفان

 از که تصوري کلي طور به. است نجوم باب در خلف و سلف از اعالم علماي اقوال بيان در کتاب خاتمه

 هستند ينجوم احکام به قائل شيعه علماي گويا که است پايه اين بر آيدمي دست به کتاب اين موارد از برخي

 ميان در که است همين آان شاهد و نيست درست رويه يک صورت به تصور اين البته. مخالف سنيان و

 .دارد وجود نجومي احکام قبيل اين براي جدي مخالفان شيعه، بزرگان

 تندهس مخالفان اوّل گروه :داندمي فرقه دو قالب در نجومي احکام باره در را شيعه علماي مواضع آبادي خاتون

 کرده نقل را وا استداللهاي تفصيل به آبادي خاتون. است البالغه نهج شرح در بحراني ميثم ابن آنها نخست که

 به .است نجومي احکام نفي در اشاعره و معتزله هايديدگاه ارائه روايات، سواي مطالب، اين از بخشي. است

 مؤلف .است مشروح و مفصل ميثم ابن بحث. است نگره همين مؤيد م،عال تفسير در هم حکما ديدگاه عالوه،

 مراعات و حکمت باب در که تعصب نهايت وجود با ميثم ابن: »گويدمي و داندمي منصفانه را ميثم ابن مطالب

 در مامت تدبر کسي اگر و است گفته متين سخنان و است برده بکار انصاف مقام، اين در دارد، حکما قواعد

 ودهب اين بر مؤلف تصور شايد. «شودمي حاصل نجومي قواعد به اعتقاد در عظيمي وهْن را او کند، او انسخن

 با» که تسيناس ابن از ادامه، در او شگفتي. بپذيرد هم را تنجيم بايد است مآب فيلسوف کسي اگر که است

 است دهکر نقل او از باب ينا در مطالبي سپس. کرده نجوم باب در تشکيکات «حکمت به اعتقاد کمال وجود

(110.) 
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 شفرماي همان خاطر به همه ها اين و گفته مطالبي تنجيم انکار باب در خود البالغه نهج شرح در هم کيدري

 مطالب. است خواندني نيست، ميثم ابن به شباهت بي که هم کيدري استداللهاي. است السالم عليه علي امام

: گويد او مطالب نقل از پس وي. است آمده منجمان با مخالفت در مهادا در درر و غرر در هم مرتضي سيد

 کارآش شده نقل مطالب از. امکرده مذکور االنوار مطالع کتاب در و است وارد بسيار سخنان اعتراض، اين بر»

 وديس نجوم علم اگر» سيد باور به. است نداشته باور ايام نحس و سعد به اساس از مرتضي سيد که است

. «يستن چنين که آن حال و باشد، کمتر ايشان مصايب و بيشتر منجمان سالمت که بايستمي شيدبخمي

 علم ميان روشني به دروس در شهيد. است آمده ادامه در تنجيم انکار در دروس و قواعد در اول شهيد مطالب

 ناي در کرکي سخنان. تاس نهاده فرق دانندمي حرام را آن علما از برخي وي عقيده به که نجوم علم و هيئت

 .است آمده ادامه در قواعد شرح در باره

 تنجيم احکام انکار و قزويني مالخليل

 مطالب زا برخي که آن دليل به گفت توان که رسدمي مؤلف معاصرين به نوبت بگذريم، که گذشته علماي از

 الهرس اين مطالب ترينارزش با از قسمت اين رسيده، آبادي خاتون دست به شفاهي آنها توسط شده نقل

 .است

 از نهايت در اما نياورده را نامشان اختصار دليل به که هستند هم ديگري مخالف علماي که گويد مؤلف

 در کاران نهايت که است منقول عليه اهلل رحمة مالخليل جليل فاضل از» که اين و کرده ياد قزويني مالخليل

 هک است فرمودهمي مطايبه باب از و. است نمودهنمي اعتنا ينجوم ساعات به و است داشته نجوم علم باب

 دمپوشيمي ساعت آن در داشتممي که تازه لباس هر و شدمي جمع هم با دو هر اسد و عقرب برج در قمر کاش

 عقرب ساعت در را جديد لباس اوقات اغلب من که است گفتهمي و دانندمي بد را دو هر اين منجمان چون

 شما عصر منجمان که گفت او به شخصي که گويند. است نرسيده من به آفتي سبب اين به رگزه و پوشممي

 سبب هب بود، شده کم عمر اواخر در مدتي او باصر نور چون است، رسيده شما چشم به که آفتي که گويندمي

 ايستبمي ودبمي معنا اين حالت اين سبب اگر که گفتند سخن اين جواب در. است عقرب ساعت مراعات عدم

 رفتارگ پادشاهي سخط به و نشود نابينا است منجم تقي محمد ميرزا که عصر اين منجمان رئيس و رأس که

 ردارمب منجمان هايتقويم از تقويمي سال اول در اگر: که اندگفتهمي که است منقول ايشان از ايضا و. نگردد

 هالبت نمايند، مالحظه سال آخر در و بنويسم را حکم آن نقيض است، نوشته باب هر در او که حکمي هر و

 .منجم آن تقويم احکام از بود خواهد پيوسته صحت به بيشتر من تقويم احکام
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 تنجيم و بهايي شيخ

 در آنها از برخي نام گويدمي مؤلف که است داشته علما ميان از هم موافقاني تنجيم همان يا نجوم علم اما

 الهرس که است طاوس ابن آنها ترينمعروف و ترينمهم. گذشت بود، شيعه منجمان بر مروري که چهارم باب

 رد نظر موافق که ديگري عالم. است کرده زيادي مبالغه باره اين در و نوشته نجوم مدح در را المهموم فرج

 گفته صحيفه هالل دعاي شرح در که است روحه اهلل قدس عاملي محمد بهاءالدين شيخ است بوده نجوم

 نندکمي گمان اگر علوي، اجرام به است مربوط سفلي حوادث از بعضي که گويندمي منجمان آنچه هک است

 حالل هک است اعتقادي اين پس غير، شراکت به يا استقالل به حوادث، اين در است مؤثره علت اجرام اين که

 العياذ و .است کفر باشد اعتقاد برين آن بناي که نجومي علم و. آن به شدن قائل مسلماني هيچ براي نيست

 قاداعت از اندکرده نهي و نجوم علم از اندفرموده حذر که است شده وارد که احاديثي است محمول برين و باهلل

 که اوضاع و اجرام اين اتصاالت که گويندمي اگر و نجوم؛ صحت به اعتقاد از اندکرده نهي و نجوم صحت به

 حوادث آن خود باهره قدرت به تعالي حق و عالم اين حوادث از عضيب بر چندند عالمتي شودمي آنها عارض

 رد است شده روايت آنچه و نيست، آن به اعتقاد در حرجي و نيست آن از مانعي اين پس...  کندمي ايجاد را

 (.111. )«معنا اين بر است محمول آن، نقل بودن جايز و نجوم علم صحت از احاديث

 تنجيم و اري،خوانس حسين آقا و ميرداماد

 او زا که است ضريحه اهلل نور باقر محمد امير المتألهين الحکماء سيد» دارد، باور نجوم به که ديگري عالم

 فرمودهمي که کردمي نقل او از موثقين از بعضي و است کردهمي نجومي ساعات رعايت بسيار که است منقول

 و برا مانند موانع از بعضي سبب به و کسوف و خسوف به باشند داده خبر منجمين از جمعي اگر که است

 اعتيجم بر کسوف و خسوف نماز شرع حسب به است واجب که گفت توانمي نشود محسوس و مرئي غيره

 سائلم که است ظاهر و هندسي قواعد بر است مبني منجمين حسابهاي که زيرا باشند، شنيده منجمان آن از که

 تخدم به طلبه از احدي را سخن اين و. نيست آنها در خطا احتمال و شودمي منتهي بديهي و حس به هندسه

 ايشان و. نمود عرض درجته اهلل رفع خوانساري حسين آقا الباري اهلل رحمة الي الواصل اياب غفران عاليجناب

 از بعضي بر همچنين است، هندسي مسائل از بعضي بر که همچنان هيئت علم بناي که، فرمودند جواب در

 يندر خطا احتمال و ديگر مسائل از آن غير و آسمان، کرويت و زمين کرويت مانند هست، نيز حکمي مسائل

 .آن به احساس عدم وجود با منجمان حسابهاي بر کرد توان اعتماد چگونه پس است، متصور مسائل

 با را شوال اهم آغاز باره در نجومي احکام مخالفت و داده ميرداماد استدالل به هم ديگري پاسخ خود مؤلف

 مانمنج حرفهاي پذيرفتن که گيردمي آن بر دليل آمده، افطار و صوم براي رؤيت اهميت در روايات در آنچه
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 فمؤل. «است نشده مرئي و هالل رؤيت بر اندنموده اتفاق مکرر چنانچه. »نيست هم محسوس و مسلم چندان

 ودب چنين الحرام محرم ماه هالل است، رساله اين فتألي تاريخ که هجري نه و صد و هزار سنه در» :افزايدمي

 جديد زيج در بيگ الغ ميرزا که زيرا نشد؛ مرئي که آن حال و شود، ديده که بايست ايشان ضوابط بنابر و

 دو، هر ديمق زيج و جديد زيج ضابطه بنابر» که گيردمي نتيجه سپس....«.  بعد اگر کند نظر که است گفته

 داده عارجا االنوار مطالع کتاب به را بحث اين تفصيل وي. نشد مرئي ذلک مع و شود هديد هالل که بايست

 (.180. )است

 نجومي احکام و کاشاني فيض و سبزواري محقق

 نجوم ساعات مراعات نيز او که ـ رمسه اهلل طيب ـ سبزواري باقر محمد موالنا کامل فاضل: »گويدمي نويسنده

 امر اين از مؤلف. «نمودنمي استخاره مهم امور جهت به عقرب ساعت در هک حدي به تا فرمودمي بسيار

 تسبيح و دمجي قرآن به استخاره حقيقت چه نجوم، باب در است زياد افراط اعتقاد اين» که گويدمي و برآشفته

 قدمهم در» که اين به اشاره با و پرداخته سخن تأييد در روايتي نقل به وي. «شودمي راجع دعا به آن امثال و

 ردنک استخاره که کندمي تجويز منصف عاقل کدام: »افزايدمي کرده ذکر باب اين در مطالبي «النجاح ذريعة

 .«باشد بوده عقرب برج در قمر هرگاه نباشد، خوب باشد، نيز جمعه شب هرگاه خصوصا قدر شب در

 هک خواهي هرگاه که گفته خود اتمؤلف از بعضي در ـ روحه اهلل قدس ـ کاشاني فيض موالنا رباني عالم»

 بر تو تخارهاس تا استخاره براي باشد شايسته که را ساعتي کن اختيار پس عالم ملک کالم به کني استخاره

 فحهص يک تا که آن ادامه و ....« بعد ظهر تا استخاره براي است خوب يکشنبه روز پس باشد، تو مرام حسب

 .امنديده روايات در اما «است مشهور غيرهم و قراء السنه در» گرچه وي مطالب که گويدمي مؤلف. است

 منجمان احکام باره در مجلسي عالمه عقيده

 استادي عاليجناب» :است کرده ياد وي از القاب اين با مؤلف که رسدمي مجلسي عالمه به نوبت اينجا در

 کهف و االسالم ملجأ و العالمين في اهلل آيت الدقائق، معضالت کشاف و الحقائق بحار غواص العلمائي، عالمة

 پسس. «الدين اهل علي برکاته تعالي اهلل ادام ـ المجلسي باقر محمد موالنا االوحدي العالم أعني المسلمين،

 ناي به مربوط احاديث ذکر از پس مجلسي، عالمه که مطلبي است؛ کرده نقل باره اين در بحار از مطلبي

 چهار رد نسخه اين در البته و اختصار به مجلسي عالمه گفتار ترجمه هب مؤلف. است داشته بيان موضوع

: الف: دارند نظر اظهار قسم چند منجمان که است کرده آغاز چنين را بحث عالمه. است پرداخته صفحه

 و خسوف و ماهها اوايل شود معلوم آنها از که وجهي بر آنها ضبط و افالک و کواکب حرکات استخراج

 .نيست ثابت آن استحباب هرچند. «باشد مباح حساب اين» و ندارد وجود ايرادي مسائل اين در. کسوف
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 سديست مانند آنها اوضاع و کواکب اتصاالت استخراج: »ب. است نشده آن به ترغيبي روايات در که آن دليلش

 از غيرب ندارد ثمره اتصاالت اين استخراج و اوضاع اين تحقيق که است ظاهر و مقابله؛ و مقارنه و تربيع و

 کننديم مترتب استخراجات آن بر را نجومي احکام اين که منجماني اما. «آنها بر نجومي احکام ساختن مترتب

 :انددسته چند خود

 تصاالتا بشرط کواکب که معنا اين به باالستقالل احکام اين در مؤثرند اوضاع اين گويندمي که گروهي ـ 1

 هب به که منجمي و است کفر مذهب اين و فسادند و کون عالم کاينات موجد و مدبريند مخصوصه اوضاع و

 نادقهز مذهب اين و است کفر باشد مذهب اين بر مبتني که نجومي علم و است کافر باشد قائل مذهب اين

 .«است بوده طبيعيين و

 کفر ولق اين و عالم ينا در تعالي حق تأثير بريا معدّاتند اوضاع اين که گويندمي که اسالم اهل از گروهي ـ 8

 .نيست ثابت هم حرمتش بلکه نيست،

 خداوند که چندند عالماتي و امارات اوضاع و اتصاالت اين که گويندمي اسالم اهل منجمان از ايطايفه ـ 1

 بر احاديث از بسياري و نيست بعيد صواب و حق از قول اين و داده قرار حوادث اين وقوع بريا عليم حکيم

 اعتقاد اين با که است جايز آيا» که اين آن و است مانده پرسش يک حال اين با.« کندمي لتدال قول اين

 تروايا عالمه، نظر به. «نيست جايز يا فهمدمي عالمات اين از که احکامي به کند اخبار و نويسند تقاويم

 سه سپس وي. تاس ضعيف اسناد حسب به جواز روايات اکثر هرچند هست باب اين در جواز عدم و جواز

 :است کرده بيان موافق و مخالف روايات ميان جمع براي راه

 .انددادهمي بها نجوم علم به عباسيان چون باشد تقيه روي از جواز روايات که آن اول

 .خواند کفر را آن اين از قبل که چيزي باشد «نجوم تأثير به اعتقاد» بر ناظر نهي، روايات که آن دوم

 .باشد شديده کراهت بر محمول نهي، اترواي که آن سوم

 (.189. )«است صواب عين و حق مخّ اند،نموده تحقيق مقام اين در استادي جناب آنچه» ما، مؤلف نظر به

 مؤلف بندي جمع

 و سالفه احاديث از» که است اين آن و کرده بيان را خود گيري نتيجه و ملخص «فذلکه» عنوان در مؤلف

 تنيس اعتماد و وثوق محل کنندمي اعصار اين در منجمان که نجومي احکام که شد وممعل سابقه علماي اقوال

 آن مشکل عمده نهي، روايات از جداي وي، نظر به. «نيست ضرور احکام آن مراعات و تقاويم به رجوع و
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 و باشد خلق همه مواليد به عالم که است ميسّر را کسي» احکامي، چنين صدور صحت، فرض به که است

 و است ناقص کواکب به منجمان دانش که عالوه به. نيست ميسر منجمان براي امري چنين که «است هرظا

 و اشندب دخيل که باشد بسيار کواکب بابت ازين که شايد. »انداطالعبي کواکب از برخي موقعيت از آنها

 .«باشند نشناخته را آنها منجمان

 بر لتوک با باشد داشته که هم فرض به ندارد، پي در هم را نحوست به ظن حتي منجمان، نظر مؤلف، نظر از

 .گمانهاست قبيل اين از خالصي براي محکمي عامل خود که دعاست بر عالوه اين. رست آنها از توانمي خدا

 ساسا بر باب، اين در هم مظالم رد که چنان. بالهاست رفع براي ديگري عامل خود نيز استغفار و گناه ترک

 باب اين در. صدقات ايضا و است باليا بردن بين از براي ديگري عامل رحم صله. کندمي کمک روايات،

 قضاي است، هشتمين وي، شمارش در که ديگر عامل. است آورده السالم عليه عيسي حضرت از روايتي

 به ال،ب فع در را عامل هشت اين باب در تفصيلي بحث وي. بالست رفع اسباب از که است مؤمنان حوايج

 بر که را مجلسي عالمه اختيارات رساله همچنين. دهدمي ارجاع مجلسي عالمه يعني استادي الحيات عين

 وعرج و نمايدمي معرفي آن به مراجعه براي ديگر اثري پرداخته، روزها نحس و سعد بيان به روايات اساس

 .داندمي احوط و اولي را آن به

 :دنويسمي آن از پس و اوست مطلب آخرين اين

 اشرف کامياب نواب مظاهر خورشيد نظر منظور که اميدوارم و را الفائده کثير رساله اين کنممي ختم اينجا به

 و السموات خالق هلل الحمد و. برسد است مأمول غايت که قبول رفيعه درجه به گرديده اعلي ارفع اقدس

 .المهديين الهداة آله و محمد علي الصلوة و االرضين

 آله و هاجرها علي المقدسة الهجرة من االلف بعد مائة و تسع سنة شهور من الثاني اليوم في تماماال وقع قد و

 .التحية و السالم و الصلوة

 .البصر عنه حسر و النظر عنه شذّ ما اال تعالي اهلل بحمد فصحّ مقابلة، بلغ

 .عنه عفي الحسيني، صالح مدمح الحسينية، الباهرة القاهرة الدولة لدوام الداعي الکتاب مؤلف کتب و
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 منقرى عطار مزاحم بن نصر صفين وقعة کتاب منابع

 جعفريان رسول: نويسنده

 1150/  01/  03: سايت روي انتشار تاريخ

 

 ترکيب همقال اين در. است متفرقه روايت تعدادي عالوه به کتاب سه از ترکيبي صفين وقعه کتاب: خالصه

 .است گرفته قرار بحث مورد مآخذ لحاظ به آن محتواي

 مزاحم بن نصر باره در

 که است علويان طرفدار شيعى عراقى مورخ يک( 1( )818 م) منقرى عطار يسار بن مزاحم بن نصر ابوالفضل

 محمد نام به که( 800 - 155 سالهاى) ابوالسرايا قيام در عمرش پايانى سالهاى در علمى، کارهاى بر افزون

 اخبار رحش و داشت شرکت شد، سرپا( ع) طالبابى بن على بن حسن بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن

 که است نوشته ابوالفرج(. 181: نجاشى) تنوش ابوالسرايا و ابراهيم بن محمد اخبار کتاب عنوان با را آن

 (8.)سپرد مزاحم بن نصر به را بازار مسؤوليت ابوالسرايا

 حرکت راياابوالس جلوى بازار سر که نويسد مي بوده غالى رافضى او که اين تأييد با سنى، شناس رجال عجلى،

 مي شيعى را او هم عقيلى(. 1183 ش: الميزان لسان) مأمون نه و است موثق نه او: افزايد مي سپس کرد؛ مي

 شعبه و دارقطنى و ابوحاتم، ابوخيثمه، مانند سنت اهل هاىرجالى بيشتر کرده، نقل حجر ابن که چنان و داند

 آورده 5/819: الثقات در را او حبان ابن عکس، به(. همان) شمرند مي ضعيف شيعى عالئق خاطر به را او

 .است

 يعهش عالمان تأييد مورد نصر اند،کرده تخطئه تشيع، جرم به را وى معموال که سنى شناسان رجال برابر در

 که دارد صريحت حال اين با. ستايد مي االمر صالح الطريقة، مستقيم تعابير با را او نجاشى دليل همين به و بوده

 (.181 -183: نجاشى) کند مي روايت ضعفاء از وى

 يدالحدابى ابن. است داشته وجود نظر اختالف شناسان رجال ميان ،امامى يا است بوده سنى وى که اين در

 غالى شيعه را او حموى و خطيب اما دارد، - الحديث اصحاب رجال من هو و - وى بودن سنى بر تأکيد

 بر تسترى عالمه( 1.)است آن به نزديک چيزى يا امامى تشيع از کنايه که( الغالة من شيعى نصر) انددانسته

 کتابهاى هم آن شاهد. است اماميه به قريب اما عامه از که است ابومخنف مانند وى مذهب که است اداعتق اين
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 نوانع به دارد، قرابت سنى عقايد با که را مزاحم بن نصر توسط شده نقل خبر چند وى. است نفر دو اين

 زيدى ار او ترجيحا سرايا،ابوال با وى همکارى دليل به نهايت در تسترى. کند مي ذکر گرايش نوع اين شاهد

 .کند مي معرفى

 ابن. تاس داشته اعتنا قابل و مستند تاريخى اثر چندين که است عراقى شيعيان از اىحرفه مورخ يک نصر

 حجر قتلم کتاب الجمل، کتاب صفين، کتاب الغارات، کتاب: کند مي ياد شرح بدين وى آثار عناوين از نديم

 کتاب صفين، کتاب الجمل، کتاب عناوين با او اثر چندين از نجاشى( 1(.)ع) الحسين مقتل کتاب عدى، بن

( 9.)لسراياا ابى و ابراهيم بن محمد اخبار کتاب الحسين، مقتل کتاب المناقب، کتاب الغارات، کتاب النهروان،

 سوم و دوم قرن در عراق شيعى مؤرخان مؤلفات در رايج امرى شده، ياد عناوين باره در تأليف رشته اين

 .است

 از يکى - مزاحم بن نصر از بازمانده اثر ترينمهم شايد و اثر تنها -( 1)صفين وقعة آثار، اين ميان در

 ميان رد بعدى برانگيز اختالف و حساس بسيار نبردهاى از يکى از که است نگاريهايى تک ترينباارزش

 در ابکت اين در که است گرانقيمتى عاتاطال خاطر به تنها نه ارزش اين. است رسيده ما دست به مسلمانان

 هاىگارىن تک خصوصا و سوم قرن کتابهاى از بسيارى ساختار که آن خاطر به بلکه آمده، صفين نبرد باره

 .است اهميت داراى دهد، مي نشان را روزگار آن تاريخى

 اسخگويىپ به است الزم بحث، شروع از پيش اما است، صفين وقعة مصادر و منابع در بازبينى مقاله، اين هدف

 است؟ کرده مي چه کتاب يک تدوين براى مؤلف، يک دوم قرن در که بپردازيم پرسش اين به

 آگاهى امر واقعيت بر حدودى تا و کرده مرور را موجود نمونه يک توانيم مي پرسش اين به پاسخگويى براى

 ى،هجر اول قرن دو طى «کتاب» نام به يزىچ نگارش که رسد مي ذهن به رو آن از پرسش اين واقع در. يابيم

 باره در مفصل اثرى نگارش امکان اول قرن همان در که است نبوده چنان و کرده طى را تکاملى دوره چند

 .باشد داشته وجود بينيم، مي چهارم يا سوم قرن در بعدها که کتابهايى بسان تاريخى واقعه يک

 دوم قرن اواخر در تاريخى اثر يک تأليف سير دادن نشان راىب جهاتى از مزاحم بن نصر صفين وقعة مورد

 مزاحم، بن نصر همچون مشهورى مورخ کنيم تصور نخست وهله در است ممکن. است جالب ما براى هجرى

 چهارم لنس از افرادى ميان در گسترده کاوشى با داده، دست به کتاب اين در که سندهايى کثرت به توجه با

 به ابکت اين در شنيده اجدادشان و آباء باره در آنان از که را مطالبى صفين، واقعه در کينمشار از مانده باقى

 .نيست چنين که حالى در. است داده دست
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 بسيار اطالعات حاوى و رسيده چاپ به صفحه 910 در آن متن که کتاب اين بدانيم است الزم روى، هر به

 تدس به را آنها چگونه مؤلف و شده تشکيل مآخذى و بعىمنا چه از است، صفين واقعه از ارزشى با و ريز

 .است آورده

 شکل سىنوي تاريخ رشد به رو بستر يک در ديگر، آثار از بسيارى مانند مزاحم بن نصر صفين وقعة کتاب

 مفصل کتاب تدوين و علمى تاريخنگارى از روشنى تصور آغاز در گرچه که نيرومند بسترى. است گرفته

 افراد ات باشند آن بر کسانى که حس اين. است عالقمند سخت تاريخى اشعار و اخبار آورى جمع به اما ندارد،

 هانامه نمت دارند اختيار در که منابعى البالى در يا بشنوند، آنان زبان از را رخدادها و يافته را واقعه يک درگير

 .گوييم مي سخن آن از که است بسترى همين دقيقا کنند، حفظ خود نزد و آورده دست به را معاهدات و

 رد حتى و هجرى دوم قرن دوم نيمه در که مزاحم بن نصر که کنيم بيرون اذهان از را تصور اين بايد آغاز در

 نابعم از را صفين به مربوط تاريخى اخبار تا باشد بوده آن بر کرده، مي زندگى سوم قرن آغازين سالهاى

 يا و على جبهه در چه صفين، در کنندگان شرکت از مانده باقى نجمپ - چهارم نسل طريق از يعنى پراکنده

 .باشد آورده فراهم معاويه

 مروز،ا مانند درست بودند، نوشته وى اسالف که کتابهايى اساس بر مزاحم بن نصر که است چنان امر واقع

 آنچه از ترستردهگ اثرى خود مالکهاى اساس بر اخبار گزينش با تا است کوشيده و نگاشته را خويش کتاب

 منض او که کند پيدا شاهدى کسى باشد قرار اگر همه، اين با. آورد فراهم است، بوده دست در وى از پيش

 موارد در جز را صراحتى چنين تواند مي سختى به گفت بايد کرده، پيشين کتابهاى از استفاده به تصريح آن

 از ار مطالب شفاهى انتقال نخست وهله در که است صورتى به سند، ارائه و نقل شکل. آورد دست به اندک

 يشترىب آشنايى آثار قبيل اين با انسان که آن از پس اندکى حال، اين با. کند مي وارد ذهن در کتاب به راوى

 - آن از رزودت بسيار شايد و - بعد به دوم قرن نيمه در کم دست آنها مؤلفان کار که يابد مي در کند، مي پيدا

 .است بوده مکتوب منابع از استفاده بلکه شفاهى نقل هن ديگر

 يم شاگردان براى را خويش نوشته شيخ که آنچنان بوده مؤلف شيخِ درس در حضور با گاه استفاده اين

 .است عنوان به را کتابش نام نه و را شيخ نام و نوشتند مي را مطالب آنان، و خوانده

 است گرفته مي - مؤلف يک آثار مورد در کلى يا اثر يک مورد در صخا ى - اجازه استاد، از شاگرد، گاه و

 و ردهک مي چنين اجازه بدون نيز گاه. کند درج خودش کتاب در را آن از مطالبى يا کرده روايت را کتابش تا

 .است آورده مي پديد را خويش اثر ديگران آثار از استفاده با
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 زديکترندن اسالم صدر حوادث به که افرادى: دارد وجود تاريخى آثار قبيل اين تدوين در کلى قاعده يک تقريبا

 اثر هک است ممکن اين ابومخنف، و جعفى جابر تغلب، بن ابان مانند اشخاصى اند،کرده تأليف کتابى و

 منابع آن باغال که متفرقه منابع از را خود اخبار تک تک اما باشند؛ نوشته بعدى آثار با مقايسه در کوچکترى

 اين منابع بيشتر. اندآورده فراهم اند،بوده مطلع حادثه آن از اىگونه به اما اندنبوده تاريخى اثر نگارش هلا

 حضور جنگ در آنان قبيله رهبران يا اند،بوده حادثه آن در درگير پدرانشان يا و خود که هستند کسانى افراد،

 .است رسيده آنان دست هب و مانده باقى قبيله و طايفه در آنها اخبار و داشته

 احيانا و بزرگتر آثار که است ممکن اينان. دورترند اسالم صدر حوادث از که هستند مورخانى دوم، گروه

 بن صرن همين نمونه، براى. است آمده پديد نخست دسته آثار پايه بر آثارشان اما باشند، نگاشته ترىمنظم

 سعد بن رعم صفين کتاب يعنى آنها ترينمهم از کرده فادهاست صفين باره در تاريخى کتاب چندين از مزاحم

 بهره هبود صفين باره در که ديگر مستقيم اثر چند از وى آن، بر عالوه. است نشده ياد مأخذى هيچ در اسدى،

 .است کرده اقتباس شده مي مربوط صفين به مستقيم غير که ديگر آثار از هم را اخبار باقى و برده

 .برويم صفين وقعة سپس و صفين اقعهو سراغ به اکنون

 چهارم قرن نخست نيمه تا صفين به مربوط نگاريهاىتک

 بايست يم داشته، اهميت اندازه چه تا مبحث اين و شده نگاشته آثارى چه صفين باب در بدانيم که اين براى

 جودو صفين باره در ىنگارتک نگارش به چهارم تا دوم قرن در اسالمى تاريخنگارى در که وافرى عالقه به

 دنبو داغ و عراق در تشيع نيرومند حضور آن اصلى سبب که عالقه اين محصول. کنيم مي اشاره داشته،

. باشد مي باره اين در کتاب عنوان چندين تأليف است، بوده مخالفانش و آنان ميان تاريخى - کالمى مباحث

 و نجاشى م،ندي ابن. است شده نگاشته مزاحم بن رنص از پس و پيش صفين باره در چند آثارى ترتيب بدين

 :اندکرده ياد شده، نوشته صفين باره در که زير هاىنگارى تک از ديگران و طوسى

 (181: نجاشى رجال( )181 م) جعفى يزيد بن جابر صفين، کتاب.  1

 (3()11: نجاشى رجال( )111 م) تغلب بن ابان صفين، کتاب.  8

 رجال ،109: نديم ابن فهرست( )193 م) ازدى سليم بن مخنف بن سعيد بن لوط فابومخن صفين، کتاب.  1

 (801: طوسى فهرست ،180: نجاشى

 (111: نديم ابن فهرست( )803 م) واقدى عمر بن محمد صفين، کتاب.  1
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 از 1/111: االستيعاب ،111: نجاشى رجال( )801 ،801 م) کلبى سائب بن محمد بن هشام صفين، کتاب.  9

 (.است کرده نقل ارطاة بن بسر حال شرح در کتاب ناي

 ،181: نجاشى رجال ،101: نديم ابن فهرست( )818 م) منقرى يسار بن مزاحم بن نصر صفين، کتاب.  1

 (889: طوسى فهرست

 (101: نديم ابن فهرست( )881م) بشر بن اسحاق صفين، کتاب.  3

 (188: نديم ابن فهرست( )818 م) العطار عيسى بن اسماعيل ابواسحاق صفين، کتاب.  1

 (819: نديم ابن فهرست( )819 م) شيبه ابى ابن محمد بن عبداهلل صفين، کتاب.  5

 (1/110: النبالء اعالم سير) ،(813 م) جعفى سليمان بن يحيى صفين، کتاب.  10

 (13: ىطوس فهرست ،11: نجاشى رجال( )811 م) ثقفى سعيد بن محمد بن ابراهيم صفين، کتاب.  11

 (111: نجاشى رجال( )851 م) دينار بن زکريا بن محمد الصغير، صفين کتاب و الکبير صفين کتاب.  18

 (111: نجاشى رجال( )سوم قرن اواخر) قابوسى سعيد بن منذر بن محمد بن منذر صفين، کتاب.  11

 (1()810: نجاشى رجال( )118 م) الجلودى احمد بن يحيى بن عبدالعزيز صفين، کتاب.  11

 (33: العلماء معالم) حلوانى احمد بن محمد بن حسين ابوعبداهلل صفين، کتاب.  19

 دو) 9/135 ،193 ،191 ،8/51: االصابه) ،(811 م) الهمدانى ديزيل بن حسين بن ابراهيم صفين، کتاب.  11

 نهج رحش در مکرر دالحدي ابى ابن( بوده ديزيل بن ابراهيم صفين کتاب در که جعفى جابر از نقل اخير مورد

 البداية در کثير ابن عالوه و کرده نقل آن از( 891 ،9/819 ،1/51 ،110 ،831 ،815 ،899 ،811 ،8/888) البالغه

 که است نوشته اشتباها بزرگ آقا( 11/31البداية) است خوانده کبير را او کتاب و کرده نقل مطلبى النهايه و

 (.19/98: ذريعه) است ردهک نقل صفين وقعة در وى از مزاحم بن نصر

 که ودهب هم ديگرى آثار که دانيم مي اما. است شده برده نام هاآن از کتابشناسى منابع در که است آثارى اينها

 .است اسدى سعد بن عمر کتاب جمله آن از و نشده آنها از يادى

 که تاس صفين کتاب کي هم بخش آن زيرا. افزود مجموعه اين به هم را طبرى صفين بخش بايد عالوه به

 .است گرفته قرار بزرگ تاريخى مجموعه يک در
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 مزاحم بن نصر صفين وقعة منابع

 اثر اين. است دهمان برجاى و شده تأليف صفين نبرد وقايع باره در که است مفصلى اثر تنها صفين وقعة کتاب

 مي عاطب. است بوده عساکر ابن و الحديد ابى ابن مانند بزرگ مورخان از برخى استفاده مورد تاريخ طول در

 از هايىبخش خود نوبه به که آورد حساب به نوع اين از اثر دومين هم را طبرى تاريخ صفين بخش بايست

 .است کرده حفظ ما براى را باب اين در ديگرى روايات و ابومخنف صفين کتاب

 به ديگر ىبرخ از و تفصيل به آنها از خىبر از. است برده بهره مختلفى کتابهاى از اثر، اين در مزاحم بن نصر

 مه با را آنها نقلهاى معدودى موارد در تنها و کرده روشن تفکيک به با موارد اين وى. است کرده نقل اجمال

 عمرو» نقلهاى مورد يک در مثال، براى. است بوده معمول دوره آن مورخان ميان در که کارى آميزد، مي در

 از قلمست منبع سه کتاب اسناد ساير به توجه با که را «عبيداهلل بن محمد و دىاس سعد بن عمر شَمِر، بن

 .است داده انجام هم ديگر موارد در که است کارى اين( 111: وقعه) است آميخته هم در هستند، يکديگر

 فادهستا زمينه اين در بزرگ اثر دو از مزاحم بن نصر صفين وقعة کتاب کلى طور به گفت، بايد همه اين با

 هم وى هک اسدى سعد بن عمر صفين کتاب ديگرى و جعفى يزيد بن جابر صفين کتاب نخست. است کرده

 استفاده هم ديگر آثار از آنها بر عالوه نصر. است برده کامل استفاده ابومخنف صفين کتاب از خود نوبه به

 .کنيم مي فهرست را وى منابع آثار، آن از گرفته صورت نقلهاى تعداد ترتيب به ما که کرده

 اسدى سعد بن عمر صفين کتاب.  1

: دارد را جمالت اين وى باره در ابوحاتم. است شده ياد ندرت به رجالى کهن کتابهاى در سعد بن عمر از

 سعد بن] ليث و( 111 يا 185 م) شيبانى[ ابواسحاق] ،(111 يا 113 ،119 م) اعمش از اسدى، سعد بن عمر

 نقل او، غير و اشج ابوسعيد وى از. کند مي نقل[ 119 يا 113 م عبدالرحمن بن] خصيف و[ 139 م اصفهانى

 .کنند مي

 عةالشي عتق من قديم شيخ: داد پاسخ. پرسيدم اسدى سعد بن عمر باره در پدرم از: گويد مي عبدالرحمن

 آثار در وى رهبا در ديگرى مطلب هم ذهبى رسد مي نظر به(. 1/118: التعديل و الجرح. )الحديث متروک

 ميزان) ثالحدي متروک: ابوحاتم قال بغيض، شيعى االعمش، عن سعد، بن عمر: نويسد مي تنها و نيافته رجالى

 از وى جاآن از(. 8/113: مغنى: بنگريد و. است شده تکرار 9181 ش لسان، در مطلب اين(. 1/155: االعتدال

 از هم اعمش او شيخ. نمايد مي عادى امرى وى تشيع ،دارد ريشه قبيله اين در تشيع و است اسد بنى طايفه

 .آيد مي شمار به عراقى شيعيان جزو و است طايفه همين
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 هک يکبار. است نشده اسدى سعد بن عمر از يادى گذشت، آنچه جز به دسترس در شيعى و سنى منابع در

 وقاصابى بن سعد بن عمر وى که است کرده تصور کرده، نقل 93: المهموم فرج در وى از روايتى طاوس ابن

 (5.)است

 م) مزاحم بن نصر طبقه ميان واقع، در و است( 181 م) جعفى جابر شاگردان طبقه هم اسدى سعد بن عمر

 نيمه در بيشتر که آيد مي دست به چنين وى مشايخ از برخى از گرچه دارد، قرار جعفى جابر طبقه و( 818

 .دانيمنمى او باره در چيزى اين زا بيش. باشد بوده فعال دوم، قرن نخست

 به ممزاح بن نصر که است مطالبى نقلها، آن عمده که است مانده برجاى منابع در وى از نقلهايى حال، اين با

 .است آورده صفين وقعة کتاب در وى از نقل

 دو در کم دست. است داشته صفين باره در مفصل کتابى اسدى سعد بن عمر که آيد مي دست به نقلها اين از

 ،(181) ضااي سعد بن عمر کتاب فى و: مورد يک در. است برده بکار را سعد کتاب تعبير مزاحم، بن نصر مورد

 در معاويه با را على امام معاهده متن مورد، اين در که( 901) سعد بن عمر کتاب فى و: ديگر مورد در و

 .است کرده نقل حکميت جريان

 تفصيل به و بوده مزاحم بن نصر اختيار در متن اين و داشته صفين کتاب وى که نيست ترديد جاى اين بنابر

 .است کرده نقل آن از

 به وجهت با او مهم منبع ميان اين در. است کرده استفاده مختلفى منابع از خود نوبه به هم سعد بن عمر طبعا

 کرده قلن وى که مطالبى قايسهم با مطلب اين. است بوده ابومخنف صفين کتاب دارد قرار آن در که اىطبقه

 بوده هاکتاب از نقل در که روشى به بنا - آورده را وى سند و انداخته او سند ابتداى از را ابومخنف نام عمدتا و

 .آيد مي دست به - شدنمى ذکر او نام ديگر:« قال» با موارد بقيه در و آوردند مي را مؤلف نام اول مورد در و

 اريخت در طبرى که چهآن برابر چندين گفت، توان مي ابومخنف، از سعد بن عمر اىنقله حجم به توجه با

 اىبرج اسدى سعد بن عمر کتاب طريق از و مزاحم بن نصر در کرده، حفظ ابومخنف صفين کتاب از خود

 .است مانده

 اسدى سعد نب عمر صفين کتاب منابع صفين، وقعة در سعد بن عمر از شده نقل موارد بيشتر در خوشبختانه

 رخىب از هم او که آيد مي دست به چنين منابع اين از. پرداخت آنها ارزيابى به حدودى تا توان مي و شده قيد

 از فينص باره در را رواياتى هم پراکنده طور به که است محتمل که چنان است، کرده استفاده مکتوب آثار از

 .باشد آورده فراهم سوى آن و سوى اين
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 قعةو کتاب سوم يک از بيش که دهد مي نشان آمده صفين وقعة در سعد بن عمر از نقل به که مطالبى حجم

 در را عدس بن عمر منابع از فهرستى اينجا در. است شده گرفته اسدى سعد بن عمر صفين کتاب از صفين

 :دهيم مي دست به مزاحم بن نصر صفين وقعة از نقل به طبعا او صفين کتاب

 - 108 ،811 - 811 ،811 - 818 ،810 - 883 ،101 - 100 ،9 - 1: حصيره بن حارث عن سعد بن عمر

 در. است رسيده اسدى سعد بن عمر کتاب به ابومخنف صفين کتاب از موارد اين همه) 191 - 191 ،101

 (.83 ،9/81: طبرى تاريخ: بنگريد مثال براى. است ابومخنف به متعلق سند واقع

 بدون: وعلة بن نمير عن نصر) 158 - 151 ،11 - 83 ،3: الشعبى عامر عن علةو بن نمير عن سعد بن عمر

. 91 ،9/19: طبرى: بنگريد. است ابومخنف صفين کتاب به متعلق سند) 915 - 911 ،(سعد بن عمر نام از ياد

 .(است شده ياد ابومخنف نمير، و سعد بن عمر ميان واسطه 111 ص در

 11 ،5 - 3: مخنف بن حمدم از سعيد بن يحيى از سعد بن عمر

 131 - 111 ،91 - 90 ،11 - 13: باسناده سعد بن عمر

 عن و، عمر: نصر: عبارت در) 890 - 813 ،111 - 111 ،108 - 101 ،51 - 19: روقابى از سعد بن عمر

 عن ابيه عن ورق، ابى عن) 838 - 831 ،([(10)التفسير صاحب الکوفى] الهمدانى[ حارث بن عطية] روقابى

 (9/11: طبرى تاريخ: بنگريد اوست، صفين کتاب در ابومخنف به متعلق سند اين( )11()اباايوب يدعى له مّع

 58: الکنود ابى عبيد بن عبدالرحمن از حصيره بن حارث و يزيد بن اسماعيل از سعد بن عمر

 59 - 51: حارث بن زکريا از مخنفابى از سعد بن عمر

 990 - 918 ،810 - 895 ،51 - 59: سىالعب ابوزهير حدثنى: سعد بن عمر

 100 - 51: طريف بن سعد از سعد بن عمر

 110 - 191 ،183 - 181: نباته بن اصبغ از طريف بن سعد از سعد بن عمر

 181 ،101 - 108: حصيره بن حارث از عبدالرحمن از سعد بن عمر

 991 - 991 ،183 ،181 - 189 ، 111 - 101: سعد بن عمر حديث فى و

 111: سليم بن ليث از سعد، بن عمر

 118 - 111 ،111 - 110 ،181 - 111: احمر عوف بن عبداهلل از يزيد بن يوسف از سعد بن عمر
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 (قطن؟ بن خالد قال و) 199 - 198 ،189 - 181: قطن بن خالد بن يزيد از سعد بن عمر

 183 - 181: ايضا سعد بن عمر کتاب فى و

 ثنىحد ،[سعد بن] عمر قال عبداهلل، بن محمد و سعد بن عمر و شَمِر بن عمرو: مزاحم بن نصر ابوالفضل قال

 111 - 111: الکنودابى عبيد بن عبداهلل عن الوالبى، کعب بن الحارث عن االنصار من رجل

 هو و - رجل عن عمر) 115 - 111 ،119: سليم بن مخنف ابن عمه عن - ابامخنف يعنى - رجل عن عمر

 ابى عن رجل عن سعد بن عمر) 191 - 115 ،[(نوف بن جبر] الوداک ابى عن وعلة، بن نمير عن - ابومخنف

 (الوداک

 110 - 119: الثقفى مرة بن يعلى بن عبداهلل بن عمر حدثنى: سعد بن عمر

 (9/11: طبرى) 111 - 111(: عرينه من رجل) العرنى[ الجوين] حبة عن االعور مسلم حدثنى: سعد بن عمر

: على عن ىالعرن حبة عن[ الکوفى البراد المالئى الضبى کيسان بن مسلم] المالئى مسلم حدثنى سعد بن عمر

113 - 111 

 111: نباته بن اصبغ از کلبى از سعد بن عمر

 198 - 191: عبديغوث بن عمار بن عبداهلل عن ارطاة بن حجاج از سعد بن عمر

 191 - 199: سنان بن صالح از العبسى زهير ابى از مردى، از سعد، بن عمر

 118: حرّة ابو از مردى، از سعد، بن عمر

 813 - 811 ،131 - 138: الصلت بن خارجة آل من مردى: از سعد بن عمر

 ،119 مورد مثل ظاهرا) 111 - 111: مخنف بن محمد عمش از پدرش، از سماه، قد «رجل» از سعد بن عمر

111) 

 151: عاصم بن عبداهلل از سعد بن عمر

 (18)800 - 153: خليفه بن محل از المجاهد، بىا از سعد بن عمر

 801 - 801: ابيه عن جندب، بن عبداهلل عن رجل حدثنى: سعد بن عمر
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 با قاعدتا) 803 - 801: الحضرمى از صادق،ابى از ،[خالد ابى ابن يعنى] يزيد بن اسماعيل از سعد بن عمر

 (10 ،91 ،11 ،9/11 طبرى، تاريخ: بنگريد ابومخنف صفين از استفاده

 تاريخ: بنگريد) 819 - 811: معاويه بن يزيد مولى قاسم از جابر بن يزيد بن عبدالرحمن از سعد بن عمر

 (.است کرده نقل آن طريق از ابومخنف که سند همين 9/11 طبرى،

 881 - 888: زهرى از ابويحيى: قال سعد بن عمر

 889 - 881: السلمىا سنان ابى عن طلحه، بن محمد عن يحيى،ابى عن سعد، بن عمر

 911 - 981 ،(عبداهلل بن جندب عن) 180 - 115 ،818(: ابيه عن) جندب، بن عبدالرحمن از سعد، بن عمر

 حديث فى و: نصر قال) 811 - 818 ،811 ،811 - 818: وهب بن زيد عن اعين، بن مالک عن سعد بن عمر

 عن رجل حدثنى و نصر،) 151 ،181 - 181 ،891 ،890 - 815 ،(وهب بن زيد عن اعين بن مالک عن عمر

 به متعلق اصل در هم سند اين) 191 - 190 ،(سعد بن عمر نام از ياد بدون. وهب بن زيد عن الجهنى مالک

 وهب بن زيد که است گفتنى( )11 ،9/19: طبرى تاريخ: بنگريد نمونه براى. است بوده ابومخنف صفين کتاب

 (.اوست کتاب همان از غالبا مطالب اين هک داشته( ع) اميرالمؤمنين خطب کتاب خود

 811 - 819: ابيه عن[ 111 م کوفى محاربى] عبدالرحمن بن عبدالرحيم از سعد بن عمر

 - 831 ،(9/88: طبرى تاريخ:  نک االشتر، مولى عن) 899 ،891 - 890:  خديج بن فضيل از سعد بن عمر

 طريق از که ابومخنف به متعلق سند) 981 - 981 ،(افتاده سعد بن عمر نام) 151 - 150 ،811 - 819 ،810

 (.95 ،9/15: طبرى تاريخ: بنگريد کند، مي نقل خود صفين کتاب در را صفين وقايع آن

 899 - 891: النخعى الصياح بن حرّ از سعد، بن عمر

 991 - 990 ،918 ،905 ،113 - 131 ،115 ،899: اسحاق بن محمد از سعد بن عمر

 891 - 893: الخثعمى ابوعلقمة دثناح: قال سعد، بن عمر

 نقل اين( )895 - 891: االحمسى جابر بن عبداهلل بن عبدالسالم عن ،(عمرو: اصل در) سعد بن عمر عن: نصر

 عمر طريق از بايد موارد ساير قياس به و است آمده 9/89: طبرى تاريخ در سند همين با ابومخنف طريق از

 (.باشد رسيده مزاحم بن نصر دست به سعد بن
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 850 ،(التيمى الصلت ابى عن رجل حدثنى) 813 - 811 ،818 - 811: التيمى ابوالصلت حدثنى: سعد بن عمر

 سند( )ثعلبة نب اهلل تيم بنى من الحى اشياخ سمت: قال التيمى الصلت ابى بن يزيد بن الصلت حدثنى) 851 -

 (11 ،9/18: طبرى تاريخ: بنگريد. اوست صفين کتاب در ابومخنف به متعلق

 831 - 811 ،818 - 811: مخنف بن عبدالرحمن حدثنى قال زهير، بن الصلت حدثنا: قال و عمر فحدثنا: نصر

 811 - 813 ،(سعد بن عمر نام بدون) 111[: السبيعى] اسحاق ابى بن يونس حدثنى سعد، بن عمر

: طبرى: بنگريد ومخنف،اب صفين کتاب از) 811 - 813(: 100 م) النضرى حبة بن سويد از سعد بن عمر

9/11) 

 ابومخنف، از) 851 - 858: العجلى عبدالرحمن بن محرز عن وائل، بن بکر من رجل حدثنى: سعد بن عمر

 (9/19: طبرى: بنگريد

 851 - 859: الشعبى عن جابر عن رجل حدثنى: سعد بن عمر

 851 - 851: بدر بن زيد عن ه،علقم بن يزيد عن العبدى، القاسمابى بن جيفر عن رجل اخبرنى: سعد بن عمر

 (9/11: طبرى: بنگريد ابومخنف، از)

 101 - 100: مسلم بن زبير از سعد بن عمر

 101 - 101: الذهلى حيان بن براء از سعد بن عمر

 103 - 101: ثعلبة بن قيس بنى من البکرى لقيط بن عتاب اخى ابن حدثنى: سعد بن عمر

 (شده هم داخل سند) 119 - 111....: جابر عن شَمِر، بن عمرو و سعد بن عمر نصر،

 115 - 113: جزرى عبدالواحد بن خالد حدثنى: سعد بن عمر

 115 - 118: اَنْعُم بن االفريقى عن ابى، صديق حدثنى: سعد بن عمر

 113 - 111: اعمش از سعد، بن عمر

 911 ،131 - 115: على مقدمة على کان و الحارثى نضر بن زياد عن الشعبى عن مجالد حدثنى سعد، بن عمر

- 911 

 (است کرده نقل او از واسطه با ديگر موارد در مورد، دو) 151 - 113: شعبى از سعد بن عمر
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 193 - 191: عبداهلل بن عبدالرحمن از سعد بن عمر

 111 - 118: الکندى عبداهلل بن اجلح از سعد بن عمر

 ،(الوداکابى عن) 980 ،131 - 131: وعله بن نمير عن سعد، بن عمر

 133 - 131: ربيعه بن عمار عن ابوضرار حدثنى: سعد بن عمر

 155 - 153: سلمة بن شقيق عن رجل عن سعد بن عمر

 905 - 901(: معاويه با امام معاهده متن) سعد بن عمر کتاب فى و: نصر

 911 - 905[: السبيعى: شايد] الشيبانى ابواسحاق حدثنى: سعد بن عمر

 اسماعيل عن) 911 - 918 ،918 - 911(: الجرمى ربيعة بن عمارة عن) الکلبى نابج ابى عن سعد بن عمر

 990 - 911 ،918 - 911 ،(سميع بن

 (99: طبرى: بنگريد ابومخنف، صفين کتاب از) 911: االودى يزيد بن ابوعبداهلل حدثنى: سعد بن عمر

 در که است ابومخنف مشايخ از يکى صقعب) 915: جحيفه ابى بن عون از زهير بن صقعب از سعد، بن عمر

 اشدب ابومخنف از بايد هم نقل اين اين، بنابر( است شده نقل او از ابومخنف طريق از چندى اخبار طبرى

 (.است نيامده طبرى تاريخ در گرچه

 981 - 980: شعبى عن يزيد بن اسحاق عن سعد، بن عمر

 (9/18: طبرى: بنگريد ابومخنف، صفين کتاب از) 911 - 911: فائشى عاصم بن عبداهلل حدثنى: سعد بن عمر

 190 - 118 ،111 - 181: سعد بن عمر حدثنا: نصر

 118 - 115: رجاله عن سعد بن عمر حدثنا: نصر

 191( 111 - 119 ظاهرا و) 111 - 118 ،119 - 111: سعد بن عمر حديث الى رجع ثم

 193(: است سعد بن عمر کتاب مبنا که اين به اشاره باز شايد) االول الى باسناده الحديث رجع ثم

 901 - 901 ،901 - 900 ،151 - 115 ،801: سعد بن عمر حديث فى و

 ،111 - 103 ،100 - 855 ،831 - 839 ،831...(: يا جابر کتاب از نقل از بعد) سعد بن عمر حديث فى و

110 - 118 
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 (138 ص لاو مورد يعنى باال اسناد همان شايد) 131 - 138: باسناده سعد بن عمر

 نصر: سند اين با طوالنى بسيار نقلى) 111 - 151 ،( الکندى عتبة بن محمد عن رجل عن نصر) 151 مورد دو

 که سعد بن عمر نام ديگر، موارد قياس به و زياد احتمال به( يحيىابى بن عبداهلل عن اسحاق بن محمد عن

 سبک هب نقل اين. است افتاده سند اين در ،بوده اسحاق بن محمد يعنى سعد بن عمر منبع و نصر ميان واسطه

 (.است ديگر هاىجاى در اسدى سعد بن عمر مطالب همان

 هب مربوط نوعى به اما گمنام افراد از گهگاه اسدى، سعد بن عمر آيد، مي بر موارد اين اسناد از که طور همين

 مانند کتاب صاحب حتى و سسرشنا و نام به اشخاص از هم ديگرى موارد در. کند مي نقل صفين واقعه

 .است کرده نقل مطالبى اسحاق بن محمد

 ومس يک قريب که دهد مي نشان است متوالى صفحه چندين تا موارد از برخى که صفحات اين باالى حجم

 .است شده روايت سعد بن عمر کتاب از کتاب

 اسدى سعد بن عمر صفين اصلى منبع ابومخنف «صفين کتاب»

 بوده نصفي وقعة در مزاحم بن نصر منابع از يکى ابومخنف صفين کتاب الواسطه مع رطو به ترديد بدون

 مرع از پس از نصر که سندهايى که آن مطلب شاهد. نيست اسدى سعد بن عمر جز کسى واسطه اين. است

 صفين بخش در عينا هايىبخش و کرده نقل ابومخنف که است سندهايى مانند عينا آورده کتابش در سعد بن

 :سندها ميان شباهت در مثال براى. است آمده ابومخنف از نقل به طبرى تاريخ

 153: صفين وقعة: خليفه بن المحل عن المجاهد، ابى عن سعد، بن عمر: نصر

 3 - 1: طبرى تاريخ: خليفه بن المحل عن المجاهد، ابى عن ابومخنف،: طبرى

 کتاب رد توانسته مي سند، اين با صفين از حثب سير اما نيست، يکى شده نقل مطلب مورد، اين در البته

 .است شده نصر صفين وقعة وارد آنجا از و آمده سعد بن عمر کتاب به که باشد بوده ابومخنف

 ستا اسنادى جزو هم الکنود ابى عبيد بن عبدالرحمن عن راشدابى بن سليمان از ابومخنف سند طور همين

 کرده نقل ابومخنف کتاب از را آن مطالب يقين به و کند يم نقل مطالبى آن طريق از سعد بن عمر که

 (11.)است
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 115 ،818) کرده نقل مطالبى «ابيه عن جندب، بن عبدالرحمن» عنوان تحت سعد بن عمر که سندى همچنين

 ،9 ج طبرى، تاريخ) کند مي نقل را صفين رخدادهاى آن طريق از ابومخنف که است سندى همان( 180 -

 .است آمده طبرى در هم ديگرى نقلهاى سند ناي با(. 10 ص

 حاصل. داديم ارجاع طبرى به همانجا و کرديم اشاره سعد بن عمر منابع بخش در را هانمونه اين از بسيارى

 خود تاريخ در وى از طبرى که آنچه بر عالوه ابومخنف، صفين کتاب از اىعمده بخش که است آن بحث اين

 با اما ندارد، را ابومخنف نام موارد غالب در موارد اين. است مزاحم بن صرن صفين وقعة در داشته، نگاه

 ساسا بر صفين، کتاب در ابومخنف اسناد با آنها مشابهت و داده دست به سعد بن عمر که اسنادى مالحظه

 .کرد مشخص را موارد آن توان مي طبرى، هاىداده

 معموال که است همين رسد مي نظر به امر بدو در آنچه. است شده حذف ابومخنف نام چرا نيست روشن

 قلن سرهم پشت که آن بر مشروط بعد دفعات و آورد مي را ابومخنف نام يکجا در سعد بن عمر مانند کسى

 هنوشت در اما بوده معقول سعد بن عمر کتاب اصل در است ممکن رويه اين. کندنمى او از يادى ديگر کند،

 دشوارى خنفابوم نام نبودن با افتاده، نقلها ميان فاصله و شده استفاده هم ديگرى کتابهاى از که مزاحم بن نصر

 .است کرده ايجاد

 بن عمر: سند با که 51 ص مورد منهاى هست، ابومخنف نام که موردى چهار در که است اين ديگر مشکل

 طبرى ريختا در مورد اين و) است[ خشيش] حشيش ابى عن حارث بن زکريا عن مخنف ابى عن سعد،

 :است شده افزوده «ابامخنف يعنى» بعد و آمده «رجل عن» ابومخنف جاى به ديگر مورد سه در( نيامده

 119...: مخنف ابن عمه عن - ابامخنف يعنى - رجل عن عمر،

 111...: وعلة بن نمير عن - ابومخنف هو و - رجل عن عمر،

 111: ...مخنف بن محمد عمه عن ابيه عن سماه، قد رجل عن عمر،

 باشد؟ داشته ابومخنف نام نياوردن در تعمدى سعد بن عمر است ممکن آيا

 ديگر منابع در اسدى سعد بن عمر از مانده برجاى نقلهاى

 عراقى، ىشيع مورخان قبيل اين زيرا. باشد داشته هم تاريخى ديگر کتابهاى اسدى سعد بن عمر بايد قاعدتا

 .اندداشته عراق وقايع از ديگر برخى و حسين امام مقتل نيز و( ع) على امام دوران وقايع باره در آثارى همزمان
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 از برخى به اشاره تواند مي مانده برجاى ديگر آثار در اسدى سعد بن عمر از که هايىنقل از هايى نمونه

 (ع) ىعل امام مناقب و( ع) حسين امام نهروان، جمل، جنگ باره در نقلها، اين. باشد داشته او ديگر مؤلفات

 بنابر د،کن مي نقل ابومخنف آثار از عمدتا را مطالب سعد بن عمر که است آن نقلها اين بر غالب ويژگى: است

 .آورد شمار به وى آثار عمده راوى را او بايد اين

 نمير عن سعد بن عمر حدثنا: سند با نهروان باره در سعد بن عمر از مزاحم بن نصر) 10 ،85 ،81: الغارات

 محدث نقل به اما نشده نقل سعد بن عمر از خبر الغارات متن در اينجا در) 185 ،...(الوداکابى عن ،وعله بن

 بن نصر» سند با الغارات از را ناجيه بنى خبر 1/811: شرح در الحديدابى ابن 185: الغارات پاورقى در ارموى

 زا نقل اين اين بنابر. است کرده قلن «ناجيه بنى امر ادرک ممن حدثه عمن سعد بن عمر حدثنى: قال مزاحم

 (.است شده سقط الغارات

( سعيد: اصل در) سعد بن عمر عن العطار مزاحم بن نصر ذکر فيما و(: 11 سال حوادث) 1/900: طبرى تاريخ

 ...(الخيوانى خير عبد ان العلم اهل من أدرک عمن عبداهلل، بن اسد عن

 ابومخنف از سعد بن عمر از پدرش، از مزاحم، بن نصر بن حسين زا مورد سه هر) 59 ،11 ،19: الطالبيين مقاتل

 (.کربالست وقايع باره در

 القلوب هذه ان: روايت کميل، عن خديج بن فضيل عن سعد، بن عمر عن مزاحم، بن نصر) 815: الدين کمال

 (.80: طوسى امالى نيز ؛...اوعية

 عايشه به سلمه ام نامه باره در مخنف،ابى عن دسع بن عمر عن منقرى مزاحم بن نصر) 139: االخبار معانى

 (.بصره سوى به او حرکت وقت

 پاسخ در وهب بن زيد عن منصور، ابى عن مخنف،ابى عن سعد، بن عمر عن مزاحم، بن نصر) 100: الخصال

 در وهب بن زيد کتاب به خود طريق نقل در 131: فهرست در طوسى شيخ( )خدا قدرت باره در پرسشى

 عيدس اشتباه به آنجا در] سعد بن عمر از مزاحم بن نصر آن در که کرده ياد طريقى از على امام هاىهخطب باره

 (.دارد قرار[

 ،(مارالت ميثم عن المکية جبلة عن الرسان، فضيل عن حبيب، بن ارطاة عن سعد، بن عمر نصر،) 115: االمالى

 شعرى هم،ل اشياخ عن سليم، لبنى امام عن مان،ي بن يحيى عن تغلبى، شعيبابى عن سعد، بن عمر نصر،) 158

 بن عمرو عن سعد، بن عمر عن نصر،) 808 ،(روم بالد در اىکنيسه يک در( ع) حسين امام شهادت باره در

 سعد، بن عمر عن نصر،) 900 ،(حسين امام بر جن نوح به راجع سلمه، ام عن ثابت،ابى بن حبيب عن ثابت،
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 هىن و نهروان به رفتن وقت( ع) على امام نزد منجم آمدن به راجع عوف، بن عبداهلل عن يزيد، بن يوسف عن

 چندين سعد بن عمر شده، ياد سند با(. است آمده 93: المهموم فرج در خبر همين( )ساعت آن در رفتن از

 (.111 ،110 ،111) دارد خود صفين کتاب در روايت

 (.حسين امام باره در خبر. آمده سعيد اشتباه به که سعد بن عمر از نصر) 815 - 811: االعمال ثواب

 همان) 115 ،(حسين امام شهادت باره در الزهرى عن معشر، ابى عن سعد، بن عمر نصر،) 111: الزيارات کامل

 (.الحسين على الجن نوح باره در سلمه ام روايت

 الضبى، مسلم عن السدى،ا سعد بن عمر عن نصر) 1/111: کوفى سليمان بن محمد اميرالمؤمنين االمام مناقب

 سعد، بن عمر عن نصر،) 8/115 ،(شمعون دير از ديدار و صفين سمت به خروج خبر باره در العرنى حبة عن

 و اويهمع بر امام لعن خبر روق،ابى بن يوسف عن زهير، بن[ الصعق: اصل در] صقعب و سعيد بن يحيى عن

 (.عاص بن عمرو

 روى) 101 ،(جمل نبرد باره در على بن زيد عن االجلح، عن سعد بن عمر عن مزاحم، بن نصر) 851: الجمل

 نصر،) 103 ،(جمل نبرد از پس امام فتحنامه باره در االسدى عامر عن الصلت ابى بن يزيد عن سعد بن عمر

 در سريع، بن حارث عن همدانى، بشر بن محمد عن عاصم بن عبداهلل عن خالد، ابى عن سعد، بن عمر عن

 (.جمل باره

 عمر عن[ مزاحم؟ بن] نصر بن على بن محمد: روايت سند( )18/839: بحار بنگريد) 11: مفيد شيخ الکافئة

 (.سعد بن

 جاء والذى آيه باره در ليث عن بصرى، اسدى سعد بن عمر عن مزاحم بن نصر) 8/135: التنزيل شواهد

 (.سعيد بن جعفر عن يعقوب عن سعد بن عمر) 8/810( 191: بطريق ابن عمده: نيز و بالصدق،

 115 ،(نهروان باره در سعد بن حکيم عن مسلم، بن عبدالملک عن سعد، بن عمر نصر،) 1/811: بغداد تاريخ

 (.نهروان باره در سلمه بن رافع عن عبداهلل بن جراح عن سعد، بن عمر نصر،)

 (تفسيرى روايت يک انس، عن رجل عن سعد، بن عمر عن مزاحم، بن نصر) 1/191: کثير ابن تفسير

 رقه به امام ورود درباره العرنى، حبة عن االعور، مسلم عن سعد، بن عمر نصر،) 3/811: النهاية و البداية

 (.آمده 113: صفين وقعة در نقل اين. کتاب اهل علماى از بايکى وبرخورد
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 صفين وقعة از عساکر ابن استفاده موارد

 حدثنى عمر،: نصر: »است چنين صفين وقعة در خبر سند. 111 - 118: صفين وقعة) 13/151: دمشق تاريخ

 زياد بن عبدالرحمن عن سعد بن عمر: است چنين دمشق تاريخ در سند و «انعم بن االفريقى عن ابى صديق

 111: صفين وقعة) 11/119 ،(893: صفين وقعة) 81/111 ،(101 - 108: صفين وقعة) 111( «االفريقى انعم بن

( 150: صفين وقعة) 91/111 ،(131 - 130: صفين وقعة) 99/85( 191 - 199: صفين وقعة) 11/93 ،(115 -

 وقعة) 91/101 ،(است آمده «ازدى» «اسدى» جاى به دمشق تاريخ در ،103 - 101: صفين وقعة) 93/111

 (193 - 191: صفين وقعة) 19/198 ،...(- 83: صفين وقعة) 95/183 ،(811: صفين

 فىجع يزيد بن جابر صفين کتاب.  8

 عليه باقر امام اصحاب از( 181 م) جعفى يزيد بن جابر صفين کتاب مزاحم، بن نصر صفين وقعة دوم منبع

. است دهمان برجاى بعدى آثار در کتابها آن مواد از بسيارى که است متعددى آثار نويسنده جابر. است السالم

 مي ظرن به و داده جاى خود کتاب در را جابر صفين کتاب اسدى، سعد بن عمر کتاب از پس مزاحم، بن نصر

 .است کرده حفظ خود صفين وقعة در را کتاب آن عمده بخش که رسد

 قلن به خبر چندين وى، منابع ميان در. کند مي نقل نيز را جابر خبر منبع معمول، طور به موارد، اين در وى

 ،111 ،813 ،801 ،113 ،191: صفين ةوقع) باشد مي السالم عليه باقر امام از نقل به صفين، وقايع باب در

131، 135، 900، 901.) 

( 11)،شَمِر بن عمرو طريق از کتاب اين اما کرده، استفاده جابر صفين کتاب از معمول طبق مزاحم بن نصر

 قيد مرش بن عمرو نام جابر، نام از پيش معمول، طور به اين، بنابر. است رسيده وى دست به جابر آثار راوى

 ىهاي افزوده گهگاه کند، مي روايت را او صفين کتاب و بوده جابر شاگرد که عمرو آن، بر عالوه. شود مي

 جابر کتاب درج بر عالوه و کرده تدوين کتابى هم او که است محتمل. دارد صفين باب در ديگر منابع از هم

 قرار مزاحم بن نصر اختيار در که بوده شمر بن عمرو متن اين و آورده آن در هم را خود هاىافزوده آن، در

 .است گرفته

 بر اما( 19)کرده فهرست مدرسى حسين دکتر استاد را جعفى يزيد بن جابر صفين کتاب از شده نقل موارد

 تابک منابع که اىشيوه همان به اينجا در ما. کند نقل هم را جابر خبر منبع تا نبوده الزم خود، شيوه اساس

 .کنيم مي عمل آورديم، را اسدى سعد بن عمر
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 اين ظاهر) 803 - 801 ،193 - 191: مطلب بن محمد و حسن بن زيد و ،[الباقر] على بن محمد عن جابر

 (است درآميخته هم با را نفر سه اين اخبار که است آن سند

 113: حسن بن زيد عن ،[الباقر] جعفرابى عن جابر

 ،810 ،130 - 115[(: بود على امام کنار در صفين در وى] حذيم يا) حذلم بن الناجى تميما سمعت جابر،

838 - 831، 851 - 859، 131 - 138، 131 - 135، 991 - 995 

 118 - 193 ،111 - 131: صوحان بن صعصعة عن ادهم، بن الحارث عن عامر، عن جابر،

 88 - 111: روايت اين دنباله و 801 - 808: الطفيل ابى عن جابر،

 با هم ديگران نقلهاى جابر، از نقلهاى ميانه در) 811 - 811: االرحبى قدامه بن مالک عن الشعبى، عن جابر

 (است آمده مشخص سند ذکر

 آن جابر، از نقل به شمر بن عمرو جز شخصى که است نقلى تنها نقل، اين) 851 - 859: الشعبى عن جابر،

 ،(ىالشعب عن جابر، عن رجل حدثنى: قال[ سعد؟ بن] عمر عن نصر: است کرده روايت مزاحم بن نصر براى را

 110 ،(صوحان بن صعصعة عن) 113 - 119 ،108 - 101 ،855 - 851

 890: اسحاقابى عن جابر

 900 ،(الحديث بهذا يحدثنا هو و ابوجعفر فبکى) 135 ،119 - 111([: ع) الباقر] جعفرابى عن جابر،

 115 - 111: الزبيرابى عن جابر،

 901 - 901: حسن بن زيد عن جابر،

 995: جابر

 بر که است شمر بن عمرو روايت به جابر از( آمده 851 - 859 صفحه در که نقلى استثناى به) نقلها اين همه

 .است بوده کتاب راوى 185: نجاشى گفته اساس

 چنين نياورده، خود مأخذ عنوان به جعفى جابر از نامى اما کرده نقل شمر بن عمرو را مطلبى که مواردى

 191 ،115 - 111 ،111 - 118 ،115 ،118 - 110 ،185 ،119 - 111 ،839 - 831 ،811 ،138 - 130: )است

 گاه موارد، اين در(. ؟911 - 910 ،983 - 981 ،131 - 133 ،131 - 131 ،115 - 111 ،115 - 113 ،118 -

 .آورد مي را خبرى منبع، ذکر بدون گاه و کند مي ياد را خود منابع عمرو
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 مي درسىم استاد نوشته به و است شده نقل ديگر کتابهاى در صفين جنگ باره در جابر از که ديگرى مطالب

 :است چنين باشد، بوده يزيد بن جابر صفين کتاب از تواند

 در کتاب محقق که چنان «الجعفى سالم» جاى به «الجعفى جابر» بخوانيد) 189 - 181 ،11 - 18: غارات

 (.ستا شده يادآور 181 ص در 1 ش پاورقى

 110 - 1/198: کافى

 181: خصيبى الکبرى الهدايه

 151 - 150: صدوق امالى

 18 - 11: اختصاص

 113 - 95/111: دمشق تاريخ

 8/159: الحديدابىابن البالغه نهج شرح

 85: بصائر مختصر

 :است کتاب همين از جنگ از بعد حوادث باره در هم زير قطعات احتمال به

 58 ،11 - 9/11: طبرى تاريخ

 1/39: الحديدابى ابن البالغه نهج شرح

 !جرجانى صفين کتاب - 1

 اين با آن زا مزاحم بن نصر که است منبعى شده، نقل صفين وقعة در آن از فراوانى به که منابعى از ديگر يکى

 با عبيداهلل بن محمد از( 19: وقعه) مورد يک در تنها. «الجرجانى عن عبيداهلل بن محمد: »کند مي روايت سند

. «الجرجانى عبيداهلل بن عثمان» عنوان با جرجانى از( 10: وقعه) ديگر مورد يک در و شده ياد «القرشى» لقب

 که است آشکار ارجاع نوع از. دانست آنها لقب و نام بايد را اينها باشد نداده رخ استنساخ در اشتباهى اگر

 جرجانى به ملقب هم کتاب آن مؤلف و ستا شده نقل کتاب يک از هست، هم فراوان که شده نقل مطالب

 تاس عبيداهلل بن محمد همين بوده، نصر و جرجانى ميان واسطه که کتاب اين راوى عالوه، به. است بوده

 .است بوده صفين باره در طبعا هم کتاب که چنان(. عبيداهلل بن محمد حدثنى)
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 و سعد بن عمر خذبر خاص، مورد اين در) 13 - 11 ،11 ،83 - 80 ،80 - 19: از عبارتند شده نقل موارد

 ،(«دهنيام ميان به جرجانى از نامى و »عبيداهلل بن محمد و سعد بن عمر عن: شده ترکيب عبيداهلل بن محمد

 ،99 - 98( جرجانى نام بدون عبيداهلل بن محمد و سعد بن عمر نقل ترکيب) 91 - 90 ،90 - 11 ،11 - 11

 - 111 ،111 - 118 ،19 - 18 ،11 - 10 ،(صدقة بن وصالح[ اهللعبد بن] محمد حديث فى و) 95 - 99

113، 119 - 151، 838، 831، 100، 911 - 910 

 .نيست جرجانى از هم نامى و شده سطرى دو نقلى «الحکم عن» عبيداهلل بن محمد از( 11 ص) مورد يک در

 صفين وقعة در موجود ديگر اسناد - 1

 جلوى در که صفحاتى حجم از طبعا. است کوتاه بسيار آمده، اينجا در که ىنقلهاي عمده استثناء، چند منهاى

 .دانست را صفحات مقدار توان مي آمده، اسناد

 آنان هاىنوشته و صحائف از بايد قاعدتا و آيند حساب به مزاحم بن نصر شيخ توانندنمى افراد اين از برخى

 .است ادهافت نامشان که بوده کار در وسايطى يا و برده بهره

 اسماعيل حدثنى: سيف) 3 - 1 ،9: نباته بن االصبغ عن طريف، بن سعد عن عمر، بن سيف ابوعبداهلل: نصر

 ،(ابيه عن طيبه،ابى عن عبداهلل، بن الوليد عن سيف،) 5 ،(الکنودابى بن عبيد بن عبدالرحمن عن عميره،ابى بن

 از ىراو که باشد عميره بن سيف که دارد حتمالا( )الحسين بن على عن المغيرة، بن سليمان عن سيف) 10

 سيف نه آمده، شيعه حديثى منابع در وى از رواياتى( 8/893: االعتدال ميزان) است ديگران و تغلب بن ابان

 (.معروف کذاب راوى عمر بن

 1 - 9: عتبه بن عبداهلل بن عون عن محمد بن الفيض: نصر

 19 - 11: مرثد بن کردم بن عبداهلل: نصر

 95 صدقة، بن صالح و[ عبيداهلل بن] محمد حديث فى و) 95 - 99 ،99: صدقه بن صالح حديث فى و: صرن

- 10، 18 - 11، 11 - 11، 33 - 10، 10، 11 - 19 

 33 - 31: رستم بن زياد عن ،غنى بن عطية عن مزاحم، بن نصر ابوالفضل قال

 بن يونس عن: نصر) 111 ،111: يزيد بن الرحمنعبد عن( 11)السبيعى، اسحاقابى بن يونس ابواسرائيل: نصر

 ربناب. اسحاقابى بن يونس حدثنى سعد، بن عمر: نصر: است چنين سند 813 ص در(. السبيعى اسحاق ابى

 اسحاق ابى بن يونس. )باشد بوده اسدى سعد بن عمر کتاب از هم اين از قبل مورد دو دارد احتمال اين
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 کتاب از را هانقل اين سعد بن عمر که است محتمل و( 1/931: ىطبر) است ابومخنف مشايخ از سبيعى

 عن] نصر: تاس چنين سند اين بنابر. است نيامده طبرى در شده ياد خبر گرچه باشد گرفته ابومخنف صفين

 .(السبيعى اسحاقابى بن يونس حدثنى[ مخنف ابى عن سعد، بن عمر

 111: السالم عليه على عن آبائه، عن لى،ع بن زيد الحسين ابى عن( 13)خالد، بن عمرو: نصر

 هرثمة عن عبيدة،ابى عن التميمى، ابوحيان قال( 11)،[کوفى تميمى] سالم بن مصعب حدثنى[: نصر: ظ] قال

 ،(جحيفة ابى عن الکندى، عبداهلل بن االجلح حدثنا سالم، بن مصعب) 111 ،110: سليم بن

 118: ابيه عن کثير، بن الحسن نع( 15)،[قيسى يا] العبسى حکيم بن سعيد: نصر

 ،119 - 111: عقيصا به المعروف التيمى ابوسعيد قال ثابت،ابى بن حبيب عن( 80)سياه، بن عبدالعزيز: نصر

819، 811، 181، 181 

 و ابومخنف به متعلق سند) 119: الحضرمى سليمان ابيه عن عمرة ابى عن عبدالرحمن، بن عبداهلل عن نصر،

 (.9/11: طبرى تاريخ: بنگريد. اوست صفين کتاب

 صفين کتاب از بايد نقل اين) 800: الکنود ابى عبيد بن عبدالرحمن عن( 81)راشد، ابى بن سليمان حدثنا نصر

 .(است آورده را صفين به مربوط هاىنقل سند همين از که باشد ابومخنف

 ميان[ عميره] عمر بن سيف نام 3 - 1 ص مورد مانند شايد) 801: الشعبى عن عميرة،ابى بن اسماعيل: نصر

 (.باشد افتاده عميرهابى بن اسماعيل و نصر

 819: وائل بن بکر من شيخ عن عوف، بن االرقم بن يونس حدثنى( 88)المسعودى، ابوعبدالرحمن: نصر

 حديث دو 181 ،811) 811: على عن حدثه عمن العجلى، حسان بن عبدالواحد عن( 81)الربيع، بن قيس: نصر

 (.صفين به مربوط غير و

 ابى رفمط بن يحيى عن ثعلبه، بن قيس بنى من صالح بن المثنى حدثنى: قال عبدالرحمن،ابى عن: نصر

 811: صفين على مع شهد العجلى االشعث

 اسماء عن رجاء،ابى بن زيد عن حصيره، بن الحارث عن المزنى، صباح عن( 81)يعلى، بن يحيى عن: نصر

 .نباته بن االصبغ عن حزور بن على عن[ يعلى بن] يحيى عن) 181 - 188 ،188 - 180: الفزارى الحکم بن

 (.است شده نقل وى از هم حديث دو 811 و 813 ص در
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 صفين وقعة کتاب در کوتاه حديثى بخش دو

 ثحدي چند تا است کرده کوشش عمار، ديگرى و معاويه باره در يکى کتاب، از بخش دو در مزاحم بن نصر

 اب بخش دو اين. مالمت در احاديثى عمار باره در و مذمت در احاديثى معاويه باره در طبعا. کند نقل را مسند

 .است دهش نقل سند با روايى کتابهاى ديگر بسان احاديث تک تک و است متفاوت کتاب هاىقسمت ساير

 روايات دوم بخش و آمده 881 - 811 صفحات در که اوست مذمت در رواياتى نقل و معاويه به مربوط بخش

 .است آمده 181 - 181 صفحات در که صفين در او شهادت خبر ادامه در و عمار فضائل به مربوط

 اين طبعا. دارد نظرهايى اظهار خود از مزاحم بن نصر اندکى، موارد در که کنيم اشاره است مناسب پايان در

 متنى ارهب در اشاراتى گهگاه حال، اين با است، - طبرى مانند افرادى و - نويسندگان قبيل اين مشى برخالف

 يجرح لم عليا ان قيل قد و) 111 ،118 ،113 ،10: صفحات اين در است جمله آن از. دارند کنند مي نقل که

 (.قط

 مکتوب منبعى پاى حتما آيد، مي خبرى سندى هيچ بدون و شود مي ذکر نصر نام وقتى که داشت توجه بايد

 115 - 113 ص مورد و 181 - 181: صفحات نمونه براى. است رفته ميان از آن مشخصات که بوده ميان در

 اخبار قياس به و افتاده راوى نام معموال موارد قبيل اين در.... على قال اليوم هذا فى و: نصر قال: عبارت اين با

 .نيست سعد بن عمر جز کسى منبع بعدى،

 

 ها پاورقي

 شيخ که چنان ،(101: فهرست) است دانسته( 193 - 50) ابومخنف طبقه هم را او اشتباه به ظاهرا نديم ابن( 1

 تاريخ با که داند مي( 113 ،111 م( )ع) باقر امام اصحاب از را او هم( 1111 ش ،113: طوسى رجال) طوسى

 .است ناسازگار 818 سال يعنى نصر درگذشت

 199 ص الطالبيين، مقاتل( 8

 195 ص ،10 ج الرجال، قاموس: بنگريد( 1

 101 نديم، ابن فهرست( 1

 181: النجاشى رجال( 9
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 نسخه همان اساس بر قمرى 1100 سال در و بوده بغداد موزه در کتاب اين از اىنسخه که است شده گفته( 1

 اب آن مقبول چاپ اما کرده، چاپ را آن تصحيح با تهران در کاشانى اهلل فرج 1101 سال در. است شده چاپ

 در چاپ همان. است شده انجام قمرى 1119 سال به هارون عبدالسالم عرب، انجه برجسته محقق تحقيق

 .است رآمدهد شيوا و عالى بسيار فارسى به اتابکى پرويز توسط صفين پيکار نام با و شده افست هم ايران

 مدر حسين استاد( 3
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 هجري 08 _ 00 قرن در قمي موسوي معز اثر فطرت سفينه کتاب حکايات در گشتي

 جعفريان رسول: نويسنده

 1150/  01/  19: سايت روي انتشار تاريخ

 

 موضوعات در داستاني و تاريخي تحکايا حاوي صفحه چهارصد از بيش در اثري فطرت سفينه: خالصه

 .است صفوي پژوهشهاي براي منبعي و اجتماعي متنوع

 مقدمه

 مختلف موضوعات و امکنه و ادوار از ـ کتاب يک قالب در و گردآوري صورت به داستان و حکايت ادبيات

 زبان. تاس بشر ميان در آموزي عبرت و تجارب نقل تربيت، مفاهيم، انتقال شکل ترين دار ريشه از يکي ـ

 منابعشان، نها،آ نگارش سير که دارد توجهي قابل متون بلکه نيست، مهم امتياز اين از بهره بي تنها نه هم فارسي

 گرفته رارق بحث مورد ادبيات تاريخ کتب در آنها ديگر مسائل و بيروني هاي فرهنگ از شان پذيري تأثيري

 المي،اس تمدن داخل متنوعه ملل قديم، اديان از بود اي مايهسر داستانها اين ايراني، ـ اسالمي فرهنگ در. است

 به هک آورد پديد را حکاياتي مجموعا و شد گرفته اسالم از که مسائلي از بسياري و ايراني ملي هاي سرمايه

 در آنچه تناسب به آن، جز به اما. بود وزيران و اميران و شاهان براي راهنمايي سياست، حوزه در خصوص

 ياريبس که حکاياتي نيز فارسي زبان در آمد، پديد آن از پس و پنجم تا سوم هاي قرن طول در يعرب زبان

 حکاياتي داشت، گردآوري اراده کسي وقتي زمان، هر در. گرديد وارد داشت اجتماعي و خانوادگي هاي جنبه

 يم پديد را اثري دهکر ضميمه آن بر شنيد، مي خويش روزگار از آنچه و داد مي قرار اصل را پيشينيان از

 .آورد

 تابک اين. است ارزشمند و نفيس بسيار اثري که شد معرفي صفوي دوره از حکايت مجموعه يک روزها اين

 اطالعات حاوي( 1101 ـ 1091) فطرت به متخلص قمي موسوي فخرالدين بن معز اثر «فطرت سفينه» نام با

 موضوعات از بسياري در تواند مي است صفوي دوره دهن و ايران از فراواني اجتماعي و تاريخي آگاهيهاي و

 مجلس کتابخانه در برگ 888 در اثر اين از اي نسخه. باشد سودمند روزگار آن اداري و اجتماعي و فرهنگي

 .است موجود 1510 شماره به اسالمي شوراي
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 سادات از وى لاص. فطرت به متخلص شاعر، ،(ق 1101 -1091/ 1090:  )فخرا: است شده گفته وي باره در

 علوم کسب به جاهمان در و آمد دنيا به مشهد در که است، مشهدى زمان محمد مير دخترزاده او. است قم

 در .پرداخت علوم کسب به خوانسارى حسين آقا درس حوزه در سال ده و رفت اصفهان به سپس. پرداخت

 شاهنواز دختر تزويج با شاه و رفتگ قرار عالمگير زيباورنگ توجه، مورد و شد هندوستان عازم ق 1018

 به اين از و شد موسوى به ملقب پادشاه آن طرف از ق 1055 در او. ساخت مقرب را وى او، به صفوى خان

 رانجامس. شد داده او به دکن ممالک مجموع ديوانى منصب بعد سال. داد تغيير موسوى به را خود تخلص بعد

 تدوين در سرخوش که گويانتازه اشعار بر مشتمل ،«فطرت گلشن: »وى آثار از. درگذشت شهر همان در

 خبر فطرت سفينه از باال متن نويسنده( 1/100: آفرينان اثر. )شعر «ديوان» کرد؛ استفاده آن از «الشعراء کلمات»

 .است نداشته

 قلم به مجلس کتابخانه خطي هاي نسخه فهرست 85 مجلد در اخيرا موسوي، قمي فطرت از فطرت سفينه

 شده تنظيم فصل نه در کتاب اين(. 911 – 911 ص) است شده معرفي حکيم حسين محمد سيد آقاي واناييت

 :است شرح اين به بعدي فصل. نيست اول فصل عنوان و مقدمه کتاب، اول نقص دليل به اما،

 شدت از بعد فرج حکايات از بعضي بيان در دوم فصل

 آن زا کدام هر ذکر و شنيده، کس هر از و نموده انتخاب تابک هر از که متفرقه حکايات بيان در سيوم فصل

 کفتگيش و انتعاش را طبيعت آن حکايات بعضي از و تجربه و نصيحت و فايده گونه يک به است مشتمل

 .دهد دست فرحي آن مطالعه به لحظه و آيد حاصل

 برگزيده اماحک و مقربان ديدهپسن تعديات و واعظان و مفتيان و قاضيان لطايف و فراست بيان در: چهارم فصل

 .شاعران و مشايخ مرتبة ظرايف و لطايف از بعضي و منجمان

 بينان شانه غريبه علم از عجيبه احکام در پنجم فصل

 غالمان هايحرف و سرشت دانشمند طفالن شعور و فراست ذکر و ديوانگان رتبه با سخنان بيان در ششم فصل

 .ايشان از کدام هر لطايف و ظرايف و

 فريب و مکر ذکر و اينان خاطرخواه لطايف و بامزه موقع به سخنان و عاقله زنان حکايات در هفتم فصل

 آنها ظرايف و طايفه آن عقالن ناقص

 به مهماني و دزدان کارهاي و لوحانساده حرفهاي و ابلهان گفتار و ثبوت مدعيان سخنان نقل در هشتم فصل

 ايشان از کدام ره ظرافت و هزل و گدايان طمع و بخيالن
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 .هايظرافت از بعضي و آنها لطايف و احوالن و عوران و کوران و کران سخنان ذکر در:  نهم فصل

 کتاب اين باره در راد باستاني يادداشت

 معاصر هايداستان از شماري عناوين و فطرت کتاب، اين باره در راد باستاني حسينعلي آقاي نسخه قبلي مالک

 تابک اين ديگر نسخه: است شرح اين به که نوشته نسخه آن آغاز در را توضيحاتي کتاب اين در شده درج

  نصرآبادي  تذکره 131 ص در که مختصرش حال شرح از که طوري به نيامده، نيز هافهرست در و نشده ديده

 اتساد از که فخرا ميرزا خلف معزّ ميرزا(: جلدي دو چاپ) تذکره در نصرآبادي عبارت] شودمي مستفاد

 است فاضلى قابل جوان مشهدى، زمان محمّد مير السّادات سيّد زادهصبيه والده جانب از و است قم موسوى

 شهدم از ادايى،خوش نهايت در ذهنش و رسايى کمال در اشسليقه علوم تحصيل در. آراسته حسنه صفت به

 تحصيل به حسين آقا عالمىّ تخدم در نموده، سکنا جدّه مدرسه در سال دو مدّت آمده، اصفهان به مقدّس

 وستانهند روانه تحرير حالت از قبل سال يک ندارد، قدرى نجابت و فضيلت واليت اين در چون. بود مشغول

 ودمقص کعبه روزگار آن در که هندوستان به سفري:[. را باستاني عبارت دنباله 1/891 نصرآبادي تذکرة: شد

 و هندي بزرگان و سامان آن از که روايات و حکايات و بوده آگاه تذکره صاحب کرده، بوده اديبان و شاعران

 سپس و شيراز در مدتي هند از مراجعت در و. است سفر اين آورد ره همه نمايدمي نقل ديار آن ايراني

 از بيشتر. آردمي شهرها اين معاريف و شعرا از که چند لطايف و حکايات که برده بسر ايران ديگر شهرهاي

 استثناء به و است فصل 5 کتاب. است نيامده ديگر جاي در اغلب که اوست خود مسموعات و مشهودات

 مربوط چهآن مخصوصاً. است فطرت از بقيه کرده اقتباس و اخذ و نقل ديگر منابع از است متعرض فصل چند

 اوضاع از مفيد اطالعات حاوي آورده عصر آن امراء معاريف و صفوي پادشاهان به راجع و او خود زمان به

 ياتحکا و واقعه هر. دارد اندازه بي تاريخي ارزش که است سايسي و اجتماعي اداب و سالطين رفتار و دربار

 مناسبت به اشعاري اديبانه و شيوا نثر از عالوه. سازدمي روشن اندننگاشته مورخين که را حقايق از ئيصفحه

 بيت يا قطعه اند و پنجاه که بقيه و آورده را خود تخلص رباعي 1 در که است فطرت خود از مطالب سوق

 مطالب ايپاره ميان در. نشده ديده ديگر جاي در و است مرغوب و خوب همه که اوست از نيز باشد،مي

 195 ص هوا گرماي و 199 ص يخبندان و سرما تعريف مانند ساخته، ظاهر انشاء در را خود قدرت منتهاي

 موارد در کهطوري به است، اديبانه منشأت از که غيره و 151 ص عيّار و دزد دستي زبر و طراري تعريف يا و

 و رفته هامسافرت به سلطان رکاب در و 191 ص بوده منصب و شغل داراي هند در آورده مناسبت به چند

 اممق و منصب و دربار نوکري و شغل به او بوسيله که بردمي نام را نفر چند آن آمده هند به که ايرانياني از

 گنجيد،نمي مقدمه اين در بديع و نفيس نسخه اين خصوصيات و مزايا تمام چون. 191ص مانند اندرسيده

 باشد دهبو کتاب ارزش نمودار که شودمي داده ترتيب و تهيه موضوعات و کسان نام و مطالب از فهرستي لذا
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 و صفحه 119 حاضر نسخه.  نصرآبادي از نقل به شد نگاشته مقابل صفحه پشت در فطرت معزّا حال شرح

 .است سطر بيست و پانصد و هزار 1 قريب

 دارد صفوي سلطان به راجع که حکاياتي و مطالب فهرست

 1 بازرگان جواهرات دريافتن عباس شاه تدبير و يارانش و عيار زن و اصفهاني سوداگر حکايت. 1

 1 دزدان ندريافت عباس شاه تدبير و ازو رفقا دزديدن و جواهري مرد حکايت. 8

 18 نداف شکايت و کاشان حاکم حکايت. 1

 181 رفت تبريز به خراسان از که سپاهي حکايت. 1

 139         گرفتن رشوه جهت به را نورا پسرش و اصفهاني غالمعلي قاضي عباس شاه سياست. 9

 131 گوهرود زادهقاضي و طهماسب شاه حکايت. 1

 کرسرعس انتحار و ايروان در عثمانيان شکست در خراساني بين شانه محمود حکم و صفي شاه حکايت. 3

880 

 188            خاتون الله خود خاص مطرب و محبوبه با شاه گوئيلطيفه و عباس شاه عياشيهاي. 1

 811 دربار مسخره عنايت کل و عباس شاه. 5

 اسعب شاه براي و کشته را آن سرباز اسب و بوده عثمانها اردوي در که بدزداني راجع مهم بسيار مطلب. 10

 111 دارد تاريخي ارزش که اندميکرده جاسوسي

 181     آنان خليفه و خود اوراد و ذکر حلقه و مجالس در صفي شيخ ستايش و عراق صوفيان به راجع. 11

 دارد خود معاصر شعراء به راجع که مطالبي فهرست

 811 فارس والي خانقليامام پسر خانقليصيف به راجع. 18

 815 کاشي شاعر قدرت مير و شنبه روزهاي و کاشان گل فصل راجع. 11

 811 کاشان در طيفور ملک راجع. 11

 815 تفرشي غني راجع. 19
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 111/801/180 اصفهاني شفايي حکم از چند ئيلطيفه راجع. 11

 189شيرازي مگس نظاماي و حلوائي غياثي راجع. 13

 808 وا حاالت و کاشي شاعر حاتم مال راجع. 11

 801 قهستاني سفري راجع. 15

 801 صوفي محمد مال. 80

 801 فطرت خود و فريبي مال. 81

 181 قمي تخلص کوراعمي شاعر. 88

 808 پيغمبري ادعاي و دهکي درويش راجع. 81

 801 کرت حسين ملک و هروي مظفر راجع. 81

 850 شعرش و هند در او کارهاي و دده شمس راجع. 89

 811 او شعر و تخلص نهاني يرازيش شاعره محبوبه. 81

 819 هروي ميرشمس به راجع. 83

 دارد هند و ايران بزرگان و امراء به راجع که مطالبي

 183/189/181 او عجيب کارهاي و طرارّايها و اردستاني مغرالملک به راجع. 1

 111 او حاالت و فارس والي خانقليامام خالوي تبريزي بيگ اسد حاجي راجع. 8

 190 خانقليامام برادر داودخان به عراج. 1

 191 فارس والي اللهورديخان به راجع. 1

 198 او احمقانه کارهاي و شيراز حومه کالنتر محمد درويش خواجه به راجع. 9

 111 او لوحيهاي ساده و شيرازي ابومحامد مير حاالت. 1

 111 تا 111 او رفتارهاي و عجيب کارهاي و يزدي اهللجلي شاه حاالت. 3
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 نجخ داروغگي و شيراز در خانقليامام نزد او شدن نوکر و اردوبادي بيگ سلطانعلي پسر بيگ بهرام به. 1

139 

 151 اصفهاني رنگريز کمال طراريهاي. 5

 100 کرده فارس گرمسيرات در که او کارهاي و دزديها و طراريها و بيگي حسين شاه به طراريهاي. 10

 151 ينقزو فارسيان مردم حاالت. 11

 131 او حاالت و مؤلف نزد او شدن نوکر و هند به همداني تقي آقا سفر. 18

 93 او حاالت و لودي اسکندر به راجع. 11

 11 او فطانت و آبادي دولت والي دکني نظامشاه غالم عنبر ملک به راجع. 11

 11 دکن والي شاهنظام به راجع. 19

 51 حويزه حاکم مبارک سيد به راجع. 11

 113/111 شاه اکبر و خانمقرب به اجعر. 13

 810 کشميري شاه يوسف به راجع. 11

 131 خانخامان به ملقب ترکمان بميرامخان به راجع. 15

 10 الکروي ابراهيم بن کرديسم به راجع. 80

 131 او لطائف و هروي محمد قاضي به راجع. 81

 118 او طرّارانه کارهاي و شيرازي پز بريان بشير به راجع. 88

 119 شيرازي منشي محمدباقر و نوراهلل مير به. 81

 803 شيرازي عرفي و فيضي شيخ به راجع. 81

 803 عالمخان پسر و فيضي شيخ به راجع. 89

 811 کابل صوبه صاحب عمري بيگ خانحسن به راجع. 81

 811 آنجا مردم و خاف به راجع. 83
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 118 سخنانش و او کارهاي و رسيد رتاما مرتبه به هند در که قزوين اغره از بيگي راجع. 81

 811 او خردمندانه جواب و مکالمه و عباس شاهايلچي ذوالفقارخان به راجع. 85

 181 اصفهاني فاحشه گلپري به راجع. 10

 110 هندي فاحشه شاجي به. 11

 113 آنان ابلهي و حماقت و غوريها به راجع. 18

 895هند در او آميز افتخار و زرگوارانهب رفتار و اخالق و ادکني طاهر شاه به راجع. 11

 191 بيگ ابوالقاسم و هندي شاه اکبر تراشيدن ريش به راجع. 11

 131 اعتمادالدوله پسر اصفهان خدمت و هند به ماوراءالنهر از قامس و حاجي آمدن. 19

 151 او وقايع و اباد باکبر بنارس از مولف مسافرت. 11

 101         مورداين در حکاياتي و بيجاپور والي شاهعادل و دکن لکم در اسب قدر و گراني به راجع. 13

 ندتنچ نام و کاراين از شيرين و تاريخي جالب و متعدد حکايات و بيني شانه به راجع مخصوص فصل. 11

 آورده است توجه مورد بينهايت که شنيده يا و بوده شاهد خود آنچه انهار کارهاي که آنان مهرة و معاريف از

805 

 انتهاي) 809           محمد کمال و مغربي شيرين بن محمد و تيمور امير ابن شاهميران ميرزا حکايت. 15

 (راد باستاني يادداشت

 

 صفوي عصر اجتماعي تاريخ براي سفينه اهميت

 درج کتاب اين در صفوي روزگار از که متنوعي موضوعات که دهد نشان تواند مي کتاب به اجمالي نگاه يک

. ستا تأمل قابل مختلفي هاي حوزه در است مسائلي مؤدبانه، غير لطايف حتي و طنز قالب در گرچه شده،

 توانديم حکايت، مجموعه اين در شده مطرح مطالب که است زنان به مربوط مسائل آنها ترين برجسته از يکي

 آن دادن نشان براي از که ايتحک اين. دهد قرار پژوهشگران اختيار در زنان حوزه در را مهمي بسيار مواد

 سلطان سلطنت ايام در: است توجه جالب کند، مي خالص قاضي حکم از را خود ظرافت با زني که است

 سبمحت دارد، اشتهار بيدر به که محمدآباد شهر در را زني بود دکن پادشاه که بهمني احمدشاه بن عالءالدين
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 سنهح تا بکنم ديگر شوهر دو که خواهممي: گفت و شدن منکر دارد، شوهر دو که آورد قاضي پيش گرفته

 ستا حالل زن چهار را مردان که آنچنان امشنيده: گفت. کند سياست را او که خواست قاضي. رسانمبهم تمام

 اعتماد، اين به! است روا باشد که غالم قدر هر و شوهر چهار هم را زنان جايز، خواهند که قدر هر کنيز و

 وهرش که نمود تحقيق و بخنديد قاضي. است کار در مرا غالم چندين و دگر شوهر دو. کردم شوهر دو اختيار

 صيريتق او بر کرده، نادانسته گناه و سيّاه زن اين: گفت. نمود منع را دوم شوهر و داد او به را زن کيست؟ اول

 (118 ص. )ساخت پايمال حيله و ظرافت اين به را خود مقدمه. نيايد الزم اهانتي و

. دباش مربوط موضوعي و شهري به تواند مي کدام هر که دارد وجود کتاب اين در ديگري مسائل اينها جز اما

 وجود کامل صورت به آن انتشار امکان که است زياد چندان کتاب اين اخالقي غير داستانهاي االسف مع

 لفمؤ ورزي حکايت از مورد چند به اينجا در. برد بهره صفوي پژوهشهاي در کتاب اين از توان مي اما ندارد،

 :کنيم مي بسنده دهد عمومي و اجتماعي اطالعات آن ضمن که

 :است جالب داستان اين در عامه باورهاي از برخي و مردم تفريح و کاشان گل فصل حکايت

 مقلدان و گيرانمعرکه جاجابه راه سر در و روندمي باغات سير به شهر مردان شنبه روز هر گل فصل کاشان در

 بود مردي او. افتاد ميرقدرت بر چشمش. آمد سير به پدر با خوردسالي. شودمي تماشايي و کنندمي هنگامه

 هازبان بر مشهوري غلط شهر آن در و بود، ساله نُه طفل قد همدوش قامتش جُثه، حقير و قد کوتاه بسيار

 خاک در را آن وزن هم نمک و دکنن وزن ترازو يک در نمک با را بچه سگ يا کشف بچه اگر که هست

 مگر: فتگ پدر به ديد، بروت و ريش صاحب حقير ترکيب آن به را مير چون کودک آن. نشود بزرگتر ريزند،

 اند؟کشيده نمک با را مرد اين

 :عراق در اردبيلي الدين صفي مرام به وابسته هاي خانقاه ادامه باره در داستاني و

 بش هر. دارند تمام اعتقاد ايشان به صحرانشين ترکان و احشام اهل که هستند عراق در صوفيان از جمعي

 صفي شيخ قدوةالعارفين المحققينشيخ توصيف به آن از بعد و کنندمي توحيد آراسته ذکر حلقه آنها جمعه

 ناظر ديگري و سازند،مي خود خليفه را او آراسته صالح و تقوي به که يکي ايشان ميان در. شوندمي سرگرم

 سرزند کاري صوفيان از آنکه يا دهد رو موقعيبي حرکت ذکر اثناي در کسي از اگر که است طريقچي يکي و

 چوب چند را او حکم موجب به طريقچي و رساند خليفه سمع به را آن ناظر باشد دور قانون و آداب از که

 .زند طريق
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 آب هايچشمه کنار به احشاميان که اربه موسم در جماعت اين دارند ايسلسله طرفه و هنگامه عجب القصه

 شودمي پيدا آنچه. کردندمي نيازي و نذر خيمه هر از و کنندمي ذکري رفته ايشان ميان به آيند،مي مرغزارها و

 .نمايدمي تقسيم حال فراخور شاگردان و مريدان به او. آورندمي خليفه خدمت به

 جواني زن. نبود منزل در مرد آن. آمدند فرو حشم يکدخدا خيمه به و رسيدند احشامي به صوفيه روزي

 زا روي که است صحرانشين زنان رسم. داد جا خيمه در و نمود تواضع ياران با را خليفه آمده پيش داشت

 ايج به مهمانداري ايقاعده زن. ايشانند مريد جماعت آن که صوفيه و خليفه از خصوصاً پوشند،مي کم مردم

 وصال انديشه لحظه هر خود با و داشت او به کارها در نظري. رسيد خاطر به مواصلت ذوق را خليفه. آورد

 (.داستان آخر تا:.... )گفتمي و کردمي

 :عباس شاه باره در برانگيزش تأمل مقدمه با حکايت اين و

 بو غاليه يمو سنبل گلرخان از آئينش بهشت مجلس پيوسته و بود عالم عيّاش پادشاهان از صفوي عباس شاه

. رديک رضوان رياض فرمايي رشک عهدش بهار از ايران گلشن چنانکه. داشت تمام پيراستگي و آراستگي

 نبودي / روزگارش در هم پرده زير به/  بوده پرده در گونغمه از غير به/    گشوده برقع دلبران بزمش به: نظم

 يدلبر و حسن در بود نشان فردوس جلسم آن مطربان جمله از ايمحبوبه نام الله و. قرارش ساعت يک نغمه

...  توق در که پرسيد او از طبعي خوش به شاه روزي. خوبان سرحلقه لطيفه و ظرافت به. محبوبان سرآمد

 (.داستان آخر تا)

 :است شده بهايي شيخ از هم يادي درآن که زيبا حکايت اين و

 هر شقع به آمده، دنيا به مبرپيغ هزار شش و شصت و سيصد: گفت آمده صفوي عباس شاه پيش شخصي

 را ريپيغمب هر! درويش اي: گفت بود حاضر مجتهد محمد الدينبهاء شيخ. بده من به عباسي يک پيغمبري

. گفتن انستنتو ديگران نام آخر. گرفت زر و برد نام را پيغمبر چند. بگير عباسي يک او عشق به ببري نام که

 را او من عباسي، يک براي کردمي خدايي دعوي که داد جواب ؟کرده پيغمبري کي او: گفتند. فرعون: گفت

 .فرمود لطف انعام به و شد شکفته حرف ازين طبيعت را شاه. کنممي پيغمبر

 :است توجهي قابل نکات حاوي جهت چندين از که حکايت اين و

 طهارت مدهآ آنجا بازار اهل و طفالن بود کوچه پس چون داشت ايخانه بازار عقب اصفهان در شخصي

 به و گرفت بدست برهنه شمشير روزي. ساختندمي چرکين ار او خانه در پيش و ترک آن راه سر. کردندمي

 داخل اصفهان به شيراز از قافله روز آن در اتفاقاً و کردمي نگاه در رخنه از. نشست کمين به خانه در عقب
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 اسب سواري از را او رسيد، شهر دروازه به چون. بود چاروادار اسب سرنشين شيراز مردم از شخصي. شد

 آمديم سيرکنان. ديد پاشيده آب و رفته بازار جا همه. افتاد بازار راسته به تا رفتمي شده پياده آمد، عار باردار

 همه نيافت جايي کرد تالش و تردد چند هر خواستمي خلوتي جاي. رسيدبهم شکمش در پيچي و نفخي

 خانه شخص آن که بود ايکوچه آن. درآمد راه آن به ديد ايکوچه يک کنار يک از آخر بود دکان و بازار

 نظرش گاه کمين از شخص آن. نشست فرو برداشته دامن بود شده تاببي. رسيد او خانه در به قضا از داشت

 ما انهخ رد آمده مرتبه هر: گفت و آورد حمله او بر و دويد بيرون برهنه شمشير با گشوده در افتاد مرد آن بر

 رکت. آيممي شيراز از قافله با الحال و مسافرم: گفت کرده ناله و عجز در شروع شيرازي. سازيمي چرکين را

 تقصيرات از و است اولش گناه که دانست. دارد گردآلودي جامه و پوشيده چکمه که ديد کرد او بر نگاهي

. زنممي گردنت آوري عذر اگر و بردار دندان به ايه... ري خود آنچه که: گفت او با. ندارد خبري اين از پيش

 و کردمي خود افکندگي به نظر و شمشير به چشمي شيرازي. شد آورحمله شمشير به و ايستاد سرش بر

 از ظرافت اين به. يم...ري اينجا که خورديم گُهي چه: گفت. دادمي نهيب لحظه هر را او ترک. بود مضطرب

 !درگذشت گناهش
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 (0151: عمره سفر گزارش) باشد پروانه دلم و بال تنم/  باشد خانه زين اثر تا الهي

 جعفريان رسول: نويسنده

 1150/  01/  10: سايت روي انتشار تاريخ

 

 و خواند بايد... کنم بيان را اي تازه نکات ام کرده سعي. ديگر اي عمره از ديگر گزارشي هم باز: خالصه

 ....ديد

 الرحيم الرحمن اهلل بسم                                                

 باشد پروانه دلم و لبا تنم/  باشد خانه زين اثر تا الهي                                 

 (1150: عمره سفر گزارش)                                                  

 مدينه به ورود

 در. مکردي پرواز ساعت سر تقريبا. بود عصر دقيقه پنج و چهل و پنج ساعت تيرماه 11 ما پرواز روز امسال

 ميهمان زا يکي. داشتند سروصدا و کردند مي خبر صلوات مرتب که بودند اطفالي ما نزديکي در هواپيما داخل

 .کرد مي افراط باره اين در و بود مسلک شوخ که هم مرد داران

 رفتنگ عکس و نگاري انگشت بحث ورود، وقت در. نشستيم مدينه فرودگاه در سعودي وقت به هفت حوالي

 يمن و ساعت يک نزديک شايد. بود کند بسيار حرکت و طوالني صف دليل همين به. بود مطرح چشم از

 و مختار مفيل جمله از مختلف مسائل باره در گفتگو و دوستان حضور حال اين با. شد ما نوبت تا ايستاديم

 امسال. کرد آسان را زمان گذشت اينها، جز و( ص) محمد حضرت باره در فيلمي ساخت مقدمات طور همين

. دش خاطرات اقليم باره در بحثي صف همين در و بودند هم خميني مصطفوي علي سيد االسالم حجت آقاي

 که شد خابانت خاطره اقليم بعدا. شود گذاشته آفتاب و برف کتاب نام که بوده اين وي پيشنهاد گفت ايشان

 يا چشم از عکس گرفتن وقت در. شد انتخاب خاطرات اقليم آمده، کتاب آغاز در که وي شعر خاطر به

 در هم اي خنده گاه و نداشت خوشي صورت جمعيت صف برابر که مداشتي مي بر را عمامه بايد صورت،

 که اين جالب. کرديم عبور باالخره. شست دو هم بعد و چپ بعد راست دست انگشت چهار اول. بود کار

 متاسف .کردند کنترل و باز بود آن در تاپ لب که را من دستي کيف گرچه. نکردند باز را ساکها اصال امسال

 ترس. نياوردم منوره مدينه تحقيقات مرکز براي را قاجاري هاي سفرنامه جلدي هشت دوره يک چرا که شدم
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 کرده چاپ مستقل که را مکه هاي سفرنامه از برخي حال اين با. بگيرند فرودگاه در معمول طبق که داشتم آن

 .آوردم ام،

 است باز صبح تا النبي مسجد

 باغل گرچه کرد، خواهم اشاره که هستند هايي تازه و آمده يدپد کاروان اين ميهمانان در هم تغييراتي امسال

. شديم حرم عازم و خورديم شام ده ساعت. شديم هتل وارد که بود نه ساعت شب. اند قبلي همراهان همان

 محل در زده، دوري نيم را مسجد. است عالي موقعيتي داراي دارالهجره نام به مسجد شمالي سمت در ما هتل

 هک کرديم مشاهده شده، مسجد نزديک. بود خلوت. گرفتيم قرار السالم عليهم ائمه و رسول حرم ميان واقع

 باز يعني شده، آغاز است سال يک که سنتي شد معلوم. شديم داخل. برقرار آمد و رفت و است باز مسجد در

 غولمش حاضر جمعيت. است شده حفظ همچنان خوشبختانه روز، و شب ساعات تمام در مسجد درب بودن

 نانز اختيار در تر عقب نيم و مردان اختيار در نيمي شده، نيم دو مسجدي قديم قسمت. بودند زيارت و نماز

 سجدم درون. هستند موبايل هاي دوربين با پيامبر حرم از تصوير گرفتن و زيارت حال در مردم غالب. است

 انتظارش الاص که هاست سعودي کارهاي نبهتري از يکي اين. برگشتيم و خوانديم نماز و کرديم زيارت رفتيم،

 مزاحمتي حال هر در. تر محسوس ها ايراني حضور اما بود، ملل و اقوام تمام از حاضر جمعيت. برديم نمي را

 .نديديم زايرين و مردم براي

 لسواير صورت به اينترنت. کردم استراحت قدري. نداشتم خوشي حال بود تيرماه 15 يکشنبه روز که امروز

 معاز کرده، غسل ظهر. کردم دنبال نيز را کتابخانه کارهاي قدري. کرد دنبال را ايران اخبار شودمي و هست

 ناهار نخستين. شودمي اقامه ظهر نماز دقيقه 13 تقريبا از بعد و گويد مي اذان نيم و دوازده ساعت. شدم حرم

 ه،رفت داروخانه به. شد بدتر لمحا عصري. کرديم صرف دوستان کنار در کوچک اطاقي در را جمعي دسته

 دوستان همراه. ديدم را سجادي آقاي مغرب حوش و حول. گرفتم سرماخوردگي و مسکن داروهاي قدري

 شام خودمان هتل در نه ساعت. رفتيم بود فيضي مبارک هتل در که وي اطاق به مهدوي و معراجي آقايان

 رعايت  همه. نشود بلند شوند مي وارد که يافراد پاي جلوي کسي ديگر که شد مقرر شام سر. خورديم

 از دشو رعايت آخر تا اگر. نشد قاعده اين قبول به حاضر ميزبان عنوان به شهرستاني آقاي هرچند کردند،

 .ايمکرده پيدا نجات شاقه اعمال از يکي

 عاد دنخوان به مسجد در ساعتي. کرد خود شيفته را ما شب خلوت. شديم حرم عازم که بود شب ده ساعت

 هايي ميله کردن تميز مشغول حرم کارگران لحظات اين تمام در که است جالب. گذرانديم زيارت و نماز و

 مشغول باالبرها فراز بر هم برخي طور همين. است روضه قسمت با مسجد جلو ميان فاصله حد که بود
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 باز سجدم صبح تا شب کنند لقبو که اند آورده فشار خودشان به خيلي ها سعودي نظرم به. بودند گردگيري

. داشتمن درستي خواب دوشنبه صبح تا را شب و نبود مساعد اصال حالم. است جالبي تحول يک اين. باشد

 .بود لرز و تب بيش کما

 مدينه تاريخ تحقيقات مرکز از ديدار

 زمرک به وستاند همراه ساعت اين در. بودم نوشتني کارهاي مشغول تيرماه 80 دوشنبه روز ده ساعت حوالي تا

 معاون واقع در که آن رئيس گذشته، سال چهار سه عکس به امسال. رفتيم منوره مدينه بحوث و دراسات

 آنجا هکتابخان براي خودم کارهاي از حج سفرنامه کتاب ده حدود. داشت حضور عبدالباسط دکتر يعني است،

 فتگ وي. بدهم آنان به و درآورده فارسي هاي سفرنامه از را مدينه به مربوط اطالعات که کردم پيشنهاد. بردم

 هم ما که افزود. کنيد مکاتبه است رياض در مرکزي که الداره با حج هاي سفرنامه تمامي باره در است بهتر

 مارع دکتر. کردم اعالم را خودم آمادگي و نوشتم عربي نامه يک حال هر در. ايم گرفته قرار آنجا با ارتباط در

 هک است سخاوي اللطيفه التحفه چاپ اخير سالهاي در آنان انتشاراتي کار ترين مهم. مدآ اوست معاون که

 شماره چهار که است رسيده 11 شماره تا هم المنوره المدينه مجله. است شده چاپ آن مجلد شش تاکنون

 رهمنتش کتابهاي هبار در تحليلي عبدالباسط دکتر 11 شماره در مثال. دارد استفاده قابل مقاالت. گرفتم را اخير

 يا صفحه صد مقاله يک. است داده قرار بررسي و بحث مورد گذشته سال سي طول در منوره مدينه باره در

 اين اب سفر روز دوازده تطبيق با شده سعي که دارد( ص) پيامبر هجرت مسير جغرافيايي نقاط باره در هم

 در مفصلي مقاله 19 درشماره. دهد ارائه اي تازه ارک تحقيقات، و نمودارها از استفاده با طور همين و اماکن،

 شده فهرست حکمت عارف کتابخانه در موجود قرآني مخطوطات طور همين. دارد احزاب جنگ آثار باره

 ولتد ساله هر که است پولي همان باره در که دارد شريفين حرمين صرّه باره در بلندي مقاله عالوه به. است

 در هم گزارشي. آورد مي محمل همراه شاخص هاي چهره و مردمان و شهر دو اين به کمک براي عثماني

. دارد مدينه شرعيه علوم مدرسه تاريخ باره در اي مقاله 19 شماره. دارد نبوي حرم کتابخانه تاريخچه باره

 در مقاله 11 شماره در. هجري سيزدهم قرن در مدينه اطراف نواحي از فرع وادي باره در اي مقاله طور همين

 ورهد در مدينه در تمدني طرحهاي باره در اي مقاله احزاب، جنگ در آن تأثير و مدينه طبيعي هاي ويژگي باره

 لهمقا يک شماره همين در. دارد نبويه خصائص باره در اي مقاله و کشاورزي، و آبياري زمينه در سعود ملک

 .است جالب که دارد( ص) پيامبر شخصي وسائل باره در هم مفصل

 حيانمسي و بهائيان داري ميدان باره در من مقاله عليه رجانيوز که را ايمقاله تهران از. برگشتيم ظهر زديکن

. کردم ارهاش مسلمانها بچه شدن مسيحي گسترش به آمار به اشاره بدون چرا که بود نوشته. کرد ارسال بود زده
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 مقيم گذشته دهه سه طول در که انيروح سدهي محمود سيد. رسيد غيب از شاهد سفره سر که بود جالب

 فعال لبتها هم بهائيان. شوند مي مشکل اين گرفتار ها ايراني از زيادي عده ساالنه که گفت است، سانتياگو در

 يگردانيرو تواند مي اش عمده که مشکل حال هر به اما باشد، اغراق و نبوده دقيق هم آمار اين بسا البته. هستند

 زا من که اين از بيشتر، رجانيوز مقاله نويسنده. است جدي باشد، 11 سال از پس دثحوا طي ايران دولت از

 سترشگ در اينها گذشته سال در ام گفته که خصوص به است، شده ناراحت ام کرده انتقاد خميني امام موسسه

 .اند کرده کمک انحرافي جريان

 رد که است الداره همين يکي ارند،د شناسي عربستان کار عمدتا که سعودي معروف پژوهشي مؤسسات از

 معلوم اند گذاشته سايت روي که آن مجالت فهرست از. دارد هم اي مجله و منشورات و است مستقر رياض

 دي پي صورت به مقاالت. شود مي منتشر تاکنون 1111 سال از فصلي صورت به شده ياد نشريه که شود مي

 روي از توان مي را مقاالت. است العرب جزيرة جغرافي و تاريخ حوزه در آنها عمده و دسترسي قابل اف

 http://aldarahmagazine.com/index.php: برداشت زير آدرس با آنان مجله

 از عدب درست يعني شود،مي باز نيم و چهار ساعت بقيع. بود همراه هم سجاد که شدم مشرف بقيع به عصري

 از زيادي عده. کند مي عمل هوا گرمي مافوق تزيار به عشق اما است، گرم شدت به هوا. عصر نماز

 دهدا کتاب روي از زيارت خواندن اجازه آنجا در. شوندمي مشرف بقيع به عصر نماز اتمام از پس نمازگزاران

 گفت دوستي. ببندند را کتاب تا خواهند مي مردم از و رفته راه جمعيت بين مأمورين مرتب يعني. شود نمي

 دختر مأمور نظر از نوجوان اين. گرفتند داشت همراه را نوجواني که را مردي لويج بقيع در دم ديروز که

 او از مرد نه يا دارد گوشواره که کند وارسي را او گوش تا خواست مأمور وقتي. بود پسر واقع در اما بود،

 !است پسر شود مطمئن تا ببيند را پايش ميان خواست

 مغامسي و رشد کتابفروشي در

 غامسيم کتابفروشي. شديم رشد کتابفروشي عازم مهريزي، و راد مهدوي دوستان همراه به مغرب نماز از بعد

 کتابخانه براي را برخي که بود اي تازه عناوين. هستند ابوذر شارع ابتداي در دو هر و اوست کنار در هم

 رايب صحبت لحا در که کتابهاست بردن مشکل. کردم خريداري تاريخ کتابخانه براي را برخي و مجلس

 طريق» کتاب بود، جذاب برايم موضوعش که کتاب يک. هستيم تهران به جا همين از باربري با آنها ارسال

 يبررس مورد مکه به بصره از را حج مسير و شده چاپ زياد عکسهاي و ها نقشه با که بود «البصري الحج

 دقيق بررسي مورد راه اين ويژه طور به کتاب اين  و کردم منتشر را «حج راه» کتاب قبال بنده. است داده قرار

 .است داده قرار
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 فلينا وي اصلي نام. گرفتم که بود شده چاپ «مکه الي حج» عنوان با فرنگي زن يک از هم حج سفرنامه يک

 حسن توسط کتاب اين. است گذاشته زينب را نامش شدن، مسلمان از پس که است 1511 متوفاي کوبولد

 شگفت نکات از. است بوده ميالدي 1519 سال در وي حج سفر. است شده ترجمه يعرب به خياط علي بن

 پرانتز رد فارسي، عنوان به آن ضبط ضمن آمده، الفارسي الخليج اصلي متن در کجا هر که است اين ترجمه در

 .است شده نوشته العربي درشت حروف با و

 الهس هر رسم اين واقع در. داشتيم عمري اهلل آيت مرحوم با ديداري بوديم مشرف مدينه در که گذشته سال

 عنوان با ابيکت ديشب. است خالي جايشان درگذشته، ايشان که امسال. بود سيستاني اهلل آيت بعثه دوستان

 اغذک روي کتاب. ديدم الجدعان صالح شيخ آقاي قلم به «عطاء و سيرة العمري، علي محمد الشيخ اهلل آيت»

 دوران از جلد روي عکسي با عمري آقاي مرحوم زندگينامه حاوي و شده ضهعر چاپ خوش بسيار و گالسه

 قايآ مرحوم کتاب، اين اطالعات اساس بر. کنم مالقات را شيخ اين بتوانم اميدوارم. است ايشان ميانسالي

 ها اقليت براي و است زياد طبعا عربها بين در ولد و زاد. دارد دختر 11 و پسر 19 همسر، چهار از عمري

 جنازه شييعت از تصاويري. است آمده کتاب پايان در نيز ايشان به علما اجازات از بسياري تصاوير. تر مطلوب

 صبح ار کتاب اين نويسنده جدعان صالح آقاي. است شده درج کتاب اين در بوده مفصل بسيار که نيز وي

. دادند يحتوض که داشتند مدينه يختار زمينه در کار براي هايي طرح. ديگر دوستي با. کردم مالقات شنبه سه

 .بودند موفقي جوانان نظرم به

 ينبع و بدر خيبر، به سياحتي سفر امکان

. بوديم هستند ما کاروان امسال زائران از که داماد محقق علي سيد اهلل آيت آقاي جناب خدمت در ساعتي دو

 در بايد و منوشت که کردند نقل تفصيل به را شهر يزدان و شهر صفا بناي و علوي ذخيره هاي فعاليت داستان

 .کنم منتشر ديگري وقت

 نماز از بعد. شديم حرم عازم جماعت نماز براي کرده خداحافظي داماد محقق اهلل آيت از ظهر نماز نزديک

 رممحت صديق افتخار به ساله هر ميهماني اين. بوديم رهبري معظم مقام بعثه ميهمان ديگر دوستان همراه

 خيبر با ناهار طي. کرديم شرکت هم ما که شود مي داده شهرستاني جواد المسلمين و سالماال حجت حضرت

 .کرديم صحبت است دانشجويي عمره مسوول که فقيهي آقاي جناب جمله از قديم دوستان از

. ديدم سياحتي ـ تبليغي جزوه چند بود، دارالهجره که خودمان هتل راهروهاي از يکي کنار در بازگشت در

 زارشگ دقيق طور به سفر برنامه تمامي جزوه اين طي. بود خيبر از بازديد روزه دو برنامه ارائه آنها از يکي
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 ياد ايحره سنگهاي و جغرافيايي مناظر سدها، تاريخي، هاي قلعه ، ها چشمه از بازديد ضمن در. بود شده

 . ودب تازه کامال بنده ايبر کم دست اند کرده تنظيم سياحتي سفرهاي چنين که مطلب اين. است شده

 هم وزهر دو برنامه اين. بود شهر آن از ديدار براي سياحتي برنامه ترتيب و بدر باره در اي جزوه تر مهم آن از

 سان سيد همراه ما که قبل سال شش هست خاطرم. است بدر جنگ مکان از بازديد شامل مرحله نخستين در

 به گاهين ديوار لب از توانستيم لرزي و ترس چه با رفتيم بدر هب  ـ زد ما به سري هم ديروز که ـ الکتبي

 رخس درياي حاشيه در کهن بنادر از يکي که هم جار بندر يا الجار ميناء از بازديد. باشيم داشته محوطه داخل

 مي و بود بدر اطراف از حرم قبيله از که ديدم هم را دوستي سفر اين در. باشد مي برنامه اين جزو است،

 کونتس نواحي آن در و اند شيعه هم مطير قبيله طور همين. هستند شيعه حرب قبيله از اندکي بخش تگف

 .دارند

 (ص) النبي مسجد در واعظ يک درس پاي

 زا يکي منبر پاي نماز از پس شده( ص) النبي مسجد عازم مغرب نماز براي. کردم استراحت اندکي عصر

 شرح ندخوا مي که متني. کند مي شرح استاد و خواند مي را متني طالب از طلبه معمول طبق. نشستم مدرسان

 تصور طغل به حزم ابن که گفت« الدهر التسبوا» روايت به اشاره با اول. بود خداوند اسامي باره در مطلب چند

 نقلي آن از بعد. است شده آن سب از نهي که است بابت اين از و است خداوند اسامي از دهر که است کرده

 ملک دخداون زيرا نيست، درست اينها که اين و کرد امرا به راجع الملوک ملک مانند الفاظي بردن بکار باره در

 لقب ينا شايسته خداوند زيرا نيست، درست هم القضات قاضي تعبير بردن کار به طور همين. است الملوک

 همان محک فارسي در هم اهنشاهش کلمه بود گفته که بود الثوري سفيان از سخني روايت، همان دنبال. است

 که کرد نقل پيامبر توسط معروف شريح پدر ابوشريح کنيه تغيير باره در روايتي هم بعد. دارد را الملوک ملک

 است، شريح نامش تو بزرگ فرزند چون و است حکم خداوند که فرمودند اهلل رسول و بود اباالحکم اول

 .  باشد ابوشريح تو کنيه که بهتر همان

 را ياصفهان بانوي اشعار از تعدادي هم من. خواند اشعار کسي هر و بود برقرار يازده تا ده بين شبانه سهجل

 متفرقه گفتگوهاي و بوديم عابدي و معراجي آقايان همراه راد مهدوي اقاي اتاق در ساعتي هم بعد. خواندم

 .بود
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 حرام حرام فرياد و احد زيارت

 زيادي افراد کردند فکر! اتوبوس  يک در نفر 18. شديم دوره زيارت عازم نيم و پنج ساعت چهارشنبه صبح

 حضور اءاشي ديگر و خرمافروش هاي بساطي تنها. بود نيامده کسي هنوز. رفتيم احد به مستقيم. آمد نخواهند

 دو. کردند نامه زيارت خواندن به شروع حمزه قبر جلوي هم با همه. نبود چنداني خبر زائر از اما داشتند

 هک جمعيت همه شد، تمام که نامه زيارت. نداد گوش آنان حرف به نفر يک حتي اما دادند تذکر مرتب مأمور

 اين. ردندک اعتراض عصبانيت با و رفتند، گفتند مي حرام حرام که نفر دو اين طرف به بودند، روحاني اکثرا

 در يمأمور صبح سر که بياورد مأمور ترف آنها از يکي. شدند خفه نفر دو اين که بود شديد قدري به هجوم

 شده قبا معاز آنجا از. رفتيم قبلتين مسجد سمت به شده اتوبوس سوار آمده آرامي با زائران هم، بعد. نبود کار

 مي ردد پايش که آن رغم به. بود همراه هم سجاد سفر اين در. برگشتيم هتل به که بود نيم و هفت ساعت و

 .کند حفظ را خود هيهمرا کند مي سعي اما کند،

 ايشان حسينيه در عَمري اهلل آيت مرحوم ياد به

 عازم دوستان همراه نماز از بعد. شدم مشرف النبي مسجد به را نماز کرده، استراحت قدري ظهر تا امروز

 آمد استقبال به در دم ايشان، جانشين و بزرگ فرزند عمري کاظم شيخ. شديم عمري اهلل آيت مرحوم باغچه

 گذشته سال جمله از. رسيديم مي عمري آقاي خدمت جمع اين سال هر. گرفت درآغوش را همه گريه با و

 اردو ابتدا. کرد دعوت را جمع و آمد بود قم در مدتي که ايشان ديگر فرزند ديشب. بودند حاضر همگي که

. رفتمگ را آن از اي نسخه. کرديم مشاهده عمري مرحوم از مفصلي دي سي رفته، اطاقي به سپس شده، حسينيه

 مث بالصبر، عليکم: عبارت اين جمله از. شد ديده برنامه آن در هم اش نامه وصيت از شايد وي از جمالتي

 ابيانوه فشار زير و مدينه در شيعيان رهبري دهه شش طي مرحوم آن که بود روشي اين. الصبر ثم الصبر،

 يک جز قبر از اثري ها سعودي زيرا. بود کرده صمشخ بقيع در را دفن محل که بود ديوار به تصويري. داشت

 يا تريم بيست ده تقريبا مرحوم آن. گذارند نمي باقي شود، مي گم سرعت به و معموال که سنگها ميان سنگ

 چون! کندم واردي روي از يعني گرفتم، را تصوير آن. است شده دفن سعديه حليمه قبر تر پايين بيشتر شايد

 آن از سپ. بود مفصلي عربي ناهار. رفتيم حسينيه فوقاني قسمت به ناهار براي آن زا بعد. نداشتم اي چاره

 وانيج. بود آورده بنده براي مدينه باره در را خود تحقيقات از برخي قبل روز دو که دوستي. آمد طالل آقاي

 پسر و خاله رپس جدعان صالح با وي. داشت خواهد مدينه تاريخ شناخت در درخشاني آينده که فعال و کوشا

 و چهاردهم قرن در منوره مدينه در شعبي تراث باره در جديدا که را اي منتشره تازه کتاب طالل. هستند عمه

 المدينه موروث» کتاب اين نام. است شهر اين اجتماعي تاريخ باره در نفيس اثري که آورد شده منتشر پانزدهم
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. است شده چاپ 8011 سال به و شده نوشته النعسي حمزه صالح محمد توسط که است «الشعبي المنوره

. اند دهش تغيير گرفتار جديد تغييرات در که است مدينه قديمي هاي محله باره در کتاب اين از مهمي بخش

 اين در مدينه به متعلق ديگر مسائل از بسياري و ها المثل ضرب طور همين و محلي لغات و اصطالحات

 .برگشتيم عمري آقاي حسينيه از که بود سه ساعت حوالي. است گرفته قرار بررسي مورد کتاب

 اختيار در را ورد راه از کنترل امکان اينترنت که است طبيعي. داشتم اينترنتي و نوشتني کارهاي اندکي عصري

. ردمک استفاده مجلس کتابخانه سايت و اداري امور از برخي براي آن از امکان حد سر تا هم بنده و گذارد مي

 .شديم حرم عازم مغرب نماز براي و زديم پرسه بازار در اندکي غروب  زا پيش

 مدينه خيابان ترين شيک سلطانه خيابان

 وفمعر شرکت دو از يکي شياکه. شديم سلطانه شارع عازم لباس خريد براي معراجي آقاي همراه هنگام شب

 باسل عدد دو. فراون هم ديگر زمراک البته و است االصيل ديگر شرکت. اينجاست در دشداشه لباس توليد

 هاي ماشين دادن جوالن محل و مدينه شيک بسيار خيابان مدينه، غرب در سلطانه شارع. کرديم خريداري

 آن در آور سرسام هاي سرعت و مهيب صداهاي با ها ماشين شود، مي تر خلوت که اندکي. باالست مدل

 جديد جوان نسل. دارند متفاوت کامال هاي قيافه شوند، مي ظاهر خيابان اين در که جواناني. دهند مي مانور

 انگيزي شگفت شکل به را خود هاي ريش و موها و آورده در غريب و عجيب صورت به را خود وضع و سر

 فتگ متلک هم محجبه خانم سه به سالم عنوان به بلند صداي با کرد سوار را ما که جواني حتي. آورند مي در

 .شود مي ديده مکرر خيابان اين در صحنه اين. گذاشت صدا و سر پر شتناکوح رپ موسيقي هم بعد و

 هس تقريبا که است روزه بيست تا هفده هاي جوجه آن و دارد اي تازه غذاي که شديم الطازج عازم شام براي

 ودب بسته هک رفتيم جرير مکتبه سراغ به آن از بعد! شوند مي آورده رستوران به و شده ذبح پيش ساعت چهار

 نسا محفل هنوز. رسيديم هتل به بود نيم و يازده ساعت. داشتند خروج اجازه بودند داخل که افرادي فقط و

 حوزه هب مربوط مباحث باره در دوستان با دو نزديک ساعت تا پس زان. رسيديم ثوابش به ما و بود برقرار

 .کرديم مي صحبت سياست نيز و ارتباطات

 مدينه نخلستانهاي قلب در

 سياحتي و مذهبي مراکز ديدار به مدينه اهل از جواني همراه نيم و شش ساعت تيرماه 81 شنبه پنج روز حصب

 شناخت يبرا مشتاق فردي و مدينه تاريخ به مند عالقه است، ثانويه مدارس در عربي معلم که طالل. رفتم شهر

 خوانده اه سفرنامه در. کرديم شروع صافي بستان از ابتدا. است بيت اهل آثار و شهر اين جغرافياي و تاريخ
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 آب .زدند مي خيمه آن نزديک در ايراني حجاج که است بوده باقي نخاوله محله در يا بقيع کنار در که بودم

 مي سپري آن کنار در را مدينه در اقامت ايام حجاج و داشته وجود آنجا در استخر يک قالب در فراواني

 قرار بقيع قبله سمت در مواببيک هتل حاشيه در خياباني در و مانده، اقيب باغ اين اکنون خوشبختانه. کردند

 اام درآمده، هتل ملکيت در صافي باغ(. است النبي مسجد غربي شمال در موابيک هتل از غير اين. )دارد

 تسادا از صافي آل. است هتل از هم آن ورودي راه. است شده حفظ بستان شکل به و شده بسته آن اطراف

 .هستند مکه حسني

 هک سلطانه شارع آغاز در. رفتيم قديم الشاميه باب سمت به شده، اصلي خيابان وارد کوچه همان انتهاي از

 لؤلؤة و دارالسعاده نام به هتل دو راست، سمت شارع، آغاز در درست آيد، مي در آنجا از گذر زير پل اکنون

 ييخودنما اطراف در چهارچوبي و پالستيگي نخل يک و است خالي فضاي يک آنها ميان که هست العاصمه

 نداده نآ روي هم ساختمان اجازه اما اند برداشته را قبر صورت سالهاست. است زکيه نفس قبر اينجا. کند مي

 کاروان با وداع محل است، گرفته قرار آن روي دارالسعاده که است الوداع ثنيه همان درست نقطه اين. اند

 .شدند مي شام عازم که هايي

 روي که اردد قرار ذباب کوه راست سمت متر پانصد گذشت از بعد تقريبا شويم، مي سلطان شارع وارد وقتي

 حي نام به اينجا. پيداست کوه طرف دو از که هست آنها البالي هم مسجد يک و ساخته فراوان هاي خانه آن

 ورتص به ها شب که است عسل کوه سلطان شارع ديگر سمت. است درست نامي که شود مي ناميده الخندق

 را آن آيد مي حرم سمت به سلطانه انتهاي از که کسي و ريزد مي پايين آب آن روي از مصنوعي آبشار

 .کند مي مشاهده

 خيابان حاشيه در مهم تجاري ساختمان يک الدولي، سوق ذباب، کوه از بعد اندکي سلطانه، شارع همين در

 ندقخ امتداد که است خيابان هم الدولي سوق در روبروي. است داشته قرار نقطه اين در خندق دقيقا که است

 ودهب خندق ماجراي در مشرکين سپاه اسکان محل واقع در کنيم عبور که الدولي سوق از. است سلع کوه تا

 قرار هسبع مساجد سلع کوه پشت. است داشته ادامه قوس يک صورت به شرقي حره تا اينجا از خندق. است

 رد اکنون هم آن از بخشي که است انصاري عبداهلل بن جابر مزارع شمالي سمت در مساجد اين روبروي. داد

 زينبن پمپ يا محطه پشت حاضر، حال در انصاري مزرعه. دارند آن در هم اي حسينيه و است شيعيان اختيار

 .است دهبو اينجا در العابدين زين امام بئر که هستند باور اين بر شيعيان. دارد قرار مجيديه

 اختمانس شما روبروي رسيد، مي ميدان به وقتي. رفتيم عنبريه يا مدينه قديم آهن راه ميدان سمت به اينجا از

 علوم دانشکده موزه، اين ساختمان. است تاريخي موزه يک راست، دست آن از قبل. هست آهن راه زيباي
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 اآنج ما که صبح نيم و هفت ساعت. است شده موزه يعني مَتحف اکنون که بوده ها عثماني زمان از نظامي

 که ندباور اين بر شيعيان که است جايي شمال، سمت به آهن، راه ايستگاه پست. بود بسته آن در بوديم

 يانم اما شفاهي صرفا که اي نکته. است بوده مدينه به کربال اسراي ورود محل آن از پيش و بوده مسجدي

 همراه عَمري محمدعلي شيخ بار يک زمانها همان و داشته وجود 1108 سال تا مسجد اين. است شايع شيعيان

 ها عوديس قاعده. است شده تبديل بنزين پمپ به آن محل االن. کردند تميز را مسجد اين و آمدند شيعيان با

 .شود محو اذهان از تا کنند مي تخريبش کرديد، توجه جايي به شما اگر که است اين

 مينه در که چندي. پيداست آهن راه محطه داخل ديوار کنار سقيا مسجد ابتدا ،بشويم که عنبريه شارع وارد

 ربيغ حره عنبريه، آخر. شود مي آشکار خيابان کنار در شده بازسازي که منارتين مسجد برويم پيش شارع

 رايب ايدب و نيست ظاهر اي حره هاي زمين آن از اثري شدن مسکوني و جديد تغييرات دليل به البته که است

 بن مرع طريق به اکنون که است مکه قديم مسير همان مسير، اين. کرد جستجو اي صخره هاي نشانه يافتن

 .آيد مي شجره به قبا از که است راهي آن موازي. رسد مي شجره مسجد به نهايت در و شده معروف الخطاب

 يا محله که است عزيزيه محله آن پشت که است جماوات کوه راست سمت رويم مي مکه قديم راه از وقتي

 اين و دهش منتقل بخش اين به گذشته سال سي طي نشينيان باديه. است بزرگ شهرک يک و مدينه در جديد

 نآ ساکنان بيشتر که داشت ديوار اصلي مدينه قديم در که است آن مهم نکته. اند آورده پديد را شهرک

 يرهغ و نخاوله شيعيان را آنان اغلب که بودند اصلي ساکنان سور، از خارج. بودند مختلف اقوام از مجاورين

 و کند منتقل شهر داخل به را نشينيان باديه تا کرد تالش حکومت 1151 سال حوالي از. دادند مي تشکيل

 .زد بهم کال را گذشته وضعيت امر اين. شهرکهاست آن از يکي عزيزيه شهرک

 شتپ که شديم رد عقيق وادي از راه در. رفتيم قبا سمت به آنجا از و داديم ادامه شجره مسجد تا را مسير ما

 محالت. رسيديم رانوناء وادي به تا داديم ادامه را راه آنجا از. دارد قرار حمراءاالسد منطقه ناحيه اين در آن

 اين در .بودند نوشته ها نخاولي عليه ديوار روي شعار جا يک. هست اينجا در نشين سني گاه و نشين شيعه

 .هستند پاره کفش مثل آنان و ندارد ديه نخاولي. «المريه الحذيان زي مالوديه، النخاولي: »بود مدهآ شعار

 .گرفتم آن از تصويري

 و رسد مي بطحان وادي به که رانوناء وادي. دارد غرب و مرکز در مهم وادي چند مدينه که داشت توجه بايد

 و است شوران حره که جنوبي حره يک و هست غربي و شرقي حره دو. عقيق به سپس و مذينب به آن از

 حال در جديدي شهرک شوران حرّه منطقه در حاضر حال در. است بزرگ بسيار و قبا منطقه جنوب سمت در

 نقطه آن به و ندارند شهر داخل خانه خريد توانايي که هستند شيعه جوانان از آنها غالب که است گيري شکل
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 واقع در. ريزد مي رانوناء وادي به شود مي جمع که باران ها آب عير کوه محدوده داخل در. اند کرده کوچک

 ناءرانو وادي. کند مي هدايت رانوناء سمت به و کرده گردآوري را آب که است محلي عير، جبل دامنه يا صفح

 نکسا منازل اين در را سلفي اعراب حاضر حال در. رود مي عوف بن عمرو بني مزارع و منازل و قبا سمت به

. ددار قرار قبا غرب در که است العصبه منطقه همان اينجا. است شيعه مؤمنين منازل هم آنان کنار. اند کرده

 عزاداري مشغول آن در زنان که هايي حسينيه از يکي به قبل سال عاشوراي در سلفي سيصد حدود که گفتند

 هايشان خانه پشت تا را آنان و گريختند که بردند يورش آنان به نيز شيعيان متقابال البته. کردند حمله بودند

 .کردند تعقيب

 علي نب حسين وقف که اي مرزعه. دارد قرار بطحان وادي کنار در که رفتيم مؤمنان از يکي بستان به اينجا در

 آنجا در يميقد بسيار اي حسينيه بساتين، اين ساير مثل و بوده علما از يکي آن صاحب جد. است السالم عليه

 وقتي مدينه، در که باشيم داشته توجه. است مانده باقي که است اي حسينيه ترين قديمي اين گفتند مي. بود

 حسينيه طفق آنان که است آن امر اين دليل. هستند شيعه ساکنانش يعني ندارد، مسجد که رسيم مي اي محله به

 ياراخت در قانون طبق شود ساخته مسجد اگر. شود مي برگزار ها حسينيه در مراسمات و جماعت نماز و دارند

 داخل زا تصاويري. بود کهن بسيار بود، شده متروکه و شد مالحظه که اي حسينيه. بود خواهد سعودي دولت

 اينجا. ستا شده ساخته شيکي و تميز حسينيه آن مقابل درست که بود اين هم شدن متروکه دليل. گرفتم آن

 که برخي در. شود مي برگزار مراسم آن در اي ويژه ايام. باشد حسينيه يک است ممکن خانه هر در حتي

 مي ار عمري آقاي مرحوم حسينيه معموال ايرانيان. است برقرار يوميه جماعت نماز معمول طبق است بزرگتر

 قديمي حسينيه اين خواست مي دلم خيلي. دارد وجود حسينيه هم آن از بزرگتر حتي شهر اين در ولي شناسند

 .شود زيباسازي و تميز کهنه، قالب همان در فقط و بخورد دست نبايد البته. شود يبازساز و مرمت

 و اردد قرار قربان در بطحان قنات. رفتيم قربان محله به و آمديم جمعه مسجد سپس و قبا سمت به آنجا از

 مي صلمت بطحان وادي به اينجا در کوچکي قنات با مدينب وادي. بودند بزرگي پل زدن مشغول اينجا در

 نيحس اشراف اين. است مدينه اشراف به متعلق االن که بوده عوف بن عبدالرحمن مزرعه حوالي اين در. شود

 نطقهم ساکنان. هستند فراوان موقوفات و امالک صاحب مدينه در هستند، سني صدشان در پنج و هشتاد که

 عادي منازل شبيه که آن دليل به که رددا وجود حسينيه فقط و بينيند نمي مسجد اينجا. اند شيعه همگي قربان

 سشم مسجد هم آن کنار و است قربان محله وسط در بطحان وادي. نيست تشخيص قابل بيرون از است،

 رخ آن در شمس رد شود، مي گفته که هم پيامبر نماز و است بوده النضير بني به متعلق کال نواحي اين. است

 .است ناحيه همين در داده،
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 بني منطقه به واقع در آييم مي قبا شرق جنوب سمت به وقتي اما است، قبا غرب در عصبه هک کردم اشاره

 هب ورود نقشه مشرکين که است جايي همان و گرفته قرار منطقه اين انتهاي در شوران حره. ايم آمده قريظه

 و يا صخره که است بلندي منطقه روي واقع در ندارد بستان و باغ منطقه اين. کشيدند مي آنجا از را مدينه

 رايب. پايين شمال قسمت و است بلند مدينه جنوب قسمت که کنيم توجه هم نکته اين به. است اي حره

 حرکت حال در شمال به جنوب از اصلي مسيرهاي از يکي در اگر. گويند مي عوالي را جنوب قسمت همين

 .شود مي آشکار ارتفاع تفاوت اين دقيقا باشيد

 که آن باالي از. بود وادي درون  در که ديديم را ديگري نخلستان بطحان، وادي مينه از ديگري بخش در

 که است بوده نخل چندين نخلستان، آن در که باورند اين بر شيعيان. بود فراوان اي حره هاي صخره آمديم

 به رام هيئت که است جالب. است داده سالم آنان به اينجا، به طالب ابي بن علي و اهلل رسول آمدن وقت در

 دهمان خالي گوشه اين که پيداست کامال که طوري به کنده را نخلستان قسمت اين نخلهاي و آمده معروف

 .است

 دليل به اما. گردآورند آن پشت در را آب تا بودند زده بطحان روي ق 1111 سال در که بود سدّي جالب نکته

 در که سالهاست شده، هدايت سرخ درياي يسو به همه سوي، اين به طائف سمت از آب مسيرهاي که آن

 شود، خارج يا جمع آب بايد که جايي واقع در وادي، درون در و سد طرف دو در و ندارد وجود آبي اينجا

 .است شده مسکوني همه

 شرح اين به جنوبي مناطق ترتيب واقع در. قريظه منطقه در يعني. است نواحي همين در هم مهزور وادي

 قربان منطقه شمال سمت به اندکي شده، شروع مهزور حي و قريظه جبل با غرب، سمت به شرق از. است

 رارق العصبه حي قبا، غرب جنوب در درست. است جنوبي ـ شمالي که است قبا طريق آن از پس. دارد قرار

 که البط ابي بن علي شارع دوم قبا، طريق نخست. کند مي متصل شهر مرکز به را قبا منطقه مسير سه. دارد

 ارعش ميان قبا منطقه. عبدالمجيد امير راه است، تر شرقي که راه سومين و شده واقع عوالي منطقه وسط در

 .دارد قرار قبا شارع و طالب ابي بن علي

 که است آن امتداد از بخشي مذينب وادي. دارد شهرت الفحل سيل به مردم ميان حاضر، حال در مهزور وادي

 در تيح و است پهن بسيار که مهزور وادي از بخشي اما. شود مي متصل عقيق به بطحان سپس و بطحان به

 در که شود مي متصل قنات وادي به شمال سوي به شرق سمت در دارد، شهرت هم بحر اسم به اي نقطه

 کزمر سمت به قريظه بني مزارع امتداد در اگر. رسد مي بطحان نهايت و غابه به آنجا از و است احد پايين

 چند تا مسجد اين. است يافته شهرت فضيخ مسجد عنوان به غلط به که رسيم مي قريظه بني مسجد به بياييم
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 کايتش و شيعيان، فراوان آمد و رفت دليل به اما داشت، قرار محله يک وسط در زيبايي شکل به پيش سال

 به شده رها ينزم يک االن و گرديد تخريب کامال اهلل رسول زمان مسجد اين مسجد، همسايه هاي سني

 .است گاه ميدان يک صورت

 اين سمهودي را آنها مبسوط شرح که دارد قرار گانه هفت نخلستانهاي و باغها يا حوايط عوالي، داخل در

 ريگردآو مشغول مدينه مؤمن، دوستان از برخي اما است آورده کتابش در مدينه بزرگ بسيار بسيار مورخ

 از عوالي قديم راه که زيبا بسيار باغاتي. هستند اخير قرن چند در نهاآ سرنوشت از ويژه به بيشتر اطالعات

 با تاس بزرگ نخلستاني معموال آنهاست، ميانه در هم ابراهيم ام مشربه که باغات، اين در. گذرد مي آنها ميان

 دارد، بزرگي بسيار هاي دهانه شود مي استخراج آنها از نخل براي آب که هايي چاه اينجا در. آب چاه يک

 يباغات. است بوده ابراهيم ام مشربه در کوچک چاه نمونه. است کوچک است آب شرب براي که هايي چاه اما

 هم گيبزر حسينيه که است غله امّ مزرعه جمله آن از که دارد بزرگي هاي حسينيه است شيعيان اختيار در که

 تهرف ميان از تشيع بود ممکن اوال نبود اوقاف ناي اگر واقع در. است المؤمنين امير اوقاف از همه ها اين. دارد

 هم که ستا اصلي ساکنان حافظ باغات اين ديگر، عبارت به. بودند شده عوض آنها ساکنان زور به ثانيا باشد

 رقيش سمت عمري آقاي حايط باشيم داشته توجه بايد. پاسداري را تشيع هم و کنند مي اداره را موقوفات

 و ودب آنجا ابوبکر که داريم( ص) پيامبر وفات جريان در را نامش که جايي سُنح، حلهم و الزهراء بيمارستان

 .است داشته قرار آنجا در برگشت، رسول خانه و مسجد محل يعني مدينه به سنح از

 مطالبي از اي خالصه اين
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 (مصاحبه) قاجاري حج سفرنامه پنجاه انتشار باره در

 جعفريان رسول: نويسنده

 1150/  09/  01: سايت روي انتشار تاريخ

 

 گردآوري اب گرفتم تصميم قبل سال سه. کردم منتشر را حج سفرنامه دهها گذشته، سال بيست طي: خالصه

 ادب براي اي ذخيره و آورده فراهم اي مجموعه بودند، کرده چاپ قاجاري دوره از ديگران و خود آنچه ره

 .کنم عرضه فارسي زبان در حج

 .دهيد ارائه ايران در حج هاي سفرنامه منقحِ چاپِ و شناسي نسخه به مربوط هاي پژوهش از اي تاريخچه* 

 داريد خاص طور به که است چندسال شما خود ست؟چي آن هاي سختي خصوص به و اينکار هاي ويژگي

 داريد؟ کار و سر حج هاي سفرنامه با وقت چه از و پردازيد مي موضوع اين به

 مقاله اي کتاب از اعم مطلبي سال هر گرفتم تصميم شدم مشرف حج به بار اولين براي که 1131 سال از بنده

 اسالمي ارآث حوزه در اما بنويسم حج فقه باره در چيزي توانستم نمي البته. بنويسم حج حوزه مباحث باره در

 اساسا. داشت وجود نوشتن امکان بود، حوزه اين به نزديک که ديگري مباحث طور همين و مدينه و مکه

 خواستند ايشان. هستند حج در رهبري نماينده االن که بود عسکر قاضي آقاي دعوت خاطر به حج به بنده رفتن

 در بزرگي قح ايشان که بگويم را اين. کردم قبول هم بنده. بنويسم مدينه و مکه اسالمي آثار باره در کتابي تا

 آن حج کتاب نگارش به تا شد دعوت حج نزديک حال هر به. دارند دهه دو اين در حج به مربوط آثار نشر

 عنوان هب کتاب کي سال هر تا بود شده قرار و گذاشت بنياد شهري ري آقاي که بود سنتي اين. بپدازم سال

. بود اليع که شد کتاب جلد بيست حاصلش شهري، ري آقاي حج سال بيست. شود نوشته حج کامل گزارش

 خسروي محمدعلي آقاي با را 31 سال. بود مشترک اولي تاي دو البته. نوشتم بنده را 18 و 38 و 31 سال

 به دستم 31 سال از که بود آن ودممقص. راد مهدوي علي محمد آقاي عزيزم دوست با را 38 سال و نوشتم

 آن از اي تازه مفصل چاپ امسال و شد تجديد بارها مدينه و مکه اسالمي آثار. شد باز حج باره در نگارش

 حوزه ترين اصلي از يکي و نوشتم کتابهايي و مقاالت ساله هر سال بيست اين طول در. کرد خواهم ارائه را

 فرهاد هسفرنام. بود شده چاپ فراواني حج هاي سفرنامه بنده از پيش تهالب. بود حج هاي سفرنامه نگارش هاي

 الس از. دهم انجام تري مفصل کار زمينه اين در تا کردم تالش بنده. ديگر مورد چندين و الدوله امين ميرزا،

 و ها اولين از يکي اصفهاني بانوي منظوم سفرنامه. کردم شروع را ها سفرنامه چاپ تدريج به که بود 1131
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 آن نامهسفر ادبيات حوزه در مانده برجاي متون ميان در ارزشمند ادبي تفحه يک سفرنامه، آن. بود ها بهترين

 ايراني حج حوزه در فقط نه. کردم چاپ زمينه اين در فراواني آثار و يافت ادامه آن از بعد. است زنان از هم

 ابکت مدينه و مکه قديم تواريخ يا آنان هاي امهسفرن معرفي در و کردم مرور هم را زيادي عربي آثار بلکه

 نهاآ که داشتم مشترک طور به کارهايي دوغان خانم با شدن آشنا خاطر به هم ترکي حوزه در حتي. نوشتم

 .است شده چاپ ميقات مجله در اغلب

 موعهمج اين مخاطبان آمد؟ کجا از مفصل مجموعه يک در قاجاري حج هاي سفرنامه آوردن جمع فکر اين* 

 چيست؟ در هايي مجموعه چنين آوردن فراهم اهميت و ها سختي هستند؟ کساني چه بيشتر

 هرسال از زيادي شمار بار يک. بودم مند عالقه فکري حوزه يک به مربوط متون گردآوري به قديم از بنده

 ديگر بار .کردم چاپ جلد يک در و گردآوري را شده نوشته صفوي دوره در جمعه نماز باره در که هايي

 بود مطهري آقاي حجاب مساله انتشار سال يعني 1111 سال تا مشروطه از بعد از که را حجابيه رسائل تمامي

 اين کار اين از من هدف. کردم چاپ مجلد دو در را پهلوي دوره سياسي رسائل. کردم چاپ مجلد دو در

 ينهزم آن در بتوانند بهتر حوزه آن محققان تا کنم گردآوري را حوزه يک در شده نگاشته ادبيات که است

 مشعر انتشارات و است اي گسترده ادبيات حج، ادبيات. بود فکر همين ادامه هم ها سفرنامه کار. کنند تحقيق

. کرد عمل فعال خيلي زمينه اين در ميقات مجله. داشت زيادي نقش آن احياي در گذشته سال بيست طول در

 ار حج ادبيات حوزه که بوده اين خودم تالش. دارم مقاله مجله اين زا شماره شصت از بيش در شايد بنده

 پنجاه. بود هانبو بسيار که بيفتم قاجاري هاي سفرنامه گردآوري فکر به تا شد سبب فکر اين. دهم گسترش

 اي صفحه هشتصد جلد يک اندازه به کم دست االن. کردم چاپ جلدي هشت مجموعه آن در را سفرنامه

 آن ضميمه جلد دو يا جلد يک و شود فرصت روزگاري تا کرد خواهم چاپ تدريج به که رمدا مطلب ديگر

 اوليه مواد توانند مي که هستند مختلف هاي رشته از پژوهشگراني و محققان مجموعه اين مخاطبان. شود

 و لينح و للم و اي فرقه مسائل تاريخ، جغرافي، اجتماعي، علوم. بيابند آثار اين در را خود پژوهشي کارهاي

 ارهب در اما. کنند استفاده ها سفرنامه از توانند مي ها حوزه آن پژوهشگران که ديگر هاي گرايش از بسياري

. ردمک مي پيدا را ها نسخه بايد من زمينه اين در باالخره. ندارد معنا پژوهشي کار در سختي کار، هاي سختي

 امگ يک بود هرچه ام، کرده نهايي کار گويم نمي. منوشت مي مقدمه آنها براي و کردم مي تايپ و تصحيح

 کرده صحيحت خودم که را هايي سفرنامه فقط توانستم مي من البته. برداشتم حج ادبيات حوزه در تازه نسبتا

. ردمک مي دنبال آخر تا اول از را ميسر اين تا بود الزم. نبود کاملي کار اين اما. بياورم مجموعه اين در بودم

 رد است آن از نيمي از بيش که هم را خودم کار حاصل و آوردم آن مصحح نام به را اي سفرنامه هر بنابرين

 .شود کامل مجموعه يک تا دادم قرار آنها کنار
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 چيست؟ ايد گنجانده مجموعه اين ابتداي در نيز قاجار از پيش دوره از سفرنامه يک اينکه علت* 

 يکي ناي شد خوب باز اما شدم، متأثر قدري نياوردم را قاجاري از پيش سفرنامه سه دو اين که اين از حقيقت

 رنامهسف سنتي روشهاي از متأثر که قاجار عصر از پيش هاي سفرنامه نگارش تفاوت تا آمد مجموعه اين در

 لمانمس يک از و نادري دوره به مربوط کشميري سفرنامه. شود معلوم قاجاري هاي سفرنامه با بوده نويسي

 نمک عرض بايد حال اين با. رفت حج به سپس و آمد ايران به نادر همراه دهلي فتح از پس که است هندي

 يبرخ از متأثر ـ است احتمال يک اين و ـ شايد و شد باب هند در قاجاري ايران از زودتر نويسي سفرنامه

 قاجاري دوره از هک اين رغم به هم ما هجري 1811 ـ 1810 سال سفرنامه حتي. است بوده ها اروپايي حضور

 جدي اربسي شيعه البته است کرناته اهالي از هندي شاهزاده يک کرناتکي عبدالحسين حافظ از باز اما است

 .است

 اين درباره شما پژوهشي پيشنهادهاي دانيد؟ مي چه در هرچيز از بيش را حج هاي سفرنامه اهميت اصالً* 

 .بگوييد سخن شده حاصل راه اين در که هايي پيشرفت و کمبودها و نيازها از چيست؟ موضوع

 و تاريخ حوزه در ما علمي ميراث شمار در و است ايراني جماعت مکتوب آثار از ها سفرنامه اول درجه در

 ينا و کنيم زنده مختلف هاي بخش در را خودمان ميراث داريم وظيفه ما. شود مي محسوب نويسي سفرنامه

 آن به سيک که نيست چيزي ها سفرنامه اهميت اما. برداشتم زمينه اين در بنده که بود کوچکي بسيار گام همه

 چه با سيک چه توسط که اين به بسته سفرنامه يک! دهم بسط و شرح آن باره در بخواهم بنده و نداشته توجه

 که کنم مي عرض جهت اين براي را اين. دارد اهميت شده نوشته هدفي چه با همه از تر مهم و ديدگاهي

 گرا مسلما باشد، کسي چه که اين اما. است کرده درج را اطالعاتي نوع چه نويسنده که کند مي عيينت هدف

 عنوان هب آنچه. بنويسد شاه ناصرالدين يا عضدالدوله مثال که است اين از غير بنويسد سفرنامه ناصرخسرو

 رسوم و آداب مختلف، فرهنگهاي باره در است توضيحاتي دارد اهميت ها سفرنامه اين در مشترک نقطه

 تاريخي آثار آنان، مذاهب شهرها، جمعيت باره در اطالعاتي منزلها، و ها راه به مربوط هاي آگاهي اجتماعي،

 العاتاط اندازه چه ما، صفوي دوره از ها فرنگي هاي سفرنامه که کنيد توجه. ديگر مسائل از بسياري و ايشان

 عربها نويسي سفرنامه سابقه حج، بخش در اما. است نيامده ام منابع در اصال که دهد مي ما به اجتماعي

 النيطو راه هم آنها. دارند بعد به نهم و هشتم قرن از فراواني هاي سفرنامه ها مغربي خصوص به است طوالني

 اتياطالع اساتيد با ديدار و اولياء و مشايخ قبور باره در شهري هر در بودند مسلک صوفي چون و آمدند مي

 اه فرنگي تأثير تحت هم آن و شدند نويس سفرنامه قاجار دوره در ها ايراني. گذاشتند مي ما اختيار در را

 يزن آنان هاي نامه منازل و ها عثماني از طور همين. داشتند هم مختصري نويسي سفرنامه سنت البته. بود
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 همين يعني .شود مي وبمحس تمدني پيشرفت نوعي نويسي سفرنامه کنم عرض اصوال. گرفتند فرا چيزهايي

 مي درک را آن باره در نگارش اهميت و داريد توجه آن به و کنيد مي مالحظه را فرهنگ در تنوع شما که

 سفرنامه و فرس و کشتي با را خود پيشرفت ها فرنگي. ايد گذاشته قدم باز دنياي در قدري که اين يعني کنيد

 در آدم. کردند حساب آدم هم را ديگر هاي ملت و دنددرآم خود الک از. کردند آغاز جهانگردي و نويسي

 صرمنح اطالعات حاوي ها سفرنامه کنم عرض خالصه. ببرند بهره آن از و بشناسند را انان فرهنگ که حد اين

 ارهب در هم سطر يک که گويند مي سخن روستاهايي و شهرها از موارد از بسياري در زيرا هستند، فردي به

 .است ماندهن برجاي مطلبي آنها

 ايراني يک هک حجي سفر پيايان تا آغاز از کنيد ترسيم برايمان کلي تصوير يک ها سفرنامه اين اساس بر* 

 .شد مي آن عازمِ قاجار دوران

 خود سفر زا فيلم يک تا است صدد در سازند، مي فيلم که امروزه مثل نويس سفرنامه يک که کنيد تصور شما

 جزئيات کار ناي براي. نويسد مي کوتاه گاه و قسمتي چند و مفصل گاه نويسي لمنامهفي هر مثل البته. دهد ارائه

 براي راه طول در که است توصيفاتي و اتفاقات به مربوط همه از بيش جزئيات اين. کند مي گزارش را سفر

 در روزام که مدينه و مکه فاصله که است دشوار ما براي امروز ها سختي اين تصور واقع. دهد مي رخ او

 اي شده شتر سوار نوبت پنج تا سه روز هر. است شده مي طي روز دوازده تا ده در شود مي طي ساعت شش

 و تنگها از شدن رد آبي، بي همه از تر مهم سرما، و گرما خوراکها، و خورد ها، بيماري. شدند مي پياده

 شما و نويسد مي را آنها نويس امهسفرن که است مطالبي ديگر مشکل دهها و بدوي اعراب حمله ها، سراشيبي

 نوع از اطالعات استانبول مثل متمدن و بزرگ شهرهاي در البته. دهد مي قرار آنها جزئيات جريان در را

 با يرانا در زندگيش محل وضعيت مقايسه فکر به ايراني نويس سفرنامه مراکز اين در معموال. است ديگري

 و اسکندريه اهيگ و استانبول سپس و تفليس سمت به باکو طريق زا که هايي سفرنامه بيشتر. شهرهاست اين

 .دارد را وضعيت اين است قاهره

 رنامهسف مهمترين شما خود نظر از است؟ هايي سال چه به مربوط بيشتر مجموعه اين هاي سفرنامه تراکم* 

 کدامند؟ مجموعه اين هاي

 نويسي سفرنامه اوج دوره اين و شده نوشته ق 1180 تا 1850 سالهاي فاصله در سفرنامه پنجاه اين بيشتر

 از پيش. نيست هم اهميت آن به و حد آن در اما دارد ادامه حج هاي سفرنامه نگارش همه آن از بعد. است

 قاجاري دوره در نويسي سفرنامه که بيفزايم هم را نکته اين بنده. ام آورده آنجا در که هست آثاري هم آن

 مشهد از سفرنامه چندين که چنان. است فراوان هم عتبات به مربوط هاي سفرنامه بلکه نيست، حج به منحصر
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 ناي از فهرستي بايد. است متعدد هم شمال و جنوب سمت به کشور داخل هاي سفرنامه. است دست در هم

 آنها لبتها اهميت نظر از. داريم اختيار در زمينه اين در ميراثي چه شود معلوم تا شود منتشر دقت با ها سفرنامه

 حج. ستا عالي اينها از برخي اما. هستند بهتر اند گذاشته اختيار در ريزتري اطالعات و هستند تر مفصل که

 تبريزي هک بيفزايم من هم اين. دارد امتياز متفاوت نگاه با دقيق اطالعات دردادن زيرا. است دسته آن از منصور

 .دارند توجهي قابل وآثار دهستن بقيه از جلوتر ها سفرنامه اين نگارش در ها

 دبيران و لماع با درباريان نويسي سفرنامه تفاوت انفسي؟ يا است آفاقي بيشتر مجموعه اين هاي سفرنامه* 

 اند؟ داشته توجه نکاتي چه به بيشتر دسته هر چيست؟

 وشتهن عکس به. ندارد عرفاني هاي دستمايه يعني. انفسي نه است آفاقي همه از بيش قاجاري، هاي سفرنامه

 به را يعرفان تجربه يک کند مي سعي و درونگراست بيشتر آنها. داريم صفوي دوره از زمينه اين در که هايي

 هارائ آن اصلي هدف و ها اروپايي از متأثر قاجاري نويسي سفرنامه که است اين دليلش. بگذارد نمايش

 مسافران اختيار در را راهنمايي اين واهندخ مي آنها. است سفر اين هاي دشواري و راهها باره در اطالعات

 مختلف طبقات ميان تفاوت البته. ندارند آموز عبرت برداشتهاي و معنوي نگاه دليل همين به دهند قرار بعدي

 يعلماي هاي نمونه البته. علماست از کمتر و است دولتي اشراف از ها سفرنامه اين معموال. هست نگارش در

 آن روشن نمونه. است محلي کدخداهاي از هم آنها از برخي. داريم قاجاري اخير دهه سه دو از بيشتر هم

 پايه وند کارمندان تفاوت. است جالبي هاي نمونه که است سني کرد خان سليم يا قشقايي ايازخان سفرنامه

 افراد. است آشکار السلطنه حسام يا ميرزا فرهاد مثل هايي شخصيت يا الدوله امين مثل وزرايي با هم دولتي

 را کالتمش تر پايين طبقات که حالي در افتد نمي آنها براي خاصي اتفاق و هستند احترام مورد سخت اخير

 مردم برخورد هاي سختي اصال است احترام مورد سخت که ناصرالسلطنه مثل براي. کنند مي درک بيشتر

 در ممرد بقيه اما است راحت و هدد مي پول چون کند نمي مشاهده بقيع يا پيغمبر حرم در را مدينه متعصب

 ينناصرالد عموي که السلطنه حسام يا. است گذشته سخت آنها به خيلي که اند نوشته همه و بودند عذاب

 .احترام مورد سخت و بود شاه

 است؟ اندازه چه مردان با مقايسه در ها سفرنامه اين نگارش در زنان سهم* 

 صفوي دوره از حج سفرنامه بهترين. است عالي هست که قدارم همين اما است اندک آنان سهم مجموع در

 و دندبو اديب زنانشان، گاه و اردوبادي مردان دانيد مي. است اصفهان ساکن اردوبادي ترک زن يک به متعلق

 وهرش. داشتند فعاليت ديگر جاهاي و دردبيرخانه آخر به تا شدند صفوي دربار وارد که عباس شاه زمان از

 جح به حسين سلطان شاه زمان زن. است کرده مي انشاء را فرامين و احکام يعني بوده نويس قمر هم زن اين
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 اجاريق دوره در اما. ام کرده چاپ جدا را آن البته. است نظيري بي اثر که گفته سفرنامه بيت 1100 در و رفته

. است رفته مکه 1853 سال در که هست السلطنه عصمت نام به ميرزا فرهاد دختر از مهم بسيار سفرنامه يک

 لويهبانوع او به اما دانيم نمي را اسمش متاسفانه که است کرماني زن يک از رد دا را اهميت نهايت که ديگري

 لدولها وقار نام به ناصرالدين زن ديگري. است رفته عتبات سپس و حج به 1105 سال در و گوييم مي کرماني

 اب بسيار آثار اينها. است رفته حج به شاه ناصرالدين شدن هکشت از بعد سال چهار ق 1113 سال که است

 .است ارزشي

 است؟ چگونه ها سفرنامه اين در عثماني و ايران روابط انعکاس* 

 منازعه قاجاري دوره در واقع در. است عثماني و ايران ميان آرامش دوره به مربوط اغلب ها سفرنامه اين

 در. کردند مي تلقي جاسوس را حاجي ها ايراني ها عثماني که صفوي دوره عکس به ندارد وجود خاصي

 مختصري برخورد که اين اجازه که دارند روسيه با مواجه و اروپا در مشکل قدر آن ها عثماني قاجاري دوره

 البته. ودب خوب تقريبا روابط شريفين حرمين هم و عتبات در هم. دادند نمي خود به باشند داشته ايران با هم

 ايراني اب خوبي برخورد مکه در حجاز، حاکمان يعني شرفا اما داشتند بد برخورد و بودند متعصب دينهم اهالي

 بود حجاز هب نجف راه که جبل راه ميان عربي قبايل بر کافي تسلط ها عثماني که داشت توجه بايد. داشتند ها

 در. بودن ها عثماني به مربوط اينها. ودب قبايل اين ناحيه از شد مي اعمال ها ايراني بر سختي آنچه و نداشتند

 به هک ايراني هاي شخصيت ديدار از جزئيات از برخي نقل دليل به ها سفرنامه که داشت توجه بايد حال هر

 وانت مي آنها، مطالعه با و هستند کشور دو روابط ارزيابي براي منبعي عثماني، دولتمردان با آمدند مي حج

 .آورد دست به زمينه اين در را سودمندي بسيار اطالعات

 رهدربا بدهيد توضيحاتي وَ بوده؟ کدام دوره آن در ايراني حاجيانِ مسيرهاي ترين رايج و ترين اصلي* 

 .ها تذکره وضع و گمرکات

 داشته وجود حجاز و عراق بين پيش سال هزار چند از که است راهي همان حجاز به عراق حج اصلي راه

 دهکر تعمير را آن زبيده زيرا. بود زبيده راه آن نام مدتها. شد مي استفاده راه همان از هم اسالم از بعد. است

 لهسلس که شد مي رد جبل نام به اي منطقه از که شد مشهور جبل راه نام به را راه اين صفوي اواخر در. بود

 راه دو جايي و ترف مي حجاز سمت به کوفه از راه اين قديم. کردند مي حکومت آن در رشيد آل نام به اي

 بذهر که بود مدينه سمت به مسير همين در. رفت مي مکه سمت به ديگري و مدينه سمت به يکي. شد مي

 به را ابوذر هم عثمان و بودند مشغول چرا به آنجا در اول ي خلفا حکومت شترهاي که جايي داشت قرار

 زماني هچ از نيست معلوم. کردند مي ادهاستف کشتي از رفتند حج به هندي حجاج که بعدها. کرد تبعيد آنجا



1251 

 

 درياي وارد يمن سمت به آنجا از عمان درياي سمت به هنددوستان بندرهاي از دريا راه صفوي دوره در ولي

 به مسير آن از و رفتند مي ساحل تا بودند ايران جنوب در که هم ايرانيان. شدند مي پياده جده در شده سرخ

 شد باب جديدي راه قاجاري دوره دوم نيمه در اما. دريايي راه و بود جبل راه اينجا تا. شدند مي مشرف حج

 حجاج. رفتند يم استانبول به کشتي با که بود سياه درياي سپس و تفليس باکو، سمت به ايران شمال راه که

 رد هم ها ايراني. کردند مي عزيمت کشتي با گذاشته کنار را طوالني زميني راه دوره يک از هم استانبول

. شد متصل رخس درياي به سوئز کانال زدن با مديترانه درياي که بود زماني اين. رفتند مي کشتي با استانبول

 از برخي از حال عين در و بودند بيشتري آرامش دنبال که بود حجاجي استفاده مورد راه اين بعد به آن از

 اعثب راه اين. رفتند مي هم اسکندريه و قاهره به بسياري و کرده بازديد استانبول جمله از عثماني شهرهاي

 از مه ديگر راه يک البته. گشتند مشغول تجارت به و شدند ساکن نواحي آن در ايراني زيادي شمار که شد

 وبجن طريق از ايراني هاي اتوبوس اکنون که راهي. بود شام به آنجا از و حلب به فرات شمال سمت از عراق

 تانيخوزس حجاج از برخي. است بوده استفاده مورد هم صفوي دوره در راه اين. درون مي حلب سمت به ترکيه

 در درامالص گويند مي که اين. رفتند مي مدينه و مکه سمت به شده بيابان وارد آنجا از رفته بصره به هم ما

 حجاج از شماري اخير سالهاي در. است رفته مي راه اين از که شود مي معلوم درگذشت بصره در حج راه

. شدند مي مشرف حج به مسير همين از است عربستان سمت به عراق جنوب در که عرعر مرز از عراقي

 .رفتند مي راه همين از هم فارس خليج جنوبي کشورهاي از برخي حجاج

 اشتهد حکومت طرف از سرپرستي کلي طور به ايراني حجاج است؟ داشته دولتي متولي حج زمان آن در آيا* 

 داشتند؟ را خودشان مسئوليت خودشان ها کاروان يا و اند

 اغلمش در نه يعني. است نبوده رسمي خيلي البته که داشتند «آقاسي عجم» ايراني حجاج صفويه زمان در

 حج به که حکومتي شخصيت بيشتر. است شده مي شناخته لقب اين به عثماني در نه داشته جايي حکومتي

 کاروانها روساي با هم حج کارهاي موقع آن البته. است کرده مي گيريپي را کارها از برخي عمال رفته مي

 ارهايک ـ بود استانبول در ايران سفير تابع و ـ کرده درست جده در نمايندگي ايران که زماني از. است بوده

 نصبيم چنين آن از قبال که گفت شود مي کلي طور به. شد مي دنبال جده در ايران نمايندگي توسط عمومي

 يندگينما طريق از داشته ارتباط عثماني دولت با که کارهايي آن از بعد و است نداشته وجود ايرانيان رايب

 و حجاج ميان واسطه او عمال آمده مي حکومتي نفوذ با چهره يک که هم سالهايي در. است شده مي دنبال

 .است بوده آمده پيش مشکالت حل براي عثماني دولت
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 منيتا حفظ و شناسي راه از غير اهميتشان و شده توصيف چگونه ها سفرنامه اين رد دارها حمله شخصيت* 

 است؟ بوده ديگري موارد چه در حاجيان

 از کارواني و داشت شده ريزي برنامه شکل عثماني دوره از گزاري حج که کنم عرض را نکته اين اساسا

 ياستر که عثماني مهم پاشاي يک باز آنجا از و آمد مي شام به کاروان اين. کرد مي حرکت حج براي استانبول

 ازب هم آن که بود مصري محمل کاروان اين شبيه. کرد مي هدايت را آن کاروان رئيس عنوان به داشت را حج

 ها انياير براي شتر که بودند نجف در کساني. داشتند پراکنده حالت ها ايراني اما. بود ها عثماني نظر زير

 مي خود به دار حمله نام اندک اندک که هستند نسلي همان ها اين. بردند مي حج به را آنان و کرده اجاره

 بودند معيج هاي گروه رفتند مي استانبول و تفليس و باکو و انزلي طريق از که ها ايراني از بسياري. گيرند

 مي هم اب که ندبود شهر يک مردم بيشتر اينها. نداشتند منظم کارواني حالت و افتادند مي راه جوش خود که

 و دندش مي وصل شامي محمل يا شام کاروان به رفتند مي شام به که ايراني حجاج. گشتند مي بر و رفتند

 يا عرب دارهاي حمله همان باز بود جبل راه از اگر. گردند بر شام به و نشوند جدا آنها از کردند مي سعي

 بين اتمالي يعني خاوه پرداخت و شتر گرفتن و جبل رامي با هماهنگي کار عراق در که بودند کار کهنه ايراني

 که مقدار آن را حج اداره سازمان بتوان ها سفرنامه اين اساس بر نظرم به. داشتند عهده بر را اعراب به راه

 نامه ايانپ چندين به نياز کار اين. آورد دست به کامل بود پراکنده و فردي که مقدار آن تا بوده دولتي و منظم

 .دارد

 اجيانح شکايت ترين عمده است؟ بوده چگونه ايرانيان با مدينه و مکه شهرهاي در و راه در بوميان برخورد* 

 چيست؟ قاجار دوران حج سفرهاي در

 دزدي طريق از را خود روزي و رزق از بخشي که بودند بدوي قبايل ها راه طول در حجاج ساله هزار مشکل

 رس باالي هميشه کابوس يک مثل که بود وحشتناک قدري به خطر اين .آوردند مي فراهم حج هاي کاروان از

 ينا در. پرداختند مي غارت و دزدي به ها راه انواع با و نداشتند کار اين براي گذشتي هيچ آنان. بود حجاج

 عثماني دولت کار اين براي. شد مي غارت اموالشان و شدند مي کشته حجاج از زيادي تعداد بارها حمالت

 که دبودن متفاوت و پراکنده اندازه آن قبايل اين. بود دشوار آن شدن حل اما کردند، اقدام بارها مکه فايشر و

 نوانع تحت پول پرداختن. است فراوان حمالت اين از ايرانيان شکايت. بود دشوار هم آنها با کردن توافق

 مدينه و مکه ساکنان اما. کردند مي راوانف شکايت آن از مردم که بود قبايل اين با توافق راههاي از يکي خاوه

 برخورد و بودند متعصب مدينه مردم که است نويسان سفرنامه اتفاقي تقريبا. کردند مي برخورد متفاوت هم

 حجاج تشکاي. داشتند بهتري برخورد زمينه اين در و بوده تر روشن مکه مردم مقابل در. داشتند عجم با بدي
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 ايراني حجاج با آميزي تحقير رفتار آنان که است آن از حاکي و است زياد بسيار نهمدي مردم برخورد از ايراني

 .داشتند

 يتوضيحات است آري پاسخ اگر آورد؟ مي وجود به برايشان مشکالتي ايراني حاجيان بودن شيعه آيا* 

 د؟نپذيرفت نمي را مکه قاضي تشخيص ايرانيان که است بوده چه هالل رؤيت قضيه مثالً. بفرمائيد

 روي اه عثماني زمان از که بود اين مهم اما بودند شيعه که داشتند ديگر زائران با عمده تفاوت يک ها ايراني

 آرام آرام صفوي اواخر اين. شدند مي شناخته صفوي دولت جاسوس عنوان به همه و شده هم تبليغ آنها

 که ودب طبيعي. شدند کشته مکه در انشيعي بارها يازدهم قرن اواخر تا حتي ولي رفت بهبودي به رو اوضاع

 ديج طور به هم عرب شيعيان که زماني از البته. بود هم راه طول در حتي ومدينه مکه در فقط نه مشکل اين

 همين .بود بهتر اوضاع بودند افتاده راه لبنان شيعيان که قاجاري دوم دوره در خصوص به آمدند حج به تر

 ايراني ارهب در. داشتند بيشتر مصونيت بود آنها پول به عربها چشم و ودندب پولدار که هم هندي شيعيان طور

. تندداش مشکل جهت اين از و بود متفاوت کامال که بود آنها پوشيدن لباس طرز و شمايل و شکل مشکل ها

 نيرااي با و شده ساکن مدينه و مکه در ازبکها از بسياري که بود شده اضافه هم ديگري مشکل اواخر اين در

 بقيع در حال هر به اما. باشد کمتر مشکلشان تا پوشيدند مي عربي لباس ها ايراني گاهي. کردند مي دشمني ها

 مي گفته نخاوله هاآن به که مدينه شيعيان با ايراني شيعيان صفوي اواخر از. بود مشکل بيشترين النبي مسجد يا

 لمشک کمتر مسکن و منزل در جهت اين از و ردندک مي اجاره را آنان منازل و داشتند نزديکتري ارتباط شد

 خروج و ورود ايبر و بود سختگير سني سادات خانواه يک دست آنجا که بود بقيع در مسائل بيشترين. داشتند

 دوره در خصوص به ايراني بزرگان از برخي حل راه. کردند مي هم اذيت و گرفتند مي پول ائمه حرم به

 .شد مي احساس امر اين به نياز کمتر قاجار دوره در اما بود تقيه صفوي

 

 (ذوقي مجتبي از گفتگو) 111 ـ 111 ص ،1150 شهريور و مرداد ،11 شماره الف، کتاب و هنر نامه ويژه: منبع

 کتاب در شده چاپ هاي سفرنامه فهرست

 1115 علم، نشر تهران، ،(جعفريان رسول کوشش به) قاجاري حج سفرنامه پنجاه

 ق 1191/  کشيميري عبدالکريم واجهخ/ واقع بيان. 1

 ق 1801 - 1801/  قادري الدين رحيم محمد/  الحرمين تحفة. 8
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 ق 1810/  کرناتکي عبدالحسين محمد حافظ/ الطريق تذکرة. 1

 ق 1810/  ميرزا ولي محمد/ مکه سفرنامه. 1

 ق 1810/  جالير ميرزا معظمه/ مکه سفرنامه. 9

 ق 1811/  بروجردي محمدرضي بن محمدعلي/ غريب بزم. 1

 ق 1811/  السلطنه اعتماد خان اصغرعلي ميرزا/ مکه سفرنامه. 3

 ق 1835/ الدوله سيف/  مکه سفرنامه.  1

 ق 1810/ بيگم جهان شاه بانو/  حج سفر گزارش.  5

 ق 1819/  تبريزي ميرزاي يعقوب/  منصور حج. 10

 ق 1811 سال از/  ناشناخته مؤلف/  مکه سفرنامه. 11

 ق 1815/  علي خيراتبن حسين علي/  سفريه درسوانح قمريه منازل. 18

 ق 1858/  ميرزا فرهاد/  مکه سفرنامه. 11

 ق 1851 - 1858/  مهندس محمد ميرزا/  المدينه تعريف في الوجيزه. 11

 ق 1851/  طباطبائي محمدرضا سيد/  الحجاج هدايت. 19

 ق 1851/  الملک نجم/  مکه سفرنامه. 11

 ق 1853/  السلطنه حسام/  مکه امهسفرن. 13

 ق 1853/  ميرزا فرهاد دختر السلطنه عصمت/  مکه سفرنامه. 11

 ق 1853/  طوسي مشتري/  حج منظوم سفرنامه. 15

 ق 1855/  افشار خان عبدالحسين ميرزا/  مکه سفرنامه. 80

 ق 1855/  ناشناخته/  جبل راه صدمات در اجل تير. 81

 ق 1855/  اختهناشن/  مکه سفرنامه. 88

 ق 1100/  ناشناخته/  حج منظوم سفرنامه. 81
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 ق 1101/  بخارايي مالعاشور بن اهلل رحمت/ مکه سفرنامه. 81

 ق 1108/  فراهاني حسين محمد/  مکه سفرنامه. 89

 ق 1109/  شيرازي الصدر نايب/  مکه سفرنامه. 81

 ق 1109/  مجدي عبدالمجيد ميرزا/  عتبات و مکه سفرنامه. 83

 ق 1101/  الملک ظهير محمدرضا/  مکه سفرنامه. 81

 ق 1105/  کرماني علويه بانو/  حج سفر روزنامه. 85

 ق 1110/  تکابي خان سليم حاجي/  نامه حج. 10

 ق ناشناخته/  حج منظوم سفرنامه. 11

 ق 1111/  ناشناخته/  حج منظوم سفرنامه. 18

 ق 1119/  کازروني ابراهيم مال/  مکه سفرنامه. 11

 ق 1111/  الدولهامين/  مکه سفرنامه. 11

 ق1111 سال حج گزارش. 19

 ق 1113/  ناشناخته/  حج و عتبات سفرنامه. 11

 ق 1113/  تربتي عبدالسالم/  شهاب سفرنامه. 13

 ق 1113/  الدوله وقار/  مکرمه مکه و عتبات سفر روزنامه. 11

 ق 1115/  قراگوزلو عبداهلل حاجي/  معظمه مکه سفرنامه. 15

 ق 1115/  الذاکرين رئيس/  حج سفرنامه. 10

 ق 1181/  الدوله مدير/  معظمه مکه سفر تفصيل. 11

 ق 1188/  السلطنه مخبر/  معظمه مکه سفرنامه. 18

 1188 ق/  وظايف وزير داود ميزرا/  مکه سفرنامه. 11

 ق 1111/  اصفهاني علي ميرزا/  مکه سفرنامه. 11
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 ق 1111/  مرجاني والقاسماب/  مکه سفرنامه. 19

 ق 1115/  زاده منشي حسين محمد/  مکه سفرنامه. 11

 ق 1110/  جزائري الدين فخر سيد/  مکه سفرنامه. 13

 ق 1110/  قشقائي خان اياز/  مکه سفرنامه. 11

 1111 ق/  هدايتي احمد سيد/  حج سفرنامه. 15

 ق 1111/  اعالئي خان لطفعلي/  مکه سفرنامه. 90
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 ايران شيعي شهر ترين قديمي اهواز

 جعفريان رسول: نويسنده

 1150/  09/  11: سايت روي انتشار تاريخ

 

 است رفته پيش قم شهر تشيع پاي به پا اهواز در تشيع هک دهد مي نشان شواهد: خالصه

 اهواز، زج به را تعبير اين شايد. است هجري اول قرن از آن تشيع سابقه و ايران در شيعه اصلي مراکز از اهواز

 به شهر ينا اهالي آمد رفت و کوفه با آن نزديک پيوند سبب به اهواز تشيع. برد بکار قم باره در بتوان تنها

( ع) علي امام طرف از بود، توابين ماجراي در درگير و کوفه شيعيان از که شداد بن رفاعة. است يگريکد

 دهمان برجاي االسالم دعائم در آن از قطعاتي که کردند او به نصايحي اي نامه در حضرت و بود اهواز قاضي

 اخبار و بوده عادي امري اول رنق از اهواز در تشيع نفوذ بنابرين(. 13/113 ،11/181 ،8/190: مستدرک) است

. تاس شهر اين شيعي رجال به مربوط شواهد ترين مهم معمول طبق. است آمده منابع در باره اين در اقوالي و

 قصر زا باره اين ودر داشت آمد و رفت اهواز به تجاري کار براي که است شيعي کوفيان از ميمون بن ابراهيم

 اهواز از السالم عليه رضا امام وقتي(. 8/851: تهذيب) پرسيد( ع) صادق ماما از قير بر سجده و نماز اتمام و

 به( ع) هادي امام از اي نامه( 8/110 :الخرائج) کردند ديدار وي با اهواز نواحي شيعيان از برخي گذشت مي

 است مدهآ ديگر نقلي در(. 899 ـ 3/891: مستدرک. )است دست در تفويض و جبر مسأله باره در اهواز مردم

: رائجالخ) ببينند مراسم يک در را( ع) عسکري امام تا آمدند سامراء به که شده ياد اهواز شيعيان از گروهي که

 براي و بود گنگ سرور، نام به اهواز در متهجد مردي که است شده نقل هم صغري غيبت دوره از(. 1/111

 (.1/1181: خرائج. )کرد و کند پيدا شفا دهبر حضرت نزد را او روح بن ابوالقاسم تا آمد بغداد به شفا

 روشن ونهنم يک. دارند استواري شيعي پيوند يکديگر با قم و اهواز و شده استوار نيز قم تشيع دوره، اين در

. است آن در سکونت يا و شهر اين به آمد و رفت و قم با دوره اين اهواز برجسته شيعيان از تن دو ارتباط آن

 دوم نيمه در دو هر که است اهوازى حماد بن سعيد بن حسين ديگرى و دورقي اهوازي مهزيار بن على يکى

 و گذشت در همانجا و آمد قم به سعيد بن حسين. بودند ارتباط در قم با هجري سوم قرن اوائل و دوم قرن

 .اند کرده روايت او از ها قمي که( 181: دواد ابن رجال) داشت کتاب سي و شد مدفون

 و دوم قرن در شيعي مؤلفان از آنان از برخى و بوده اهوازى که را( ع) ائمه اصحاب از شمارى منا اينجا در

 :کنيم مي مرور اند بوده سوم
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 سپس و ودهب زيدي اول نقلها برخي در که ـ اسدي ابوبجير سمعان بن عثيم بن نجاشى بن عبداهلل ابوبجير* 

 و نوشت( ع) صادق امام به اى نامه وى. بود اهواز اکمح منصور طرف از ـ( 105: العالمه رجال) شده امامي

 در «اشىالنج بن عبداهلل ابي رسالة» عنوان به امام پاسخ. داد پاسخ وى به امام و پرسيد را مسائلى نامه اين در

 در نجاشي حضور باره در 151 – 8/150 :کافي در که حکايتي( 805 ـ 13/801: وسائل. )است آمده منابع

 همين بايد آمده، وي نزد وساطت براي( ع) صادق امام از شيعيان از يکي درخواست و حاکم نوانع به اهواز

 اين هب و است خانواده همين از رجال، کتاب نويسنده نجاشي، علي بن احمد که است گفتني. باشد نجاشي

 بني خاندان از نجاشي(. 111 :شيعه مکتوب ميراث: بنگريد) است کرده اشاره خود کتاب جاي چند در مطلب

 .آورد ارشم به آن تشيع پايه شهر، اين به را اسد بني مهاجرت بايد الجرم و است عرب شيعي قبايل از اسد،

 فقهاي از و شد اهواز ساکن که( ع)جعفر بن موسى امام اصحاب از خالص، عرب ازدى، ايوب بن فضالة* 

 حسن: شده گفته(. 110: نجاشى) الصالة کتاب جمله از کتاب چند مؤلف و( 831 :داود ابن رجال) بود آنجا

 (.111: نجاشي( )نه سعيد بن حسين اما) بود نزديک وي با اهوازي سعيد بن

 که السالم عليه رضا امام اصحاب از و اهواز از( عبدالقيسى) عبدى حصينى حصين بن محمد بن عبداهلل* 

 (.883: نجاشى رجال) است داشته هم حديث کتاب

 (ع) عسکرى امام اصحاب از اهوازى[ عبدقيسي] عبدى( خصيبي يا حضيني) حصينى دمحم بن احمد* 

 (.153: طوسى رجال)

 الئلد] کند مي ستايش وي از امام مهزيار، بن ابراهيم بن علي روايت در که همو خصيبي حمدان بن جعفر* 

 (1/1055 :خرائج ،851: االمامه

 رادرمب: کردم عرض السالم عليه ثانى جعفر ابو به: گويد انحمد برادرش. اهوازى حصينى ابراهيم بن محمد* 

 از او ;کند رحمت را برادرت خداى ;شيعتى خصيص من فانه أخاک اهلل رحم: فرمود حضرت. گذشت در

 (911: کشي) بود من به شيعيان نزديکترين

 اهوازى شيعيان از نيز او که آيد مى دست به چنين( 8/119: کشى) روايت از. حصينى محمد بن حمدان* 

 .است کرده ياد( ع)جواد امام اصحاب از يکى عنوان به او از 191: رجال در طوسى. است بوده

(. 151: طوسى رجال( )ع)هادى امام اصحاب از اهواز ساکن( حسين بن ابوالحسين) حصين بن ابوالحصين* 

 هم( ع) هادي امام اصحاب از و شد ساکن اهواز در که دانسته( ع) جواد امام اصحاب از را او حلي عالمه

 (.113: العالمه رجال. )بود
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( ع) رجعف بن موسى از را مسائلى آن در که داشته کتابى وى نجاشى نوشته به اهوازى، محمد بن عبداهلل* 

 (.883: نجاشى) است بوده آورده آن در و پرسيده

 نجاشى روايى طُرُق در نامش هک سوم قرن اواخر در شيعه علماى از الصلت، بن موسى بن محمد بن احمد* 

 .است آمده( 91ـ11: طوسى فهرست)طوسى و

 .بود(ع) الحسين بن على امام موالى از مهران بن حماد وي جد. اهوازى مهران بن حماد بن سعيد بن حسين* 

 آن از که است کتاب جلد سى مؤلف و کرده روايت( ع) هادى و جواد رضا، امامان از سعيد، بن حسين امام

 در اهمانج و گرديد منتقل قم به سپس و شد ساکن اهواز در مدتى ;بود کوفى وى. دارد نام الزهد کتاب هجمل

 اسامي با را مطالب همين( )15 :العالمه رجال) شد وارد ابان بن حسن بر قم در وي. شد مدفون و گذشت

 به هک حالي در ابان بن حسن بن حسين را کتابها اين: گويد الوليد ابن(. 91: طوسي فهرست :بنگريد وي آثار

 فهرست. )است بوده ابان بن حسن پدرش ميهمان وي که گفت او. رساند ما دست به بود سعيد بن حسين خط

 بن علي و اهوازي سعيد بن حسين آثار به خود اتکاي از تهذيب آغاز در صدوق شيخ(. 95 ـ 91: طوسي

 برجاي وي الزهد کتاب و المؤمن کتاب از اي عمده بخش (.8/  1: اليحضر من) است کرده ياد اهوازي مهزيار

 .است مانده برجاي او ديگر کتابهاي از هم قطعاتي و

 بن على. دهد مي نشان را اهواز و قم شيعيان ميان حديثي ـ علمي تعامل و تبادل سعيد، بن حسين داستان

 حسين دايى احول، سعيد بن يحيى بن جعفر(. 198: طوسى فهرست) است سعيد بن حسين از متأثر مهزيار

 .بود السالم عليه هادى امام اصحاب از سعيد بن

 هب ها کتاب اما داشت، مشارکت او آثار تمامى تأليف در برادرش با وى. اهوازى حماد بن سعيد بن حسن* 

 (.91: نجاشى) يافت شهرت برادرش نام

 بن حسن. بودند الحسين بن علي موالي از سعيد بن حماد بن سعيد فرزندان حسين و حسن: گويد کشي

 مينه. داد پيوند( ع) رضا امام به را ريان بن علي و( اهوازي) حضيني ابراهيم بن اسحاق که است همان سعيد

 رجال. )بود دندان به ملقب سعيد و دارد تأليف پنجاه از بيش حسن. را حضيني محمد بن عبداهلل طور

 :نجاشي. )است بوده( ع) سجاد امام پرورده دست مهران بن مادح اينان، جد گفتيم، که طور همان( 998:کشي

91.) 

 اراعتب اندازه آن که کسى است، هجرى سوم قرن اوّل نيمه در شيعه دانشمندان و محدثان از مهزيار بن على* 

 دويسن مى نجاشى. باشد زيارتگاه اهواز شهر در و خوزستان منطقه شيعيان براى ايام همان از مزارش که داشت
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: نجاشى) است شده مسلمان و بوده نصرانى پدرش و کرده سکونت اهواز در که است دورق منطقه از او اصل

( 915) کشي رجال در. شد ساکن اهواز در و بود فارس هنديجان از او که است آمده ديگر نقلى در(. 891

 دش ساکن اهواز در سپس د،بو فارس قراي از يکي از اصل در و شد مسلمان که بود نصراني او که است آمده

 ندبج بن عبداهلل درگذشت از بعد وي. بود بسته پينه اش پيشاني بود کرده سجده بس از. ماند همانجا و

 است هشد نقل منابع در امامان با وي مکاتبات از برخي محتواي و دارد کتاب سي از بيش. گرفت را وي جاي

 (991 ـ 990: کشي)

 از اهواز هاي زلزله فراواني خاطر به که خواست اجازه السالم عليه ابوجعفر زا زماني: است آمده روايتي در

 روزه ار جمعه و شنبه پنج و چهارشنبه نرويد، آنجا از: نوشتند وي به امام. برود ديگري جاي شده منتقل آنجا

 زلزله. کرديم نچني :گويد او. کنيد دعا رويد بيرون جمعه روز کرده طاهر را خويش لباس و کنيد غسل. بگيرد

 در مؤلف و محدث شماري مهزيار خاندان از(. 1/911 :اليحضر من ،8/999: الشرائع علل. )شد متوقف ها

 اتالبشار کتاب که است اهوازي مهزيار بن ابراهيم آنها از يکي. است شده ياد شيعه رجالي و روايي منابع

 ابوجعفر بعد، نسل چند و شده نقل او از ياخبار که مهزيار بن علي بن محمد(. 11: نجاشي) است داشته

 بن حسين بن محمد بن سالمة(. 190: زراري غالب ابي رسالة) اهوازي مهزيار بن علي بن حسن بن محمد

 (111: چهارم قرن: الشيعه اعالم طبقات) کليني استاد نعماني مشايخ از مهزيار بن علي

 حتجاجاال کتاب عنوان با کتابى. بود غالى که «نداند» به ملقب اهوازى حماد بن سعيد بن حسين بن احمد* 

 (.19: طوسى فهرست ،33: نجاشى) است داشته

 (.115: نجاشى) است داشته حديث در کتابى ;اهوازى جبرئيل بن محمد* 

 «الخصال» کتاب جمله از اثر چندين بوده، غلوّ به متهم ;رويده ابن به معروف حداد عنبسه بن جعفر بن محمد* 

 (.131: نجاشى) است داشته «الکمال بکتا» و

 ياد او از 31: فهرست در طوسى شيخ که شيعه مؤلفان از اهوازى، عمى معلى بن احمد بن ابراهيم بن احمد*

 آن از هک بودند تميمى اينها. دارد الزنج صاحب اخبار در کتابى و( ع) اميرالمؤمنين مناقب در کتابى و کرده

 (.31: طوسى فهرست) شدند ساکن اهواز در و پيوسته تنوخ قبيله به حِلف، با شده خارج

 در بايد که دارد وجود شيعي اخبار در امامان از راوي و مؤلف و حديث رجال ميان در اهوازي بيشتري تعداد

 بن محمد اهوازي، صلت بن محمد بن احمد اهوازي، سعيد بن يحيي مانند گيرد، صورت تحقيق آنان باره
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 اهوازي، محمد بن احمد اهوازي، عروه بن علي اهوازي، سلمة بن جعفر اهوازي، ازهر نب علي اهوازي، مخلد

 .اهوازي علي بن حسين ابوعبداهلل اهوازي، روح بن احمد اهوازي، محمد بن عبداهلل اهوازي، رياح بن عمر
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 نجف در ق0111 ـ 0181 سالهاي از سياسي مهم رسائل

 جعفريان رسول: نويسنده

 1150/  03/  05: سايت روي انتشار تاريخ

 

 ق1110 تا 1181 سالهاي ميان در نجف در منتشره مهم سياسي رساله چندين معرفي: خالصه

 نايشا حضرت داشتم، عراقي ميهمانان با همراه مرعشي العظمي اهلل آيت کتابخانه از که ديداري نجريا در

 .بود کرده گردآوري را آن هندي عالم يک که دادن نشان اي نسخه

 روزگار آن هاي اعالميه از برخي و 1110 ـ 1181 سالها به مربوط سياسي رسائل تعدادي حاوي مجموعه، اين

 شده چاپ نجف در سالها همان رسائل اين. بود کرده صحافي و گذاشته هم کنار را همه شخص اين که بود

 .بود

 ها دستنوشته اي مجموعه که( جلدي ده مجموعه1150 مرعشي، قم،) شناسي نسخه نهم مجلد ديدن با اکنون

 تطيمشرو رسائل عنوان تنها مجموعه آن که شدم متوجه است، مرعشي محمود سيد دکتر حضرت مقاالت و

 .است شده چاپ 191 – 113 صص در اللوائح مجمع يا

 1181 سالهاي سياسي متون و ها بيانيه ها، اعالميه باره در که است هايي مجموعه بهترين از يکي مجموعه اين

 .شد مي چاپ مستقل طور به که بود آن حق و شود مي منتشر آن از بعد و ق

 غالب حال اين با. است شده چاپ جدا هاي مجموعه در مشروطيت، رسائل از زيادي شمار که است گفتني

 .است استفاده قابل و تازه و بکر رسائل اين

 اسالمي، وحدت باره در فکري و سياسي رسائل بلکه نيست، مشروطه يا ايران به مربوط نيز رسائل از شماري

 ارک به مشروطه از بعد دهه سه دو و دوره آن سياسي اوضاع شناخت نيز و انگليس و روز متجاوز هاي دولت

 .آيد مي

 .کنم مي معرفي اينجا در را رسائل اين از فهرستي عجله با
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 ـ 191 ص همان ترجمه( )111 ـ 110 ص) 1181 سال در تونس علماي از افندي صالح شيخ سخنراني متن

119) 

 يدهرس طبع به يخراسان زاده اهلل آيت مهدي آميرزا آقاي االمر حسب که نوري مجتهد موسي آشيخ اي اليحه

 (.191 ـ 111) 

 ق1185 چاپ( 131 ـ 119)  اسالمي وحدت باره در اصفهاني مجتهد عبداهلل سيد آقا شريفه اليحه

 (115ـ 131) حق حرف و باش بيدار رساله

 (است رشتي فقيهي عبدالحسين شيخ از اثري ظاهرا( )901 ـ 115) مسلمين اتحاد خصوص در خطابه

 (901 ـ 909) اسالم اتحاد خصوص در اسالم حجج احکام ترجمه

 ق1185 چاپ قاني قره محمد علي از( 911 ـ 903) االمه نجاة رساله

 (985 ـ 911) اي بادکوبه بلبله رحيم محمد حاجي االسالم ثقه نطق معاشرت اصالح و اسالم

 (913 ـ 985)  مذهب طرفداران نظامنامه و مرامنامه

 (990 ـ 913) کاشاني رضا محمد آسيد نوشته الغافلين تنبيه

 ( 911 ـ 991( )روس و انگليس) دولتين حجت اتمام رساله

 ق1110 نجف چاپ( 911 ـ 911) زمينه همين در ديگر متن

 (915ـ 911) کاشاني رضا محمد سيد آقا اليحه

 عهالشري شيخ مقصود( 951 ـ 915( )عربي به) اصفهاني شيرازي غروي اهلل فتح شيخ از مقال قطع و حال کشف

 .است اصفهاني

 از ديگر اعالميه چندين آن دنباله و( 951ـ 951( )همان ترجمه شايد) فارسي به الشريعه شيخ از ديگر متني

 قاني قره از مفصل متني و وقت علماي

 (180 ـ 110) مسلمين عموم تنبيه

 .ديگر استفتاء چندين با( 191 ـ 181) جنائز نقل تحريم رساله

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1288 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1288
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 پيامدها و عوامل گذشته، سال صد يک در نبوي سيره به فقهي رويکرد

 جعفريان رسول: نويسنده

 1150/  11/  10: سايت روي انتشار تاريخ

 

 سيره اساس بر اسالم براي سياسي نظام ارائه هدف به گذشته سال صد يک در نبوي سيره به اقبال: خالصه

 از فتهبرگر الگوهاي پايه بر اسالمي امت حفظ تقويت و جديد جامعه اداره در تازه احکامي استنباط و نبوي

 .است بوده اسالم صدر جامعه

 :از است عبارت بحث اين در ما اساسي پرسش دو

 رد ما رويکرد ترينمهم و شده اخير سال يک در نبوي سيره به ما مجدد توجه ببس عواملي يا عامل چه ـ 1

 است؟ بوده چه مجدد توجه اين

 راجاستخ خود واجتماعي فردي زندگي اداره براي «فقهي قواعد» ،«نبوي سيره» از توانيممي چگونه و آيا ـ 8

 معيارهايي؟ چه اساس بر و ضوابطي چه با کنيم؟

 :فرعي پرسش دو و

 و سطح چه در و گونه چه ما علمي توليدات داريم؟ زمينه اين در اي کارنامه چه گذشته ساله صد در ـ 1

 است؟ بوده ميزاني

 معيار نند،ک مي نبوي سيره به مستند را خود تفريطي و افراطي رفتارهاي حتي اسالمي، هاي گروه که اين ـ 8

 دارد؟ علمي

 پرداختيم؟ نبوي سيره بازخواني به چرا

 1100 سابقه با «اسالمي خالفت» و گذاشت قطعي اضمحالل به رو عثماني دولت که پيش قرن يک حوالي از

 املک نابودي بر آغازي انحالل، اين است ممکن که آمد پديد مسلمانان براي تصور اين رفت، ميان از ساله

 واقع، در. بماند زنده همچنان اسالمي خالفت تا شد فراواني تالشهاي دليل، همين به. باشد مسلماني و اسالم

 ينا کرد سعي بود، حدس را خود زوال و انحالل پيش مدتها از که عبدالحميد سلطان بويژه عثماني خالفت

 از ريبسيا که تصوري. رفت خواهد بين از اسالم شوم، نابود من اگر که بزند دامن اسالم دنياي در را تصور
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 اين. کرد مي ترسيم سنت اهل براي ويژه به را مبهمي آينده و گرفته جدي را آن اسالم دنياي هاي بخش

 ياسيس تحوالت که امري گيرد، شکل خالفت احياي جنبش اسالم دنياي سراسر در تا شد سبب وضعيت

 ناباوري کمال در عثماني خالفت و نداد را آن به بروز و ظهور اجازه عالم عثماني، ماندگي عقب و عالم سريع

 .رفت ميان از مسلمانان

 در مسلمانان رهبران. داشت وجود اسالم گذشته به ما نويسندگان و نخبگان توجه براي هم ديگري مهم عامل

 توحش به را مسلمانان که فضايي. شدند روبرو اسالم به حمالت از موجي با يکباره نوزدهم قرن دوم نيمه

 شرقي کشورهاي به خود فرهنگ کردن وارد به گسترده هجومي با غرب که بود اين آن، اساس و انداخت

 که غرب عمومي فرهنگ که بود اين ترسش و اند مانده عقب که بود اين مسلمانان حس. پرداخت اسالمي

 به روي اسالم دنياي و گذاشته تأثير آينده نسل و مسلمان جوانان روي بود، ديني ضد و الئيک آن اساس

 اکنون و بود، اسالمي نظام نامش که بود چيزي رفت، نبي از آنچه عثماني سقوط آستانه در. بگذارد اضمحالل

 مسيحي تبشيري تبليغات. کردند مي عرضه اسالم دنياي به را فرهنگي اسالم، جاي به استعمارگر هاي دولت

 عقب نوعي در مشکل کل، در اما. رفت مي نيز جوانان شدن مسيحي احتمال يعني. افزود مي ترس اين بر نيز

 عامل هک روشي عنوان به نبوي سيره به مرور با کردند مي تصور نخبگان از برخي که بود تمدني ماندگي

 .بدمند اسالمي جان نيمه تمدن در ايتازه روح توانندمي بوده، مسلمانان عظمت گيري شکل اساسي

 هم اي تازه الگوي کردند سعي و پرداختند اسالمي هاي دولت و اسالم بازخواني به مسلمانان که بود اينجا در

 گسترده انتقادات با همراه که غرب فرهنگ هجوم برابر تا کنند توانمند را اسالم هم و بيابند اسالمي نظام براي

 .بايستند بود شريعتي و عقيدتي بعد در اسالم به نسبت اي

 نآسا و هساد آن پاسخ باشد؟ داشته را اهميتي چنين توانستمي اسالم تاريخ از مقطع کدام مسلمان يک براي

 را آن و نگريستند مي آن به مقدس نگاهي با هميشه مسلمانان که بود اي دوره بهترين اين. نبوي سيره بود،

 اسالم انجه سراسر در نبوي سيره بازخواني به نياز احساس اين. کردند مي تلقي دوره ترين عالي و بهترين

 .شد مطرح ديگر نقاط از بسياري و مصر تا قاره شبه از

 اسالمي حکومت يا اسالمي خالفت که اين و اسالمي نظام اصل در نخست. بود بخش دو در يبازخوان اين

 اساس اسالمي، خالفت اساسا که بود آمده پيش ابهامي يک واقع، در شود؟ مي استخراج نبوي سيره از چگونه

 و شکل و مفر يک اگر اند؟ کرده درست مسلمانان که است حکومت براي معمولي فرم يک يا دارد اسالمي

 حکومت بودند، گرا اسالم که کساني. شود عمل ديگر اي گونه به و نباشد تواند مي است، تغيير قابل طبعا

 زا گفتند، سخن کشور يک در اسالمي حکومت اجراي از آنان. کردند اسالمي خالفت جايگزين را اسالمي
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 وينب سيره در خود، صورت بهترين در که بود امري شريعت اجراي. شود اجرا اسالم شريعت بايد که اين

 مسلمانان ارک دستور در نبوي سيره بازخواني که اين براي شد عاملي امر، اين بنابرين. بود درک و رؤيت قابل

 .کنند آن در وتحقيق پژوهش به شروع و گرفته قرار

 و داشته ديدتر اسالمي خالفت يا حکومت اصل در اساسا اسالم، جهان روشنفکران از برخي اين، از جداي

 بر زهلر عبدالرازق، علي توسط مصر در مسأله اين طرح. کردندمي تلقي حکومت آيين بدون ديني را اسالم

 تالش علما آن، از پس. شد اسالمي امت از وي راندن بيرون به منجر و انداخت سنتي گرايان اسالم اندام

 سيره سراغ به که بود اين قضيه اين اثبات رايب منبع بهترين. دارد سياسي نظام اسالم، که دهند نشان کردند

 .دارد سياسي نظام اسالم که کنند اثبات آن از استمداد با و بروند نبوي

 بازخواني براي اي تازه نياز ميالدي، بيستم/ هجري چهاردهم قرن آستانه در که دهد مي نشان گذشت آنچه

 آموزنده که آن نضم نبوي سيره گذشته، در. بود تهگذش فضاي با متفاوت که نيازي بود؛ آمده پديد نبوي سيره

 بيشتر ود،ب کند مي تداعي سيره معناي دقيقا که چيزي همان يا( ص) پيامبر شخصيت شناخت براي منبعي و

 .بود مطرح سيره شناخت براي ايتازه نگاه بار، اين اما شد،مي تلقي تاريخ نوعي

 هم را ديگري هاي ضرروت بنگريم، هجري چهاردهم قرن ائلاو مقطع در اسالمي جامعه ديگر شرايط به اگر

 تازه درک مسلمان که است اين آنها از يکي. کرد خواهيم مالحظه نبوي سيره به مسلمانان جديد رويکرد براي

 خود هاي پيشرفت با دنياي و ندارند گفتن براي حرفي کردند حس آنان. کردند پيدا خود ماندگي عقب اي

 سالمي،ا هويت دادن نشان براي کوشش و تمدن چرخه به بازگشت براي تالش و تکاپو. است زده کنار را آنان

 به ديگر يکباره آنان تا شد سبب بود، داده مسلمانان به را نفس به اعتماد بزرگترين روزگاري که چيزي همان

 ضعف طنقا تا کرد مي کمک ايشان به آنان، تصور به بازخواني اين. بپردازند نبوي وسيره اسالم بازخواني

 .کنند جبران را آن و بشناسند را خود

 بهش در ويژه به مسلمانان از ديگري شمار و مصريها ميان در که بود مدرن گري سلفي نوعي بازگشت، اين

 توانستيم اما نداشت، آن اي تيميه ابن حتي يا وهابي نوع از سلفيه به ربطي گري سلفي اين. آمد پديد قاره

 هسير همان که اسالم طاليي عصر از را خودمان الگوي بايد ما که بود اين عمده تالش. بخورد پيوند آن با

 .بگيريم است نبوي
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 گرفت؟ صورت رويکردي چه با نبوي سيره بازخواني

 رفتارگ چهاردهم قرن آستان در که بود اسالمي دنياي براي ايآموزه به آن تبديل نبوي، سيره بازخواني از هدف

 عفض گرفتار فرهنگي زمينه در بود، داده دست از را خود سياسي استقالل. بود شده مختلف يهابحران

 اقتصادش بودند، غربي هاي ارزش به آوردن روي حال در جوانانش بود، نفس به اعتماد کاهش و عمومي

 و تيامني و سياسي و فکري ثبات نداشتن کالم در که ديگر بحران و مشکل هزاران و بود شده ورشکسته

 .بود اجتماعي

 عقايد. تنشس آن بازخواني به بايد و شده اشکال و انحراف گرفتار اسالم که داشتند اصرار گرا اسالم مصلحان

 آماده يدبا اسالمي فقه و شريعت درآيد، مدرن شکل به و کند تغيير بايد خود کهن کالمي صورت در اسالمي

 .شود دميده مسلمانان کالبد در ايتازه روح و شود، اصالحات

 آمد، دپدي چگونه اسالم که شد مي روشن بايد. داشت استقرار نبوي سيره روي بازخواني اين از مهمي بخش

 نيرو تربيت به چگونه داد، سامان کافران و دشمنان عليه را اي مبارزه نوع چه کرد، چه جاهلي جامعه با

 چه اندشمن با جهاد امر در برود؟ دولت لتشکي سمت به بتواند تا کرد مطرح را سياسي اصول چه پرداخت،

 منتظم و منظم چگونه را جامعه اخالقي و اجتماعي مناسبات نمود؟ مطرح را مفهومي چه هجرت از کرد؟

 ديگر پرسشهاي از بسياري و پرداخت چگونه شوري امر و اسالمي نظام به داشت؟ نگاهي چه اقتصاد به کرد؟

 .کند پيدا نبوي يرهس در درخوري هايپاسخ توانستمي که

 ار آثاري و پردازممي بود چهاردهم قرن آغاز در ها سيره بازخواني پديده نتيجه که مهم پديده دو به اينجا در

 .کنممي بيان

 الحکم نظام آثار گيري شکل: الف

 رد حکومت نظام مسأله به پرداختن چهاردهم، قرن در نبوي سيره در پژوهشي هاي زمينه ترينمهم از يکي

 الشت و الحکم نظام و االسالم عنوان با عبدالرزاق علي کتاب آمدن پديد جريان در که شد اشاره. است اسالم

 عکس رضيهف اثبات براي تالشها کند،نمي توصيه را خاصي سياسي نظام اسم که فرضيه اين اثبات براي وي

 .بود ممه نکته دو اينجا در. شد آغاز دارد، سياسي نظام اسالم که اين و آن،

 ،است تنيده هم در ديانت و سياست و دارد وجود سياسي قوانين و احکام اسالم، شريعت در که اين يکي

 او دنکر حکومت کيفيت و انتخاب معيارهاي حاکم، انتخاب براي يعني دارد، سياسي نظام اسالم که آن دوم

 .دارد برنامه
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 و سالميا تمدن از ايگوشه آثار، قبيل اين نگارش با که اين آن و افزود دو اين بر را سومي نکته بتوان شايد

 .دهدمي نشان نيز را است بوده تمدن داراي اسالم که اين

 کتاب، ينا در. بود کتاني عبدالحي از النبوي الحکم نظام او االداريه التراتيب کتاب کارها، نخستين از يکي

 تنها نه بوده، سازماني و اداري نظام گونه همه يدارا( ص) اهلل رسول حکومتي نظام که نکته اين اثبات براي

 اين. رديدگ ارائه فراواني هاينمونه و شده برده بهره نيز بعد خلفاي سيره از بلکه شد، استفاده نبوي سيره از

 بود نتس اهل باور اين نيز آن دليل. رفت کار به شد، نوشته زمينه اين در بعدها که کتابهايي غالب در رويه،

 .است استناد قابل و شرعي ايسيره راشدين، خلفاي سيره که

 کمترين اتقريب اما نه، يا دارد سياسي نظام اسالم که است شبهه اين به دادن پاسخ عمدتا آثار، اين در مهم نکته

 رد تندرو هايسلفي از شماري تفکر در هرچند. گيردنمي صورت آن احياي لزوم و عثماني خالفت از يادي

. شودمي ديده عرب رهبري با بلکه آن، ترکي نوع از نه عثماني، خالفت احياي براي تمايالتي اخير، دهه دو

 يک لدمج پنج در امروزه که بالد آن در عثماني دولت سقوط آستانه در شده نوشته سياسي هايرساله البته،

 انامک آن بازگشت و رفت دست از که امري دارد، عثماني خالفت احياي روي تأکيد غالبا شده، منتشر جا

 .شد ناپذير

 حاکم، يک مقام در( ص) خدا رسول شود داده نشان که بود اين آثار اين نگارش در اصلي هدف روي، هر به

 ي،سياس و اقتصادي امور اداره براي نظامات گونه همه داشتن با هم آن اجرايي، مدير يک نظامي، فرمانده يک

 شد، مي ياد دولت و حکومت از که بار هر نظريه، اين در. ستا گذاشته سر پشت را ساله ده هم دوره يک

 از تنها هن و يافته ادامه ما نزديک سالهاي همين تا تأليفي رويه اين. شدمي مطرح( ص) پيامبر حکومتي نظام

 .است شده استفاده نيز آن مانند و «الرسول دولة» چون عناويني از که مشابه مفاهيم و الحکم نظام عنوان

 هاالسيره فقه گيري کلش: ب

 قهف نگارش بود، نبوي سيره بازخواني در مسلمان جديد فکري شرايط محصول که آثاري از ديگر گونه

 ،تراجتماعي که نوعي هم آن اسالمي، فقه به سيره در اطالعاتي هاي داده تبديل هدفش که بود هاالسيره

 .باشد ترفرهنگي و ترعمومي

 :از ودندب عبارت آثار اين از برخي

 .صص 900 ،1518 قاهره، الغزالي، محمد السيرة، فقه

 .صص 915 ،1551 دمشق، البوطي، رمضان سعيد محمد النبوية، السيرة فقه
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 .صص 391 ،1558 مکه، غضبان، محمد منير النبوية، السيرة فقه

 .صص 110 ق، 1181 رياض، العبدة، محمد السيرة، فقه في مقدمات

 .صص 118 ،8001 قم، الطائي، حنجا النبوية، السيرة فقه

 يا که اشدب داشته وجود هم ديگري هاينمونه شايد البته و شده نوشته السيره فقه عنوان تحت که آثاري اينها

 اين هک کرد تصور نبايد که است طبيعي. است مانده دور ما چشم از و عنوان همين يا است ديگري عناوين با

 در شده وشتهن ايسيره آثار از بسياري بلکه دارند، السيره فقه عنوان که است کتابهايي در صرفا نگارش شيوه

 مانهمز و اسالمي دولت يک تشکيل در معين مسيري دادن نشان رويکردشان ترکي، و اردو فارسي، عربي،

 پيامبر دادن قرار اسوه با شريعت بر مبتني اسالمي جامعه يک ريزي پي براي نبوي سيره از فقهي برداريبهره

 .است( ص)

 شد؟ نياز مورد السيره فقه چرا

 اگر است؟م فقهي منابع از يکي سيره که نداشتند توجه ما فقيه محدثان و فقها گذشته در مگر پرسيد، بايد

 نظر به ؟گيرد قرار توجه مورد مستقل پديده يک عنوان به مسأله اين که داشت وجود دليلي چه داشتند، توجه

 و کم رچهگ و نداشته وجود صراحت به گرايشي چنين گذشته، در که باورند اين بر نويسندگان اين رسد مي

 نداشته وجود فقه در چنين اين گرايشي اما شده، مي استفاده فقهي احکام از برخي استنباط براي سيره از بيش

 رفتيم؟ يرهس سراغ به بيشتر و بيشتر فقهي احکام دريافت براي ما چرا: پرسيد بايد ديگر بار اگر. است

 حلي راه عنوان به نبوي سيره به بازگشت که گفتيم و داديم پاسخ باره اين در مطالب از برخي به اين از پيش

 واستيمخ مي سيره با ما. بود اسالمي تمدن مهم مسأله طور همين و اسالم در حکومت از تازه درکي يافتن براي

 دمور بايد که هست هم ديگري نکات اما. نماييم ناب را اسالمي حکومت هم و کنيم زنده را اسالمي تمدن هم

 :داد قرار توجه

 سيمتق عرفي و شرعي بخش دو به انساني ـ عمومي معرفت حوزه گذشته، در که است اين نکات آن از يکي

. تداش را خود خاص حوزه فقه رفت، مي پيش عرفي صورت به مسائل از بسياري که حالي در و بود شده

 ي،غرب نوين فرهنگ سلطه زير يکجا آن بردن و اجتماعي نظام مختلف ابعاد رآميختگيد جديد، دنياي در

 عمومي گفرهن ساختار در يکدستي نوعي زمينه اين در نيز آنان است الزم که کرد نکته اين متوجه را مسلمانان

 عرفي حوزه و ندک پيدا بيشتري گسترش شرع و فقه دايره بايد مي که رسيد نظر به واقع در. باشند داشته خود
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 تشد با بار اين اما نبود، سابقه بي عنايت اين. درآورد دارد، شرعي توجيه که اي حوزه صورت به نيز را

 .شد دنبال بيشتري

 و تکاليف موضوعات همه براي اسالم، که اصل اين آن و بود هم ديگري احساس از ناشي شده ياد پديده

 بوده دليل اين به نرفته، پيش شايد و بايد که چنان زمينه اين در ما گذشته فقه اگر بنابرين و دارد دستوراتي

 و تبيين در بايد و توانيم مي ما اکنون که بود اين بر نگاه اين. است نگرفته بهره درست نبوي سيره از که

 به که يمکن تدوين را نظامي بلکه بدهيم، پاسخ ها غربي اشکاالت به تنها نه نبوي، سيره از جديد بازخواني

 آنچه از قدري اسالم، از ما انتظار و توقع ديگر، عبارت به. باشد داشته توجه ما فردي و اجتماعي زواياي همه

 نکرده هتوج آن به قديم فقهاي که آورديم روي هايي روش به دليل، همين به و شد، بيشتر بود، اين از پيش

 رديمک تالش و آورديم حساب به نقص نوعي و تهدانس آنان عيب قديم فقهاي ميان در را گرايش اين ما. بودند

 براي که شد قيتل دريايي نبوي سيره کتب ما، نظر از ترتيب بدين. کنيم جبران را آن سيره تر عميق مطالعه با

 و متين و معقول هاي پاسخ تواندمي گذشته، نادرست هاي پاسخ برابر يا پاسخ بي هاي پرسش از بسياري

 .باشد داشته کننده قانع

( ص) خدا رسول سيره نگاه، يک در که اين آن و داد توضيح توانمي هم ديگري زاويه از را گذشت آنچه

 شده ققمح نبوي سيره در عيني صورت به اسالم ديگر عبارت به. است جامعه عينيت در اسالم عملي تحقق

 تاريخ خواندن با ابرينبن. دهدمي نشان شده کرده پياده و مطرح جامعه در را اسالم که است اي تجربه و

 ايجاد در ماسال عملي تجربه نخستين نبوي، سيره. کنيم درک را عيني و شده محقق اسالم توانيم مي ما اسالم،

 از يمتوان مي کنيم، مطالعه درست را جامعه اين ما اگر بنابرين. است ديني ارزشهاي اساس بر نوين اي جامعه

 .کنيم استفاده الگو يک عنوان به آن

 ها السيره فقه در پذير آسيب اطنق

 هانديش در که آن از بيش است ممکن رويه، اين که است اين کرد غفلت آن از نبايد که اي نکته يک: الف

 زماني و امر وهله در امر اين. است روز مسائل و شرايط با اسالم تطبيق انديشه در باشد، اصيل اسالم تحقق

 نيزما اما است، مطلوب امري باشد، واقعات و نوازل اصطالح هب يا مستحدثه مسائل فصل و حل هدفش که

 به توان مي مثال براي. شد خواهد مرج و هرج نوعي گرفتار شود، خارج اصولي قواعد چهارچوب از که

 براي رابرب اجتماعي مسووليت و نقش ايفاي حتي و آنان، بيعت از زنان رأي حق استنباط براي البوطي تالش

 تمدني مفاهيم ديگر و آزادي اثبات براي دست اين از. کرد اشاره احد جنگ از هم آن دان،مر کنار در زنان



1271 

 

 کارآش خوبي به که حالي در شود، گيري بهره ها سيره در موجود هاي نمونه از شودمي تالش که است فراوان

 .شدبا شده استخراج سيره از فقهي که آن نه است شده تحميل سيره به بيرون از فکري که است

 شتوانهپ بدون و پراکنده خبر هر و ضعيف روايت هر ديگران، از قول نقل هر پراکنده، روايت هر به تمسک: ب

 فکري انساختم يک بناي انديشه در نويسنده که است اين آن دليل. است روش اين پذير آسيب نقاط از يکي

 هب. ندارد توجهي نقلها سقم و صحت به چندان جهت، اين از و است سياسي و زندگي نظام براي فقهي ـ

 که آن اي و کنيم، درست شرعي مستند يک هرچيزي براي بايد که باشد اين ما تصور وقتي ديگر، عبارت

 تقبالاس با کنيم پيدا(ص) خدا رسول به منتسب و شرعي ايپشتوانه امري، هر براي اگر کنيم مي احساس

 سانيک که اين مثل درست. کنيمنمي توجهي نقلها و احاديث قوت و ضعف به ديگر شود، مي روبرو بهتري

 درست يشرع و ديني طب نام به اي پديده هستند صدد در پزشکي، ضعيف احاديث از بسياري به تمسک با

 دفاع عنوان اب البوطي سعيد محمد السيرة فقه بر نقدي زاويه همين از الباني، ناصرالدين که بدانيم جالب. کنند

 المعارف، کتبةم رياض،) السيرة فقه کتابه في البوطي الدکتور جهاالت علي الرد في السيرة و النبوي الحديث عن

 نادرست احاديث از بسياري از وي تا است شده سبب احاديث به وي جهالت که کرد ادعا و نوشت( 8010

 و سلتو شبخ در وي اشکاالت عمده بخش رسدمي نظر به. کند استناد آنها به و کرده استفاده کتابش در

 .است آن مخالف الباني و دارد اصرار آن بر بوطي که است تبرک

 عيشر حکم يک ارائه و مهم موضوع يک به ساده و معمولي رفتارهاي از برخي کردن تبديل براي تالش: ج

 تفاقاتا و رويدادها نبوي سيره در. هاستالسيره فقه پديده در پذير آسيب هاي زمينه از ديگر يکي آن براي

 در مه موارد اين. دارد حقوقي و اجتماعي يا ديني جنبه آشکارا اتفاقات از برخي. است شده ثبت سياريب

 .است گرفته قرار تامل مورد آن فقهي و قانوني جنبه رويداد همان ذيل در شايد هم و احاديث و آيات ميان

 رخيب و است انساني و بيعيط رفتار يک يا است، معمولي خود خودي به که دهد مي رخ موضوعاتي گاه اما

. نندک شرعي حکم با موضوع يک به تبديل نيز را آنها هستند مند عالقه مباحث، اين در حد از بيش غور با

 امبرپي به را خود خيلي هم او و است مسعود بن عروة با مذاکره مشغول( ص) پيامبر: واقعه اين کنيد فرض

 نقل، ينا اساس بر. برود عقب که کند مي اشاره او به و تادهايس حضرت باالسر شعبه بن مغيره. کرده نزديک

 هم مسأله تصور که اين براي آنگاه. است شده مسأله به تبديل مراقبت براي پيامبر سر باالي ايستادن حکم

 عدب. گمارند مي آنان سر باالي هميشه را کساني که شده شاهان باره در ها عجم رفتار به اشاره شود درست

 اين يا. ماجرا ادامه و خير يا گيرد صورت بايد کار اين است الزم وقتي آيا که اين و حکم يک صورت هم

 يامبرپ که چرا ببوسد، است رسيده راه از که را مسافري پيشاني که است مشروع و تواند مي آدمي که نکته

 !است بوسيده بازگشت وقت در را طالب ابي بن جعفر پيشاني(ص)
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 درک دباي کجا از باشد؟ شرعي حکم يک مصداق بايد رفتار کدام اصوال که است اين جااين در مهم نکته يک

 چنين آيا کند؟ صادر آن براي دستوري خداوند بايد الزاما که است رفتاري مشخص، فعل يا رفتار اين که کرد

 رايب بايد حتما آدمي است؟ آدميان خود انتخاب رفتارها، و افعال از قسمي زندگي، از هايي بخش که نيست

... و اشد،ب داشته شرعي حکم بايد وقت، دانستن براي آدمي بگيرد؟ دستور شرع از خود خوراک ساعت تعيين

 لکک به چشممان اينکه نه کنيم، مشخص ديگري جاي در را آن ثغور و حدود بايد ما که است مهمي نکته اين

 کمح بايد الزاما ما و اند،کرده گزارش کلي، و جزئي پيامبر، رفتارهاي از خبري چه که باشد نويسان سيره

 .دربياوريم جواز نشد اگر و ندب يا وجوب

 يادآوري دو

 شده رحمط فقه براي منبعي عنوان به اخير هاي السيره فقه در که آنچه از بسياري که داشت توجه بايد: الف

 ائلمس براي مستندي و منبع پيش قرنها از و شده مطرح وقايع آن حين در که است رواياتي واقع، در است،

 قابل آنقر از سادگي به شود، استخراج سيره از تا شده تالش که آنچه از بسياري که چنان. است بوده فقهي

 يامبرپ افعال يا احاديث در است ممکن گرچه دارد، وجود باره اين در قرآني تصريحات حتي و بوده استخراج

 .است بوده توجه مورد فقه در پيش از هم آن که باشد شده معين آن ثغور و حدود( ص)

 وهعال ما يعني است، کردن درک و فهميدن معناي به فقه اينجا در. هست هم ديگري معناي به سيره فقه: ب

 «وعظهم و عبرت» مفهوم که اينجاست. باشيم داشته آن از بايد هم فهمي و درک آن، خواندن و سيره مطالعه بر

 اين رس بر بحث مصطلح، معناي در. است آن مصطلح معناي به فقه از جداي اين .شودمي استنباط سيره از

 .کنيم استخراج فقهي احکام سيره، وقايع و اخبار از که است

 آن هاي دشواري و فقه به سيره تبديل

 تبديل فقه هب سيره تا شودمي تالش السيره فقه کتابهاي در که است اين است بحث مورد اينجا در که تحولي

 اينجا در. ودش بحث آن پيرامون مفصل طور به بايد و است حساسي بسيار کار و مهم بسيار پروسه، اين. شود

. ندا کرده نقل را آن نويسان سيره و گزارشگران و افتاده حضرت زندگي در اتفاقي اول. دارد وجود مقدمه دو

 را سيره اين بايد ما که شودمي آن نتيجه. کرد اطاعت آن از بايد لزوما و حجت( ص)خدا رسول سنت دوم

 .نماييم پيروي آن از و کنيم فقه به تبديل

. شودمي نروش بهتر تبديل اين مشکالت برويم، مسائل ريز سراغ به وقتي اما است، مقبول حرف اين کليت

 تصور ساسا بر افراد اين ترور. است شده ياد اشخاصي ترور از مورد، چندين در سيره، نقلهاي در نمونه، براي
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 آيا. اندهگفت ايشان هجو در که است اشعاري و( ص) پيامبر به نسبت آنان جسورانه زبان خاطر به منابع، اين

 اصاشخ قبيل اين ـ وجوب و لزوم به رسد چه ـ ترور جواز باره در فقهي حکم توان مي نقلها، اين اساس بر

 کرد؟ صادر

 رفع قابل هک است اشکالي البته اين. است آن اسناد تباراع به و خبر اصل در ما اشکال شود تصور است ممکن

 نقلهاي از هبرگرفت بيشتر و نيست وثوق مورد اسناد اي، سيره نقلهاي از بسياري اسناد که است روشن. است

 هستند، يرهس برجسته نويسندگان که نيز آنان راويان غالبا و گرفته شکل مدينه در که است داستاني ـ شفاهي

. ادد کامل جواب حتي يا ياد، جواب آن به حدودي تا بتوان شايد که است اشکالي اين. هستند ترديد محل

 يک به خبر يک تبديل مشکل،. است تأمل محل و مهم هم اين گرچه نيست، اين هست، ما نظر مورد آنچه

 مودهرف متعال خداوند که نيست ترديدي اين در. باشد آن سر پشت شرعي حجت اگر حتي است، فقهي حکم

 رخب يک از حقوقي اصل يک و فقهي حکم يک استنباط مهم اما حسنة، اسوة اهلل رسول في لکم و: است

 .است تاريخي

 فقه به( ص) رسول افعال تبديل براي اصول دانش حل راه

 مجتهدان آغاز، همان از واقع، در. نيست دشوار چندان آمد پديد اصول علم چرا که پرسش اين به پاسخ

 معقول صوليا اساس بر بتوانند که هستند چهارچوبي نيازمند حديث، و قرآن نص از استفاده براي هک دريافتند

 .بپردازند استنباط به ـ بپذيرد مسلمانان جمعي عقل که اصولي يعني ـ پذير همه و

 رايب عالوه و ـ( ص) پيامبر سخنان و قرآن نص به مربوط که بخشي. شد تنظيم بخش دو در اصول دانش

 و البيع اهلل احل» است فرموده خداوند وقتي که اين. داشت ـ امامان از شيعيان براي و صحابه از سنت اهل

 و ددار داللت کجا تا و کندمي ملزم را ما شرايطي چه تحت و گونه چه «بالعقود اوفوا» فرموده يا «الربا حرم

 وردم بخش اين در که است مباحثي زمره از است، درک قابل چگونه مقيد و مطلق يا عام، و خاص آيا که اين

 .است بوده توجه

 شامل و ضيق تقرير دايره گرچه شود،مي هم تقرير شامل نوعي به که است( ص) الرسول افعال دوم بخش اما

 توقف اي جواز تا گرفته وجوب از مشخص حکم يک بر( ص) پيامبر رفتار داللت اينجا، در. است اندکي موارد

 .شود مطرح اصولي چهارچوب يک در يدبامي استحباب، يا

 ستقلم کاوش يک مورد تواندمي که است تأملي قابل مسائل از فقه، در (ص) الرسول افعال از استفاده سير

 آن رديگ بحث. است قرآني آيات اساس بر( ص) خدا رسول از تابعيت بحث آن اساس. گيرد قرار تاريخي
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 يک بر فعل آن داللت نوع باره در که خاص اصولي ثمباح نهايت در و است حضرت آن عصمت اثبات

 .است فقهي حکم

 صليا و مقدماتي مباحث اهميت به تا کنيم مي مرور سرفصل حد در و کوتاه صورت به را متن سه اينجا در

 .شويم آشنا مبحث اين

 به را وي مطالب که است( 811 ـ889 ص سوم، مجلد) المحصول در رازي فخر بحث اين طراحان از يکي

 :است مهم نکته دو اينجا در که شود مي روشن گفته، وي آنچه از. کنيم مي نقل اختصار

 همسأل اين تکليف بايد ابتدا. است( ص) خدا رسول عصمت به مربوط که کالمي بحث يک اول درجه در

 اهل آنچه کمترين. است مهم قول چهار آنها ترين مهم که دارد وجود مختلفي اقوال باره اين در. شود روشن

 رضف کسي اگر. باشد کرده خطايي است ممکن سهوا اهلل، رسول که است اين قائلند عصمت عدم در سنت

 نوانع به رسول افعال به تواند مي دارد، وجود عصمت سهو، حتي چيز همه در که بداند شيعه مانند را عصمت

: گويد مي خود رازي فخر. کند مي خراب را چيز همه سهو، حتي صورت، اين غير در. کند نگاه حجت يک

 گاهي سهو. سهوا کان ذلک أن علي غيرهم ينبهوا و الحال في يتذکروه ان بشرط لکن منهم، يقع فقد السهو اما

 آگاه هم را ديگران و و ساخته آگاه آن از را او حال همان در که آن به مشروط رفت، مي اتفاق آنان سوي از

 .است بوده سهو آن که سازند

 صورت اين در نه؟ يا اند کرده هوشيار سهو، وقت در را حضرت که باشيم آگاه بايد کجا از که است آن مهم

 .است مسأله يک اين روي، هر به است؟ باقي فعل حجيت آيا

 ؟خير يا کند مي ما براي حکمي بر داللت( ص) اهلل رسول فعل نفس که است اين تر مهم و دوم نکته اما

 هک آياتي به وجوب براي برخي. توقف اباحه، ندب، وجوب،. کند مي ذکر را قول چهار باره اين در فخررازي

 ستنادا «امره عن يخالفون الذين فليحذر» آيه يا اسوه آيه مانند دهد، مي دستور( ص) رسول از پيروي لزوم به

 را ينا و گويد مي پاسخ شده استدالل آنها به که اجماعي و اخبار و آيات اين تک تک به رازي فخر. اندکرده

 .باشد داشته پي در وجوب حکم پيامبر، عمل نفس که پذيرد نمي

 و الفقها جماهير قال: گويدمي و پرداخته توقف به اباحه، و ندب، وجوب، گانه سه نظريات رد از پس فخر

 أن نابدتع فقد الوجوب وجه علي فعال فعل( ص) الرسول ان علمنا اذا أنا معناه و واجب به التأسي: المعتزلة

 االباحة، هوج علي فعله أنه علمنا إن و بالتنفل معتبدين کنا به تنفل أنه علمنا إن و الوجوب، وجه علي نفعله

 رسول از پيروي که هستند آن بر معتزله و فقها جمهور. نفعله أن لنا جاز و لنا إباحته باعتقاد متعبدين کنار
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 نجام را عملي وجب وجه بر( ص) رسول يافتيمدر اگر که است اين سخن اين معناي. است واجب( ص)

 وجه بر که دريافتيم اگر. نيز ما بود، استحبابي اگر. دهيم انجام وجوب وجه در را آن تعبدا بايد هم ما داده

 .دهيم انجام را آن هستيم مجاز و باشيم داشته باور آن بودن مباح به تعبدا بايد ما باز بوده، اباحه

 جوب،و وجوه از وجهي چه بر رسول فعل که بفهميم بايد کجا از که پردازد مي باره اين در بحث به سپس وي

 وجه شناخت براي راه چهار جمله از دارد، وجود هايي راه باره اين در. است شده واقع اباحه يا استحباب

 هک انچن... ديگر راه و بکند فعل آن اباحه به تصريح خود( ص) رسول که آن نخست. است کرده ياد اباحه

 يرهس از فقهي استفاده که دهد مي نشان بحث اين ادامه. دارد وجود هايي راه نيز ندب يا وجوب شناخت براي

 .است بوده بحث قابل اندازه چه تا( ص) اهلل رسول افعالي

 ف،االس مع و حال، اين با. است بوده مطرح( ص) الرسول افعال داللت از اصولي بحث نيز شيعيان ميان در

 .است شده گذاشته کنار اصولي کتب از بحث اين طرف، اين به زماني دوره يک از

 عليه يبالنب التأسي وجوب في: نويسدمي( ص) پيامبر افعال از بحث ذيل در الوصول مباديء در حلي عالمه

 اسوة اهلل رسول في لکم کان لقد و[ 191/ 1.... ] فاتبعوه....  تعالي قوله لنا. لقوم خالفا ذلک الحق و السالم

: به التأسي فمعني هذا، عرفت اذا[ 18/ 1] اهلل يحببکم فاتبعوني اهلل تحبون کنتم ان قل: قوله و[ 88/ 11] حسنة

 کنا ،به تنفل ان و الوجوب، وجه علي نفعله أن علينا يجب الوجوب، وجه علي فعال فعل اذا السالم عليه أنه

 وجه علم ذاا. هذا فعله لنا جاز و إباحته، باعتقاد متعبدين اکن االباحة، وجه علي فعله ان و بالتنفل، متعبدين

 و. احهلإلب: مالک قال و للندب، الشافعي قال و حقنا، في للوجوب انه: سريج ابن فقال يعلم، لم إذا اما. الفعل

 رکشتفالم زائدان، الندب و الوجوب و عنه، القبح تنفي عصمته الن. االقرب هو و. الوقف علي المعتزلة أکثر

 ناستمع بدين هم تأسي... دانندنمي واجب را آن که کساني برخالف است، واجب پيامبر به تأسي. الجواز هو

 اشيمب متعبد آن به هم ما داد انجام اباحه يا استحباب يا وجوب وجه بر را عملي صراحتا( ص) رسول اگر که

 فتهگ شافعي است، واجب ما بر گفته، سريج بنا دانيم،نمي را آن انجام وجه اگر اما. کنيم عمل وجه همان بر و

 نزديکتر قيقتح به اين. جواز يعنيـ قائلند را توقف:معتزله بيشتر. است مباح: گفته مالک است، مستحب است

 ،دارند تصريح به نياز ندب، و وجوب. کند مي منع قبيح کار انجام از را او( ص) رسول عصمت زيرا. است

 .تاس مشترک امر «جواز» اما

 شود، يبررس و طرح( ص) الرسول افعال داللت به مربوط اصولي بحث که نيست هدف اين با توضيحات اين

 به مدهآ سيره منابع در آنچه بر مرور يک با توانيمنمي ما که باشيم داشته توجه که است هدف اين با بلکه

 خراجاست چگونگي و احکام خود و احکام موضوعات شناخت و طرح يا فقه،. بپردازيم فقهي احکام استخراج
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 اين. تاس دشواري بسيار کار ـ معصوم تقرير و فعل و قول شامل ـ سنت و قرآن که آن اصلي منابع از احکام

 خاصي اهميت است، ميان در جان و مال پاي يا است، افراد حقوق به مربوط که مواردي در خصوص به امر

 شده رخوردب گذشت قابل غير تساهلي با باره اين در ذشته،گ سال صد در گفت بايد متاسفانه. کند مي پيدا

 .است

 واقعة في قضية

. ماست رنظ مورد مبحث به ناظر که شد وارد شيعي فقهي استداللهاي در اصطالحي بعد به هجري هفتم قرن از

 معصوم خاص عمل از حکايت که رفت مي کار به رخدادهايي براي بود، «واقعة في قضية» اصطالح اين

 .نبود عموميت ويژگي حاوي فقها، نظر از بود، واقعه يا عمل يک دقيقا که آن دليل به اما اشت،د

 سحاقا بن محمد از روايتي ذکر با آن، اساس بر ربح گرفتن و قرض بحث در حلي، محقق العزيه مسائل در

 ومعم فال مخصوصة واقعة في قضية أنها الثاني و: گويد مي محقق آورده، ربحي قرض جواز در که عمار بن

 هي و: »دهدمي جواب است کرده قضاوت( ع) علي امام که خاصي مورد اشاره با ديگري مورد در ايضا. لها

 حلي عالمه .فاليتعدي واقعة في قضية السالم عليه علي فعل و: نويسدمي باز آن به شبيه و. «واقعة في قضية

 لسالما عليه عرف واقعة قضية هذه و: نويسد مي لسالما عليه علي امام از قضاوتي نقل از پس تحرير در نيز

 حضرت و دهافتا اتفاق معين موردي در که است ايقضيه اين. غيرها الي التتعدي لخصوصية بذلک فيها الحکم

 .کند نمي سرايت آن جز به و دانسته، داشته که خصويتي خاطر به را آن حکم

 و دوم اول، شهيد فهد، ابن آثار در آن از پس و شده ببا حله فقهي مکتب در عبارت اين رسدمي نظر به

 نقل حکم که ناي صرف به آيا چيست؟ تعبير اين از مقصود دقيقا: پرسيد بايد. است يافته رواج بعدي فقهاي

 يم بکار تعبير اين است، فقهي کتب در موضوع همان در شايع حکم مخالف افعال يا روايات اين در شده

 اقطس عموميت از عمال گرفت، صورت خاصي شرايط در خاصي رفتار وقتي که است آن معيار که آن يا رود،

 که ودش مي گفت امر اين توجيه در. نيست حقوقي و فقهي حکم يک اثبات در آن به استدالل امکان و شده

 هدش صادر آن ويژه حکمي و شده خاصي مسأله به امام علم سبب که بوده اي نکته رويداد آن اطراف در بسا

 که زماني و موارد، قبيل اين در. ندارد وجود قانون يک حد در آن به عمومي استدالل امکان بنابرين. است

 يتعموم در شرعي لحاظ به که اصولي کرد، رجوع شرعيه اصول به بايد شد، واقعه في قضية خاص، موردي

 .است شده ثابت آنها اساس و ندارد وجود ترديدي آنها اطالق و

 عينم و خاص موضوع اساسا که است رفتارهايي در کندمي تر پيچيده را «واقعة في قضية» وضعيت آنچه

 ايدب اينجا در ديگر عبارت به. نيست اندپرداخته آنها به صريح صورت به حديث و قرآن که شرعي احکام
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 علف وقتي هک آنهاست اجزاء و روزه و نماز و وضو مانند افعالي نخست. شد قائل تفاوت فعل نوع دو ميان

 مقس اما. نيست واقعه في قضيه که کرد اظهار توان مي ترراحت شود مي مشاهده( ص) خدا رسول از خاصي

 و شرايط اب خاصي پيوند و بستگي اوال که است قضايي حتي و سياسي و اجتماعي رفتارهاي افعال، از ديگر

 ستا ممکن که دارد هايي صحنه پشت ميشهه ثالثا دارد، مهمي نقش آنها در مصلحت ثانيا دارد، جاري اوضاع

 .بود واهدخ مشکل آن از صريح حکم استنباط بنابرين. باشد داشته حضرت رفتار نوع بروز در مهمي تأثير

 (ص) الرسول افعال باره در مفصل پژوهشي

 ليمفص اصولي مباحث به اشاره با( ص) الرسول افعال عنوان با جلدي دو اثر يک در االشقر سليمان محمد

 کرده گاليه «افعال» باره در اصولي مباحث اندک حجم از شده تهيه «اقوال» از استنباط قواعد تدوين براي که

 .است آورده پرداخته آنها به کتاب اين در خودش که مباحثي از فهرستي سپس. است دانسته فقير را آن و

 :است شده هپرداخت آن به فصل ده در که است رسول صريحه افعال درباره اول باب

 فعل هک اين نيز. است گفته سخن داريم صريح غير و صريح فعل که اين و فعل ماهيت باره در اول فصل

 .باشد تواندمي اجتماعي و فردي

 صدور دمع يا وگذاري و تفويض يا اجتهادي يا است، قرآني آن منشأ که پيامبر افعال ماهيت باره در دوم فصل

 .حکم گونه هيچ

 ريهنظ اين مخالفان نقد به اينجا در. است شرعي حجت الجمله في( ص) خدا رسول افعال هک اين سوم فصل

 .نيستند قائل( ص) رسول افعال براي حجيتي اساسا که پرداخته

 ها،يويژگ دنيوي، عادي، جبلّي،: است کرده تقسيم بخش ده به را حضرت آن صريحه افعال چهارم، فصل در

 فصيلت به اينها از يک هر باره در. مجرد فعل وحي، انتظار در منفعل متعدي، امتثالي، بياني، فعل معجزات،

 .است کرده بحث

 .است گفته سخن وي باره در مستقل طور به پنجم فصل در بوده مهمي بحث وي نظر از که مجرد فعل

 .است گفته سخن دارد وجود افعال از آنها استفاده امکان که شرعي احکام از ششم فصل در

 تضمني اي التزامي تطابقي، آن داللت که اين و گفته سخن آن طبيعت و فعلي داللت نوع از هفتم فصل در

 .است
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 زمان، ،مفعول فاعل، فعل، سبب است، گفته سخن( ص) رسول فعل متعلقات داللت باره در هشتم فصل در

 .آن اندازه و فعل انجام تعداد مادي، مقارنات چگونگي، زمان،

 چگونگي و( ص) الرسول افعال نقل باره در بحثي نيز و شده افعال به استدالل باره در که تياشکاال از ادامه در

 .است آورده آن

 گرفته ارقر بحث مورد عمل بر اقدام تقرير، سکوت، ترک، اشاره، کتابت، مانند صريحه غير افعال دوم باب در

 .است شده داده اختصاص فصلي کدام هر براي و

 .ستا شده مطرح مباحث فصل چهار ضمن و گرفته قرار بررسي مورد نبويه افعال ميان تعارض سوم، باب

 و دشوار هانداز چه تا فقهي، استنباط براي( ص) خدا رسول افعال از استفاده که است داده نشان ترتيب بدين

 .است حياتي

 گيري نتيجه

 بوده پايه اين بر گذشته، لهسا صد يک در نبوي سيره به مسلمان نويسندگان رويکرد از توجهي قابل بخش

 رب اسالمي جامعه براي اخالقي ـ فقهي ـ فکري نظام يک ساختن در تريجدي نقش نبوي، سيره که است

 به دچن آثاري خلق با و اندداشته هاييموفقيت مسلمان، نويسندگان و دانشمندان زمينه، اين در. گيرد عهده

 ارزشهاي يزن آن، بهتر درک و اسالمي فکر تبيين نظر از که نداآورده پديد آثاري نشسته، نبوي سيره بررسي

 .است کرده اسالمي معارف به شايسته کمکي فقهي احکام درک طور همين و اخالقي

 شده تهگف سخن آن باره در نوشته، اين در که است آمده پديد «السيرة فقه» عنوان تحت آثاري فقه، زمينه در

 ت،گذش کنارش از توانمي تسامح با قدري اما است، مهم گرچه اخالق، و انديشه در نبوي سيره نقش. است

 .است برخوردار ايويژه اهميت از حقوقي، مسائل اهميت دليل به «فقه» که حالي در

 رعص تسامح همراه به اند،شده يادآور محققان که چنان الرسول، افعال بررسي در اصول علم ضعف سابقه

 شماري و شده مراجعه سيره به علمي، اصول اساس بر نه روز نيازهاي اساس رب بيشتر تا شد سبب هم جديد

 وسطت هم و ديني متشددين و ها افراطي توسط هم کار اين. شود استخراج حقوقي ـ فقهي قوانين و قواعد از

 فريطيت و افراطي فقهي برداشت دو نتيجه در و گرفت صورت مدرن هاي انديشه خوردگان فريب و ليبرالها

 .نداشت اسالمي فقه اصل با تناسبي مجموع در که شد ارائه سيره زا
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 بر شتربي اصول، علم اساس بر منسجمي فقه تا بودند کرده تالش دقت نهايت با قديم، فقهاي که حالي در

 ورخ،م بيشتر و عمومي نويسندگان اخير، دوره در کنند، بنا( ص) پيامبر صريح افعال و اقوال و قرآن اساس

 .دهند ارائه اسالم از برداشتي اي،سيره نصوص از برخي به مراجعه با دندکر تالش

 علم دقيق چهارچوب در که آن دليل به اما ندارد، ايرادي شرعي اجتهاد يک حد در نفسه حد في کار اين

 طبعا. ردگي قرار جدي بررسي مورد ديگر بار تا است الزم علم، اين اهميت به توجه با البته و نيست، اصول

 همان با هم آن گيرد، صورت حوزوي و علمي مراکز در بايد که است علمي و مجتهدانه کاري کار، اين

 تشناخ با همراه متون، تمام به تسلط با دين، کليت مالحظه که دقيق و آرام اجتهادي و فقهي احتياطات

 وشتنن يا اسالم کردن بروز پي در صرفا که موسساتي نه بکند، را اصولي دقيق قواعد رعايت و دين اهداف

 .هستند عمومي هاي سخنراني تهيه صدد در يا تبليغي جزوات

 وقيحق نظام يک که اجتهادي فقهي، متون در دقيق اجتهاد با بايستمي شرعي، جامعه يک ديگر، سخن به

 متون در دقيق و بيشتر تأمل نيازمند اين و شود اداره آمده، فراهم را ديني ارزشهاي و سنت و قرآن با منسجم

 .گذشت آن سر از انگاري ساده با و سرسري نبايد و است نبوي سيره جمله از ديني
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 صفوي دوره در کنيزکان و غالمان از تازه هاي آگاهي

 جعفريان رسول: نويسنده

 1151/  01/  81: سايت روي انتشار تاريخ

( 1181 م) آبادي خاتون صالح محمد سيد از سنيه آداب رساله براي که است اي مقدمه مقاله اين: خالصه

 است شده نوشته

 نويسنده درباره

 از[( است اشتباه آمده، مصادر رخيب در که 1111] 1181 ـ 1091) آبادي خاتون عبدالواسع بن صالح محمد

 دانخان.  است صفوي حسين سلطان شاه و سليمان شاه دوره مبرز علماي از و آبادي خاتون حسيني سادات

 تاًعمد آنان اخباري و حديثي نگارشات که است صفوي اخير دوره پرعالمِ هايخاندان از يکي آبادي، خاتون

 .است يمجلس عالمه مذهبي ـ حديثي مکتب قالب در

 و شده شناخته کتاب عنوان 81 کم دست -است خاندان اين افراد آورتريننام از يکي که -صالح محمد از

 تقويم زيارت، آداب نماز، مانند فقهي احکام در عمده، طور به وي آثار[ 1.]است مانده برجاي آن هاينسخه

 ي،و معاصر سلطان دو نام به يا تدرخواس به هارساله اين بيشتر. است زندگي شرعيات و نوافل شرعي،

 از که هآمد وي هايکتاب اسامي ترکيب در وقت شاه نام گاه زمان، رسم به بنا و شده نوشته حسين و سليمان

 -تاس شده چاپ آن از بخشي اخيراً که -وي آثار از يکي. است سليمانيه مدينه و سليماني حديقه جمله، آن

 عالمان حال شرح در پنجم، حديقه عالوه به کتاب آن چهارم حديقه از ببا دو. دارد نام[ 8]المقربين حدائق

 .است رسيده چاپ به

 از وي شد، اشاره که طور همان و بوده دوره اين حديثي نگارشات چهارچوب در عمده طور به وي آثار

 بسب شد، آغاز حج سفر يک از که مجلسي مرحوم به وي بودن نزديک. است مجلسي عالمه مکتب پيروان

 .شد خانواده همين در نيز او دامادي

 ديثح و فقه کتب سراغ به مجلسي عالمه ارشاد با و بود فلسفه و حکمت کتب پي در اوائل صالح محمد

 در و خواندم او خدمت در را حديث کتب حقير، اين: نويسدمي مجلسي عالمه با خود رابطه درباره او. آمد

 عظام مشايخ از که را علما ساير مؤلفات و خود مؤلفات همه و تنوش حقير اين براي اياجازه ،1019 سال

 و تتربي و ابوّت حقوق و است نامتناهي و عظيم حقير، اين بر او حقوق. داد حقير اين به داشت، اجازه خود
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 اوقات و عقلي علوم تحصيل بر بودم حريص قاصر، اين حال، اوايل در. دارد قاصر اين بر هدايت و ارشاد

 به و شدم مربوط او خدمت به الحرام، اهلل بيت حج وسيله به آنکه تا نمودممي حکمت کتب رفص را خود

 از او خدمت در سال سي و. شدم مشغول ديني علوم و حديث و فقه کتب تتبع به و يافتم هدايت او برکت

 م) خوانساري حسين آقاي نزد او تلمّذ به تواندمي هم فلسفه در او شاگردي[ 1.]گرديدم مندبهره او فيوضات

 لمذت او خدمت در سال بيست مدت به قريب حقير، اين و: است گفته وي درباره که باشد مربوط( 1051

 استاد» يازدهم قرن اواخر علماي از هم( 1051 م) شيرواني ميرزاي خودش گفته به طور همين[ 1.]نمودممي

 [9.]«امخوانده را حديث بکت از بعضي و فقه و حکمي فنون او خدمت در و است قاصر اين

 طانسل شاه و سليمان شاه زمان دانشمندان بزرگان از نويسنده: است نوشته وي باره در روضاتي علي محمد

 و معنوَن وِال درين هنوز اعقابشان که بوده اصفهان آباديخاتون سادات معروف ازخاندان و صفوي حسين

 متازم شاگردان زمره در او فوت از پس و بوده محقّق دانشمند شيرواني، ميرزاي مالّ شاگرد ابتدا وي. مشهورند

 رياست مجلسي، علّامه درگذشت از پس آمده؛ در مجلسي، عالمه محمّدباقر مال آخوند جناب خود، زن پدر

 عزّت به عمري. گرديده مفوّض او به فوت از پيش سالي دو تا جمعه امامت منصب و اصفهان علميه حوزه

 [1.]گفت زندگي بدرود ،1181 الس در و برد سر به

 شاه دستور به سنيه آداب نگارش

 لبيجا آثار از يکي و شده نوشته العتق کتاب آن فقهي اصطالح به يا[ 3]بندگان فقه باره در سنيه آداب رساله

 بر سينح سلطان شاه اينکه به مؤلف اشاره به توجه با. است شده تأليف باره اين در صفوي دوره در که است

 و مانغال از اعم بردگان، فقه باره در وي دستور به هم را حاضر رساله تأليف کند،مي عمل ديني مباني اساس

 .است نوشته کنيزکان

 آنکه ضمن است، مُدُن سياست و منزل تدبير اخالق، علم سه شامل عملي حکمت اينکه به اشاره با نويسنده

 داند،مي «يکديگر با خانه يک ساکنان و منزل يک اهل کسلو کيفيّت معرفت از عبارت» را منزل تدبير موضوع

 ارصغ ملجأ ابدان، و ارواح ممالک فرمانفرماي جوان، و پير رقاب مالک» آنکه به حسين سلطان شاه توجه از

 است «نعمان خورنق و کسري طاق شکن برهم مکان، و کون افزاي رونق احرار، و عبيد اعناق مُطوّق کبار، و

 و آداب همه کسب و علوم و معارف جمله ترويج به» او توجه از «اهلل ظلّ السّلطان طيّبه کلمه مصداق» و

 که را [مدن سياست] ثالث علم به متعلقه امور» و دارد مدن سياست به خاصي توجه اينکه و کرده ياد «رسوم

 تدبير و تمشيت در بالد اوضاع انتظام و عباد حال صالح و است شهرياري و سلطنت قوانين و ملکي ضوابط

 تعويق و سازند،نمي غفلت مورد را آنها ايدقيقه گردانيده، مظاهر خورشيد خاطر العين نصب پيوسته آنهاست،
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 مراسم ت،وق اين در» و کرده توجه بندگان مسئله يعني بحث اين به اينک.« شمارندنمي جايز را آنها تسويف و

 به اعتال دخورشي خاطر ساخته، واال منير ضمير مکنون را الثهث فنون آن از باقي فن و[ منزل تدبير] ثاني علم

 ماتکل و ـ الجبّار الملک صلوات عليهم ـ ابرار ائمه احاديث و اخبار از که نحوي به آنها تفصيلي معرفت

 و اعهالبض قليل بنده اين جهت اين به و متعلق گرددمي مستفاد و معلوم ـ عليهم اهلل رضوان ـ اخيار علماي

 و دعبي و مماليک با سلوک طريق معرفت که[ علم] آن مباحث مُعظم نگارش به االستطاعه، عديم مايه فرو

 چون و پرداخت شافيه رساله اين تحرير به األعلي، لالمر اطاعةً مطيع، بنده اين لهذا گرديد؛ مأمور است، اماء

 که اتتدقيق و تحقيقات از بعضي هب باشد، بوده اشمل و اعمّ آن منفعت و اکمل و اتمّ آن فايده که خواست

 و ؛ساخت مرتب مقاله سه بر و موسوم سنيّه آداب به را آن و نمود، اشاره نيز بود اقصي مقصد اين مناسب

 .است آبادي خاتون نظر از کتاب، تأليف داستان اين.« الهدايه و التوفيق اهلل من

( ش1111 اصفهان، ،1 ج) اصفهان، هايهکتابخان خطي هاي نسخه فهرست در رساله اين نسخه بار نخستين

 و است مؤلف خط به 1180 رمضان تاريخ با کهن و زيبا اينسخه بود، شخصي که نسخه اين. شد معرفي

 [1.]است شده تهيه آن اساس بر حاضر نوشته

 گفته که) 1111 ش مرعشي کتابخانه در فراوان خوردگي خط با و نستعليق خط به اثر اين از ديگري اينسخه

 تاريخ با نسخ خط به 1195 ش حيدر، علي شيخ مشهد، در سومي نسخه و( است مؤلف خط به هم آن شده

 [5.]است موجود 1181

 را آن سپس و نوشته آغاز در مؤلف که است ايسياهه که دادمي نشان و بود ما اختيار در مرعشي نسخه

 آقاي تياراخ در اصفهان در که باشد صيشخ اينسخه همان بايد شده پاکنويس بايستمي که کرده پاکنويس

 .است روضاتي محمدعلي سيد

 العتق کتاب پيشينه به اشارتي

 از گان،بند بيشتر و داشته رواج اعراب ميان بندگي نظام که دارد آن از حکايت اسالم، صدر از تاريخي اخبار

 جارت،ت قالب در و شده منتقل ماتشا و العرب جزيرة به آفريقا مختلف هايبخش از که اندبوده سياهاني ميان

 هجامع افزاري سخت ساختار از بخشي عنوان به و بوده عادي امري بنده داشتن. اندشدهمي دست به دست

 کردن آزاد هب توصيه و راه کردن باز آن، با اسالم برخورد نخستين ميان، اين در. است بوده شده شناخته عربي

 .است بوده ثواب داراي و مطلوب امر يک يا گناهان کفّاره عنوان به بندگان
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 به تصاصاخ «المکاتبه و التدبير و العتق باب» فقهي، هايکتاب در باز دير از تا است شده سبب توجه اين

: در دبنگري را شيعي فقهي هايکتاب در مورد ترينقديمي] است داشته آن شرايط و برده کردن آزاد مبحث

 دهش افزوده آن به نيز «والء» تعبير باال، عنوان سه بر عالوه( 110 ص) صدوق، المقنع در[. 109 ص الرضا، فقه

 شدهمي مربوط بندگان به که بوده احکامي ديگر بالتبع، و بردگان آزادي احکام بيان باب، اين وظيفه. است

 .است

 و نبوده ضوعمو اين در بندگي، احکام همه گرچه است؛ گرفته هدف را برده آزادي نوعي، به عنوان سه هر

 جرايا ارث، کردن، کار مسائل قبيل از بندگان و آزاد جامعه ميان تعامل به مربوط احکام ساير آنها از بسياري

. است بوده آنان فروش و خريد مهم مسئله و آنها فرزندان[ کنيزان براي] حجاب جهاد، در مشارکت حدود،

 ناوينع در. باشد ديگر مباحث همه از ترمفصل عتق، باب تا است شده سبب «عتق» بحث غلبه همه، اين با

 وفات از عدب بنده کردن آزاد براي مولي تعهد نوعي معناي به تدبير کردن، آزاد معناي به عتق فقهي، گفتهپيش

 .است خاص شروطي قبال در مولي توسط برده آزادي براي قراردادي نوشتن مکاتبه، و خود،

 باشد، دهکر نفي را بندگي اساس که ايآيه است، شده تأکيد او ذاتي رامتک و انسان بر آنکه وجود با قرآن در

 دهش گذاشته حريت بر اصل و شده تأکيد آن ثواب و برده کردن آزاد بر قرآن، و روايات در اما ندارد، وجود

 تيبرت بدين و است جنگ در کفّار اسارت از اسالمي، فقه در بندگي شروع اساساً که است حالي در اين. است

 در که دارد ايويژه قواعد شد، ملک به تبديل کافر يک وقتي حال، اين با. دارد آن در اساسي نقش ،«کفر»

 درست اما است، ملک باز شود مسلمان بنده اگر هرچند و گرفت خواهد قرار مالي تبادالت چهارچوب

 .شودمي مطرح ثواب ترينبزرگ عنون به مسلمان بنده کردن آزاد که اينجاست

 عتق از مورد چندين در قرآن، در که روست آن از فقهي، هايکتاب در عتق مبحث ورود اهميت روي، هر به

 و ،58 نساء، :﴾مُؤْمِنَة رَقَبَةٍ فَتَحْريرُ خَطَأً مُؤْمِناً قَتَلَ مَنَْ و﴿: است شده ياد گناهان از برخي کفاره عنوان به

 در ار آن مباني فقيهان، تا بود آن نيازمند اش،چگونگي و فقهي محک اين بيان(. 1 مجادله، ؛15 مائده،: بنگريد

 .دهند نشان خود هايکتاب

 در که دارد هم ديگري احکام و گردد،نمي بر آزادي بحث به تنها «عبد» احکام قرآن، در حتي که شد اشاره

 الْحُرُّ ليالْقَتْ فِي الْقِصاصُ عَلَيْکُمُ کُتِبَ آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا﴿: کرد اشاره توانمي قصاص مورد به ويژه به قرآن،

 .131 بقره،: ﴾بِالْأُنْثي الْأُنْثي وَ بِالْعَبْدِ الْعَبْدُ وَ بِالْحُرِّ

 اختارس در بردگان وجود زيرا است، ترگسترده و بيشتر عبد، به مربوط فقهي احکام احاديث، و اخبار در

 هک کردمي مطرح ديگر جوانب از بسياري و آنها مالکيت باره در را خاصي حقوقي مسائل الزاماً اجتماعي،
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 يگريد موارد در مناسبت، به هم برخي و العتق باب در احکام اين از بسياري. دادمي پاسخ آنها به بايد شرع

 .شدمي مطرح

 هبار در هم يبحث داشتند، حضور روزگار آن داريبنده نظام ساختار در عادي طور به که عبيدي جز به اما

 نکشت راه سه جنگ، اسراي به نسبت قرآن، در باره اين در. شد مطرح ـ خريداري راه جز به ـ جديد بردگان

 و فديه گرفتن يا کردن آزاد براي نهادن منت آن از پس و ـ است روشن جنگ آتش هنوز که زماني در ـ آنان

 بني کودکان و زنان اسارت باره در که اخباري اساس بر اما[. 1 محمد، سوره. ]است شده تأکيد کردن آزاد

 بحث نيز کردن بنده از گرفتن، فديه و کردن آزاد بر عالوه شده، مطرح آنان مردان کشتن از بعد هم آن قريظه،

 -ودب ممنوع آنان کشتن هم اول از که -نداشت کودکان و زنان به اختصاص تنها راه، سه اين البته است؛ شده

 هم را چهارمي حل راه ـ شيعه فقهاي برخالف ـ سنّي فقهاي. بودمي هم شده اسير بالغ مردان به مربوط و

 يرفتهپذ رويه يک عنوان به جنگ اسير کردن برده بگذريم، که کشتن از[ 10.]بود اسيران کشتن حق که پذيرفتند

 افتاده، اتفاق خيبر يا قريظه بني کودکان و زنان به مربوط آنچه جز به ،(ص) پيامبر نيست روشن اينکه با شد،

 مطرح ردانم گرفتن برده بحث( ص) پيامبر رحلت از پس بالفاصله اما باشد، گرفته بندگي به هم را مردان

 که نيز آنان و کرد مخالفت عرب گرفتن برده با عمر شد؛ طرح مخالف اعراب باره در ابتدا مسئله اين. شد

 قواما سپس و روميان و ايرانيان از گرفتن بنده اما شدند، آزاد وي خالفت آغاز با بودند، شده برده و گرفته

 اين. ودب جامعه در بردگان تأمين براي منبعي نيز فتوحات فروش، و خريد جز به پس اين از. شد آغاز ديگر

 .است شده مطرح الجهاد کتاب در مباحث

 که داريبنده نظام ساختار عهتوس بر فتوحات واقع، در. شد وارد اسالمي حقوق در جريان اين که بود آن مهم

 از عما بندگان، با تعامل براي را روشني فقهي قواعد که بود آن نيازمند اسالمي حقوق و افزود بوده، قبل از

 عناوين و العتق کتاب بر عالوه بردگان، حقوقي مسائل گفتيم که بود دليل همين به. کند مطرح زنان و مردان

 احکام زا برخي مناسبت به که ديگر ابواب از بسياري و کفارات کتاب و جهاد کتاب در آن، به متعلق ديگر

 .شد مطرح بود، عبد و مالک به مربوط

 در فقهي، آثار در هابنده به مربوط اين در بحث سير فقهي، مباحث از بسياري مانند گفت، بايد کلي طور به

 عالمه هايکتاب در آنچه مقايسه. شد بيشتر اربسي و يافت توسعه آن فقهي فروع تدريج، به اما بود، اندک ابتدا

 دوره در اول شهيد الدروس کتاب مانند آثاري طور همين و پيشين آثار با آمده، باره اين در( 381 م) حلي

 .است شده بيشتر و بيشتر فروع اين که دارد اين از نشان بعد،
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 بندگان کردن خواجه باره در افندي عبداهلل ميرزا رساله

 هايوسوعهم در بيشتر مزبور بحث و يافت ادامه ادوار ساير مثل صفوي دوره در العتق، کتاب يا گانبند فقه

 ود،ب شده آميخته هم در رومزه زندگي با که موضوع اين به فقها آنکه رغم به و حال، اين با. شد دنبال فقهي

 هللعبدا ميرزا از ايرساله ريديگ و سنيه آداب همين يکي رساله دو اما کردند، توجه مستقل طور به کمتر

 .است توجه قابل که مانده برجاي افندي

 افغان فتنه هايسال در درگذشته احتمال به و( 1110 م) مجلسي باقر محمد شاگردان از افندي، عبداهلل ميرزا

 نيدبر رابطه و بندگان آزادي در آن نقش تمثيل، و تنکيل مسئله باره در وي رساله. است( 1118 ـ 1119)

 که است فقهي بحث اين اشاره نوعي به رساله اين. است تمثيل و تنکيل مسئله با ارتباط در بندگان هايبيضه

 مي ندگانب آزادي به منجر که تنکيل مصداق بود، شرق در رايج امري که غالمان هايبيضه کوبيدن يا کندن آيا

 پايش يا ستشد صاحبش، توسط بنده اينکه نندما تنکيل يا تمثيل که مسئله اين در طبعاً. نيست يا هست شود،

 از نحسي سلطان شاه سؤال عبارتي به يا ترديد اينجا در. ندارد وجود ترديدي شود،مي آزاد جبراً شود، قطع

 .خير يا شد خواهد اجبار به وي شدن آزاد سبب بنده، کردن خواجه آيا که است بوده اين افندي

 لواتص و اله حضرت حمد از بعد: است نوشته شاه پرسش به پاسخ در ـ ما رساله مانند ـ را رساله اين افندي

 يصوف کمترين رساند،مي اعلي همايون ارفع اقدس عرض به مهديين، هادين بيت اهل و اواه حليم رسول بر

 سامعم به که گرديدن خواجه علت به سرايان خواجه آزادي مسئله باب در که عبداهلل پناه خاليق درگاه زادگان

 دهمتعد جهات به چندي سخنان مسئله اين در را شيعه علماي رسيده، اشتباه عرش بارگاه حجاب جالل و عزّ

 [11...]باشدمي

 تقي مالّمحمد مانند يازدهم، قرن اخير دهه سه برجسته فقهاي از زيادي شمار افندي، گزارش اساس بر

 بنده آزادي به منجر کردن، خواجه که معتقدند خراساني، باقر محمد و کاشاني فيض مالّمحسن مجلسي،

 زاديآ سبب بنده، کردن خواجه که فتواست اين ترجيح که خود نظر از سيم مقصد در افندي[ 18.]شد خواهد

 فتواي اين باره، اين در فقهي مباحث از جدا[ 11.]است پرداخته ديگران نظر رد به و مطرح را شودنمي او

 هپاي بلند غالمان حتي غالمان، از شماري که ـ شاه خود جمله از ـ ويصف دولت اشراف براي عبداهلل، ميرزا

 حکم ناي وي آنکه شگفت. داندمي آنها صاحبان مالکيت در همچنان داشتند، اختيار در بودند، شده اخته که را

 رمانالف ذناف سالطين و ملوک امثال تخصيص به» همه است بهتر غيبت شرايط در که داندمي احتياط روي از را

 در» آنکه حاصل. کنند عمل آن به «شد تواندمي ممکن چيز همه به ايشان دسترس که را کل اختيار صاحب و

 تا بود نخواهد ايشان فروختن و خريد از مانعي و کرد خواهيم سرايان خواجه مطلق بندگي بر حکم ظاهر
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 يا شودمي آزادي زمينه اخته، اينکه يعني مزبور، مسئله در هرچند[. 11.]رسد هم به ايشان آزادي براي جهتي

 طتوس او دستور به يا مالک طرف از عقوبت قصد به کار اين اگر که گذاردمي باقي را فرض اين جاي نه،

 را خود» سرا خواجه بندگان کل در که است آن نتيجه[ 19.]دارد وجهي او آزادي باشد، گرفته صورت دالکي

 امر آن مرتکب صاحب اذن بدون باشد، صاحب رخصت به محتاج که اموري در و دانسته بندگان مرتبه در

 آزاد شرعي نهج به را سرايان خواجه» آنها، صاحب موارد اين در که است اين بهتر افندي، نظر از. «نشوند

 ناذ به موقوف که ايشان ديگر اعمال و طاعات بعض و مبرات و حج» عالوه به و شوند الذمه بريء تا «نموده

 شده، ياد رساله که دهدمي نشان رساله پايان در تعابير اين[ 11.]«آورند عمل به حقه هو کما اشد،بمي صاحب

 .است شده نوشته سرايان خواجه براي مشکل يک حل براي دقيقاً

 .کرد خواهيم بحث ادامه در سنيه آداب باره در

 فقهي جديد هايبحث

 اين رد. است گذاشته جدي تأثير آن در نوگرايي که تاس مواردي از نو، فقه در داريبنده به مربوط مباحث

 حقوق منظر از و شده باره اين در هاييپژوهش ديگر، کشورهاي از بسياري نيز و ايران و مصر در زمينه،

 [13.]شود گذاشته کنار کلي طور به يا تعديل گذشته هايديدگاه تا است شده تالش اسالمي

 جودو باره اين در فقهي کتب در که است اجماعي و عمومي توافق وعين مباحث، اين راه سر بر عمده اشکال

 .شودمي ديده کهن آثار در آنها با مخالف آراي نادر طور به و داشته

 از،آغ همان از دهند نشان که است اين آنها کلي تمايل و شده نوشته مقاالتي و هاکتاب ايران، در باره اين در

 ارانهک محافظه همچنان که هاديدگاه اين از بخشي. است رفتهمي پيش انبردگ آزادي سمت به اسالمي حقوق

 هک بگويند و داده نشان عادي امري را جنگ طريق از شدن بنده کم، دست اندکرده تالش نگرند،مي فقه به

 اين و ـ انددرآمده اسارت به ناگريز به که را افراد اين آزادي زمينه تا است کرده تالش آن از پس اسالمي، فقه

 .سازد فراهم ـ بوده نيز ملل ساير ميان در عادي امري

 دانسته يموقت کامالً امري نيز را جنگ اسير کردن برده ،(ص) پيامبر عملي سيره بر مرور با ديگري، ديدگاه اما

 مانز از مزبور رويه که است باور اين بر و[ مدينه هايخانواده ميان قريظه بني کودکان و زنان تقسيم مثل)

 به اسالمي حقوق آن از پس و شده آغاز ضرورت يک عنوان به فتوحات، توسعه با زمانهم و دوم خليفه

 حديث و قرآن در کلي هايآموزه به توجه با حال، عين در. است آورده پديد رويه اين براي قواعدي اجبار

 .شود هموار آنان آزادي هايراه که است شده تالش بندگان، آزادي باره در
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 ارتراستو مسلمانان اقتصادي و اجتماعي زندگي ساختار در داريبنده رويه تدريج به اينکه است، مهم آنچه

 آن از محدودتر بسيار شرقي، اقوام ميان در مدل اين که است طبيعي. رفت ميان از آن حذف امکان و شد

 ودهب داشته، وجود زمين مالکان و بردگان ميان رابطه در وسطي قرون اروپاي حتي يا قديم روم در که چيزي

 .است

 شرب همواره است، نادرست اساسش آنکه رغم به که کرد مقايسه جنگ اصل با توانمي نوعي به را داريبرده

 آن ذفح اما باشد، کمتر بشر براي آن زيان و ضرر تا کند سوار آن بر حقوقي نظام يک است بوده تالش در

 توجيه باره در مسلمان نوگرايان ديدگاه بر مرور روي، هر به کند؛مي ييرتغ آن صورت تنها و دشوار بشر ميان

 .پرداخت آن به ديگري جاي در بايد که است مستقلي پژوهش مسئله، اين

 ايران در غالمان نقش باره در تاريخي مطالعات

 ويژه هب و شده دنبال ايرانيان خاص طور به و مسلمانان جمله از و مختلف ملل ميان بردگي به مربوط مباحث

. است گرفته قرار بحث مورد( بردگي مدخل ذيل) اسالم جهان دانشنامه طور همين و اسالم المعارف دايرة در

 از[ 11]ايرانيکا در فلور مقاله در بردگي، لغو تا آنجا از و صفوي تا ايلخاني دوره در ايران در بندگي تاريخ

 برده سربازان طور همين و دربار غالمان يا خواجگان از اج همان. است گرفته قرار بحث مورد زاويه چندين

 ,Slaves of The Shah عنوان با کتابي در پژوهش چند ايمجموعه باره اين در. است شده گفته سخن

New Dlites of Safavid Iran بابايان، کاترين بابايي، سوسن از Ina Baghdiantz-McCabe و 

 .است شده منتشر( 8001 لندن،) فرهاد معصومه

 ثبت اساس بر کهن رسم يک طبق که قاجاري و صفوي دوره در بردگان آزادي باره در خاص، طور به اما

 ،صفوي دوره از بردگان نامهآزادي سند سه مقاله. است شده منتشر مقاله چند[ 15]گرفتمي صورت آزادنامچه

 از نمونه چند مقاله ؛1113 پاييز دوم، و اول دفتر بهارستان، پيام در شده چاپ صيديه سيمين کوشش به

 – 53ص ،1111 زمستان ششم، دفتر بهارستان، پيام مرتضوي، مرضيه از صفوي، عصر در بردگان نامهآزادي

 آزاد باره در گفتاري و ،810 ـ 815 ص ،19 ش بهارستان، نامه جعفريان، رسول آزادي، سرخط مقاله ،101

 .111 – 110ص ،1119 توکيو، ماوراءالنهر، و ايران فارسي يخيتار مکتوبات باره در پژوهشي کتاب در نامه

 گليسان فشار پس زان و قفقاز در روسيه قدرت توسعه با سو يک از آن، سرگذشت و بردگي الغاي باره در

 ايرانيکا در فلور گفتهپيش مقاله در آنچه بر عالوه شد، بسته قاجاري دولت با که قراردادهايي و فارس خليج در
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 ريکس، ام توماس کلي، بارت جان فارس، خليج در برده تجارت و اعراب: است توجه قابل اثر دو آمده،

 در که عليپور نرجس کوشش به قاجار، دوره از داري برده اسناد ،1110 نويد، شيراز، زنگنه، حسن ترجمه

 .است انتشار دست در مجلس کتابخانه

 صفوي دوره در کنيزکان و غالمان تأمين منابع

 تهگرف سلطنتي هايخانواده از اشراف، هايخانواده به منحصر عمدتاً صفوي، دوره در کنيزان و غالمان رحضو

 ايجربهت چنين از آن، از ترپايين و متوسط مردمان اساساً که بود حالي در اين. بود ترپايين درجه دو يکي تا

 .نبودند برخوردار

 روشن نمونه که است شده انجام چندي پژوهشي کارهاي تش،ار طور همين و دربار در غالمان نقش باره در

 اي فروش و خريد به مربوط مسائل باره در خصوص به تر،پايين سطح در اما است، شاه غالمان کتاب آن

 .است نشده عرضه تاکنون مفصلي اطالعات بودند، کار مشغول هاخانه در که بندگاني عادي زندگي

 اين. تاس شده بردگان تأمين منابع به که است اشاراتي دارد، تازگي که يهسن آداب رساله هايبحث از يکي

 امتياز نتريمهم نکته، اين رسدمي نظر به و گرفته قرار توجه مورد مفصل، چندان نه اما جالب، نظمي با بحث

 .باشد حاضر رساله

 اين در که طور همان نقاط ينا. شدندمي وارد ايران به مختلف نقاط از بندگاني صفوي، دوره در کلي طور به

 ندگانيب بيشترين. بود آفريقا و هند، طور همين خوارزم، تا استرآباد حوالي مناطق قفقاز، منطقه آمده، هم رساله

 تنخس نيمه به مربوط عمدتاً و گرجستان به مربوط شدند،مي بنده و درآمده اسارت به جنگ طريق از که

 دوره در بعدها. يابدمي ادامه عباس شاه دوره تا و آغاز اسماعيل شاه دوران از رويه اين. است صفوي دولت

 و ارتش در بيشتر غالمان، اصطالح به يا مرد بندگان. شودمي تکرار مرحله يک در نيز قاجار آقامحمدخان

 که اردد وجود صفوي متون در چندي تاريخي اشارات باره اين در. گرفتندمي قرار دربار و هاخانه در کنيزکان

 که طوري به. دشو تفکيک واقعي جنبه از آن تبليغاتي هايجنبه و گرفته قرار بازبيني مورد دقت با است الزم

 تهاجم مورد ترکمانان، دوره از و شد شناخته کافرکيش منطقه يک عنوان به قفقاز منطقه از بخشي دانيم،مي

 و بود حمالت اين براي ايزمينه کفر، عنوان. دبودن نقطه اين بر تسلط هواي در صفويان و روميان بعدها. بود

 آن، زا پس و اسماعيل شاه زمان از. شدندمي برده غنايم عنوان به که بود اسيراني جنگي، بخش در آن نتايج

 هاينگج در. يافت ادامه قرن دو از بيش تا که وضعيتي بود، ايران دولت اختيار در منطقه اين از مهمي بخش

 تثبيت اب اما شدند، منتقل ايران داخل به بنده عنوان به آنان از شماري که آمدند دست به يياسرا طبعاً نخست،

 از ياريبس و شده شناخته ايراني شهروندان عنوان به آنان و گرديد متوقف ايرويه چنين ناحيه، اين وضعيت
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 عيتوض به اشاره ،صفوي نخست عصر مورخان هايگزارش. رسيدند بااليي مناصب به صفوي دربار در آنان

 .دارد نخست

... ايمانبي ردانمتم قمع و قلع و گرجستان به سيم نوبت پناه دين شاه کشيدن لشکر در گفتار: نويسدمي روملو

 مقتضاي هب گرجي روزگار سياه مالعين و نابکار کفار با جهاد قصد به سپاه و خيل با پناه دين شاه آن، بنابر

. تانداخ گردون مقرنس طاق در ولوله و غلغله ﴾عَلَيْهِم اغْلُظْ وَ الْمُنافِقِينَ وَ الْکُفَّارَ جاهِدِ يُّالنَّبِ أَيُّهَا يا﴿ مؤادي

 و وهک هر و فرمودند احاطه را فجار کفار ديار بلند و پست شعار ظفر غازيان و فرمودند ايلغار شکي بالد از

 از نمشرکي آن از متنفس يک و شد يکسان هامون با دالوران لگدکوب از بود، گمراه قوم آن گريزگاه که کمر

 ارث هب اسباب و اموال و عيال و اهل و نبرد بيرون سالمت به جان ﴾بِالْکافِرِينَ مُحِيطٌ اللَّهُ وَ ﴿کين و قهر دايره

 الخ چون يکي هر که آدميزاد وشانپري و نژادگرجي خوبرويان. نمود انتقال قاتالن به مقتوالن از شرعي

 تبرددس از باشد، مهوشان زلف مقيد که پريشان عشّاق دل مثال بر بودند، يگانه روزگار روي بر خود رخسار

 تهرف هامغاره و بلند جاهاي بر گبران تومک دره در و... شدند پرستاري و عبوديت مقيد نهار، و ليل حوادث

 عودص سانفلک کره آن عارجم بر دانرياضي حکماي صايب خيال مثال بر پيادگان و سواران جمعي و بودند

 نشيري النّحل بيت در بر انگبين مگس سپاه چون تاراج و غارت جهت هامغاره و غارها درهاي بر و کردندمي

 سيماپري غالمان گروهگروه و نمودند متطاول مغارات مخزونات بر غارت و تملک دست و کردندمي ازدحام

 از ضيبع بودند، شده متواري ثانياً امهات بطون در نطفه مثال بر هامغاره اکنان و اکناف در اسيري هراس از که

 [80.]آمدند پايان به رسيده، جان به تشنگي

 ادهد درباريان يا شاه به هديه عنوان به حاکم، اشراف توسط اينجا از غالماني و کنيزکان جنگ، بر عالوه اما

. دبودن غالمان همين فرستادند،مي يکديگر براي اطراف سالطين و امرا که هدايايي از يکي واقع در. شدمي

 رسالت هب پناه دين شاه زمان در که استاجلو سلطان شاهقلي ولد سلطان تخماق شنبه، روز در: نويسدمي روملو

 رکشز هايخيمه با وشپري غالمان از محصور غير تنسوقات و موفور تبرکات مراد سلطان و بود رفته روم

 هايصندوق و ششتري[ اطلس] بارگاه و سري چهل خرگاه و حجازي و شامي مايانبادپي و تازي اسبان و

 پناه المع درگاه به مراد، سلطان چاوش با بود، کرده عنايت وي بر شريفه اقمشه و نفيسه کتب و زر و سيم

 [81.]گشت مشرف اعلي حضرت بوسپاي به امرا وسيله به و آمد

 ومق کنار در. نيست آنها بر مرور مجال اينجا که هست فراواني ايهآگاهي گرجستان باره در که است روشن

 هدور تاريخي منابع در وفور به «چرکس غالمان» به تعبير. بودند ايران در هاچرکس از هم غالماني گرجي،

 [81.]«چرکس و گرجي غالمان» به تعبير طور همين[ 88.]است رفته کار به بعد به عباس شاه عهد از صفوي
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 قرن در قزويني مالصالح از نظيرکم نکته يک. است شده ياد نيز هندي غالمان از گرجي، غالمان کنار در

 عجم امروز بود، را عرب اسالم، اول که حال آن مثل و: »است چنين هندي و گرجي غالمان درباره يازدهم

 را شاناي اوالد احياناً و. اشندب فريق دو اين از غالباً عهد اين در مؤطّاه کنيزان و. ترک و گرج اعتبار به راست

 و شهامت و نجابت به اوالد آن از بسياري ذلک مع و دهند؛ ترجيح ايشان بر را خود حراير اوالد و کنند طعن

 کنيزان زا عجم که فرزند هر و. باشد واضح عظيم امتياز را ايشان که گرج اوالد سيّما باشند؛ ترنزديک فطانت

 [81.«]کند تخلّف کمتر هند و ايران در حکم اين و باشند ناقابل و شرير و خبيث بياورند، هندي

 اهش آراي عالم نويسنده. است شده ياد غالمان ديگر کنار در هم قلماقي و روسي غالمان از ديگري عبارت در

 نچني مختلف شهرهاي به منسوب غالمان از شده، فرستاده اسماعيل شاه براي که هدايايي ضمن اسماعيل،

 و چيني متاع و زربفت و سمور و آالت طال و اقمشه و جواهر از تومان هزار هفتاد قريب: است هکرد ياد

 هندي و گرجي سرايان خواجه و چرکس و گرجي و روسي و قلماقي غالمان و کنيزان از و مشک و خطائي

 [89.]فرستاده ستان گيتي نواب خدمت به هم پي از اشربه و اطعمه و

 [81.]است شده ياد «قلماقي و چيني کنيزان و فرنگي ياقوت و خلخال» از تابک همان از ديگر جاي در

 هندي و حبشي کنيزان و غالمان» از شده، نوشته هند در که هم بداؤني تاريخ يا التواريخ منتخب در همچنين

 [83.]است شده ياد «چرکسي و

 هگرفت هاعثماني با جنگ در که انيمسلم اسيران اينکه. هست منابع در اشاراتي هم رومي اسيران باره در

 اسراي با غالباً افراد اين دانيم،مي که آنجا تا. گيرد قرار تحقيق مورد بايد نه، يا شدندمي هم برده شدند،مي

 عباس شاه مقابله و تبريز به حمله در اوغلي جغال جنگ شرح از پس بيک اسکندر. شدندمي معاوضه ايراني

 بساط داشتند حضور سعادت که مقدار سپهر بارگاه مخصوصان و مقربان و نامدار راءام: است نوشته روميان با

 الوجه بيح،ص نژادان رومي. گرديد توأم بزم محفل با رزم معرکه. آراستند نشاط و عيش مجلس گسترده، انبساط

 نآ ساقي فرمان، حسب بر بودند، آورده غنيمت و اخترمه غازيان که روسي و فرنگي صورت غلمان غالمان و

 زمب آن در آواز خوش مطربان و ساز نغمه مغنيان. درآوردند گردش به ريحاني راح اقداح گشته، آئين رزم بزم

 ترانه بدين نصرت و فتح نواي مخالف پرده در وار عشاق افتاد، اتفاق رزم معرکه در که دلکش

 [81...]سرودندمي

 صورت به ظاهراً و شده نگهداري ايراني اسراي با همعاوض جريان در اغلب اسرا اين آگاهيم، که طور همان

 بديلت نيز ايران در عثماني، لشکر در موجود فرنگي بردگان از برخي است ممکن. آمدندنمي در بنده و غالم
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 سرايا نيست ممکن اساساً که دارد تأکيد مسلمانان باره در تنها نه ما رساله که ديد خواهيم. شدندمي بنده به

 .دارد مؤکد طور به را باور همين هم ذمه اهل به راجع بلکه شوند، برده به تبديل آنها

 آزاد را همه نوشت، که اينامه وصيت طبق که داشت خود براي هاجنگ اين از فراواني غالمان عباس شاه

 خود شخصي اموال عباس، شاه آنکه ضمن آمده، صفي شاه تا صفي شيخ از کتاب در که اينامه وقف در. کرد

 بندگان کنيزان و غالمان جميع چون و: است آمده ـ شده درج مذکور منبع در خبرش مفصل و ـ کرده وقف را

 وقف وقفيه، اين در واسطه بدين ندارند، نگه بنده خود کار سر در که فرمودند عهد خود بر و آزادند اعلي

 است، مقرر ايشان انعام به شده، هداد غالمان و کنيزان به که آالت طال و جواهر و نشد مذکور ايشان نمودن

 اهندخو اگر و بخرد که نکند روکش را کسي نخرد ايشان از و. ننمايد دخل طريق هيچ به آنها در وقت پادشاه

 امام حضرت خون در نمايد، مدخل آنها در وقت پادشاه اگر و بفروشند خواهند کس هر به بفروشند که

 [85.]باشد شريک -السالم عليه -حسين

 لشکري بترتي بدين و نظامي غالم نوعي به عثماني کشور در افتادند،مي هاعثماني دست به که فرنگي ياسرا

 جربهت اول عباس دوره در عثماني، از تأثير با احتمال به نيز ايران در که امري دادند،مي تشکيل را غالمان از

 رايب قبل قرون مانند غالمان آن يعني شد؛با مربوط ايران به که نبود ايگونه به عثماني غالمان جريان. شد

 هک ادبي ـ تاريخي متن يک در. داشت انعکاس ايران در آن اخبار حال، اين با شوند؛ عرضه بازار در فروش

 ت،اروپاس در او هايپيروزي باره در و نوشته عثماني سليمان شاه براي طهماسب شاه که است اينامهفتح

 با مده،آ فتح اين در که اشعاري در رؤيايي صورت به فرنگي، کنيزکان و انغالم گرفتن داستان[ 539 سال]

 .است شده نقل تاب و آب

 نهما حکم ايراني، شاعران خيال براي رسيد،مي عثماني به اروپا از که فرنگي غالمان و کنيزکان واقع، در

 ياد آنها از هانقاشي در سپس و اشعار در چهارم و سوم قرن در که داشت را چيني و ترک کنيزکان و غالمان

 .کردندمي

 را سليم فرزندش و درگذشت و شده مريض نيز همانجا که اروپا در عثماني سليمان شاه پيروزي جريان در

 که ايهنامفتح همراه را هيئتي سليم، جانشيني و پيروزي تهنيت رسم به طهماسب شاه کرد، خود جانشين

 در درشپ همراه که قمي احمد قاضي. فرستاد وي براي بود، عثماني نسليما ستايش در نثر و نظم از مشحون

 شده اشاره غنايم به جايي اشعار، ضمن در[ 10.]است آورده را مزبور نامه فتح بود، فعال متن آن نگارش کار

 يامونهن که شده داده دست به آنان از رؤيايي تصويري و شده پرداخته فرنگي کنيزان و غالمان به جمله از و

 [11:]است چنين اشعار آن از
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 چند گويند کهچندان به غنيمت ارجمند لشکر آن گرفتند

 وقوف کس برو يابد کهچندان نه ظروف سيمين و آالت زرينه ز

 پوش زربفت کنيزان زيبا ز گوش به حلقه غالمان زيبا ز

 نور ز پر رخسارشان خورشيد چو حور و غلمان رشک شان، و بهشتي

 همه گوسخن و ماه چو طلعت به همه سمنبو و سرو چو قامت به

 خراج چيني خوبان ز ستانده نتاج فرنگي لعبتان همه

 بوي و رنگ در سرخ گل بسان روي خورشيد غالمان فرنگي

 تذرو رفتن به و بهار چون رخ به سرو آزاده کردار به باال به

 بر به فکنده خلعت دوز طال زر کمرهاي مرصّع ببسته

 اسير خلقي کرده تا دو زلف به منير بدر چو ميکدا هر رخ به

 بويمشک و لب شکّر و اندام گل روي پاکيزه و چشم سيه کنيزان

 خواسته دل که نوعي به خوبي ز آراسته بر ماهي همچو رخ به

 کمند مشکين چو گيسو دو مسلسل بلند سرو چو قدي خرامنده

 قمر رهچه به و مهر چو پيکر به گهر پاکي به و پري خوبي به

 ساخته گل نگهبان بنفشه انداخته گل بنفشه بر رخش

 آويخته غبغب از طوقي او بر انگيخته گويي زنخ سيمين ز

 مهرجوي بت آن گوي و طوق بدان گوي خورشيد ز برده طوق مه ز

 پديد را آن آيد اياندازه که رسيد لشکر به غنيمت چندان نه

 من به جواهر زر خروارها به انجمن هر به غنيمت از رسيد
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 و حسن عرصه در ايشان از يک هر که شماربي کنيزان و غالمان و بسيار اسيران و: است آمده ادامه در و

 کردار فرظ سپاه دست به ديار و مملکت و قلعه آن از بودند، آفتي زيبايي و لطافت کشور در و آيتي خوبي

 :افتاده

 کيش عيسوي دالن کافر همه بيش از بيش اسير آمد دست به

 خطايي ترکان ز برده گرو دلربائي در لعبتان فرنگي

 چيني خوبان در آورده شکست نازنيني از زلفشان چين ز

 هاللي ابرو يکي هر کنيزان جمالي صاحب يکي هر غالمان

 سيما ماه طلعت خورشيد همه زيبا رخسار پري غالمان

 غزاالن وحشي چون افتاده دام به نهاالن نازک سرکشي باغ به

 رعنا گلبرگ از ترنازک رخ به ساسمن قد سهي کنيزان

 راز گلشن سرو چو رعنايي به سحرپرداز شد سخن اقليم در

 پريشان جمعي خاطر نموده افشان مشک عنبرين جعد ز

 ايشان حال صورت به استدالل «مُخَلَّدُونَ وِلْدانٌ عَلَيْهِمْ يَطُوفُ» مدلول از که عذار سيمين غالمان آن از بعد

 ظرن به گفت، توانمي ايشان شأن در «الْمَکْنُون اللُّؤْلُؤِ کَأَمْثالِ عِينٌ حُورٌ» که رخسار ماه کنيزان و نمود توان

 :شعر. گذرانيدند همايون

 عذاران مه و هاگلچهره همه هزاران صد کنيزان و غالمان

 سراسر بر در نازشان لباس نازپرور هايزاده فرنگي

 مرصّع هايصنم چون مزيّن مخلّع الوان مخمل از همه

 ناز و عشوه در صفت شيرين همه ممتاز پرويز خسرو چون همه

 لطافت و خوبي عين در همه مالحت و حسن در مثلبي همه

 سرآمد خوبي کشور در همه قد و عارض و زلف و خال و خط ز

 ناز و جلوه در بوستان سرو چو سرافراز قد سهي غالمان
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 جهاني آشوب و جان بالي لستانيد يک هر جلوه گاه به

 [18]بسوزند ساعت يک به را جهاني فروزند بر عارض چو مي تاب ز

 شاردن روايت به صفوي عصر ايران در کنيزان موقعيت

 از حتوضي اين. دهد نشان کنيزان به را دوره اين مردمان نگرش از ايگوشه تواندمي نيز زير کوتاه توضيح

 که بگويم بايد ايران، در زناشويي مراسم تشريح آغاز در: است( 1109 م) فويص سليمان دوره از و شاردن

 -خرندمي يا: کنندمي عمل طريق سه به علي، حضرت شيعيان ديگر مانند گرفتن زن امر در ايران مردان اصوالً

 محک در و مجاز طريق سه هر شرع، دستورات طبق. گيرندمي زني به يا و -متعه -کنندمي اجاره يا -کنيز

 خود درپ شرعي و قانوني فرزند همه بيايند دنيا به زنان اين از که کودکاني شرع مقررات طبق چه است، واحد

 بر مقدم نس نظر از که بياورد دنيا به پسري خود زرخريد کنيز از پدري اگر بيشتر، توضيح براي. باشندمي

 گردد،يم مندبهره آن قانوني و شرعي مزاياي از و شودمي شناخته ارشد فرزند پسر آن باشد، وي دائمي زن پسر

 به. باشد روان بدنش در شهرياران خون و سلطنت، دودمان از خانمي شاهزاده شوهر، دائمي زن اينکه مگر

 هر. وانندخمي کنيز را زرخريد زنان. شودمي منتقل پسر به پدر از شرافت و نجابت و فضيلت سبب، همين

 اسرسر در چون و. باشد داشته کنيز باشد، آنان نفقه آوردن فراهم به قادر و بخواهد که چندان است مجاز مرد

 مقامات از يک هيچ دارد، مطلق اختيار وي به نسبت کنيز مالک که است جاري اين بر حکم زمين مشرق

 به دازنمج دارند، باکره کنيزان که آنان. کندنمي مداخله مالکش و کنيز مناسبات و روابط در شرعي و رسمي

 که بل باشند،مي آنان عصمت و عفّت و حيثيّت و شرافت مالک تنها نه و شوند متمتع آنها از خود دلخواه

 نهات نه شود، خود مالک زن کنيزي اگر زمين، مشرق مردم رسم به بنا. باشندمي نيز جانشان امتياز صاحب

 کنيز، از شدن متمتع از پس مالک زيرا ت،اوس عزّت و سربلندي و آسايش مزيد مايه بلکه کاهد،نمي حرمتش

 هب خدمتگر خرد،مي زيبا و نو هايلباس برايش کند،مي مهيا ديگر کنيزان تجمع محلّ از جدا خانه او براي

 بود آنچه از مقامش شد، فرزند صاحب اگر و کند،مي معلوم برايش مقرري و حقوق و گمارد،مي خدمتش

 انونيق وارث حق، به که است طفلي مادر بلکه آيد،نمي حساب به کنيزان ارشم در پس آن از و رودمي باالتر

 [11.]است خانواده

 آن تازه نکات و سنيه آداب رساله

 و راث اين جايگاه از تا است الزم اکنون. داديم توضيحاتي آن، نسخه و سنيه آداب کتاب يا رساله باره در

 :بگوييم سخن آن موردي و کلي هايويژگي



1294 

 

 جودو العتق کتاب عنوان تحت مسلمانان، فقهي هايکتاب در که است مباحثي ادامه در سو يک از ضرحا اثر

 هابحث آن سامان و دادندمي قرار بحث مورد را کنيزکان و غالمان به مربوط فقهي احکام هاکتاب آن. داشت

 آنها يکل گيري جهت. است مسانه تقريباً هم آن دروني مسائل و نزديک هم به بسيار رساله اين و آثار آن در

 نتعيي نامشروع، و مشروع مالکيت، حالل، و حرام چون مفاهيمي قالب در و اسالمي فقه کليات چارچوب در

 .است قبيل اين از مسائلي و حدود

 کتب در [هاي]العتق کتاب در آنچه با آمده، رساله اين در آنچه آنها، بيشتر و عتق به مربوط مباحث کليت در

 برخي دنافزو ويژه به و بندي تقسيم نوع اما ندارد، تفاوتي عتق بحث مهم مسائل لحاظ به آمده، قديم فقهي

 از بعضي و» که دارد اشاره مقدمه در وي خود. کرد خواهيم مرور ادامه در که دارد هاييتفاوت مطالب، از

 .«است رساله اين خصايص از نيست، مذکور ديگر کتب در که شافيه تحقيقات

 نوعي داراي مؤلف يعني است؛ اجتهادي ـ اخباري رساله مدل يک حاضر رساله که است اين ديگر تهنک

 بمکت آن از پس و حله مکتب فقهي آثار در آنچه برخالف روش، اين در. است اخباري آميز احتياط نگرش

 رهاينظ اظهار گاه که است احاديثي ارائه احکام، بيان در روال شود،مي ديده ديگران و کرکي محقق و شهيدين

 احتياطي ديدگاه اعمال يا اخبار از برخي تعارض هنگام در روايات از برخي ترجيح از ناشي که هم اجتهادي

 .شودمي ديده است، اخباري ـ

 چنين اما است، نوشته شاه درخواست به را آن نويسنده که است آن حاضر رساله ويژگي ديگر، سوي از

. است دهبو صفوي عصر در غالمان خاص مسائل به ناظر که رسدمي نظر به و هنداشت صوري جنبه درخواستي

 موارد تربيش در. دهد قرار بررسي مورد شيعي فقه اساس بر را آنان وضعيت تا است کرده تالش آبادي خاتون

 موارد در اما است، سنتي هايقالب همان در مباحث ارائه به وي گرايش فقهي، هايبحث در معمول طبق و

 .است کنيزکان و غالمان وضعيت به ناظر وي مطالب خاصي،

 ده،ش نوشته العتق کتاب عنوان تحت فقهي هايموسوعه در که آثاري با کتاب اين داخلي ساختار مقايسه

 اينکته دو جديد، عناوين از برخي افزايش هم و دارد بحث عادي روال در تفاوت هم که است آن نشانگر

 را رساله ناي امتيازات صورت آن در بيفزاييم، نيز را فقهي آراء از برخي در تفاوت اگر. دارد اهميت نسبتاً که

 .شناخت خواهيم بيشتر

 هر و مقاله سه قالب در مطالب و منظم بسيار بحث چهارچوب که است آن نکته نخستين ساختار، زمينه در

 الهرس يک قالب در حاضر اثر که است اين آن داليل از يکي شايد. است يافته سامان چند ابوابي در کدام
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 متفهي آن هدف و شده نوشته شاه براي رساله اين که روي آن از آن، از بيش اما. است شده نوشته مستقل

 .است شده انتخاب آسان و سهل ساختار اين بوده، ترفهم همه و ترآسان قالبي در مسائل

 مقام براي رساله، اين که است همين از ناشي دقيقاً ،هم تازه مسائل بلکه جديد، ابواب از برخي شدن افزوده

 اصوالً هفق که است درست اين. است شده نوشته ترعملي کاربرد هدف به و اجرا مقام براي باالتر و سلطنت

 .است ترجدي هدف اين در حاضر رساله اما است، عمل براي

 يک هک رو آن از رساله اين که حالي در کنند،مي آغاز بندگان آزادي بحث از را «العتق کتاب» فقهي هايکتاب

 چطور ردهب اصوالً اينکه از يعني ابتدا، از را بردگي و رق مسئله تا است ديده خود وظيفه است، مستقل رساله

 سرايا به مربوط بخش الجهاد، کتاب در تناسب به شدن برده مبحث فقهي، آثار در. کند آغاز آيد،مي پديد

 .شودمي مطرح جنگ

 ارروزگ آن مردم که است مسائلي اينها دارد؛ بيشتري تأمل به نياز که هست رساله اين در مهم مسئله ندچ

 است يبندگان باره در ذمي غير و ذمي و حربي غير و حربي ايمان، و کفر اهميت بحث يکي. اندبوده درگيرش

 از کم دست اما ندارد، تازگي که است سني و شيعه بحث ديگر و شدندمي ايران وارد گوناگون هايراه از که

 نويسنده بحث، دو هر در. است جالب دارد، نظر مورد احکام در آنها بين فرق عدم در وي که تأکيدي جهت

 .دهد نشان آزادمنش فردي را خود تا کرده تالش و گرفته را احتياط جانب سخت ما

 ،[919 ـ 115 ص ،1 ج] هندي فاضل ماللثا کشف مثال براي وي، معاصر فقهي کتب از برخي با مقايسه در

 آنچه اتنه وي که است دليل آن به اين. است کرده مطرح عتق باب در را کمتري فقهي فروعات حاضر، رساله

 يعيطب اللثام، کشف مانند جامع فقهي اثر يک که حالي در کرده، مطرح ديده،مي عادي زندگي در نياز مورد را

 اثري تا است کرده طرح بوده، پيشين فقهي کتب در آنچه اساس بر را مربوطه مسائل حقوقي دقايق که است

 .آيد شمار به جامع

 آن مهم آراء و ابواب و سنيه آداب کتاب ساختار

 آن در خاصي گرايش که نيست چنين و است اجتهادي آرايي عتق، به مربوط مسائل باره در ما نويسنده آراي

. ببرد پيش را خود بحث کندمي سعي پيشين، علماي فتاوي ورط همين و روايات اساس بر وي. باشد منظور

 .شودمي يافت آراءش از برخي و او نگارش شيوه در ايتازه نکات شد، اشاره که طور همان حال، عين در

. است دنش برده و اسير به مربوط کليات باره در باب، چهار با اول مقاله. است شده تنظيم مقاله سه در کتاب

 .اندبوده ولد امّ ائمه، مادران از تعداد چه اينکه و آيندمي کجا از موجود بردگان کرد، برده توانمي را اسير کدام
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 بشانصاح و آنان ميان متقابل مناسبات فقه عبارت به و مملوکان حقوق خصوص در باب، هفت با دوم مقاله

 .است زندگي و کار نظر از

 .است بردگان آزادي و عتق به مربوط مباحث باره در باب دوازده با سوم مقاله

 از ر،حاض رساله رسدمي نظر به فقهي، هايکتاب در اول مقاله در شده طرح هايبحث پراکندگي به توجه با

 زا را آن احکام همه و کرده فرض مستقل موضوعي را بردگان مبحث وي. دارد ترجيح آنان بر ساختار نظر

 .است آورده مطلب ذيل پايان، تا آغاز

 اسالمي، فقه در که داريم توجه. است جايز کفار کردن بنده که است مواردي باره در اول، مقاله از اول باب

 کردن اسير. نيست پذيرفته بردگي قصد به مسلمان يک کردن اسير. است مسائل از بسياري مرز ايمان، و کفر

 عهديت که صورتي در هم کتاب لاه غير کافر يک کردن اسير. نيست ممکن نيز کتاب اهل از ذمي کافر يک

 سارتا نباشند، يا باشند کتاب اهل آنکه از اعم حربي، کفار باره در اما نيست، روا هم دارد، اسالمي دولت با را

 پرداخته آن به اول مقاله نخست باب در مؤلف که است ديدگاهي خالصه اين. داشت خواهد وجود بندگي و

 .است

 اسير را شماري و نمايند غلبه مسلمانان و کنند حمله مسلمانان به کفار والًا اينکه يعني گرفتن حربي کافر

 سرنوشت مينه باز بگيرند، اسير و روند کفار بالد به مسلمانان که صورتي در. شد خواهند برده اينان که بگيرند

 باشندن اثناعشري شيعه چند هر اسالم، پادشاهان» با و هستند ذمه اهل که کافراني اما. بود خواهد اسرا انتظار در

 ايشان حمايت و دانند خود رعيّت را ايشان و گيرند ايشان از وجهات مال و مملکت خراج باشند، جاير يا

 نند،دامي جايز را جماعت اين اسارت که کساني نظر وي نظر به. شد نخواهند گرفته اسير گاه هيچ ،«نمايند

 .«است اجتناب احوط و نيست مدّعا در صريح»

 وندشمي آورده ايران به مختلف مناطق از که بردگاني مورد در بعدي، باب در وي توضيحات اين اساس بر

 که دگانيبن. دهد تطبيق نه، يا است درست آنان بندگي اينکه با را معيارها اين است کرده سعي و کرده بحث

 هست گرجي و ترکماني هندي، سواحلي، بودند، شده شناخته وي براي
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 اصفهان در قمري 0811 سال قحطي باره در اي نسخه پشت يادداشت يک

 جعفريان رسول: نويسنده

 1151/  01/  10: سايت روي انتشار تاريخ

 

 شرحي حاضر مقاله. است شده نشر آن باره در آثاري که آمد ايران در فراگيري قطحي 1811 لسا در: خالصه

 دعطاآبا علماي از يکي آن نويسنده و آمده باره اين در خطي نسخه يک پشت که يادداشتي يک بر است

 .است اصفهان

 يد؛آمي شمار به ما اعياجتم و فرهنگي تاريخ بررسي براي باارزش منابع از يکي اي،نسخه پشت هاينوشته

 .است نگرفته صورت هاآن دربارة ايگسترده و جامع تحقيق هنوز هرچند

 االوّلربيع 85 در که يادداشتي هستيم؛ روروبه. ق.هـ1811 سال قحطيِ دربارة اينويافته يادداشت با اينجا در

 .ستا شده الدمشقيةنوشته لمعةال شرح البهيةفي الروضة همان يا لمعه شرح از اينسخه پشت در 1811 سال

 است کرده تالش نويسنده. است اصفهان شهر در قحطي اين دربارة ايتازه اطالعات حاوي يادداشت، اين

 .بداند 1811 سال قحطيِ مقدّمة را هاآن و کرده بيان را. ق.هـ 1813 و 1811 هايسال نجومي عالئم از شماري

 توضعيّ مزبور، هايسال در هواشناختي و فلکي اوضاع دربارة يتوجّه جالب نکات کوتاه، يادداشت اين در

 گرفته قرار توجه مورد ظهور عالئم با آن دادن ارتباط طورهمين و خواري،آدم جمله از آن، آثار و قحطي

 .شد خواهد اشاره آن به خود جاي در که دارد وجود نويسنده خود زندگيِ دربارة هم کوتاهي اشارات. است

 اثر(قمري 1811) بزرگ قحطي در قم کتاب ،.ق.هـ1811 سال قحطيِ دربارة تحقيق ترينامعج شک بدون

 رسالة دربارة تحليلي گزارش يک حاوي اثر، اين. است( 1113 مرعشي،: قم) گلصفت منصور و گرني جان

 تاس هاييشتهنو و اسناد و هاگزارش از فهرستي و رساله، متن فيض، اکبرعلي ميرزا اثر قم ساليِقحط وقايع

 .است شده منتشر آنجا و اينجا در شده ياد قحطي دربارة که

 کتابخانة 11313 شمارة نسخة پشت از را يادداشتي صفري، اکبرعلي آقاي جناب ارجمند محقّق نيز قبل چندي

 در خواريآدم و همدان قحطي دربارة» عنوان با کوتاهي مقالة ضمن همدان، در 1811 قحطيِ دربارة مجلس

 .نمود منتشر مجلس، کتابخانة سايت در .«ق.هـ 1811 سال
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 به سطور ينا نگارندة توسط للناظرين عبرةٌ و الغافلين تنبيه عنوان با ايرساله کنم اشاره نيست مناسبتبي

 اصفهان قحطي دربارة 111 ـ 190 صص ؛(1111 بهار) 1 شمارة بهارستان، پيام مجلّة در کوشکي، خانم همراه

 .است شده چاپ ،.ق.هـ1111 سال در

 يادداشت نويسندة دربارة

 طاآباديع سميرمي حسيني عبدالواسع بن خليل محمد نام با اصفهان علماي از يکي مذکور، ياداشت نويسندة

 .نداريم آن درستي در ترديدي هيچ بنابراين و آمده يادداشت اين پايان در که است نامي اين. است

 نظرشاه هب صفوي دورة تا شفاهي روايات به بنا که روستايي است؛ اصفهان قاندها روستاهاي از يکي عطاآباد

 ،عطاءاهلل فرزندش اقامت و خانمهدي ميرزا به نادرشاه توسط روستا اين واگذاري دليل به اما داشت، شهرت

 در که بيفزاييم فقط اينجا در. گفت خواهيم سخن شفاهي روايت اين دربارة. است يافته شهرت عطاآباد به

[ امامزاده] متولّي نظر،شاه»نام به شخصي که آتشکدهآورده صاحب از نقل به نويسنده[1]سديدالسلطنه، سفرنامة

 دارد تاروس اين گذشتة نام با ارتباطي چه اينکه. است بوده «اصفهان توابع مِن قمشه حوالي در واقع رضاشاه

 .تنيس روشن چيزي نه، يا بوده شخص همين مناسبت به آيا و

 تقلمس صورت به سايت وب چند نيز حاضر حال در. است دارسابقه و فرهنگي و فعّال روستاهاي از آبادعطا

 هم ذيل نقشة[ 8.]اندکرده عرضه را نآ گذشتة فرهنگي هايچهره از برخي و روستا اين از مطالبي وابسته، يا

 :هدد نشان قمشه و دهاقان به نسبت را عطاآباد موقعيّت تواندمي

 و اندکردهمي زندگي آن در حسيني سادات از شماري آيد،برمي روستا اين عالمان از برخي اسامي از کهچنان

 تسکون اصفهان در اما بوده عطاآباد از اصل در وي. است بوده هاآن از يکي هم بحث مورد يادداشت نويسندة

 ريديگ و[ شهرضا] قمشه در يکي که داشته همسر دو اينکه به دارد اشاره خود زير،وي متن در. است داشته

 .است بوده اصفهان در

 اصفهان مرعشي حسيني سادات محمدي جليلة سلسلة نامةشجره» کتاب در خاندان اين براي که اينامهنسب

 :است آمده چنين[1]«ميرعبدالواسع هاينخاندا آباد،عطاء و

 بن خليل محمد ميرزا بن مهدي سيد بن خليل دسي بن( 1101 متولّد و زنده) شهرضايي امامي مهدي سيد

 بمخاط) محمدتقي ميرزا بن محمدباقر ميرزا بن خليل محمد ميرزا بن محمدعلي ميرزا بن عبدالواسع ميرزا
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...  حسن الدينتاج ميرزا بن خانمهدي ميرزا بن عطاءاهلل ميرزا بن جعفر محمد ميرزا بن( بهادر خانسادات به

 (...ميربزرگ) الدين قوام سيد بن

 ديگري و است بررسي مورد يادداشتِ نويسندة خليل سيدمحمد يکي که هست خليل دو نامه،نسب بنابراين

 رد پايين در سيدخليل و علما مقبرة قسمت در خليل سيدمحمد. شهرضاست امامزاده در هردو قبر. او نوادة

 .دارد قرار صحن

 نامهشجره رونويس: »است آمده آن پايين در و شده رجد 18 صفحة در است متأخر که نامهنسب از تصويري

 تواندنمي خليل محمد اين«. 1188 المکرم شوّال 11 شنبه ليل في» آن تاريخ. «شهرضايي خليل محمد آميرزا

 است؛. ق.هـ1111 فوتش تاريخ او، قبر سنگ روي زيرا باشد، بررسي مورد يادداشت نويسندة خليل محمد

 .است درگذشته. ق.هـ1110 سال در چراکه باشد هم او دةنوا تواندنمي کهچنان

 سيدمهدي المسلمين و االسالم حجت آقاي جناب و دارند شهرضا در خاندان اين که است احترامي نکته، يک

 يدند به نفر هزار چند نوروز که طوري به است؛ برخوردار ايشايسته اعتبار از شهر اين مردم ميان نيز امامي

 .کنندمي دريافت مختصري يعيد و رفته وي

 تيبتر بدين. دارد وجود نيز نادرشاه منشي مهدي، ميرزا نام نسب، سلسله اين در آنکه تأمّل قابل نکتة اما

 انخمهدي ميرزا نامه،شجره اين اساس بر و بردمي نسب خانمهدي ميرزا به واسطه هفت با خليل سيدمحمد

 .است برده( ع) سجاد امام فرزند اصغر حسين به نسب نيز

 انخمهدي ميرزا پسر عطاءاهلل توسط عطاآباد تأسيس دربارة شرحي( بعد به 119 صفحة) شده ياد کتاب در

 ات و بوده روستا همين قبرستان در قبرش خان،مهدي ميرزا خود که است شده گفته( 111 صفحة) و آمده

 خانمهدي ميرزا» کلمة قبر سنگ روي.(( ش.هـ1111) کتاب تأليف سال محاسبه با) پيش سال 10 حوالي

. است گرديده درج 115 صفحة در شده، خرد آن هايسنگ که قبر اين محل از تصويري. است بوده «وزير

 دانسته خود جدّ را مهدي ميرزا( شهرضا در زنده) امامي سيدمهدي االسالم حجت آقاي که است آمده همانجا

 .دارد اثبات به نياز همچنان اظهارات اين با مطلب اين که است آشکار(. 111 صفحة) است

 يعني معروف خانميرزامهدي بر پسرش، خان عطاءاهلل يا خانمهدي ميرزا مأخذي چه اساس بر نيست روشن

 روايات از رفتهبرگ بيشتر و نشده داده دست به مطلب، اين کتابيِ منشأ واقع در. است شده نادرشاه،منطبق منشي

 چنين باشد؟ منشي خانمهدي ميرزا جز ديگري شخص خان،مهدي ميرزا اين است ممکن آيا. است شفاهي

 .است نشده گفته وي سيادت دربارة سخني وي، حال شرح منابع در که خصوصبه است، محتمل امري،
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 منشي استرآبادي مهدي ميرزا نوادگان از شاملو عبداهلل ميرزا فرزند( 1110: فو ـ 1831: متو) صدّيق عيسي

[ 9]الشيعه اعالم طبقات در وي حال شرح. است نشده مطرح هاآن در سيادت ادّعاي نوع هيچ اساساً که[ 1]بود

 ترف مشهد به وي نادر قتل از پس که است شده گزارش و آمده تفصيل به( 391 ـ 391 صص) دوازدهم قرن

 انيکس. است مانده باقي آن متن که نوشت هايشکتاب براي هم ايوقفنامه همانجا. شد ساکن ايمدرسه در و

 [1.]هستند او نسل از هم( تبريز تربيت کتابخانة بنيانگذار) تربيت محمدعلي چون

 مهم اما آمده، دهاقان ناحية به عطاءاهلل نام با وي از فرزندي که شد مدّعي توانمي مطالب اين همة با گرچه

 اشد،ب ناحيه اين حسيني سادات جدّ او اينکه در عالوه، به است؛ متأخّر و شفاهي صرفاً مطلب اين که است آن

 نينچ بتوان که نمايدمي بعيد اوالدش، و وي دربارة ديگران و خودش سوي از سيادت ادّعاي عدم به توجه با

 .شود يافت ديگري شواهد تا بگذريم پذيرفت؛ را مطالبي

 گفته که باشدمي بحث وردم يادداشت نويسندة خليل سيدمحمد پدر عبدالواسع توجه، محلّ نکتة باره، اين در

 خليل، محمد بر عالوه که داشته پسر چهار وي[ 3.]است جليله سلسلة اين سادات مشترک نياي و جدّ شده

 .است سيدمحمدرضا سوم و الدينسيدقوام دوم سيدمحمدعلي، يکي

 ليلخ حمدميرسيدم شده، گرفته شفاهي منابع از هاآن غالب رسدمي نظر به که کتاب اين مطالب اساس بر

 نزد وي. است بوده «شهرضا امامي سادات جدّ و اصفهان بزرگ علماي از يکي و[1]جماعت و جمعه امام»

 هاناصف تجّار از يکي. است نموده مراجعت اصفهان به اجتهاد درجة به نيل از پس و کرده تلمّذ جواهر صاحب

 هاالس آن: گفته وي دربارة بروجردي اهللآيت که است آمده منبع همين در. است داده وي به را خود دختر نيز

 در[ 5.«]بود بزرگي فقيه ايشان و دادندمي درس البالغه نهج خليل محمد آميرزا آقاي بوديم اصفهان در که

 111 صفحة در وي قبر سنگ از تصويري. شهرضاست امامزاده کنار در العلماءمقبرة در وي قبر حاضر، حال

 :شده نوشته آن روي که آمده

 ل،الفاض العالم و العالم المولي و المدقق السند و المحقق سيد پرفتوح روح انتقال. اليموت الذي الحي هو

 يرزام آقا پناه مرحمت بن خليل محمد ميرزا آقا آقاي الجليل المولي المجتهدين، و العلماء اعلم الکامل، العارف

 [10.]1111 شوال شهر پنج تاريخ به ـ ثراه طاب ـ عبدالواسع

 :شده خوانده کتاب آن در که است شرح بدين قبر سنگ سمت يک در هم شعر بيت دو

 سال تاريخ ز کن کم سال]![  1/  جليل رب اعلي رفيق جنب به اکنون/  است عربي محمد کبارش جد اين،

 [11.]خليل ز برد نسب هم و جمعه امام]![/  والدتش



1311 

 

 فقه اصول باب در خليل محمد از تأليفي

 ايگانيگلپ اهللآية کتابخانة خطّي هاينسخه فهرست در نويسنده اين بارةدر اشارتي گذشت، نچهآ بر عالوه

 بن لخلي سيدمحمد آن نويسندة که شده معرّفي فقه اصول مبحث در کتابي منبع، اين در. دارد وجود[ 18]قم

 اصول رد است مفصّلي استداللي مباحث: است آمده نسخه اين معرّفي در. است عطاآبادي حسيني عبدالواسع

 .است برگ 811 در و مؤلف خطّ به نسخه. مرآة مرآة، عناوين با فقه

 ،قحطي يادداشت که ـ نيز لمعه شرح همين جمله از هاآن از برخي کمدست يا وي هايکتاب رسدمي نظر به

 نسخة يک مکدست. گرددمي نگهداري اصفهان بازار صدر مدرسة کتابخانة در ـ است شده نوشته آن پشت

 .خليل سيدمحمد مرحوم مال: شده نوشته آن روي که شد رؤيت کتابخانه اين در ديگر

 مؤلّف شرائع شرح

 عشراي قضاء کتاب بر شرح نوشتن حال در که کندمي اشاره قحطي يادداشت همين جاي يک در نويسنده

 مطلبي تاس الزم صورت اين در. «خالصه و محقّق برشرايع نوشتم؛شرحمي را قضا فقه،کتاب در اتّفاقا: »است

 :کنيم بيان آمده، ايقمشه خليل جمعه امام دربارة( منبع ذکر بدون) شهرضا تاريخ کتاب در که را

 شرعيات مرجع خود محل در سادات و علماء اجلّة از جليل فاضل عالم اي،قمشه جمعة امام محمدخليل ميرزا

. گرديده مدفون شاهرضا امامزاده حرم جنب در ايحجره در وفات از پس و نموده تحصيل اصفهان در بوده؛

 متتبع عالّمه همّت به که جلد شش در االسالم شرايع شرح در االحکام مدارک حاوي ـ1: اوست از زير کتب

 جمعه نماز در کتابي ـ8(] ؟)شفاهي شايد( ؟)منبع.[است شده پاکنويس تهراني آقابزرگ شيخ حاج آقاي بصير

 [11(.]عربي و فارسي به) لمّعم آن؛ عيني وجوب و

 :است آمده ذريعه در

. هست[11(]آقابزرگ يعني) ما کتابخانة در آن نسخة که باشد االحکام مدارک حاوي همان شايد... شرائع شرح

 اصفهان در 1810 حوالي در که است اصفهاني ايقمشه مهدي مولي آن مؤلّف خطّ به آن مجلدات برخي

 .[باشد شده خلط آن در چيزي شايد هست؟ گزارش دو اين يانم نسبتي چه. ]است درگذشته

 .است نشده ياد ما نظر مورد شخص از هستند، چهاردهم قرن متوفّاي هايخليل که[19]نقباء در
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 قحطي دربارة خليل محمد يادداشت

 اين. است نوشته قمري هجري 1811 سال االوّلربيع 85 در خليل محمد را يادداشت اين که ديد خواهيم

 شود،مي نگهداري اصفهان بازار صدر مدرسه کتابخانة در اکنون که لمعه شرح از اينسخه پشت در يادداشت

 .است گرديده درج

 ودهب نوشته بوده، تفسير در که ديگري نسخة پشت گويا را يادداشت همين مشابه وي که است جالب اما

 سيدمهدي حاج المسلمين و االسالم حجت نام با يو نوادگان از يکي اختيار در که شده ياد نسخة[ 11.]است

 اريخت کتاب نويسندة جمالي اهللمسيح آقاي رؤيت به شود،مي نگهداري( سالگي 18 سن در شهرضا در) امامي

 .است شده گزارش آن محتواي دربارة سطري چند و رسيده شهرضا

 :است نوشته ايشان

 را کثيري جمع و رسيده خود اوج به 1811 سال در و آغاز 1811 سال از قحطي که است مسطور چنين... 

 و شاورزيک محصوالت بردن بين از و درشت بسيار تگرگ باريدن نظير داشته؛ مقدّماتي و است نموده تلف

. ديگر آثاري و قزح و قوس و قنوات خکشيدن و آب شدنکم و( سياه و سرخ) رنگي هايبرف باريدن

 افرادي يبعض و يافته رواج خواريآدم که شده سخت چنانآن قحطي کار تفسير، آن آخر صفحات نوشتةبنابه

 و اندخوردهمي را او قتل از بعد و ريخته او سر بر برده؛ خانه درون به ها،آن به چيزي فروختن عنوان به را

 تمام همه گوشت حرام و گوشت حالل از جانوران و بودند شده خورده و دزديده که را اطفال از بسياري

 است دويست و هزار هجرت ز/  گشت باب خوريآدم که زماني: است گفته باره اين در شاعري. شدند

 [13.]هشت و هشتاد

 مورد رتفسي پشت در آنچه ميان هاييتفاوت که شودمي معلوم بحث، مورد متن و گزارش اين ميان مقايسه در

 .است مشترک هاآن بيشتر گرچه دارد؛ وجود آمده، اينجا در آنچه با بوده، نظر

 يادداشت شدة بازخواني متن

 واقع ـ يهعل اهلل صلوات ـ المرسلين سيد حضرت شريعت محصلين احقر اين ايام در که عجيبه وقايع جمله از

 تمام ناگهان صبح، از قبل ساعت دو تقريبا 1811 سنه االولي جمادي شهر چهارشنبه شب در که بود اين شد،

 صد شده؛ روشن زمين و آسمان تمام گويا که بود بحدي طرف هر از شهاب و ريخت برهم آسمان هايستاره

 يک تا. روز مثل شد؛ روشن ظلمت شب در زمين روي. ريختند يکديگر بر متجاوز، بل شهاب هزار هزار

 ين]ا[در و نديده هرگز قضيه چنين که شدند متحير عقال و منجمين تمام. شد تمام. بود نحو همين به ساعت
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 فجر طلوع اول 1811 االولي جمادي شهر چهارم و بيست چهارشنبه شب در بعد سال دو. شنيدهن تاريخ

 زرد هوا قدري آن از بعد. بود شديد[ 11]غرمز جنوب نقطه تا آسمان نصف که شد ظاهر مشرق از حمرتي

 منکدر و رنوبي شد؛ طالع آفتاب متعارف از غير شديدي بسيار سفيدي شمس، طلوع به قريب آن از بعد. شد

 شد؛مي ظاهر سرخي و شدمي غرمز عالم و مغرب تمام نحو همين به که غروب هنگام ساعت سه دو تا

 متحير مردم عالمت دو اين در و دستور، همينبه روز سه تا بود سرخ عمارات ديوارهاي همه که حديبه

 تمام و باريد آسمان از رمزهشو سرخي خاک و شد ابر و شد منکدر هوا آن، از بعد ماه شش تقريباً. بودند

 تباه آنها اشجار و محصوالت آمدمي زيربه آسمان از ساعت سه دو قدربه که خاک آن از آن نواحي و اصفهان

 .روز يک در عيدين شد؛ غدير عيد روز مطابق آن از بعد نوروز عيد سال همان در و شد فاسد و

 که حديبه بود؛ ازدياد بر روزبه روز 1813 الحرام محرم شهر اول از. شد گران اجناس 1813سنه سال اول

 جنس. خوردندمي را مذبوح خون و خوردندمي گوشتحرام حيوان و مردار گوشت آن، نواحي و اصفهان اهل

 زا نواحي از بعضي در. رسيد هم قران بهشت قران، شش من يک برنج قران؛ چهار يکمن نان که شد حديبه

 ندمگ شامات، و مکه در. بدتر بلکه است چنين روم، و هند و فرنگ هفت و عالم همه در که فهميدند تلگراف

 تهش يکمن يزد شهر در تومان؛ يک يکمن نان مصر، شهر در. تومان بيست و صد تا تومان هشتاد خرواري

 .قران شش مقدس مشهد و خراسان در قران؛

 آخر. مردند گرسنگي از متجاوز، ارهز بلکه بحساب، نفري صدهشت اصفهان قشمه و مردند مردم بسياري

 کرده نزلت اندک که تحرير حين تا کشيد طول و خوردند بسيار ديگران و خود اطفال که رسيد بجايي کار سال

. دنيام بارش و شد آبها خشکيدن آن منشأ و شده، است ماه دو و سال يک شده؛ قران دو يکمن نان اصفهان و

 امروز که کرد نقل ما منزل در ثقة عالم است، 1811 سنه االوّل ربيع شهر هشتم و بيست که گذشته روز

 تا من: فتگ برسانند، قصاص به را او خواستند. بود کرده طبخ يکظرف در را طفل سر سه يافتند را ايضعيفه

 خالصه. خورد و پخت را خود ماههطفلشش ديگر ضعيفه. کشتند را او. امخورده را طفل نفر چهل حال به

 .خوردند و دزديدند هاراه سر از ردمم اطفال

 دو اصفهان نواحي جمله از سال اين در. شد واقع الحرام الحجه ذي شهر هشتم و بيست در نوروز عيد روز و

 بآ شد منحصر. شد خشک آنها تمام است سال دو داشتند بيش آب نهر صد که عطاآباد و دهاقان معظم قريه

 آنها بسياري. شدند متفرق تمام سال دو از بعد. خانمهدي ميرزا وممرح چاه بيک آنها دواب و آنها خوردن

 .نيامد بيرون آنها قنات از آب ايقطره. مردند
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 عليه اهلل صلوات ـ المرسلين سيد حضرت شريعت خدام و محصلين اقل مؤمنين، اقدام تراب ضعيف اين اما

 والدا با اصفهان در يکي قمشه، در کنمس يکي عيال دو تجارت، و فالحت و زراعت عدم و بضاعت قلة با ـ

 بر شرح م،نوشتمي را قضا فقه،کتاب در اتفاقاً. بود تصنيف و تدريس و تحصيل مشغول اصفهان در متعدد

 بر اعانت طاقت بقدر آسودگي در اهل و بوده، سابق سالهاي مثل داشت؛ مداومت خالصه و محقق شرايع

 لحراما محرم شهر نهم يا هفتم نوروز عيد آينده سال در و گذشته بخير بحمداهلل تاکنون نموده، فقراء اطعام

 شرف ارزقنا اللهم. باشدمي ـ فرجه اهلل عجل ـ قائم حضرت ظهور عالمات يک هر عالمات اين و شد، خواهد

 .آله و محمد بحق حضوره

 رتحر. خط اين بر وندش مطلع اگر نمايند، ياد را احقر بفاتحه، که روحاني اخالء و ديني برادران از استدعا

 .1811 االول ربيع شهر 85 في

 .مسکنا اصفهاني سميرمي عطاآبادي الحسيني عبدالواسع بن خليل محمد حرره

 يادداشت تحليل

 و حوّلت سه بين ارتباط برقراري هاآن ترينمهم. است گرفته قرار توجّه مورد مهم، نکتة چند يادداشت اين در

 است؛ ارتباط اين اثبات براي تالش

 غبار و ردگ و آسمان رنگ تغيير به که قحطي وقوع از پيش سال دو طي نامتعارف فلکيِ هايپديده: اوّل نکتة

 لکيف هايپديده آن نتيجة وي نظر به گويا که قحطي وقوع: دوم شود؛مي مربوط آن مانند و هاشهاب سقوط و

 با آن ارتباط و ظهور عالئم: سوم است؛ ودهب( خشکي و آبيکم با فلکي تحوّالت آن ميان رابطه ايجاد با)

 ممحرّ با نوروز شدنيکي را ظهور عالئم از يکي که روايتي طريق از آن از ناشي قحطي و فلکي تحوّالت

 محرم نهم يا هفتم با مصادف نوروز ،1815 يعني بعد سال که است داده توجه وي. داندمي عاشورا ويژهبه

 .است بوده مصادف غدير با وروزن 1813 سال کهچنان شد؛ خواهد

 هايگزارش و روايات در که است مزبور قحطيِ از ناشي مشکالت ديگر و آدمخواري پديدة ديگر، موضوع

 الهمق آغاز در را آن مشخصات که قم قحطي روايت در اطالعات اين. است گرفته قرار تأييد مورد نيز ديگر

 عالم يک گزارش از خصوص،به موجود، يادداشت در. ستا آمده نيز ديگر هايگزارش از برخي و آورديم

 خون قحطي،خوردن اين آثار ديگر از. است شده ياد خورده، را کودک چهل شده مدّعي که زني دربارة ثقه

 در آمار اين همچنين.است بوده( شودمي خارج شده ذبح حيوان از که خوني) مذبوح خون و مردار گوشت

 .اندذشتهدرگ آنجا در قحطي اين در نفر هزار تا هشتصد بين که است توجه جالب قمشه دربارة مزبور، يادداشت
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 زديکن ارتباط نشانگر اواّلً. است تآمّل قابل که آمده وي محيط و نويسنده دربارة اطالع چند يادداشت اين در

 از ريزي عاتاطال که دهدمي نشان وي لحن اما بوده، اصفهان و قشمه در گرچه وي. است عطاآباد با مؤلّف

 زمان آن در عطاآباد و دهاقان قمشه، منطقة. است عطاآبادي که شده تصريح نامش در عالوه به. دارد عطاآباد

 شده هاضاف او القاب به هم سميرمي عطاآبادي، بر عالوه بنابراين و شدهمي شناخته سفلي سميرم عنوان به

 و وي نسب دربارة توضيحي هيچ اما. دارد او ادتسي از نشان که آمده هم حسيني لقب وي، القاب در. است

 درباره. است نبوده هم آن يادآوري جاي البته ندارد؛ است، خانمهدي ميرزا اوالد از او اينکه خصوصبه

 هرکدام از گويا و اصفهان در ديگري و قمشه در يکي داشته؛ همسر دو که است افزوده هم را اين خودش

 نيز رافق اطعام به است توانسته او حتي و نشده قحطي،نابسامان اين در وي مالي وضع. است داشته اوالدي

 سر پشت را آمده وجود به شرايط آساني، به اندتوانسته شرايط اين در که کساني اندبوده بنابراين. بپردازد

 که داده جهتو خود نگارشي اثر دو يا يک به وي. باشد بوده تدريس بايد فقيه يک عنوان به وي کار. بگذارند

 هب اشاره «خالصه» کلمة اگر. رسدمي نظر به مبهم ،«خالصه» تعبير که است خالصه و محقّق شرايع شرح

 خواهد نامفهومي عبارت شود، خوانده عالّمه کلمه، اين هم اگر است؛ رجال در کتابي که باشد عالّمه خالصة

 کردهمي شرح ار عالّمه کتب از کتابي يعني باشد؛ دهافتا قلمش از کتابي نام عالّمه، کلمة از قبل است ممکن. بود

 .است

 ميرزا اينکه اصلِ در بنابراين. است بوده خانمهدي ميرزا چاه نام به چاهي عطاآباد، در که کرده اشاره وي

. است نشده داده دست به اطالعي بوده، چه او نسب و اصل اينکه. نيست ترديدي بوده، آنجا در خانيمهدي

 اآبادعط و دهاقان معظم قريه دو در آب نهر يکصد از بيش که است آن عطاآباد روستاي دربارة وي رديگ اطالع

 تهيه خانمهدي ميرزا چاه از را خود خوردن آبِ تنها مردم و شده خشک 1811 و 1813 هايسال در که بوده

 اين. دارد وجود دداشتيا اين در قحطي جريان در اجناس قيمت دربارة نيز ديگري اطالعات. اندکردهمي

 .نمايدمي جالب که شده ياد نيز برنج از. است نان و گندم هاآن عمدة که است عمومي مايحتاج شامل اجناس

 سيلةوبه که افزايدمي وي. است توجه قابل نيز مختلف بالد در مزبور اجناس قيمت مقايسة به وي اشارة

 رايتس نيز مکه و شام و عثماني سرزمين يعني روم ملهج از ديگر، نقاط به قحطي که شده معلوم تلگراف،

 .است مبهم سطور اين نگارندة براي باشيم خوانده درست اگر او، «فرنگ هفت» تعبير است؛ کرده

 

 منابع :

 .3 ص ؛(1118 نشر،به: تهران)1ج کبابي، سديدالسلطنه سفرنامة خان،محمدعلي بندرعباسي،[.1]
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 http://www.ataabad.com: به بنگريد نمونه براي[. 8]

 اد،آبعطاء و اصفهان مرعشي حسيني سادات محمدي جليلة سلسلة نامةشجره سيداحمدرضا، سليماني،[. 1]

 .11 ص ؛(1111 مؤلّف، ناشر: اصفهان) ميرعبدالواسع هايخاندان

 .800 ص ؛(1131 ،الهام: تهران)1ج ايران، مشاهير و رجال نامةحسن،زندگي مرسلوند،[. 1]

 گاهدانش انتشارات: تهران)منزوي علينقي تصحيح به الشيعه، اعالم طبقات آقابزرگ، شيخ تهراني،[. 9]

 .391 ـ 391 صص ؛(1138تهران،

 .188 ص ؛(تابي فردوسي، کتابخانة بنياد: تبريز)آذربايجان محمدعلي،دانشمندان تربيت،[. 1]

 .181 ص همان؛ سليماني،[.3]

 .است آمده قبرش سنگ روي عه،جم امامت يعني نکته، اين[. 1]

 .110 ص همان؛[. 5]

 .همانجا[. 10]

 .است نامفهوم سوم، مصراع. کذا[.11]

 ؛(گلپايگاني اهللآية کتابخانة: قم) 1ج( جلدي سه)گلپايگاني، اهللآية کتابخانة خطّي هاينسخه فهرست[. 18]

 .10 ص

 .813 ـ 811 صص ؛(1131 قاني،دها اسماعيليان: قم) شهرضا تاريخ اهلل،مسيح جمالي،[. 11]

 .113 ص ؛(تابي اسماعيليان،: قم) 11 ج الشيعه، تصانيف الي الذّريعه تهراني،[. 11]

 .301 ـ 305 صص ؛.(ق.هـ1101 دارالمرتضي،: مشهد)البشر نقباء همو،[. 19]

 خبر. تيمگرف را تفسير اين سراغ امامي سيدمهدي فرزند سيدعلي المسلمين و االسالمحجت آقاي بيت از[.11]

 برخي و آمده هستند، قم بزرگ هايکتابخانه از يکي طرف از اينکه ادّعاي با نفر چند قبل، سال چند که رسيد

 دروغ هب گويا و نرسيده آنها از خبري نيز بعداً. است بوده تفسير همين هاآن از يکي که اندبرده را هاکتاب از

 .نيست نسخه اين از يخبر األسفمع بودند؛ کرده را ادّعا اين

 .919 ص همان؛ جمالي،[.13]
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 ما نگاري اريخت در مهم مشکل دو تاريخ به ابزاري نگاه و زدگي تاريخ

 جعفريان رسول: نويسنده

 1151/  05/  13: سايت روي انتشار تاريخ

 

 گارين تاريخ ويژه به نگاري تاريخ در موجود هاي دشواري باره در شفقنا سايت با است اي مصاحبه: خالصه

 معاصر

 زدگي تاريخ يدهپد ويژه به معاصر نگاري تاريخ مشکالت باره در 1151 ماه آبان اوائل که است اي مصاحبه

 .است شده بحث تاريخ به ابزاري نگاه و

 شتباهاتا اصالح روند و غلط هاي برداشت و معاصر تاريخ از هايي مثال بيان با تهران دانشگاه در تاريخ استاد

 کرد شريحت را تاريخي وقايع از برداشت در موجود هاي اشتباه داليل و تاريخ به ايرانيان نگاه اشکال تاريخي،

 تاريخ توان نمي است، تاريخ به ما ابزاري نگاه و زدگي تاريخ آن نکته دو تنها که متعدد داليل به: فتگ و

 .داد قرار دقيق و علمي کنکاش مورد را ايران معاصر تاريخ ويژه به گذشته

 ناي هب پاسخ براي: گفت ماننويسي تاريخ در ما اشکاالت درباره جعفريان رسول المسلمين و االسالم حجت

 تاريخ زا انتظاري چه که کنم بيان و دهم توضيح را نويسي تاريخ عرصه به خود ورود نحوه بايد ابتدا سوال

 عيتوض تاريخي، موضوعات در ما کاوشگرانه هاي فعاليت از اي دوره هر در انتظار، اين اساس بر زيرا داشتم؛

 .است بوده قبل رهدو از متفاوت رايج، گفتمان و جامعه احوال و اوضاع تناسب به ما

 اسالم ريختا با ابتدا را خود کار بنده: گفت کرده، سپري عرصه اين در را متفاوتي هاي دوره اينکه بيان با او

 ياسيس تاريخ. داشت اسالم صدر تاريخ فهم و امامت اثبات در حوزوي سنتي شکل بيشتر که کردم شروع

 ببرم يپ مذهب حقانيت به خصوص به و بشناسيم تاريخ هزاوي از را اسالم تا کردم کار هدف اين با را اسالم

 سالما تاريخ تطبيق بحث و بوديم گرفته قرار آن اهداف و انقالب مسير در ما زمان، آن آن، از نظر صرف اما

 کالس در درس اين تدريس داشتيم، اسالم تاريخ از که اي استفاده اولين لذا. بود مهم بسيار ما براي انقالب با

 سالما تاريخ از هدفمان بيشترين و بود ها درس ترين عمومي از يکي اسالم تاريخ درس زيرا بود، رفمعا هاي

 .بود روبرو آن با انقالب که بود مشکالتي حل و آينده براي راهي تبيين يا انقالب تفسير هم،

 خير؟ يا گذاشتند مي خيابان اين روي را ستارخان نام همين آيا بود، هم امروز شرايط در اگر که دانم نمي
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 و تندداش اسالم تاريخ از را تعبير همين انقالب رهبر جمله از و افراد خيلي زمان آن در اينکه به اشاره با وي

 انمي به هدف اين با معاصر تاريخ از حتي زمان آن: گفت زدند مي معاصر تاريخ و اسالم صدر از هاييمثال

 تطبيق ايبر سوژه يک به تبديل زود خيلي مشروطه تاريخ دليل نهمي به. باشد روز مسائل راهنماي که آمد مي

 نام هب خياباني تهران در اينکه گفتند؛ بنده به حائري عبدالهادي آقاي مشهد، در دارم خاطر به. شد انقالب با

 البته. دارند قبول را ستارخان و مشروطه مردم که دهد مي نشان و است جالب بسيار دارد، وجود ستارخان

 يخيابانهاي خير؟ يا گذاشتند مي خيابان اين روي را نام همين آيا بود، هم امروز شرايط در اگر که دانم نمي

 .شد عوض آنها اسامي که بود مصدق دکتر نام به شهرها از برخي در انقالب اول هم

: کرد هاراظ است، روز حوادث با تاريخ در ما کار و سر اينکه بر تاکيد با تهران دانشگاه تاريخ گروه دانشيار

 تاريخ چه و آنهاست و اسالم صدر جنگهاي و امامت اخبار باره در و اسالم تاريخ حوزه در که مواردي چه

 يدشا. دارد فعال نقش حد از بيش ما روزانه زندگي در تاريخ که دهدمي نشان همگي خودمان، معاصر سياسي

 به چندان سعودي مانند کشورهايي در رسد مي رنظ به اما باشد طور همين هم ديگر کشورهاي از شماري در

 اب گاهي آنجا در. اند گذاشته سعودي هاي شاهزاده نام به را شهرشان هاي خيابان تمام و ندارند کاري تاريخ

 زمان در حتي چون است، متفاوت اوضاع ما براي اما. کنيم مي برخورد هم علمي - تاريخي رجل يک اسم

 و کردند انتخاب را ميرداماد و سهروردي هاي خيابان اسم مثل داشت، وجود اناير در جريان اين هم پهلوي

 .بود وي مانند و نصر دکتر تاثير از ناشي البته اين. کنند ايجاد مردم در فلسفي ذهنيتي که بود اين قصدشان

 ت،اس دادن خط و جاري وضعيت مساله صورت فهم براي ابزار يک ما براي تاريخ اينکه بيان با جعفريان

 و بوده ريانيج چه به وابسته کسي چه بگوييم که است اين براي تاريخ از ما استفاده از بخشي: کرد تصريح

 مي عبرت ار اين اسم. شد قبال که نشود آنگونه تا برويم کجا بايد بدانيم که است اين براي هم ديگر بخشي

 هب قرآن در آنچه آيا شود؟ تأمل آن روي دباي خير يا دارد علمي ضوابط ها تطبيق اين اينکه حاال. گذاريم

 مهم. تاس کلي و اجتماعي تغييرات قواعد و ها سنت مقصود اينکه يا هاست تطبيق همين آمده عبرت عنوان

 بحث حلم همگي خير؟ يا هستند دقيق ها تطبيق و نظرها اظهار قبيل اين در ما تاريخي مواد آيا اينکه آن از تر

 است

 چاپ را عکسشان هم کنار و هم با را کاشاني و مصدق که داريم جمهوري حزب از پوستر 91 سال از ما

 کرد تغيير ديدگاه اين اما کردند

 کاشاني هب مصدق از را مسير ايران، معاصر سياسي تاريخ در اثر نخستين نگارش با آيت مرحوم به اشاره با او

 مسير تغيير با و کرد تاريخي را سياسي مسايل هک بود کساني از يکي آيت مرحوم بنده نظر به: گفت داد، تغيير
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 جمهوري حزب از پوستر 91 سال از ما. گذاشت اثر مجموعه و جمهوري حزب روي کاشاني، به مصدق از

 اين حاال. کرد تغيير ديدگاه اين اما کردند چاپ را عکسشان هم کنار و هم با را کاشاني و مصدق که داريم

 رد را موجود اطالعات همه آيا بود؟ چگونه آيت مرحوم منابع و تاريخي مواد بدانيم که است ديگري بحث

 گيزدتاريخ اين در همه و شديم زده تاريخ سريع خيلي ما که معتقدم اين از جداي اما خير؟ يا داشت اختيار

 .هستيم سهيم

 در داريم که الگوهايي روي از و بدهيم تطبيق تاريخي اشخاص با را خود روز اشخاص تا هستيم آن بر ما

 .کنيم قضاوت روز اشخاص باره

 خواهيمن چه بخواهيم چه تاريخ، و داريم نگاه تاريخ از خالي را خود ذهن توانيم نمي ما اينکه بيان با جعفريان

 تصحيح ار تاريخ خواندن بايد که بگويم دارم اصرار بنده: گفت دارد، زيادي نفوذ گيريهايمان تصميم و ما در

 دارد قرار ها فرض پيش و الگوها تاثير تحت ما زدگي تاريخ زيرا خوانيم؛مي تاريخ چه براي هک بدانيم و کنيم

 ام تاريخي تصورات چراکه. هاست فرض پيش همين شود، مي خالقيت و ابتکار از مانع همواره که آنچه و

 وارههم ما و دکنن مي درست ما براي مشکالتي خود خودي به آنها که کند مي درست ذهنيت نوعي گذشته از

 يتهاشخص با چون تاريخ، در مخصوصا. ببريم شده تعريف پيش از هاي قالب در را چيز همه تا داريم سعي

 آن بر ما. دافت مي اتفاق بيشتر وضعيت اين دانيم مي تاريخ را برجسته هايانسان گذشته و داريم کار و سر

 شخاصا باره در داريم که الگوهايي روي از و مبدهي تطبيق تاريخي اشخاص با را خود روز اشخاص تا هستيم

 سوي به را ما همواره امر همين. شود مي مهم اي ناحيه از ما براي تاريخ در مهمي آدم هر. کنيم قضاوت روز

 مثل وزياند ثروت در فالني که اين. است کننده گمراه آشکارا آنها از برخي که کند مي راهنمايي تطبيق نوعي

 را ما داومم طور به اينها جز و استبدادش يا رياکاريش، يا شخص، فالن بخل يا است يتاريخ شخصيت فالن

 .دهد مي سوق مشخصي هاي مسير در آدمها ارزيابي در

 تذهني با ديگر هاي انقالب از بسياري مثل شايد و بود تاريخي انقالب بعد، يک از ما انقالب: داد ادامه او

 وجه همه البته. گرفت صورت معاصر تاريخ هايبرهه از برخي و اسالم تاريخ از برگرفته برخي تاريخي هاي

 ايهچهره از برخي به عشق داشتيم، گذشته از تصوراتي ما. است مهم تاريخي وجه اين اما نيست اين آن

 ار مظلوماني. بوديم ناراحت تاريخمان در مسائل از برخي آمدن پديد از داشت، وجود ما در تاريخي برجسته

 اين رد کنيم؛ تکرار را هايي صحنه خواستيم مي و کرديم انقالب آنها به عشق با و شناختيم مي ريختا در

 ما که است ايمساله اين برسيم؛ مطلوب نقطه آن به تا برويم را راهي چه و کنيم چه کرديم مي فکر شرايط

. بود دهش ما فکري هاي قالب ها اين. بگيريم نظر در گذاشته ما روي که را تأثيري و کنيم تامل آن روي بايد



1311 

 

 ودخ بند در را ما ما، راهنمايي بهانه به تاريخ. کنيم آزاد و رها ها ذهنيت از را عقل بايد کردن فکر براي حاال

 چيزي همان اين. شودمي ما در طرفي بي از مانع آموزد، مي ما به هايش عبرت از که آن ضمن و آورده در

 تاريخ بين ام که سويه دو تعامل اين. کنيم ياد گرايانهتاريخ هايفرض پيش صارح عنوان به بايد آن از که است

 .انقالب خود هم و شده مسأله تاريخ فهم براي هم ايمکرده برقرار سياست و

( ره) امام: کرد اظهار بود، طبيعي امري انقالب وجهه بودن تاريخي اينکه بر تاکيد با حال عين در جعفريان

 شتربي و داشت تاريخي ذهنيت کمتر انقالب، دوم درجه رهبران از برخي با مقايسه در و بود مرجع و فقيه

 فرضا. دش گذاشته ارث به انقالب براي گذشته از تاريخي عجيب هاي قالب حال اين با. انديشيد مي ترفقهي

 در نچهآ بر روريم اگر. بود گسترده واقعا. بود زده شريعتي که زيادي حرفهاي. داشتيم ابوذر از که تصوري

 انقالب در اشتيمد ابوذر به نسبت ما که تصوري تاثير باره در نامهپايان يک توانمي بشود شده گفته ابوذر باره

 .نوشت

 رفتم تاريخ سراغ به چهارچوب همين در من خود اينکه بيان با شفقنا با گو و گفت ادامه در جعفريان رسول

 و ردهک مراجعه مراجع و منابع به طبيعي طور به گرچه ـ نوشتم نگاه همين با هم را اسالم سياسي تاريخ و

 عدب يک: کرد تصريح ـ کرد مي طي تحقيق و نگارش در را خود مسير نبود مربوط ها ايده اين به که آنجا

 اثبات براي که است اين ديگر بعد و کنيم مي کار ها ذهنيت همين چهارچوب در ما که است همين قضيه

 هاي نوشته در که چيزي داريم نظر مد گذشته وقايع و تاريخي متون در را گزينش نوعي داريم، نظر در آنچه

 مي تاريخ عنوان به شما آنچه زيرا دارد، وجود تاريخ علم در که است اشکالي اين. دارد وجود آشکارا ما

 آن از هرچه اطبع. تاريخ خود تا است تاريخي تفسير نوعي عمال و است گزينش نوعي براساس شناسيد،

 نيدبک را انصاف رعايت گزينش، در هرچه و ـ باشد شدني اگر ـ باشيد آزادتر فرضها پيش و ها چهارچوب

 نقطه به گاه هيچ گفت بايد گرچه کنيد، عرضه تر مطلوب کاري توانيد مي برويد، پيش علمي روشهاي با و

 .رسيد نمي مسير اين در طرفي بي صفر

 است بوده ابزار بلکه نبوده علم ما براي تاريخ همواره، و متاسفانه

 خوبي منابع و شناسيم نمي درستي به را تحقيق هاي روش تاريخي، فرهنگ لحاظ به ما اينکه بر تاکيد با ايشان

 بوده ابزار بلکه نبوده علم ما براي تاريخ همواره، و متاسفانه: گفت نداريم، سراغ شناسي روش زمينه در هم

 هک دهيممي ارجاع آن به و کنيم مي پيدا را اي صفحه فقط اي، صفحه هزار کتاب يک در که آن شاهد. است

 خورد مي ما درد به آنچه فقط طبري تاريخ از. نگريم نمي علمي نگاه با مطالب باقي به و باشد ما نفع به
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 را آنها اتنه کنيم گردآوري را اول دست و منبع اخبار اي دوره براي باشد قرار هم اگر. زنيم مي عالمت

 .باشد سازگار ما فکري چهارچوبهاي با که ـ کرده تاريخش در طبري که کاري مثل ـ کنيم مي گردآوري

 و عصباتت داشتن طور همين و علمي نويسي تاريخ سنت بودن ضعيف دليل به ما متاسفانه اينکه بيان با او

 تثبت لاصو تحکم لحاظ به هم ما: زوداف ايم، کرده برخورد تاريخ با تاريخ با علمي صورت به کمتر ذهنيات

 محصول است شده سبب اينها همه و ايم داشته مشکل تحقيق روش هم و منابع ضعف هم ذهن، در شده

 ميشهه که است اين انساني، علوم از بسياري مثل تاريخ علم در ما اساسي اشکال. باشيم نداشته مطلوبي

 به فقط آن اصلح که است روشن. تأسيسي تا ايم کرده کار يتأييد بيشتر و کنيم اثبات را اصولي ايمخواسته

 ارزشي مطالب اين براي کسي آن از خارج اما هستند، ما گفتماني چهارچوب در که خورد مي کساني درد

 .جهاني به رسد چه اي منطقه حتي نه دارد محلي صورت يعني. نيست قائل

: گفت ودب چگونه ايران در نويسي تاريخ در ديشهي دکتر چون فردي نقش که پرسش اين پاسخ در جعفريان

 رشنگ با بود روحاني فردي شهيدي آقاي: گفت و کرد تقسيم دوره چند به را شهيدي دکتر زندگي دوران

 روحاني باسل از زمان، از مقطعي در. داشت زيبايي بسيار قلم و بود خوبي بسيار اديب. خاص شيعي و انقالبي

 دکر شرکت عربي کشورهاي در همايش و کنفرانس چندين در و رفت نشگاهيدا کارهاي دنبال به و درآمد

 مذهبي هاي مجموعه با موقع همان البته. گرفت قرار حاشيه در اسالم تاريخ هاي بحث به نسبت مدتي براي و

 از بعد. شد آغاز ايشان براي جديدي دوره سمت اين به انقالب از. داد انجام هم کارهايي و داشت ارتباط هم

 به عشق روي از و نظير بي کاري البالغهنهج ترجمه. عکس به و گرفت قرار انقالب درخدمت ايشان انقالب

 کنيم روشن که اين. کردم عرض که است ديدي همين با حسين امام باره در ايشان کار. است (ع) علي امام

 اشتهد هم انقالب براي خواستيممي ما که درسي. عاشورا به رسيد که آن تا شد منحرف اسالم صدر جامعه چرا

 نوشت زهرا حضرت و( ع) سجاد امام باره در هم آثاري انقالب از بعد. سال پنجاه از بعد کتاب همان. باشيم

 او دغدغه مسأله دو اين واقع در. داشت وجود مذهبي احساسات و علمي روشهاي از اي آميخته آنها در که

 مد قياخال و ديني ارزشهاي کردن واگويه پي در باز که است ريختا به نگرش نوعي بيان شهيدي آقاي. بود

 که است وضعيتي اين. کند مي کار مورخ متکلم يک مانند و است ديني مورخ يک ايشان. است ايشان نظر

 .دارند و داشته ما مذهبي نگاران تاريخ غالب تقريبا

 در اصالح فرضي هدف به هايي ديدگاه زريقت براي ابزاري شريعتي، دکتر مانند افراد از بسياري براي تاريخ

 بود جامعه
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 به هايي يدگاهد تزريق براي ابزاري شريعتي، دکتر مانند افراد از بسياري براي تاريخ اينکه بيان با جعفريان

 و کرد علمي حدودي تا کار نبوي سيره روي شريعتي دکتر: کرد تصريح بود، جامعه در اصالح فرضي هدف

 در مرسوم علمي روشهاي همان حدودي تا آنجا در. نوشت را مشهد شناسي اسالم کتاب و ديد را کهن منابع

 ضرتح يا مارقين ناکثين قاسطين باره در آنچه مانند ايشان ديگر تاريخي کارهاي عمده اما. داشت را تاريخ

 اثبات براي و او انقالبي نگرش از گرفته نشأت همه از بيش نوشت و گفت صفوي عصر حتي يا( س) زهرا

 اشتهد گذشته از تاريخي ذهنيت که آن از بيش که بود آدمهايي از شريعتي. بود ها ديدگاه از برخي درستي

 اصيخ جذابيت پنجاه دهه فکري التهابات. ساخت ما براي فرض پيش و چهارچوب و تاريخي ذهنيت باشد،

 حرفها نآ بستر بايد او و بود دهکر پيدا مارکسيستي بستري که بود آنها از اي عمده بخش هادي او و داشت

 .دکرمي سيراب اسالمي گري انقالبي مشرب نوعي از و انداخت مي مذهبي مسير يک در و کرد مي عوض را

 تأثير زني آنها تضعيف و ما پژوهشي هايروش روي ما براي تاريخ شدن سياسي اينکه به اشاره با جعفريان

 دادن رايب ايم کرده تالش همواره ايم بوده انحطاط مسير در فانهمتاس که قومي يک عنوان به ما: گفت گذاشته

. بپردازيم تهگذش از غلط تفسيري ارائه به اينها مانند مسائلي و هستيم پيشرفته که اين دادن نشان يا روحيه

 همه و يما بوده قله در که کنيم اظهار. کنيم انکار را ماندگيمان عقب. بگذاريم ديگران تقصير را مشکالتمان

 در که تاس مسائلي اينها...  و اند رسيده چيز همه به ما دارايي بردن با ديگران که کنيم تاکيد. ايم داشته چيز

 صدد رد هميشه ما واقع در. است کشيده آن و ما ميان اي پرده و گذاشته تأثير مان گذشته تاريخ به ما نگرش

 نوشتن در وضعش کند، دفاع خودش از خواهدمي وي است متهم يا است مقصر که هم آدمي و آمديم بر دفاع

 .است آشکار مطالبش

 آدم که شود مي زده سياست تاريخي، آثار قبيل اين قدري به گاهي اينکه بيان با تاريخ، پژوهشگر و مورخ اين

 يخارت گذاشت؟ تاريخ توان مي را اينها نام آيا و داريم علمي نويسي تاريخ در سهمي ما آيا که کند مي ترديد

 است خنثي چون که دارد وجود هم تواريخي جامعه همين در البته دارد؟ هاييويژگي چه و چيست درست

. دارد ار خود تاريخي اعتبار کند، نمي فکر ديگري چيز به مهم غير يا مهم شيئ يک باره در دانايي جز يعني

 چطور و ندساخت کي را کبير يرام سد يا. شد تأسيس کي سامان شهرستان برق اداره مثال که اين کنيد فرض

 را ارهاک قبيل اين توان مي صورت اين در نباشد، کسي براي خاصي منفعت اينجا در کنيم فرض. ساختند

 حال هر هب که کنم مي عرض اين براي را اين. باشد داشته را گفتهپيش مشکالت که آن بدون دانست تاريخي

 که ستا تاريخ از خاصي بخش تنها و شود نوشته شده ياد سائلم از فارغ تواند مي که داريم هم تاريخي آثار

 غير و دهش واقع تاثير تحت ـ خودش تناسب به کجا هر ـ قومي يا مذهبي يا سياسي هاي حساسيت خاطر به

 .شود مي تاريخي
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 قتحقي همانند زند، نمي اي تنه و ندارد کسي به کاري که کنيم تحقيق را مطالبي است ممکن: افزود او

 رورم يا. دارد روشنگري و فايده بوده، چيزهايي چه کشورمان در اينکه باب از گاهي که قم قنات خصوصدر

 ما کشور به اخباري متفکر يک 1811 سال در که بگويم بنده که اين مثل قديمي خيلي جزئي حوادث روي

 الغطاء کاشف با و اشتد انتقاد مراجع به که است اخباري محمد ميرزا هم او اسم و دارد کتاب 90 که آمد

 اودهمر شاه فتحعلي با حال عين در و دارد بسيار هايسخن اجتهاد و خبر و حديث با رابطه در و شد درگير

 واردم همه که است قصه يک اين. شد کشته کاظمين در ايشان بعد و نوشت او عليه الغطاء کاشف اما داشت

 هجري 11 قرن دهه سه دو در بدانيد که دهد مي شما به معرفتي سخنان اين مجموع اما کنيد، مي بيان را آن

 معل يک عنوان به تاريخ علم به مند عالقه که افرادي. است بوده ها مشخصه اين با ايران در جرياني يک

 مصالح هر هب که کساني يا قدرت صاحبان يا سياسي مراکز اما روند مي موضوعات اين سراغ به بيشتر هستند

 .کنند مي دنبال را نويسي تاريخ دگر اي گونه به گيرند مي نظر در جامعه در را خاصي

 و اشدب ترعلمي بايد مشغوليم، آن به االن آنچه تاريخي، هاي روايت در معتقدم بنده: کرد تصريح جعفريان

 و مستند و علمي و جانبه همه بايد نگاه. بماند تاريخ به اعتماد و نگيرد صورت اشتباهي تا شود بيان دقيق

 مورد بايد جور هزار کند مطلب بر داللت که اين براي سند يک. باشد مشکوک هاي فضاسازي از خارج

 هايکار از شماري متاسفانه. کنند مي مطرح ادعا جور هزار سند بدون ها خيلي که حالي در گيرد قرار بررسي

 رفتهبرگ باشد، مدارک و اسناد از منتج که آن از بيش شود مي داده زينت هم متعدد ارجاعات با گاه که بازاري

. ويسندبن اثري آن از دفاع براي موظفند گويي موسسات از برخي که است اي افتاده جا يا شده القاء اصول از

 تالش خاص مقطعي در که دهند مي نشان را اي موسسه موضع دهند نشان را تاريخ که اين از بيش آثار اين

 به آثار اين از دوره اين ها نگاري تاريخ بررسي در هم بعدها. ازدبيد جا را رويکردي و نگاه تا است کرده

 اينها احثمب تمام لزوما که نيست طور اين البته. شود مي ياد است اي ويژه شرايط برخاسته که متوني عنوان

 اشتباه هب که است مسيري اما باشد داشته هم مفيدي و مثبت تاريخي مواد شايد عکس به باشد جهت اين در

 .رود مي هدر به غالبا که است زحمتي و شده طي

 به سبتن که شدم متهم باشم داشته مستندي نگاه حجتيه انجمن باره در کردم سعي جريانها کتاب در وقتي

 !امنوشته جانبدارانه اينها

 از ندک صحبت متعادل مورد يک در و بنگارد علمي اثري کسي اگر ميانه اين در که است جالب: افزود ايشان

 اين .است کرده جريان فالن از جانبداري که شود مي متهم پسندند مي را آثار قبيل آن که فضاهايي سوي

 گاهن حجتيه انجمن باره در کردم سعي جريانها کتاب در وقتي که است آمده پيش بنده خود براي مشکل
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 نسبتي يچه بنده که است اليح در اين! امنوشته جانبدارانه اينها به نسبت که شدم متهم باشم داشته مستندي

 ضايف که است اين مطلب است، روشن اين. نيست خودم از دفاع بحث. ندارم و نداشته پديده و ماجرا اين با

 اشدب روشنگري هدفش که آن از بيش و شود نوشته دار جهت تاريخي آثار تا کند مي تشويق جامعه خاص

 .باشد خاص رويکردي اثبات

 پيدا ديجدي نظر اظهار يا اي تازه سند کتاب همين در خصوص به که است افتاده اقاتف بارها: گفت جعفريان

 اين را رويه اين نبايد کسي و است معقولي روش اين من نظرم به. ام کرده عوض را مطلب جهت و ام کرده

 به را نآ کنم، پيدا اي تازه مطلب اگر شخصه به بنده. است زده حرف جور دو فالني چرا که کند تعبير طور

 رام گذشته حرف که کنم پيدا اي نمونه اگر. گردم مي بر خود حرف از هم گاهي و کنم مي اضافه هايم داشته

 .گردممي باز خودم حرف از حتما کند، نقض

 فضل يخش راه نه ايم رفته را نائيني راه انتخابات و مجلس تأسيس و اساسي قانون نوشتن با انقالبمان در ما

 را اهلل

 شيخ از اي دوره يک در مشروطه، در ما: شد يادآور داد، رخ مشروطه تاريخ در که اشتباهاتي به شارها با او

 حثب بود، درگير آن در که شرايطي و داشت امام که هدفي. کرد مي دفاع هم امام و کرديم مي دفاع اهلل فضل

 ديتض راستاي در داد، مي رس اهلل فضل شيخ که شعارهايي. داشت موضع آن عليه انقالب که بود زدگي غرب

 شيخ ينمخالف که باشيم داشته توجه اينکه بدون داديم انجام را کار اين سال چندين ما. بود مآبي فرنگي با

 درک رد جدي سياسي تامالت يکسري بودند، مشروطه طرفدار روحانيون از که آنهايي مخصوصا و اهلل فضل

 جلسم تأسيس و اساسي قانون نوشتن با انقالبمان در ما سااسا و آيد مي ما کار به سخت که دارند مشروطه

 بخش اين به که کشاند سمتي به را ما ها قصه آن لذا را؛ اهلل فضل شيخ راه نه ايم رفته را نائيني راه انتخابات و

 يدانشگاه از برخي که حالي در. شديم نائيني متوجه تازه انقالب از سال 19 گذشت از بعد. شديم توجه بي ها

 قتيو. بود حائري مرحوم آنها از يکي. شدند قضيه اين متوجه ما از زودتر ديدند مي تر علمي را تاريخ که ها

 وي براي و مرفتي نائيني سراغ تازه شديم تر جدي سياسي مباحث به توجه نيازمند که رسيديم اي نقطه به ما

 .کند يم درست نگاه يک از بهره بي را ام که باشد کردن کار روز به نتايج از يکي اين. گرفتيم بزرگداشت

 به مشروطه :کرد تصريح نداشتيم، مشروطه درست تفسير براي درستي علمي بنيادهاي ما اينکه بيان با او

 راه سر رب مانعي خير، يا است جدي نيست معلوم که تقابل اين تاکنون و گرفت قرار ما انقالب مقابل داليلي

 در همچنان ما و انداخته هم انساني علوم مباحث بر سايه ها بحث مينه. است شده مشروطه درست شناخت
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 روطهمش منورالفکري از باز کنيم مي پيدا مشکلي کجا هر و داريم را غربگرايي بحث جديد افکار با مواجه

 .کنيم مي هزينه شناسيم مي خود که اي مشروطه از تاريخي نگاه يک با و گذاشته مايه

 ماست زدگي تاريخ از هم مهم بسيار نمونه يک مشروطه از بعجي و متفاوت تفسيرهاي

 ماست دگيز تاريخ از هم مهم بسيار نمونه يک مشروطه از عجيب و متفاوت تفسيرهاي اينکه بيان با جعفريان

 اريخت بايد ما که است جوري وضعيت: گفت دهدمي نشان ما نويسي تاريخ بر را جاري منازعات سيطره هم و

. کرديم مي لتحلي چطور اول دهه بنويسيم يعني. کش پيش مشروطه خود. بنويسيم را مشروطه زا تفسيرهايمان

 تاريخ در ما که دهد مي نشان دهد؟ مي نشان را چيزي چه اين. چطور انقالب سوم دهه و چطور دوم دهه

 به مه هايي موج داريم، نويسي تاريخ در که مشکالتي همه بر عالوه ما. هستيم جاري هاي موج اسير نويسي

 دارند امعهج در سياسي تسلط اما ندارند تاريخي پختگي که هستند هايي آدم آن منشا که آيد مي سياسي لحاظ

 موج خود اهداف خاطر به آنها. دهند مي سوق خاص تحليلي سوي به را ها رسانه و فرهنگي نهادهاي و

 بقيه و يستن تاريخ به مختص فقط مساله اين تهالب. کنند مي سيستم آن وارد هم را بقيه و کنند مي ايجاد هايي

 .کنند مي ها موج اين درگير هم را انساني علوم

 شخص النف حال شرح ما چرا. است تاريخ به ابزاري نگاه از بخشي تحقيق براي هاسوژه انتخاب: گفت ايشان

 را تر مهم بلکه نقش انهم گذشته در که حال در نه که او هاي اي دورههم از بسياري به اما نويسم مي را

 اقعو در کنيم؟ مي نويسي تاريخ عرصه وارد را رويدادها از برخي فقط چرا نويسيم؟نمي چيزي اند داشته

 البته .کنيم مي توليد که است آثاري در ما ديگر هاي دشواري از يکي هم تاريخي موضوعات از گزينش نوعي

 طرهسي همان را عمده سهم رسد مي نظر به اما گردد مي بر مورخ افراد عالئق به و است طبيعي اين از بخشي

 پروژه از برخي تقويت براي مالي امکانات هدايت و تاريخ به ابزاري نگاه ديگر عبارت به و خاص هاي نگره

 .دارد عهده بر ها

 ايم داشته را گانه چند بلکه گانه دو رفتارهاي هم صفويه با ما

 بوده مانتاريخي شرايط به بسته اين و ايم داشته را گانه چند بلکه گانه دو رفتارهاي همين هم صفويه با ما

 تواندمي اليليد به تاريخي مقطع هر بلکه نيست معاصر تاريخ به فقط ما گير که دهدمي نشان تجربه اين. است

 ما تاناسب تاريخ به حتي و شود مي زياد موارد اين وقتي. باشد ما دار جهت ها نويسي تاريخ براي اي سوژه

 علميت از اندازه چه که شويم مي متوجه تازه کنيم مي سياسي بازي به شروع هم کورش سر و رسد مي هم

 ذهن رد بينيد مي بخوانيد که را قاجاري آثار شما. است بوده مقدس ما براي صفويه زماني. هستيم دور به

 که ام دانشگاهي مدرن نويسي يختار در بعدها. است داشته وجود عظمتي چه صفويه به نسبت ما تاريخي
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 باباس را صفوي گرايي دين جماعت اين که چرا بود صفوي از بدگويي بود خاص هاي نگاه تاثير تحت

 بعدها. داشت صفويه به نسبت منفي رويکرد داليلي به داشت انقالبي نگاه که شريعتي. دانستند مي انحطاط

 ريديگ تصوير ارائه به شروع پرداختيم ديني حکومت کي در سازي نظام به قدري سوم و دوم دهه در ما که

 تاريخي پژوهشهاي به را ما اندازه چه رساند؟ خواهد کجا به را ما متعارض رفتارهاي اين. کرديم صفويه از

 خود امام که بود مجلسي عالمه به شريعتي هاي تندي مسائل اين تر ساده هاي شکل کند؟ مي اعتماد بي مان

 هصفوي خود از بود مخالف سلطنت با اساس از که اين خاطر به امام حال عين در. ديد وي از دفاع به ملزم را

 لمعوا اين از را خودمان نويسي تاريخ که آن از بيش ما. است مطرح هم قاجار باره در ها نمونه اين. نکرد دفاع

 گاهن دليل به نتيجه در و وريمدرآ تاريخ از را چيز همه خواهد مي دلمان که زدگي تاريخ دليل به هم کنيم دور

 .هستيم ها دوره اين به نسبت مان تاريخي هاي پرداخت در جايمان کردن عوض حال در دايما ابزاري،

 يخوب بسيار فرهنگي کار که است هايي دوره جمله از قاجاريه، دوره: شد يادآور قاجاريه دوره به اشاره با او

 اگر. درآيد آن مدارک و اسناد بايد و داريم ما که است اي اوليه تصور اساس بر اين. است شده انجام آن در

 و دهبو اصفهان در يکي و تهران در بزرگ دارالترجمه يک. يابد مي رسميت وقت آن برآمد آن اثبات عهده از

 وانت مي کلي فقط. نداريم آنها روشني تصور ما و مانده خطي هنوز آثار اين. است شده ترجمه کتاب صدها

 ارک ترين بديع هنري، لحاظ به اندک، تجارت و نفت نبود مالي، مشکالت رغم علي قاجاريه دوره که گفت

 .است بوده غني بسيار هم ادب و شعر در و است داده انجام را قرآن خصوص در هنري

 حاکم اي سلطان فالن آيا که اين از گرفته نشأت اخير سالهاي در ما تاريخي هايقضاوت در ديگر مسأله يک

 ختالفا باره اين در ما. است متدين از ما تفسير مهم اما ندارد اشکالي مسأله اين اصل. نه يا است بوده متدين

 مواقع تربيش در متاسفانه. داريم سابق سالطين ارزيابي و سنجش در مشکالتي همين براي و داريم نظرهايي

 مي صمشخ را ما هاي ارزيابي تکليف ما کلي نگاه نوع بيشتر و نداريم باره اين در موجود اسناد به هم کاري

 .کند

 نرفته تاريخ جراحي تيغ زير ايران جامعه مسائل از بسياري هنوز

 ايران امعهج مسائل از بسياري هنوز: گفت شفقنا با گو و گفت پايان در تهران دانشگاه تاريخ گروه دانشيار

 داليل هب توجه عدم اين. است جاري نيازهاي انهم با متناسب و تکراري کارها و نرفته تاريخ جراحي تيغ زير

 مسير در هايشان بودجه بيشتر دانشگاهي غير و مستقل موسسات که است اين آنها از يکي. است مختلف

 اين زا بخشي هادانشگاه در. هستند آن دنبال به کاربردي مفهوم افزودن با آنها که است تاريخي پژوهشهاي

 طور مينه سند برگ ميليونها عالوه به. است ابتدايي معموال و دانشجويي بيشتر که شود مي کار موضوعات
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 ودمانخ گذشته به علمي و معقول نگاه يک که کرد ادعا شود نمي نشود فهرست اينها تا و ماند نشده فهرست

 .داريم

 است؟ کرده پهلوي دوره ديني درسهاي متون باره در درست تحقق يک حال به تا کسي چه

. ستا عمده مانع يک نيست، هم وجه بي حال هر به که سلطنت و پهلوي و قاجار دوره به نسبت ها بدبيني

 است، فعلي حکومت عليه و آنها از حمايت معناي به دوره آن در اقدامي نوع هر از دفاع شود تصور که اين

 هلويپ رهدو ديني درسهاي متون باره در درست تحقق يک حال به تا کسي چه. است پژوهش براي مشکلي

 بي ترويج جهت در کامال آنان هاي ديدگاه بفهمد آدم تا کرده استخراج را آن مدارک و اسناد است؟ کرده

 وممرح مثل بزرگي هاي آدم انقالب، از قبل سالهاي همين در بيند مي آدم راستش. خير يا است بوده ديني

 دارسم ديني کتاب طهراني الدين جالل سيد ان از پيش يا. اند کرده مي تهيه را مدارس درسي کتابهاي باهنر

 .است بوده ديني کامال و دقيق و مثبت هم آن متن و شده چاپ بار صدها که نوشته مي را ابتدايي

 ايدب هم آن که است گذشته سال اندي و سي از پيش هاي دوره به مربوط مطالب اين همه تازه: گفت ايشان

. ردک نخواهد ما فهم به کمکي زمينه اين در علمي کار از کردن ارفر. گيرد قرار پژوهش مورد علمي صورت به

 يگريد سخن کنيم کار شفاف خودمان تاريخ باره در بايد که اين و است حرفي هستيم سياسي ما که اين

 يخيتار مهم مسائل بينانه واقع دهيم اجازه و کنيم کم تاريخ علم روي را کاري سياسي تسلط بايد. است

 تنوعم کارهاي بايد. داوري پيش نه است شفافيت تسلط مديون علم پيشرفت. شود فصل و حل ما معاصر

 يگرد سياسي هاي گروه که ترسند مي کساني رسد مي نظر به. شود تشويق علمي کار ميانه اين در و باشد

 و علمي رکا تقويت بلکه نيست ها فعاليت همه از جلوگيري امر اين راه. دهند انجام جانبدارانه را کار اين

 .است شفافيت از دفاع
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 پرندگان و حيوانات به مربوط احاديث نقد و مرتضي سيد

 جعفريان رسول: نويسنده

 1151/  10/  01: تساي روي انتشار تاريخ

 

 آن ليلد و حيوانات و پرندگان از برخي بدي و خوبي باره در مطالبي که احاديث اين اعتبار باره در: خالصه

 .است داده جواب آنها به خود روش با مرتضي سيد و شده پرسش بوده اينها جز و شدن مسخ عنوان به

 تقلمس جهانشناسانه پژوهشهاي حتي و عقليات به گرايش هجري پنجم و چهارم قرن در که عالماني بيشتر

 بوريحانا چون افرادي. داشتند تشيع به گرايش يا بودند شيعيان زمره در رسما يا داشتند، اسالمي فرهنگ در

 ايوب بن محمد و ،(181 م) مسکويه ابن( 119) نديم ابن ،(115 م) فارابي ،(181 م)سينا ابن ،(110 م) بيروني

 .اندزمره اين از ديگر بسياري و( پنجم قرن دوم نيمه) طبري حاسب

 يعيش هايهآموز تاثير تحت ترديد بدون اما باشند، رسمي شيعه همه جماعت اين که نيست طور اين البته

 ماعتج اين آنچه محتواي با که بودند متکلماني نهايت و فقيهان و محدثان مخالف، جبهه در که چرا هستند،

 هتج برخالف گرايشي، و سياسي نيز و تئوريک داليل به هم را آنها و شتندندا سازگاري سر نوشتندمي

 (ندارد کليت نيز اين هرچند. )دانندمي سني ارتدوکس مذهبي و ديني گيريهاي

 ردند،ک تدريس و نوشتند و کردند رشد دولت آن اطراف در و باليدند بويه آل دولت سايه در گروه اين که اين

 عباد نب صاحب مانند بويه آل وزراي و امرا توسط که اي گرايانه عقل فضاي که ستا اين بر قرينه بهترين

 .است بوده مؤثر معتزلي سنيان از حتي نسل اين گيري شکل در شدمي ترويج

 طوسي شيخ و( 111 م) مرتضي سيد ،(111 م) مفيد شيخ مانند دوره اين شيعه رسمي علماي ترين برجسته

 هوج هم و تشيع درون در و بودند تشيع اساس اينها که اين جز شوند،مي حتوضي اين شامل نيز( 110 م)

 يعهش رهبري ويژگي که دارند هم شيعي خاص باورهاي رهبران، اين طبعا. داشتند دست در را رهبري بيروني،

 بسيار اياستوانه مرتضي، سيد خصوص به آنها عقلي گرايش حال، اين با. است شيعي جامعه مالحظه براي و

 وير هيچ به عقايد بخش در را واحد خبر که روست آن از ويژه به اين و است نگرش اين ترويج در نيرومند

 گفت دباي. )است کرده پا بر پژوهشي دين و شناسي دين در در استوار بنيادي عقل براي و ندانسته حجت

 (.نيافت ادامه نگاه اين که حيف



1321 

 

 رد و داشت اهميت داشتند، دوره اين شيعيان که فکري مکتب اين در چيزي چه که است اين مهم پرسش

 شد؟ مي جدا مکاتب و مذاهب ديگر از نقطه کدامين

 معارفو معرفت که اين بود، ديني معارف مجموعه به آن نگاه تفاوت مکاتب، اين در مهم گفت، بايد پاسخ در

 مان،متکل فالسفه، سوي از «ديني معارف» عنوان به که مطالبي انبوه ميان در و خورد،مي محک کجا در ديني

 ؟ابزاري چه با و است درست آنها بخش کدام شود،مي عرضه خوانان قصه حتي و مفسران محدثان، فقيهان،

 هب کندمي سعي و دارد فکري زايش کند،مي تأمل انديشد،مي. دارد پويايي و جوالن پر ذهن مرتضي سيد

 دلها تابع بايد چيز همه که دارد اصرار او. بدهد عاقالنه و درخور هاي پاسخ شود وي از که اساسي پرسشهاي

 .باشد عقالني استداللهاي و

 سنگيني مباحث حاوي که رسيده چاپ به مجلد چهار در وي رسائل از ايمجموعه کتاب، چندين بر عالوه

 أثيرت تحت و بغداد شيعي مکتب در او که است روشي و مباني براساس فقهي و اصولي کالمي، مباحث در

 ..است داده آموزش يا گرفته فرا مفيد شيخ ويژه به استادانش

 مصري را نآ منقّح چاپ بار نخستين که است آثار ترين سنگين از يکي «االمالي کتاب» او، مفصل آثار ميان در

 گاهجاي اثر که داشت آن از نشان اين. ايران و عراق شيعيان نه شدند، متکفل( م1551 العربي، دارالفکر) ها

 از برخي به پاسخ در که است ديني و ادبي و علمي هايبحث حاصل کتاب اين. دارد عربي ادب در بلندي

 ضوعاتيمو نيز و وي آثار تنوع از مرتضي، سيد دانش گستره. است شده امالء و ارائه مهم موضوعات و پرسشها

 .است آشکار کامال پرداخته آنها به کتاب همين در که

 باره رد را مرتضي سيد فکر طرز و روش که بندي کنم، گزارش را امالي اين از بندي تا دارم نآ بناي اينجا در

 .دهدمي نشان ديني معارف از بخشي

 و حيوانات و پرندگان از برخي از سخن که شودمي رواياتي باره در مرتضي سيد از پرسشي بند، اين در

 و لبلب و کبوتر از. شوندمي مذمت برخي و شده ستايش موجودات از برخي آمده، ميان به آنها در هاخوراکي

 زمين حتي و اينها جز و فيل و خرس و ميمون مانند حيوانات از شماري و فاخته از اما شده، تمجيد دراج

 .است شده ذم زار شورزه

 کرده عاد خدا اولياء به و هستند خداوند گوي ثنا اينها که شودمي گفته اخبار، اين اساس بر ستايش، اين در

 اررفت آن عکس که است خاطر اين به شوند،مي مذمت که موجوداتي آن اما. کنندمي نفرين آنان دشمنان بر

 .کنندمي بدگويي الهي اولياء از کرده،
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 مسخ واليت، با دشمني خاطر به که شودمي گفته و شده ناميده جري که ماهي نوعي باره در مطلب همين

 .است شده مسخ شودمي گفته که حيواناتي ديگر و فيل و مونمي و خرس. است صادق شده،

 گارناساز آدمي عقل با که روايات قبيل اين براي توجيهي چه و چرا که است اين مرتضي سيد از پرسش

 دارد؟ وجود نمايدمي

 لبيمطا ،آيدمي حساب به معتقدات و باور پايه و اساس آنچه که شودمي آغاز سخن اين با مرتضي سيد پاسخ

 هر و بسنجيم آن با را وارده روايات و اخبار بايد ترتيب بدين. آيد دست به استداللها و ادله از که است

 اين رغي در و بپذيرم، است، توجيه قابل خاص و عام يا مقيد، و مطلق تفصيل، و اجمال قالب در که مقداري

 .بگذاريم کنار صورت

 تاس آور علم نه که آحادي اخبار باره در نبايد چرا کنيم،مي رآنق ظاهر با ما که است کاري اين: گويدمي وي

 حجت و ادله» بر را آنها آمد بدست اخبار قبيل اين از که زمان هر ندهيم؟ انجام کار همين بخش اطمينان نه و

 .ستين آنها گذاشتن کنار جز راهي نبود، آنها توجيه و تأويل براي راهي هيچ اگر. کرد بايد عرضه «عقلي هاي

 :کند مي بيان را نمونه دو مرتضي سيد که داشت توانمي توجيهاتي روايات، اين باره در

 خود خاطر به نه زار شوره زمين يا پرندگان و حيوانات به نسبت ذم و مدح مشتمل روايات اين که اين يکي

 «بِّهارَ أَمْرِ عَنْ عَتَتْ قَرْيَةٍ مِنْ کَأَيِّنْ وَ»  آيت قرآن، در که اين مثل درست. آنهاست صاحبان خاطر به بلکه آنها،

 تياشکاال توجيه، اين براي. است قريه اهل مقصود که دهدمي نسبت «قريه» به را خدا دستور از سرپيچي

 .است تأمل محل که است داده هم هاييپاسخ و کرده اشاره سيد خود که دارد وجود

 که دباش طيره و بودن شوم مسأله از ناشي مذموم، داتموجو باره در رسيده روايات که است اين ديگر توجيه

 نسبت] يرهط و بودن شوم به باور که کساني براي حتي مسأله اين. است بوده عرب ميان در شده شناخته روشي

 مسائل اين حال، هر به که چرا باشد، درست تواندمي ندارند،[ جغد مانند پرندگان از برخي يا حيوانات به

 ![است شده ابراز بابت اين از شايد و] دارد مردم يانم را خود تأثير

 آن متحري: گويدمي شده مسخ واليت انکار خاطر به است شده گفته که هم جري ماهي باره در مرتضي سيد

. ندارد وجود آن در شرع نظر از که باشد ايمفسده خاطر به تواندمي شرعي، محرمات ديگر مانند ماهي از نوع

 مسخ أنهب نطق الجرّيّ بأن القول فأما» است آور خنده سخني شده، مسخ واليت انکار خاطر به که اين گفتن اما

 .«قائله من يتعجب و منه يضحک مما فهو الوالية بجحده
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 سدهمف وجود خاطر به آنها تحريم که گويدمي را سخن همين نيز فيل و ميمون و خرس باره در مرتضي سيد

 را آن دباي بپذيريم آنها باره در را مسخ نام به چيزي شويم مجبور اگر. اردند محرمات ديگر با فرقي و است

 آنها قيافه شدن، مسخ از پس اما نبوده، انگيز نفرت نخست وهله در آنها اول خلقت که کنيم توجيه چنين

 !است شده آميز تنفر و ريخته درهم

 به ار آن نتوان اگر: گويدمي است بوده يتوال انکار آن دليل که اين و زار شوره هايزمين باره در سپس وي

 .نيست معقول مطلبي چنين گفت بايد کرد، توجيه آمده، قرآن در «قريه» باره در که ايگونه

 و عقل اب مخالف ها اين: گويدمي کندمي تقسيم کافر و مؤمن دسته دو به را حيوانات که رواياتي باره در وي

 اين رد نيستند؛ مکلف و کامل و عاقل حيوانات زيرا ،«الضرورات و ولالعق تخالفه فمما» است بديهي مسائل

 دارند؟ باور باطل يا حق به چطور صورت

 معناي رب يا شود ريخته دور بايد يا باشد، دست اين از مطلبي آن در که روايتي و خبر هر: افزايدمي سپس

 تؤوّل أو اطّرح إما المحاوالت؛ هذه من ءشي ظاهره في أثر ورد إذا.» گردد توجيه گذشت، آن نمونه که درستي

 [.891 ـ 815 ص 8 ج: المرتضي امالي. ]«الصحيح المعني علي

 باره در حديث و روايت عنوان تحت آنچه از اي مجموعه با شيعي انديشمند يک برخورد اينمونه بود اين

 نشان کندمي تالش مرتضي سيد و نيست منطبق سليم عقل با که اخباري. است شده وارد خاص موضوعي

 عرضه آن براي معقول توجيهي است ممکن اگر کرده، عرضه عقل بر را اخبار تا هستيم موظف ما که دهد

 روايات باره در صدوق شيخ که است نگاهي همان مانند درست اين. بگذاريم کنار را آن نشد، اگر و کنيم

 [.39/  95: بحار: بنگريد] داندمي نادرست را آنها غالب که دارد طبي
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 نگارش در تاريخي ـ حديثي روش براي مدلي الدنيا ابي ابن آثار

 جعفريان رسول: نويسنده

 1151/  10/  03: سايت روي انتشار تاريخ

 

 .است رسيده چاپ به مجلد ششم در( 811 م) الدنيا ابي ابن از مانده باقي رسائل مجموعه: خالصه

 آثارشان که معاصرانش از بسياري برخالف که است ايبرجسته مورخ ـ محدث( 811 ـ 801) الدنيا ابي ابن

 قرار توجه مورد پيش سال چهل دودح از رسائل، اين. است مانده برجاي او هايرساله بيشترين رفته، ميان از

 و گشت فراهم مجلد سه در آن از اي موسوعه يک هم بار يک. شد منتشر و تصحيح تدريج به و گرفت

 يک هضميم به جلدي شش مجموعه يک در تازگي به و بار اين اما و مجلد پنج در ديگر بار و يافت، انتشار

 رساله اثر اين که است شده گفته آن آغاز در که آن شگفت و شده منتشر فهارس جلد يک و مقدمه جلد

 !است شده تقديم بيروت دانشگاه به ه بوده 8005 سال در ارشد کارشناسي نامه پايان يعني ماجيستر

 القهع آيا است؟ اخالق عالم آيا است؟ مورخ آيا فقيه؟ يا است محدث آيا است؟ عالمي چگونه الدنيا ابي ابن

 عارف؟ و صوفي يا است اجتماعي مسائل به مند

 اثري بتهال که است محاسن کتاب صاحب برقي کرد مقايسه تشيع عالم در او با توان مي حدي تا که را کسي

 لومع تمامي از المعارف دايرة نوعي برقي که دهد مي نشان محاسن، کتاب به نگاه. است مانده ناقص که است

 اين از موضوعي هر ذيل در را موجود اخبار و واياتر تا است بوده قرار و داشته ذهن در را انساني و ديني

 بوين حديث با را اسالمي و انساني علوم همه که بود اين بر تصورش گرايش اين. کند تدوين المعارف دايرة

 .کند تدوين

 نخستين. دهدمي نشان چهارم و سوم قرن در را المعارفي دايره نگارش نوع اين هم نجاشي رجال به نگاهي

 کنند يم ياد کتاب عنوان با آن از که را فقه ابواب تمامي کنند مي سعي عهد آن نويسندگان است فقه قسمت

 ديگر مباحث به المعارفي دايرة حالت اين. کنند تدوين را موجود اخبار و روايات کدام هر ذيل و کرده ياد

 .کند مي سرايت هم وقرآني اخالقي و اجتماعي
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 ينيم،ب مي نديم فهرست در را آن سني و نجاشي رجال در را آن شيعي هاي مونهن که مولفاني آثار متاسفانه اما

 مانده اقيب شيبه ابي ابن و عبدالرزاق مصنف يا بخاري يا کافي مانند بعدي مدون آثار و رفته ميان از غالبا

 .ستا دهش مي نوشته مختلف هاي حوزه در که است بوده اي نگارانه تک آثار از گزينشي مسلما اينها. است

 البته و مختلف هاي حوزه در وي آثار. است مانده باقي الدنيا ابي ابن آثار از توجهي قابل تعداد خوشبختانه

 دچن تا صفحه چند از کدام هر که شود مي رساله صدها شامل تاريخي، ـ ديني ـ حديثي چهارچوب همين در

 .شود مي شامل را صفحه صد

 حتي و تاريخي حوزه در آنها از بسياري بلکه نيست، ديني يا فقهي يشگرا با صرفا روي هيچ به کارها اين

 .دارد سابقه سلف ميان در کمتر که است فردي به منحصر هاي نگاه داراي آن از فراتر

 شانن تاريخ، مهم و برجسته نقاط ويژه به مختلف رويدادهاي باره در وي فراوان هاي نگاشته تاريخ، حوزه در

 أييدت مورد و سنت اهل از او بتا و حتما که اين با. است داشته قرار وي ديدگان برابر هک دارد بازي افق از

 قتلم تا الحسين مقتل از تاريخي، هاي نگاشته تک اين نگارش در اما است، بعدي شناسان رجال و محدثان

. رددگ مي باز اقيعر مورخان عالقه مورد مباحث به ديگر موضوعات از بسياري تا دارد طالب ابي بن علي امام

 .است رفته بين از آثار اين عمده بخش متاسفانه

 همه البته که دارد اثر 815 الدنيا ابي ابن( بعد به 38 ص) است آمده اثر اين مقدمه در که فهرستي اساس بر

 يطرح حتي و او فکري خاصي عالئق نشانگر عناوين از برخي آثار، اين ميان در. است نمانده جاي بر آنها

 .دارد رايج جريان با متفاوت شناسي دين عينو

. ردک مالحظه توان مي وي کارهاي از بسياري در را فقهي ـ اعتقادي حتي يا اخالقي ـ ديني آثار از تلفيقي

 به تصوف از بحثي هنوز که شرايطي در هم آن «االولياء» نام با اثري حتي. «المال اصالح» عنوان با کتابي

 سالةر نيز و «الدنياء ذم» مفصل رساله يا و گرسنگي يا «الجوع» باره در اثري .نيست ميان در جدي صورت

 و صبر داستانهاي از هايينمونه که «معاويه حلم» عنوان با اثري تاريخي هاي حوزه در. وي. «البکاء و الرقة»

 و ةالعزل» يا «الرهبان» يا «المالهي ذم» مثل عناويني با. است آورده گرد آن در بوده زبانزد که را معاويه تحمل

 و العقل» مانند عناويني حتي. است بوده روبرو سوم قرن در متفاوتي نويسنده با کند مي حس آدم «االنفراد

 ودهب حنبل بن احمد مقلد شده ادعا که چنان يا و بوده حديث اهل از يکي وي که دهد نمي نشان اصال «فضله

 و ردندک باز را سازي مقبره و بازي مريد باب تدريج به وزگارر آن حنابله که داشت توجه بايد البته! است

 از ايدب را الدنيا ابي ابن که دهدمي نشان اينها مانند «النفس محاسبة» يا «الدعوة مجابوا» مانند آثاري نوشتن
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 ازب «الهواتف» حتي يا «المنامات» يا «الموت بعد عاش من» مانند عناويني. دانست عرفان و تصوف هايدروازه

 .دهدمي نشان مفاهيم قبيل اين به را وي عالقه هم

 در را آنها همشاب که است ديگري نقلهاي گاه و (ص) پيامبر احاديث است، شده نقل کتابها اين در آنچه بيشتر

 اينها همه آيا که کند مي شک واقعا آدمي اما. ديد توانمي هم جاحظ آثار مانند وقت آن ادب کتاب از برخي

 است؟ مانده چطور و مدتي؟ چه در است؟ فرموده غمبرپي را

 مانده اقيب بخشي تنها که است بوده نظير بي مجموعه يک الدنيا ابي ابن رسائل و آثار تاريخي، بخش در اما

 و متنوع قبايل و رجال باره در تاريخي – خبري هاي نگاري تک. است رسيده چاپ به مجموعه اين در و

 و عاويهم اخبار قريش، اخبار اويس، اخبار الثوري، سفيان اخبار ملوک، اخبار خلفاء، اراخب. است بوده فراوان

 وي. است.. . و طالب ابي بن علي مقتل و الحسين مقتل جمله آن از که مقتل مانند پيشوندهايي با ديگر آثاري

 رد که شود مي معلوم لحا هر به اما بوده يکي هم شايد که داشته هم الخلفاء تاريخ الخلفاء، اخبار جز به

 با هم ثريا طالب، ابي بن علي و حسين امام مقتل دو جز به. است داشته دستي نويسي خلفاء تاريخ گرايش

 توجه ونبد گذشته رويدادهاي ثبت براي وي در باز افق همان نشانگر باز که داشته( س) فاطمه تزويج عنوان

 حديث اهل در باز که دارد( ع) علي فضائل عنوان با هم اثري که چنان. است مذهبي هاي گرايش به جدي

 المغازي کتاب و الزبير ابن مقتل عمر، مقتل طلحه، متقل عثمان، مقتل الزبير، مقتل البته! است بديع امري بغداد

 به شيبخ او، القبور کتاب در که است جالب. هم عمر مناقب و العباس بني مناقب که چنان است، داشته نيز

 نيامده بدست تاکنون آثار اين از چيزي(. بعد به 1/911. )است يافته اختصاص قبرها سنگ روي هاي نوشته

 .است

 قدري به بخش اين :دانست اخالقي هاي المعارف دايره نخستين زمره در بايد را وي آثار اخالق، حوزه در

 مطالب از برخي در علوم، داخلي هاي گرايش و ها رشته تدوين در که داد مي آن بر را آدمي که است متنوع

 .کند نظر تجديد گذشته،

 اب ديگر اثر دهها و الغيبه ذم الغضب، ذم الضحک، ذم الشهوات، ذم الرياء، ذم الحسد، ذم البخل، ذم االمل، ذم

 .است اخالقي حوزه همين در بيشتر مانده باقي آنچه. اخالق حوزه در اما متفاوت يا مدل همين

 يعني اِخباري و محدث را او بايد فقط نه که مرد اين رسائل از جلدي شش جموعهم يک و ايم مانده ما حاال

 حتي و اخالق حوزه در اي نويسنده که چنان دانست، هم صوفيانه اخبار در مؤثر فردي بايد که بدانيم، مورخ

 .است شده چاپ مستقل جلد دو در فقط او العيال کتاب. است اقتصاد
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 و او نگارش کيفيت و نوشته آثارش و وي حال شرح در جلد يک مصحح که رددا هم را امتياز اين چاپ اين

 ناي مهم باب يک. است کرده وي زندگينامه ضميمه را ديگر مسائل از بسياري و ديگران آثار در وي موارد

 است قيخالا مسائل در الدنيا ابي ابن هاي ديدگاه بررسي «الدنيا ابي ابن عند التربوي االصالح» عنوان با کتاب

 .است گفته سخن آن از تربيتي نظريات و ها روش و شخصي مسائل حوزه در که

 اوينيعن ذيل در «الدنيا ابي ابن عند االقتصادي الهيکل» عنوان با ديگر بخشي در هم او اقتصادي هاي نگاه

 .ستا شده بحث توليد و اقتصادي هاي فعاليت وجوه اسالمي، اقتصاد هاي ويژگي مال، مفهوم مانند

 اين ارآث روي ديگري کار تا است سودمند مقدمه مجلد اين الدنيا، ابي ابن از اوليه شناخت يک براي جمع سر

 .گيرد صورت مورخ ـ محدث

 مقتل ماا نيست،( ع) الحسين مقتل از اثري متأسفانه گفت بايد شده، چاپ جلد شش اين در آنچه اساس بر

 ديگر از. است شده چاپ ششم مجلد در بود، کرده چاپ حموديم باقر محمد مرحوم قبال که( ع) علي امام

 همين البالي رد که آن جز مانده برجاي حديثي آثار بيشتر گفت بايد بنابرين و نيست خبري هم تاريخي آثار

 نهااي اساس بر و کند همت کسي چه تا. است فراهم اجتماعي و فرهنگي تاريخ يک براي الزم مواد هارساله

 .بنگارد سوم قرن تا اسالمي فرهنگ براي ايتازه تاريخ
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 (مصاحبه) اسالمي حکومت برنامه و اسالم فدائيان

 جعفريان رسول: نويسنده

 1151/  11/  11: سايت روي ارانتش تاريخ

 

 دائيانف سياسي تفکر شناخت در آن اهميت و حقائق راهنماي کتاب جايگاه باره در است گفتگويي: خالصه

 اسالم

 و دش نوشته فضايي و سياسي شرايط چه در «حقايق راهنماي» همان يا فدائيان اسالمي حکومت برنامه* 

 بود؟ چه آن نوشتن از هاآن هدف

 را رسشپ اين پاسخ که بابت اين از پيشگامي. بود پيشگامي نوعي اين. شد منتشر 1185 سال در مهبرنا اين

 از نهاآ ترکيب. است مهم رسيدند نقطه اين به فدائيان که اين کرد؟ بايد چه شرايط اين در که کردمي مطرح

 علماي از کسي که بودند تند نقدرآ. نبود آنها ميان در ايبرجسته عالم. بود جوان هاي طلبه و بازاري گروه دو

 اين حال، اين با. داشت گرايانه جوان خصلت هم آنها کارهاي. نداشت را آنان به شدن نزديک جرأت بزرگ

 .است مهم بودند رسيده نقطه اين به ترکيب اين با که

 و ئيانفدا حرکت به ميزان چه مذهبي برجسته عالمان و سياسي پخته نيروهاي وجود عدم شما نظر به •

 بود؟ زده لطمه نظري و عملي نظر از شانبرنامه

 که وقتي در. نبود افتاده جا و مسن افراد آمدن جاي اصال و بود جوانانه که بود اي گونه به فدائيان کار طبيعت

 رويکس عليه که بود نويسنده فردي و تهران مذهبي رهبران از يکي سراج حاج کردند، ترور را کسروي آنها

 خبر قتيو اما بود، خوب او با شان رابطه فدائيان که اين با کرد، نقل من براي پسرش که طوري به .نوشت مي

 است يشگفت پديده يک فدائيان. داديم مي را او جواب بايد ما گفت و کرد نارضايتي ابراز دادن ايشان به را

 همراه ون حرکت يک ايجاد براي حطرا و انقالبي گروه يک داشتن براي را شرايط تمام تقريبا که هايي آدم با

 – مذهبي هاي گروه با چهل دهه در را تجربه اين ما. دارند خود حد در مالي امکانات و نظامي پتانسيل با

 نقالبيا نوعي بطن در مجاهدين که اين جز ندارد، تفاوتي چندان آنها ساختار من نظر به. داريم ديگري انقالبي

 در که مسجدي اما. بودند مذهبي و مسجد هاي بچه آغاز در هم اينها قضا از. آمدند پديد مارکسيستي گري

 اما. ودب زده رقم احوال و اوضاع با ارتباط در را ديگري تجربه بار اين بود کرده درست را فدائيان بيست دهه



1328 

 

 اينجا رد. بود چوب چهار يک در چيزها از بسياري و متفاوت ادبيات و نثر ترور، به توسل کار، تندي روشها،

 و ثارآ خوب. است جوانانه اصوال کارها اين. نبود طالقاني اهلل آيت حتي و سحابي يداهلل و بازرگان جاي هم

 است ممکن حتي جوان که حالي در اندوزد مي تجربه هم خام خشت از پير عقل. است روشن هم آن تبعات

 .نکند استفاده درست هم آينه از

 و سياسي هايگروه نگاه بر تاثيري چه و داشت سياسي فضاي بر ثيريتا چه فدائيان مانيفست انتشار* 

 داشت؟ فدائيان به حکومت

 هک روز آن جامعه در ديگري متشکل نيروي واقع، در. نداريم اذهان روي آن تأثيرگذاري از مشخصي ارزيابي

 ود،ب نظر مورد ههم از بيش آنچه. نداشت وجود کند فکري انديشي چاره «سياست» حوزه يعني باره اين در

 روطهمش سلطنت همان تحقق بود کار در تريمهم نکته اگر. بود همه آخر و اول مسأله که بود نفت شدن ملي

 فدائيان که پرسشي بنابرين. سياسي امور در دربار نفوذ از جلوگيري: بود اجرايي امور در شاه دخالت عدم يا

 وبخ جزوه آن که اين. باشند آن مخاطب توانستندمي نمتديني از ايعده. نبود ديگران مسأله کردند مطرح

 باشد ذاشتهگ تأثيري که اين اما شود،مي استفاده ها گزارش از برخي از رسيده، بسياري دست به و شده توزيع

 .امنديده چيزي باره اين در من کم دست. نداريم خبر

 چيزهايي چه را آن ضعف نقاط و التاشکا و دارد قوتي نقاط و هاويژگي چه مانيفست اين نظرتان به* 

 دانيد؟مي

. کنيم «رفک» کرديم سعي مشروطه در يعني. نداشتيم ايتازه تفکر «سياست» حوزه در بود هاسال ما ببينيد

 و زاديآ درباره غرب سياسي تفکر که بود محورهايي روي انديشه اين که اين ولو. باشيم داشته نو انديشه

. يمنوشت فراواني سياسي هايرساله ما وقت آن. بود داده ما به مردم بر مردم کومتح و دمکراسي و انتخابات

 کردن رفک فضاي رضاشاه دوره فضاي اساساً. گذاشتيم کنار را فکر ديگر خورديم، شکست که آن از بعد اما

 دانستيمنمي قيقاًد ام. بود رسيده صفر به نزديک نقطه به فکر نيز شاه رضا رفتن از بعد. بود تقليد فضاي نبود،

. ودب همه فکر اين. داد نجات را آن دوباره شودمى و شده استبداد گرفتار مشروطه کرديم فکر. خواهيممى چه

 حکومت ارساخت تا داشتند تالش سلطنت، پذيرفتن با ولو که بودند شده پيدا گروهي يک فضا، اين در حاال

 هد،د تطبيق اسالمي هاي ديدگاه با را ساختار يک کند سعي آدم که اين. کنند طراحي تازه، نگرشي با را

 تقويت را فکر دوباره که است اين مهم نه، يا ندشد موفق که نيست اين مهم. است مهم کار يک خودش

 آن فيکي تاثيرگذاري مهم ندارد، اهميت هم آن کمي تاثير اصال. بينممى مثبت نقطه يک را اين من. اندکرده
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 اثري آنها بين در اثر اين کنيد، نگاه امکرده چاپ جلد دو در من که پهلوي دوره سياسي رسائل به شما. است

 .نگارش زمان حيث از خصوص به شود،مى شناخته تازه و نو

 وارد اساسي هايقدن چه برنامه اين به. کرديد تاکيد فدائين برنامه قوت نقاط بر بيشتر قبلي سئوال پاسخ در* 

 دانيد؟مي

 االمه تنبيه مانند هاييرساله تأليف سبب شد، درست سياسي نظام يک عنوان به مشروطه براي که اي پشتوانه

 دو اين اوتتف که دهد مي نشان ما به کردند منتشر فدائيان آنچه با االمه تنبيه مقايسه. شد ديگر رساله دهها و

 باره رد اساسي هاي بحث. تاس طرح قابل سياست علم در که است اي رساله تنبيه، رساله. کجاست در کار

 اتادبي با سويي از دارد، غربي جديد سياسي رسائل در ريشه طرف يک از. دارد آن انواع و قدرت و حکومت

 نائيني ياراخت در مباني فقهي لحاظ به خصوص به و آشناست فقهي مباحث نيز و ايراني نگاري نامه سياست

 دائيانف برنامه اما. شود مي هم اصولي و فقهي کاري چکش که استداللهايي کند، مي بحث استداللي وي. است

 ايده و اسالمي رؤيايي نظام يک شده، طرح اهدافي. است مباني بدون سياسي و اجتماعي و منبري برنامه يک

 که حالي در. است شده زده هم اقدام به دست و شده طراحي هم آن به رسيدن راه شده، گرفته نظر در هم آل

 .است نشده طراحي سياست علم در نه و فقه در نه آن علمي و فقهي بنيادهاي

 زا بعد که بود علت اين به تداوم عدم اين آيا ندادند؟ ادامه را راهبردي جزوات چنين انتشار فدائيان چرا* 

 و هاتحساسي يا شدند غافل فرهنگي و نظري کار از و شدند آن کردن عملياتي درگير مانيفست اين انتشار

 بود؟ شانمانع حکومت هايمزاحمت

 ورحض دربار، با تقابل نفت، صنعت شدن ملي به رو که آن اواخر ويژه به 1185 سال در ايران سياسي اوضاع

 نآ اصلي بار که گروه اين به فکري کار اجازه که خورد رقم چنان ديگر مسائل و فراوان سياسي نيروهاي

 و سياسي هاي گروه و سياست و داشتند ديگري افاهد فدائيان. گذاشت نمي بود نفر سه دو دوش روي

 به کشور سياسي و انقالبي جامعه اما بودند، اسالمي دولت دنبال فدائيان. گرفتند پيش در را ديگري راه مبارز

 متدين مردم زا بسياري قلبي عالقه البته. بودند نفت کردن ملي دنبال کاشاني اهلل ايت و مصدق دکتر دنبال

 رگيرد مصدق دولت با سرعت به فدائيان همين براي. رفت را ديگري راه عمومي مسير اما د،بو اسالمي دولت

 ارانتش از پس فاصله کمي با که دوره اين در واقع در. ماندند زندان در ماه بيست نزديک آن رهبران و شدند

 زا که بود مصدق دانزن از رهبرانشان آزادي براي تالش شان روزانه کار و شدند گرفتار آنها است، برنامه

 آنچه هب رسيد تا نداشت فکري کار ادامه براي اي زمينه ديگر اوضاع اين. بود کرده حبس را آنها ترور ترس

 ترور ار ملي رهبران از يکي طوري به گرفتند قرار مردم رودرروي حدودي تا جريان، اين در فدائيان. رسيد که
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 و بود شده سرانشان سازي آزاد به منحصر ملي، نهضت وجا در درست طوالني مدت براي اهدافشان. کردند

 .داشت باز اساسي کار هر از را آنها

 يرويکرد چه اگر جزوه اين در و است «اسالمي سلطنت» فدائيان حکومتي آرماني مدل که رسدمي نظر به* 

 تهنرف سئوال يرز سلطنت اساس گاههيچ اما دارد، وجود او حکومت و پهلوي محمدرضا پادشاهي به انتقادي

 دائيانف رويکرد گفت توانمي آيا اساس اين بر. است شده معرفي جامعه پدر نقش در مطلوب اسالمي شاه و

 براندازانه؟ نه و است اصالحي پاشاهي حکومت به

 در شيعيان حتي و هاسني. است کرده حکومت اسالم دنياي بر سال هزار که است اينظريه اسالمي سلطنت

 سلطان از اطاعت لزوم باره در قاجاري دوره در فراواني هايرساله. بودند آن دارجانب قاجاري و صفوي دوره

. است شده ياد فائقه احترامات با شاه ناصرالدين از قاجاري دوره در علما هاينوشته غالب در. شد نوشته

 رد. نبود مذمومي امر مياسال سلطنت. کردندمى ياد شهيد شاه عنوان با وي از او، شدن کشته از بعد حتي

 ذيرفتندپ و دادند تطبيق مشروطه با را نظريه همين بودند نجف مراجع از که مشروطه مدافع علماي نيز مشروطه

 به اما نبودند، قائل شأني سلطنت براي شانفقهي آثار در آنها که کنيم قبول بايد البته. دانستند مشروع را آن و

 فضل خشي مثالً که اين بنابرين. شدمى تلقي مشروع اينظريه اسالمي تسلطن سال هزار طول در رسمي طور

 وقتي. تداش ادامه وضعيت اين. نيست غريبي امر گذاردمى آن براي اسالميت قيد که باشد سلطاني مدافع اهلل

 ثبح مدتي حتي. آمد وارد آن اساس و سلطنت بر ضربه نخستين کرد، عوض را سلطنت و آمد، شاه رضا

 حترجي دانستندمى الئيک را آن که جمهوريت بر را اسالمي سلطنت باز علما اينجا در. شد مطرح جمهوري

 ودب اين. بود مقبوليت و عرفي مشروعيت نوعي داراي مفهوم اين علما، ذهن در که است اين مقصودم. دادند

 که است الس پنجاه يا شده سرنگون سلطنت که است سال اندي و سي که حاال بنابرين. فدائيان به رسيد تا

 با. است بوده ريبيغ امر فدائيان توسط اسالمي سلطنت پذيرفتن که کرد تصور نبايد شده، حيثيت بي سلطنت

 عموليم هايطلبه چون. نيامد ذهنشان به اسالمي سلطنت براي جايگزيني چيز آنها کنم، عرض بايد حال اين

 مهوريتج به را خود توانستند نمي هم سياسي تفکر نظر از اًثاني. بودند اطالع بي فقه بنياد از اوالً. بودند

 تاتورکآ جمهوري با را جمهوري ايران مردم بيشتر. باشد مطلوب توانست نمي آنها نظر از نظرم به که برسانند

 .نبودند آن طرفدار که پيداست و شناختند

 ساسا مانيفست اين از هاييبخش در است، اسالمي سلطنت که هاآن حکومتي مطلوب مدل به توجه با* 

 حق مجلس که شده عنوان حتي و رفته سئوال زير شورا مجلس همچنين و آن مشروعيت و مشروطه
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 و دهش تاکيد انتخاب آزادي بر حال عين در اما. باشد داشته مشورتي جنبه بايد فقط و ندارد گذاريقانون

 است؟ توجيه قابل آيا دوگانه نگاه ناي. است شده عنوان مطالبي مطلب نماينده هايويژگي درباره

. اشتد هم نوري اهللفضل شهيد شيخ مقطع، يک در که بود تعارضي اين. نيست جمع قابل. باشماست حق

 مياسال ضد قوانين است ممکن مجلس اين که کرد احساس بعداً اما پذيرفت، را اساسي قانون و مجلس اول

 اورب اين به کم کم اما. کرد مطرح را اول طراز بحث همين براي و بود بينابين مرحله يک در. کند تصويب

 اين هب حلش شايد. بود متدينين اذهان در تعارض اين. نيست شدني مشروعه مشروطه، اين اساس که رسيد

 اسالمي، قوانين جاي به و شده وارد اسالمي هايحوزه در که اين حق مجلس آنها نظر از بگوييم که باشد

 هم امروز به تا مسأله اين. کند وضع قوانيني مواردي در که هست امکان اين اما ندارد، کند تصويب قانوني

 قانوني تصويب حق مجلس هست، اسالمي قوانين که جايي شد مطرح هم مصر در اخيراً حتي. است مطرح

 .ندارد را آن برخالف

 يا است دفاع و توجيه قابل نيفستما اين اساس بر دادند انجام که ترورهايي و فدائيان راديکال عملکرد آيا* 

 نه؟

 در آنچه .داشتند هدفي چه بردارند، راه سر از را ناصالح عناصر داشتند بنا که اين جز آنان دانم نمي دقيقا بنده

 با کردندمى تالش دادند،مى تشخيص نااهل مقطع يک در را کسي هر که است اين زد حدس توانمى ظاهر

 ابلق که بودند معتقد آنها رسدمي نظر به که بود فکري نااهل يک نمونه سرويک. بردارند راه سر از ترور

. دادند تشخيص نااهل را آراء رزم مانند کساني هم سياسي نظر از. شود برداشته راه سر از بايد و نيست هدايت

 به اقدام آن از تا کردند تالش هم مجلس در و بودند موافق آنان با هم هاملي از شماري مورد، اين در خوب

 مقاصدشان پيشرفت براي ابزار يک عنوان به بايد را آنان نظر از ترور رسدمى نظر به. کنند دفاع رسمي غير طور

 .کرد تعريف

 مسائل هدربار فدائيان کهاين به توجه با. است اوليه و خام خيلي شده اعالم هاوزارتخانه براي که هاييبرنامه* 

 در و نندک تکليف تعيين هاوزارتخانه همه براي که داشتند اصرار چرا نداشتند ايهتجرب هيچ اداريي و اجرايي

 دارد؟ وجود هم توجهي قابل نکات چه نظرتان به هاوزارتخانه براي هاآن شده ارائه هابرنامه

 نسازما يک داشتن با شرايط آن در جماعت اين حال هر به. دارد نشيب و فراز برنامه اين رسدمى نظر به

. داشتندن را باشند داشته مناسب طراحي يک هابخش همه براي که اين توانايي مخفي نيمه کم دست يا مخفي

 درست باال، از نه پايين، از اسالمي حکومت يک کردند تالش که است اين مهم کار، اين در من نظر از اما

 يحت. داشت وجود ادارات همه در بود آشکار ديني بي آنها از برخي که رضاشاهي تربيت نوع زمان آن. کند
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 ودب طبيعي جوان هايبازاري و طالب از متشکل گروه يک بنابرين. بود شده هم تقويت محمدرضا دوره در

 .باشد ساختار اين کردن ديني يعني امر همين روي عمدتا شانحساسيت که

 ماهنگه چندان برنامه اين محتواي با آن راس نه و بود جامعه بدنه به فدائيان نگاه که معتقديد شما کهاين* 

. ددار اختصاص هاخانهوزرارت وظايف و دولت ساختار به فدائيان مانيفست از زيادي حجم که چرا نيست

 حقيقت در. کردندمي توجه مردمي هايحرکت و نهادها به بيشتر بايد بود بدنه به معطوف هاآن نگاه اگر

 ومتحک اندکرده تالش مانيفست اين در و بودند وقت حکومت عملکرد منتقد فدائيان که گفت توانمي

 از اسالمي حکومت يک کردند تالش» فدائيان که معتقدند اساسي چه بر شما. کنند ترسيم را خود آرماني

 ؟«کنند درست باال از نه پايين،

 کاري ينهاا. تندخواس مي المسلمين اخوان که بود چيزي آن شبيه چيزي خواستند مي فدائيان آنچه من نظر به

 هک است وضعيتي اين. است شرعي احکام اجراي مهم آنها براي ندارند، باشد چه حکومتي نظام که اين به

 هب کدام هر فدائيان، هم و ها اخواني هم. گرفت را دنبالش قطب سيد بعد. کرد طراحي پاکستان در مودودي

 جمهوري که اين. نداشتند آن باره در خاص نظر و باره در تفکر و سياسي نظام اصل به خود خاص داليل

 اجراي هب فقط آنها نبود، مشروطه انقالب مشکل هم، شان مشکل. اسالمي سلطنتي مشروطه يا باشد اسالمي

 .دانستند مي اسالمي دولت تحقق معناي به را آن تحقق و انديشيدند مي شرع احکام

 بخشي در هک جايي تا است رويايي گفت بتوان شايد يحت و گرايانهآرمان بسيار برنامه اين رويکرد و نگاه* 

[ است برنامه اين در شده طرح دستورات منظور] گذشته دستوارت اجراي با خدا ياري به ايران: » آمده آن از

 داشت؟ تبعاتي چه فدائيان براي خام و آليستيايده نگاه اين. «بود خواهد جهان بهشت

 شهيد ايهسخنراني. داشتند هم آن از پس اندکي و انقالب نزديک تا ونروحاني از بسياري که بود رؤيايي اين

 اديور اگر کردندمى فکر همه. کنيد مالحظه داشته نگاه ساواک که را ديگران يا طالقاني مرحوم يا نژاد،هاشمي

 هاآن دست حکومت اگر يا. رودمى بين از فسادها همه. شوندمى هدايت همه باشد، آنها دست تلويزيون و

 مداهللبح البته. داشت وجود رؤيايي تفکر اين. ديگر مسائل از بسياري و بود نخواهد هم معتاد يک باشد

 که نبود چيزي آرمانگرايانه، شما قول به يا رؤيايي نگاه آن اما شده، رعايت حکومت اين در امور از بسياري

 .اندفهميده همه حاال را اين. کرد محققش بتوان سادگيبه

 حکومت برنامه که ايدکرده تاسف اظهار «ايران سياسي ـ مذهبي هايسازمان و هاجريان» کتاب در شما* 

 دنبال ديشهان آن اگر معتقديد و نشد دنبال رفت،مي انتظار کهچنان و بود شايسته که گونهآن فدائيان اسالمي

 دنبال کهينا از منظورتان. اشدب اسالمي انقالب براي مناسبي فکري تجربه توانستمي شدمي تقويت و شده
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 زا بعد که است اين منظورتان يا است انقالب از قبل ديگر مذهبي هايگروه و گروه اين خود توسط نشد

 رايب توانستمي دستاوردهايي چه برنامه اين که است اين ديگر سئوال شد؟مي توجه آن به بايد انقالب

 باشد؟ داشته اسالمي جمهوري

 ،سياست فلسفه از اعم سياست، حوزه در ما تأمل يعني. است تفکري هايجنبه همان له،جم آن از مقصودم

 ينهزم اين در مداوم بايد ما که است اين مقصودم. آن به مربوط حقوقي نظام و سياسي فقه و سياست علم

 اين ،تهران علماي حتي و علميه حوزه در که آن دليلبه. نيافت ادامه فدائيان کار االسفمع اما. انديشيديممى

. بود دهش خشک ايرانيان ميان در تفکر چشمه اساساً. نبود تفکر اين متدينين ميان در. نداشت وجود زمينه

 اشتباه گرا حتي کند،مى تفکر که آدمي. دانممى ممتاز کار يک انديشگي ديد از را فدائيان کار بنده، همين، براي

 گشوده راه رتفک با فقط که است ايحوزه در تقليد مقصودم. کندمى دتقلي صرفاً که است آدمي از بهتر رود،مى

 رساله هر مقدمه در ويژه به پهلوي، دوره سياسي رسائل در بوده، نظرم مورد باره اين در آنچه بيشتر. شودمى

 .امکرده بيان کتاب يا

 بارهدر نظري بحث چندان آن در و است مطرح نهادها و هاوزارتخانه وظايف بحث بيشتر فدائيان برنامه در* 

 نشده نقد زمان آن سياسي ساختارهاي آن در. ندارد وجود آن در... و سياسي مشروعيت حکومت، سياست،

 کردن يادهپ و دولتي نهادهاي وظايف سر بر بحث بيشتر حکومت شکل و کلي هايچارچوب پذيرش با بلکه

 مهم سياسي تفکر و سياسي انديشه منظر را نآ شما چگونه حال اين با. است جامعه در اسالمي موازين

 دانيد؟مي

 از هک گروهي هم آن کرد، فکر متفاوت گروهي يا کسي وقتي چون. است مهم کردن فکر متفاوت من براي

 آن براي بايد و دارد وجود مشکل جامعه اين در که پيداست درآمده، حوزه و بازار و مسجد و جامعه بطن

 سال زا بعد که بود مشکلي همان اين. شود حل بايد و هست مشکلي شدند متوجه اينها. انديشيد کرد، فکر

 ماش وقتي. روند مي باال پله پله را نردبان هميشه. شد داده حل راه آن براي و خورد رقم ديگر اي گونه به 18

 قدري شور،ک يسياس ساختار باره در بعد مرحله در توانيد مي باشد، ساده ولو گفتيد، را مطالب آن مرحله، يک

 1119 سال در تا داشت وا را فارسي الدين جالل که بود ها بحث همان کنيد، نگاه شما. کنيد فکر تر عميق

 که تيوق بود، داده جزوه اين به صدر بني بعدها اسم اين البته. بنويسد «عمل برنامه» عنوان با را مهم جزوه آن

 قضا از. بود اسالمي حکومت بحث زمينه پيش و شد تهنوش 1119 سال در آن اصل اما. شد تکثير پاريس در

. بود 11 ـ 11 سالهاي طي مراجع سياسي سخنان آن اساس اما بود، شده توجه ساختار به بيشتر هم آن در

 ديگران از رنظ يک از فدائيان. کند مي باز را راه فکر، اين کرد، فکر متفاوت کسي وقتي که است اين مقصودم
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 ليم بحث نفت، نهضت در بود؛ سياسي نظام اصل باره در پرسش مشروطه در ردمک عرض. بودند جلوتر

 کارهاي .است تفکر ماند مي باقي آنچه ميان، اين در. داشتند قرار دو اين ميانه در آنها اما بود، مطرح نفت شدن

 تاريخ و بسترها و ها زمينه هم تفکر. دارد را خود خاص تاريخ و خورد مي رقم ديگر اي گونه به سياسي

 .دارد را خود خاص

 وزهح نظام اصالح پيشنهاد و روحانيت مرجعيت، درباره هم بحثي «طبقات عموم اصالح طريق» بخش در* 

: آمده شبخ اين در. است رفته سئوال زير بروجردي اهللآيت مرجعيت کنايه به آن در رسدمي نظر به که شده

 به...[ ] ندارند را مقام اين صالحيت و بوده روحانيت و مرجعيت لباس در که کساني بايستي تقليد مراجع»

 اي» عنوان با هم پاياني بخش در.« آورند بيرونشان روحانيت مقدس صفت و لباس از و نموده معرفي جامعه

 قرار هم الماس مرجعيت پيغمبر مستند و منبر بر و محراب در اگر! وفابي اي تو:» آمده چنين «بگو راست بشر

 اسالم فداکاران و سوختگاندل با و يودي ترمهربان و گرفتي تماس بيشتر اسالم دنياپرست شمناند با گرفتي

 براي که حديبه نمودي، مخالفت و درشتي خدا اوليا و اسالم کشيدهرنج و سوختهدل و فداکار علماي و

 و يتروحان عناوين از دخو دنياي منافع حفظ خاطر به اسالم، دشمنان از کردن پشتيباني و هاآن با جنگيدن

 بروجردي اهللآيت عبارت اين در آيا «نمودي استفاده خدا دين و اسالم سوختگاندل آن عليه بر هم اسالم

 شانيکا اهللآيت «فداکار علماي» از مراد و فدائيان اعضاي «اسالم سوختگاندل» از منظور و نيست خطاب مورد

 داريد؟ بروجردي اهللآيت با فدائيان علني ياربس رويارويي اين از تحليلي چه شما نيست؟

 بسيار ساريخوان اهلل آيت مثل مرجعي با روابطشان عکس، به بلکه نبودند، مرجعيت عليه اسالم فدائيان کل در

 مشي هب نسبت اما. کند مي تاييد را مطلب اين گفته بدال مرحوم آنچه جمله از خاطرات از بسياري. بود خوب

 بروجردي هللا آيت که روشي بودند، تند انقالبي آنها. بودند منتقد داشتند، تامه مرجعيت که بروجردي اهلل آيت

 کساني يسو از بارها امر اين داليل. نداشت موافقت فدائيان روش با بيتا هم و شخصا هم ايشان. نداشت قبول

 دآخون شاگرد خود که اين اب بروجردي اهلل آيت مرحوم. است شده بيان اند،بوده رويدادها آن به نزديک که

 سازگاري سر تند هاي روش با اما بود، مشروطه دوره انقالبيهاي از نوعي به و خواهمشروطه و خراساني

 يگرد نکته. نکرد دفاع ترور از گاه هيچ و کرد دنبال هم امام بعدها که است روشي اين بنده نظر به. نداشت

 تادهايس بود شده پذيرفته مشروطه در آنچه و اسالمي لطنتس روي بروجردي، اهلل آيت مرحوم که است اين

 شاه هم شاه و است شيعه کشور که تئوري اين. پسنديد نمي باره ين در را فدائيان افراطي رفتارهاي و بود

 نيست اين معناي به اين ديگر طرف از. بود شده تضعيف گرچه بود، باقي خودش قوت به هنوز است، شيعه

 حثب بايد خودش جاي انقالبي و سياسي تحول يک در روش آن است، نادرست اند کرده انفدائي آنچه هر که

 الفمخ که را مجلس نمايندگان از بسياري حتي و کرد ملي را نفت آراء رزم ترور بگويد کسي شايد. شود
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 تجعيمر اما. کردند قيام گيري رأي وقت کرده شدن ملي موافق حتي و ساکت بودند، نفت صنعت شدن ملي

 نيست دبعي البته. نداشت قبول را ترور و افراطي رفتار نوع اين داشت، خودش که اصولي اساس بر شيعه،

 که بود ينا بروجردي اهلل آيت ديگر نگراني يک شايد. کردندمي خراب را مرجعيت با را فدائيان رابطه کساني

 اسالم، فدائيان کنم عرض بايد کلي طور به. کند تقويت را ها ايتوده و کرده متزلزل را سلطنت رفتارها اين

 تحوالت از آنان که تأثيري روي هنوز. بودند شيعي هايآموزه از برخي با اخواني انقالبي هاي روش از تلفيقي

 ديگران روي کردند، باب ها چپ و کمونيستها ايران، در که هم ترور. است نشده کار درست داشتند، مصر

. اشتد را وضعيت همين داشت چپ هاي گروه تند عبارات به زيادي شباهت هم آنها ادبيات. بود گذاشته اثر

 حرف نهاآ با بشود سادگي به که نبودند راهي سربه هايآدم نيز آنان دشمنان که داشت توجه بايد حال عين در

 يجا تاريخ سطح، يک در. کرد مي عمل آنها خود مثل بايد ناچار شد، مي رو رودر کسي اگر که چيزي زد،

 خواهي هک است رويدادهايي تاريخ آيد؛ مي پيش نظر اختالف خيلي هست، اگر يا نيست ناحق و حق از بحث

 .کنيم بررسي آن از بعد و دوره همان در را آثارش بايد ما و افتاده اتفاق وار زنجيره و نخواهي
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 0118 سال در بامبرگ به سفر گزارش

 جعفريان رسول: نويسنده

 1151/  11/  15: سايت روي انتشار تاريخ

 

 تا) آنها نآخري و بود شناسي صفويه المللي بين کنفرانس چهارمين در شرکت براي که سفر اين در: خالصه

 .بودند هم ايراني دوستان از چند تني( زمان ينا

 سفر باره در 1118 تيرماه در که ديدم را گزارشي. بودم سابقم هايتقويم از برخي بازبيني مشغول روزها اين

 .بيايد کسي کار به شايد کردم فکر. بودم نوشته بامبرگ به

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 و بامبرگ شهر به رفتن هدف. شدم برلين وارد ايرايران هواپيماي اب بامداد 9/1 ساعت 1118 ماه تير 5 روز

 از بعد. ودشمي برگزار آلمان در بار اين فراگنر آقاي کوشش به که بود صفويه کنفرانس چهارمين در شرکت

 هايلبهط از الدين صباح شيخ آقاي. شدم شهر اين وارد برلين وقت به بامداد دقيقه 80/1 ساعت پرواز ساعت 9

 گفت يرمقدمخ الدينصباح آقاي. بودند آمده فرودگاه به رايزني کارمندان از نفر يک با اينجاست مقيم که ترکيه

 زنراي. است خارقاني آقاي ايران سفير. آمديم رايزني به است راد نامش که شده ياد کارمند با ما و رفت، و

 اول اهنگ در. اينجاست است سال سه قريب عجالتاً که است دواني علي آقاي بزرگ فرزند رجبي آقاي جناب

 رخالفب شدم که پياده. آمد خرم و سرسبز نظر به اروپا نقاط ديگر مثل ديدم، را برلين هواپيما پنجره از که

 ايزنير ساختمان به تا کشيد طول ساعتي نيم. يافتم قشنگ و زيبا خيلي را شهر داشتم، رم از که ايخاطره

 !شودمي چه ببينيم بمانيم. نيست سيک و است صبح هنوز. آمديم

 رجبي آقاي جناب خدمت در پايين. شدم بيدار در صداي با ناگهان که برد خوابم دقايقي صبح 5 ساعت

 آمده انآلم به سپس و بوده شوروي سابقاً وي. آمد هم ايزدي سيروس آقاي. کرديم صحبت دقايقي. نشستم

. داندمي رهبري معظم مقام و انقالب و امام به القمندع را خود. دارد مخصوصي فکري هايگرايش. است

 يآلمان هم زنش. است کرده ترجمه فارسي به که را برتلس ادبيات تاريخ جمله از دارد متعددي هايکتاب

 سمت هب زده قدم آنجا از. بود بسته دوشنبه روز که رفتم شهر موزه ديدن به رجبي آقاي خدمت در بعد. است

 افتاده هاستانپروت دست بعداً اما اندساخته کاتوليکها. است زيبايي بسيار کليساي. آمديم دام بزرگ کليساي
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 داشت دتأکي رجبي آقاي. است شگفتي کشور. شد آلمان وضعيت به راجع زيادي گفتگوهاي راه بين. است

 ات شودمي شتال خيلي اخير هايسال طي اما است داشته نگه را جامعه اين ديني و مذهبي اخالق هنوز که

 يا. مرد سه با زن يک. شودمي تبليغ خاصي ايگونه به خانوادگي هايزندگي اخيراً. بپاشد هم از جامعه

 حزب دبير. اندکرده تظاهرات باز همجنس نفر سيصدهزار دويست حدود هم قبل روز چند. برعکس

. اندکرده اظهار کرده جرأت هاخيلي بعد. است بازهمجنس که کرده اعالم است حاکم حزب که هاسوسياليست

 نانز ميان در هم بازيجنسهم. کند اعالم هم پاپ که برسد روزي اميدواريم که است گفته آنها از يکي حتي

 يرزمينز در که پادشاهان از برخي تابوت. بود عالي و بزرگ بسيار کليسا ارگ. است زياد بسيار مردان هم و

 شانتعداد که دارد قرار زيرزمين در نيز شاهان قبور. شودمي نگهداري کليسا حواشي در اندشده دفن کليسا

 دارينگه آنجا در شده خشک هم قديمي گل هايدسته گاهي. هست هم آنها کودکان قبر حتي. است زياد

 نام با شگاهفرو يک آن کنار. بياوريم رايزني به گرفته غذا تا رفتيم الرضا رستوران به غذا براي ظهر. شودمي

 ورانرست يک هم آن انتهاي. بود ايراني بود آنجا در خوراکي که اجناس تمام. بود ايراني خانواده يک از گيالن

 ظهر تمام .کرديم گفتگويي و نشستيم آنجا دقايقي. فروختمي و کردمي درست خودش معموالً که بود ايراني

. گفتمي اينجا در هايهودي نقش درباره هم قدري. گفتمي اينجا در هايشتجربه از رجبي آقاي ظهر از بعد

 قربانيان ياد به را سنگ هزار سه دو صورت تا داده هايهودي به دولت شهر مرکز در هم بزرگي زمين يک

 .کنند درست يهود

 هم را بزرگ هايدرخت. کارندمي درخت اجباري طور به آموزاندانش. است غريبي امر برلين سرسبزي

 يابانخ يک روي که ديدم را اپل ماشين ساختمان. شود کاشته درخت يک جايش آنکه به مشروط فروشند،مي

 نستو يک روي که ديديم هم رستوران يک. اندساخته عظيمي ساختمان پل روي. زده پل است اتوبان که

 انداختهس هيتلر زمان که است برلين فرودگاه ساختمان هم دنيا ساختمان بزرگترين. است شده ساخته بزرگ

 روي هوا گرماي شدت. است بلند و عميق حال عين در و دراز بسيار. است مانده بالاستفاده اکنون و

 باوقارتر و ترنسنگي قدري مذهبي زنهاي. آيندمي بيرون ايزننده بسيار وضع با گذاشته تأثير زنان و هاتوريست

 که ندک اعالم تواندمي صورت اين غير در بدهد، مالياتي اجبار به بايد است مذهبي کسي هر اينجا در. هستند

 .ندارد ديني

 از بفروشيکتا اين. رفتيم انديشه سراي کتابفروشي به ايزدي سيروس آقاي با همراه ظهر از بعد پنج ساعت

 جالب فاقاتات از. است بوده تهران در اکثريت فدائيان کانديداي ايزدي، آقاي گفته به که است رئيسي حشمت

 اصفهان زندان 11-18 هايسال که بود اصفهان توده حزب هايبچه از که ديدم را اديمر علي که است آن

 ار خدا حاال اما: گفت. گفتمي راست هاموقع آن گفت. پرسيدم او از. کردمي مسلماني اظهار هاموقع آن. بود
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 زن و مادرت شپي برو که کردم نصيحتش. داشت را قديم تعادل عدم همان. دارم قبول آن فلسفي معناي به

 ده دحدو. بود زياد هم ايران چاپ هايکتاب. بودند هم ديگر کمونيست چندين. شوي متعادل قدري تا بگير

 کليساي ديدن به کندمي کار رايزني در که مرادخان آقاي با بعد. کردم خريداري يورو 99 قيمت به کتاب

 کوچک موزه يک صورت به را آن صورت همان به و شده تخريب جهاني جنگ در که رفتيم شکسته

 هاييکسع اساس بر. اندگذاشته تماشا براي هاييشيشه در کليدها و هانسخه و قديمي اشياء برخي. انددرآورده

 زيلهزيگ ميدان آمديم بعد. دارد عظمت خيلي مانده که مقدار همين اما است شده ويران کليسا از نيمي بود که

 دحدو. بزنيم قدم شديم وارد يکي در. است پارک آن طرف چند. گويندمي هفرشت ميدان را آن هاايراني که

 يا زدندمي حرف هم با نشسته مادرزاد لخت اکثريت. بودند درآورده را هالباس زن شايد و مرد چهل سي

 گيريفتابآ بهانه به اينها. عابرين از نه و کردندمي حيا همديگر از نه. نبود آنها تن لباسي هيچ. بودند خوابيده

 گپ هم با دختر و پسر جوان نفر 80 حدود يک هم شکسته کليساي کنار. بودند کرده پهن را خود بساط

 مانند تاج يک عقب به جلو از سر وسط تراشيده را خود موهاي و داشتند عجيب هايلياس همه. زدندمي

 و هاقيافه خيلي. گيرندمي پول کرده تميز را ماشين شيشه. ايستندمي هاسرچهارراه معموالً اينها. بودند گذاشته

 .بود عجيب...  و موهارنگ

 در را او قبل ساعتي که ديدم را سرافراز آقاي آنجا نزديک. آلمان قديم مجلس رفتيم باز اول روز همين عصر

 شد چاپ کيهان در که گفتم خميني آقاي براي من را شعر اولين گفت. بودم ديده انديشه سراي کتابفروشي

 ايران وضعيت به راجع. زديم حرف ساعت يک. بود معتدل چپ يک هم حاال و رفته توده حزب به بعداً و

 روي را ديوار محل سرتاسر. آمديم برلين ديوار ديدن براي سپس. بود معتدل هايچپ همه مثل. گفتم برايش

 از نماشي البته که اندکرده مشخص آجر با يا اندگذاشته زمين در آهن يک يا مثالً يعني. اندزده عالمت زمين

 و سيماني البته که آن قطر مترسانتيسي تا 80. مانده هم ديوار اصل متر 800 حدود. کندمي عبور آن روي

 يوارد پايين. بود آن روي از عبور امکان يعني. نبود عجيب خيلي. است شده کشيده فوالدي سيم آن داخل

 که هردارش قديمي ساختمان است بوده هيتلر هايگاهشکنجه گفتند که بود هايياتاقک زيرزمين غربي سمت

 .هست هم هنوز است، بوده ديوار همين کنار

 امبورگبراند دروازه سمت به رفتيم مجدداً. است شلوغ خيلي ظهر از بعد مخصوصاً روز سال وقت اين در اينجا

 .شودمي ديده هدرواز باالي بر اسب چند. هست آلمان ايسکه هايپول روي آن عکس

 قسمت به. است عظيمي بسيار کتابخانه. رفتيم دير صبح. رفتم برلن ملي کتابخانه به ماه تير 10 شنبهسه امروز

 کارتي هيچ بدون. کردم ميکروفيلم تقاضاي و ديدم که ببينم خواستممي را نَسَبي کتاب. کرديم مراجعه خطي
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 سانسکريت فارسي عربي نسخ جاهمان. ديدم را نسخه چند. مرفتي هانسخه مخزن داخل تا و دادند راه را ما

. اشتد خوبي برخورد خيلي. بود مسئول نوشت برايم رتقويمم د سطري چند که هم پيرمردي و بود غيره و

 ايشايسته ککم که بود بنده با است رايزني محلي کارمند و اينجا مقيم و دکتري دانشجوي که رستگارفرد آقاي

 .بود

 سوار رتأخي دقيقه پنج با ساعت سر. گرفتم هامبورگ شهر براي بليط يورو 11 با ظهر از بعد 9/1 تساع براي

 آقاي نام با معماري دکتري دانشجو يک. شدم پياده هفت ساعت در هامبورگ اصلي ايستگاه در و شدم

 1111 سال در که تاس ساختماني مرکز. آمدم هامبورگ اسالمي مرکز به او همراه. بود آمده دنبالم ميدانچي

 ايشان اگوي. است شده تأسيس بروجردي اهللآيت معنوي و مالي حمايت و هامبورگ مقيم ايراني تجار همت با

 بناي .است چنين الحق که باشد هامبورگ نقطه بهترين در مسجد بود کرده توصيه و بود داده تومان هزارده

 بهشتي آقاي 115 سال در. محققي آقاي جاي به بود مدهآ بهشتي آقاي 11 سال گويا. کشيد طول 11 سال تا آن

 دم،مق آقاي سال يازده. اندبوده اينجا خاتمي محمد سيد و شبستري مجتهد محمد مدتي. برگشت ايران به

 اکاناد قبالً که اينجاست شب حسيني آقاي است سال چند حاضر حال در و انصاري محمدباقر سال هفت

 تهگرف آکادمي يک امتياز اخير سال دو طي و شده افزوده آن انتهاي به تمانيساخ انصاري، زمان. است بوده

 اينجا به مرد، 39 سال که هم فالطوري عبدالجواد شخصي کتابخانه. کندمي آموزشي و پژوهشي کار که شده

 .نوشت خواهم مرکز درباره هم باز. است انجام حال در هم او ناتمام و ماندهعقب کارهاي و شده منتقل

 ديلمقاني هنامب نام به هامسجدي از يکي با بعد. کردم صحبت نوربخش و نسبحسيني آقاي با ساعتي دو يکي

 غروب بعر و ده ساعت اينها. برگشتيم که بود شب نصف يک حدود ساعت و رفتيم بيرون زنيگشت براي

 .است آفتاب

 نسبنيحسي آقاي رفتم پايين. کرد کار به عشرو اينجا تقريباً که بود 9/5 ساعت تيرماه 11 چهارشنبه روز صبح

 مرا که مخواست ايشان از راه در. بروم بامبرگ بليط خريد براي اينجا کارمندان از يکي همراه که داد پيغام. نبود

 بخشي. ختفرومي ايراني غير و ايراني چيز همه که بود جايي بهار فروشگاه. ببرد ايراني کتابفروشي يک به

. ريدمخ نداشتم که جديدي هايکتاب. بود فروشنده بيشتر اندکي يا ساله 10 جواني. بود نوار و کتاب هاآن از

 اًعمدت که ديگر اثر چند و شفا الدينشجاع از سال چهارصد و هزار از پس کتاب کافر، يک خاطرات جمله از

 .است 13 سال رکشتا درباره انصاري مسعود دکتر از هم يکي. است اسالم و روحانيت و انقالب عليه

 اهلل شاءان کنم حرکت 11 ساعت صبح فردا که کردم تهيه بليطي. رفتم قطار ايستگاه به بليط خريد براي سپس

 به ستيمنش نوربخش و شب حسيني آقاي با باز برگشتن از بعد. بود خواهم بارمبرگ در ظهر از بعد 1 ساعت
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 اب هم ايکتابچه. ديديم که اندکرده درست اسالمي مرکز هايفعاليت از ايدقيقه 80 فيلم يک. کردن صحبت

 نسخه يک که شده چاپ انصاري محمدباقر آقاي زمان «هامبورگ اسالمي مرکز و مسجد تاريخچه» عنوان

 نوع و هسابق دليل به اسالمي مرکز اين که است آن حقيقت. ديدم هم را مرکز فعاليت ساالنه گزارش. گرفتم

. شوندمي جمع نفر 800 حدود جمعه روزهاي گفتند. کند اثر هامبورگ شيعه و سني در است توانسته رفتار

 ارکم هزار هفتاد حدود که هم بزرگ بسيار فرش يک. هست غيره و عيدفطر و محرم براي ساليانه هايبرنامه

. دانکرده پرداخت اينجا تجار را آن پول. اندآورده کشتي با و اندبافته اراک در که است مسجد کف بوده،

 يهنشر چندين مرکز. است بوده مؤثر سنت اهل جذب در خيلي که بوده اخير سال دو طي هم قرآن مسابقات

 .است جمله آن از فارسي به بشارت و آلماني به الفجر که دارد

. اشدبمي آن اطراف در قيمت گران هايساختمان از بسياري که است الستر درياچه کنار درست اسالمي مرکز

 هب بزرگ هايکشتي که اندزده آن روي عظيمي معلق پل يک که گذردمي شهر ميان از هم الب زرگب روخانه

 طرح واقعاً که اندزده رودخانه زير ديگري بخش در کيلومتري 5/8 تونل يک. کنندمي عبور آن زير از راحتي

 .اندکرده اجراء عظمتي با

 ديدن براي رفتيم و آمد يلمقاني آقا بعد. کردم آلستر درياچه نزديکي در گردشي 3 ساعت چهارشنبه روز عصر

! آلمان جنوب شراب براي بود جشني آن جلوي. رفتيم شهرداري زيباي بسيار ساختمان سراغ به ابتدا. شهر

 زده دور را آن. است جالب و عظيم بسيار شهرداري ساختمان. بودند مشروب خوردن مشغول زيادي جمعيت

 رابش خداي مجسمه آن ورودي در که است زيبايي و بزرگ بسيار رستوان تمانساخ زير در آن سمت يک در

 از را مشروب اگر. است آويزان انگور شکمش و گردن و سر روي که است توپل آدم يک شده، گذاشته

 ناي بناي براي همتشان و صنعت و زن ديگرش نصف است، رفته زندگيشان نصف بگيرم هااروپايي

 بيرون شهر از. است بوده هادوره برخي در تنها و است معدود ايران در مانندش که است عظيم هايساختمان

 لسلهس يک مثل است، ايراني هايفرش انبار محل که داد نشان را زيادي هايساختمان. اسکله سمت به رفتيم

 کي هامبورگ شهر واقع در. غيره و مسکرزاده رهبر، فرهاديان،. بود ايراني اسم يک کدام هر دور که آپارتمان

 دنيدي که رفتيم معلق پل روي بعد. دارد وجود عظيم هاياسکله آن مختلف هايبخش در و است بندري شهر

 يک و ديديم را اليزه هتل آن از پس. کرديم صرف بود ماهي که را شام رفته، رستوران يک به آنجا از. است

 است، خلوت خيلي حاضر حال در البته و ودب رستوران آن 81 طبقه که رفتيم ديگري هتل. خورديم قهوه

 ستا هامبورگ اسالمي مرکز که استراحتمان محل به گذشته خيابان چند از انتها در. است هفته وسط چون

 قرون اواخر که عظيم هايساختمان براي بلند همت اين بداند که بود جالب هم رجبي آقاي براي. آمديم
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 دهکر مطالعه امخريده که را هاييکتاب قدري اتاق در. چيست ستا شده ساخته جديد قرون اوائل و وسطي

 .شاءاهللان. شوم بامبرگ عازم بايد صبح فردا. خوابيدم

 کافر يک خاطرات کتاب خواندن مشغول. شوممي بامبرگ عازم. هستم قطار در هنوز که است 9/1 ساعت

 حاال و هشد کمونيست که است آخوند بچه يک خاطرات. است گذاشته سلطاني ميکائيل را اسمش که هستم

 هايعقده حاوي کتاب اين. است نوشته اسالمي جمهوري حکومت با مبارزه هدف به را خود قم زمان خاطرات

. کند بازي بزرگ و کوچک دخترهاي با خوب نتوانسته که است آن نگرانيش که مخصوصاً. اوست کوچکي

 ناي غرب مزيت بهترين و محدوديت اين ايران ديني نظام ديب مهمترين که دهدمي آزار را او خيال عقده اين

 دخترش دوست خانواده با دانشجويش پسر و آوردمي خانه به را پسرش دوست دخترش، اکنون که است

 و دانسلطانيه از که است قم هاياسحاق آل از وي ظاهر! است تصوير قابل را او فمنيستي حس. دارد رابطه

 ديگري قطار سوار شده پياده شهري در 9/8 ساعت است قرار. است کرده انتخاب را سلطاني نام همين براي

 .بشوم

 ناردينيبر آقاي و همسرش با فلور آقاي شدم پياده که قطار از. رسيدم بامبرگ به که بود چهار نزديک ساعت

 کي در و است هتل اقامت، محل بار اين. شديم هتل راهي و گرفتيم تاکسي يک. بودند آمده قطار باالي هم

 تلويزيون صفحه. شدم 199 اتاق وارد. شودمي برگزار شناسي صفويه محفل همانجا در کنفرانس سالن

 يک دشومي اتاق وارد که کسي که بود جالبي ابتکار. بود آمده آن مونيتر روي من نام کرده گويي آمد،خوش

 نماهقبل که بخوانم را عصر و ظهر نماز آمدم عجالتاً. «آمديد خوش ما هتل به. »باشد شده او به گويي آمدخوش

 .کنم پيدا را آن بزودي که کند خدا. قبله جهت دنبال بگردم بايد نيست همراهم

 و شد نروش هتلي محل. گرفتم بامبرگ شهر از اينقشه. شرقيجنوب سمت. شد مشخص قبله جهت تقريباً

 انمخ و بابايان خانم. آمدند شناختممي که ديافرا يکي يکي رفتم هتل درب به 9/9 ساعت. قبله جهت سپس

 .ديگر افراد و گل صفت آقاي دوستم طور همين. بابائي سوسن

 دانشگاه به اًاخير و بود قديمي بسيار که بود هادومينيکن به متعلق دير يک ساختمان در کنفرانس افتتاحيه

 هم اختمانس افتتاح کنفرانس، افتتاحيه کنممي فکر و بودند کرده بازسازي را آن است شده واگذار بامبرگ

 سرئي سپس و دادند ايعصرانه بعد. کرد اعالم را روز چند اين هابرنامه و گفت آمدخوش فراگنر آقاي. بود

 عمولم غذايي ترکيب نوع چند. عصرانه ميزهاي سر البته کرد، گويي آمدخوش هم وي و آمد بامبرگ دانشگاه

 از بيرون رد رستوراني به شام براي نهايت در و بوديم گفتگو مشغول هم بعد ساعتي. ساندويچي صورت به
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 يک. آمدم هتل يعني اقامت محل به که بود شب 9/10 ساعت. برگشتند بقيه. نبود عمومي البته که رفتيم دير

 .ردمک صحبت او با خيلي که کرده کار بخشيه نور به راجع است پاکستاني که امريکا در دانشگاه استاد

 عوتد و نوشته فراگنر به خطاب را آن و آورده دانشگاه از اينامه آمده اصفهان دانشگاه از که ميرجعفري ايآق

 نيومن که را کنفرانس چهارمين مقاالت مجلد امروز. شود برگزار اصفهان در صفويه کنفرانس پنجمين تا کرده

 شش جمعاً امروز. اندداده نسخه يک داشتيم مقاله که ما به. است يورو 108 آن قيمت. آوردند کرده چاپ

 بارهدر نفر يک. بود صفوي از بيش يا صفوي دوره نگاريتاريخ دربارة آن تاي چند. داشتيم سخنراني

 يوسف آقاي. شد هايياعتراض. کرد صحبت صفويه دربارة است قاجاري اثر يک که آن ديدگاه و التواريخرسم

 را او اطالعاتي هايداده برخي. بود اول او جواب.  story يا تاس history کتاب اين که پرسيد هم جمالي

 و اوحدي جمله از صفوي دورة هاينامه ساقي درباره هم نفر يک. دانندمي درست را آن برخي دانندمي غلط

. ردک صحبت صفوي عصر هايمجموعه و هاجنگ درباره هم بابايان خاتم. کرد صحبت قزويني عبدالنبي

 چسبيدل ناهار ظهر. بود کرده سخنراني آن دربارة هم قبلي کنفرانس در که داشت منظوم نامهحج هب هم اياشاره

 عصر و نيومن صبح جلسه مدير. شودمي آغاز کمکم جلسه که است 8 نزديک ساعت حاضر حال در. دادند

 که نفر يک .داشتيم سخنراني شيخ عصر مجموعاً. شد شروع هابرنامه 8 ساعت رأس. است بابايان خانم

 نوروز ربارهد يکي. بود ماوراءالنهر در شيعه ضد بر سني هايجدال دربارة بحثش اتفاقاً و نيامد بود نفر ششمين

 اتمام از بعد. بود هم ديگري هايبحث. کرد صحبت ايران در صفوي دولت و هند مغولي دولت بين در

 انجري آن در دانوب رودخانه از ايشعبه. ستا زيباي شهر. زديم شهر در سري گلصفت آقاي با هاسخنراني

 هاهخان از برخي در سر. است فراوان آنها روي مذهبي هاينقاشي است قديمي که دارد بزرگ کليساي دو. دارد

 توريست بامبورگ شهر. است تعطيل هارستوران جز به جا همه تقريباً 3 ساعت عصر. هست مذهبي آثار هم

 .برگشتيم اقامت محل هتل به که بود 5 حدود ساعت. است کرده حفظ را اشيقديم شکل هاکوچه. دارد هم

 يک. بود هم از جدا سالن دو يعني پنل دو در سخنراني چندين شد آغاز صبح 5 از هاسخنراني هم شنبه روز

. فتندگ سخن اصفهان مکتب دربارة رضوي سجاد و هندلت. داشت آدمخواري درباره بشير شهزاد هم سخنراني

 .برگشتيم و زديم گشتي. بيرون زديم گلصفت آقاي با ساعتي نيم ظهر ديکنز

 احمدي نزهت خانم ظهر از بعد. کرد صحبت صفوي دورة در موسيقي به راجع صبح هم جمالي يوسف

 ايشان ات کرد کمک خيلي بابائيان خانم بود اشنامهپايان خالصه که کرد صحبت صفوي دورة در وقف درباره

 .است مانده عصر امروز براي ديگر سخنراني چندين. کند شرکت بتواند
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 ميرجعفري آقاي يکي. شد انجام سخنراني سه شش، تا 9/1 ساعت از حال اين با. نرفتم را سخنراني دو يکي

 در شام 9/10 تا 1 ساعت از هم شب. بوديم کردن صحبت مشغول 3 تا 1 ساعت. بود اصفهان دانشگاه استاد

 استادي اب. کردم مشورت بودند که افرادي با قدري. خوردم ساالد فقط. بودم معذب اقعاًو. رفتيم رستوران يک

 نمجاهدي از اشپسرخاله خاطر به گفتمي بعد. است بوده طلبه قم در سال ده. شدم آشنا پورحاجت نام با

 تريدک تز. استاينج که است سال هيجده گريخته، خارج به نهايت در و بوده زندان در مدتي کرده، طرفداري

 از. گفت را قم دوره خاطرات از قدري. است نوشته آلماني به که است مدرنيسم و روحانيت دربارة هم او

. است نکرده فراموش را اعتقادش اما خواند،نمي هم نماز گفت. خوردمي جوآب هم حسابي بريده، چيز همه

 ستادا چندين که دارد شناسيايران حوزه يک ينجاا. است کردهمي کار فراگنر آقاي با بامبرگ دانشگاه در وي

 برگشتم 11 ساعت باالخره. بودند قضايا اين درگير آنها بيشتر روزها اين و کنندمي فعاليت آن در دانشجو و

 لورف آقاي اول. کنم آماده صبح فردا مقاله براي را خودم بالفاصله بايد نويسممي را سطور اين که االن و

 چه که نمک تحقيق قم در او دربارة بايد که سلطاني ميکائيل کتاب مطالعه از بعد. بنده دبع کندمي صحبت

 اين. شدم آشنا بوده هم خلق مجاهدين با که مشابه مورد با که است سفر اين در مورد دومين اين بوده، کسي

 ازمانس از طرفي از دبريدن اسالمي جمهوري از طرف يک از جالبند غيره و افشاري نادره مانند مرتدين قبيل

 .اسالم از مرکب صورت به و مجاهدين

 آنها نيس دانشجويان از يکي که گفتمي نيومن آقاي ديروز. است کنفرانس روز آخرين يکشنبه صبح امروز

 من نوبت بعد. کرد صحبت فلور اول صبحي. است بوده ناراحت سخت محمد حضرت جانشيني کتاب از

 مطالبي که آورد را کتابش. آمد هم پورحاجت آقاي. کردم صحبت صفوي دورة در استرآباد نقش دربارة که بود

 هايانسازم و هاجريان از نسخه يک. کرد اهداء تاريخ کتابخانه به را کتابش نسخه يک. دارد هم خرقاني درباره

. کردم داپي را ندها ورنر آدرس. رفتيم اتاقش به و رفتيم بامبرگ دانشگاه به هم با بعد. دادم او به را مذهبي

. رگشتيمب زنانقدم مجدداً. هستند آنجا در غيرايراني و ايراني چند که است ايرانشناسي مخصوص آنها ساختمان

 .است پاياني سخنران ديگر نفر يک او از بعد و کندمي صحبت گلصفت آقاي لحظه اين

 سابقي آقاي منزل به آنجا. بوديم گلصفت آقاي با. آمديم فرانکفورت به شده قطار سوار 1 ساعت ناهار از بعد

. بوديم آنجا را شب. است نسب حسيني آقاي نظر زير و کندمي اداره را آنجا اسالمي دفتر که گرفتيم

 با هم اينجا و دارد ترکيه از زيادي تجربه ايشان. شد مختلف مسائل و علويان به راجع زيادي هايصحبت

 آمده فرودگاه به 18 ساعت. بود ما خريد تمام اين که رفتيم بازار به ساعتي يک دوشنبه روز صبح. ترکهاست

 خانهکتاب براي التين و فارسي کتاب تعدادي سفر دستاورد. برگشتيم ايران به دقيقه 99/8 ساعت پرواز با و

 .بود ايران و اسالم تاريخ

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1362 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1362
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 السالم عليه علي امام خالفت عصر غاليان باره در روايت چند بررسي

 جعفريان رسول: نويسنده

 1151/  11/  81: سايت روي انتشار تاريخ

 

 قدن به مقاله اين. است شتهدا وجود السالم عليه علي امام زمان در غالي جريان روايت چند اساس بر: خالصه

 .است پرداخته روايات اين

 :چکيده

 سّالمالعليه ـ علي امام خالفت عصر در غاليان که است اين غلوّ جريان پيدايش به مربوط هايبحث از يکي

 اين اب برخورد در امام که دارد آن از حکايت اعتنا، قابل سند فاقد اما مشهور روايتي باره اين در. آمدند پديد ـ

 مقاله ينا در آنچه! سوزاند آتش در را همه نپذيرفتند، را توبه به دعوت وقتي و داده توبه را آنان ابتدا جماعت،

 که دهش داده نشان مقاله اين در. است شده نقل باره اين در که است رواياتي متني و سندي بررسي است آمده

 بودن معقولنا نيز و ها نقل اختالف متن، در اباضطر و آشفتگي درست، سند نداشتن دليل به حکايتي چنين

 داهللعب پيرامون در که است مجعولي داستان حاشيه در داستان اين ديگر، طرف از. است نادرست آن محتواي

 .است آن بطالن بر ديگري دليل خود نيز اين و آمده پديد سبأ بن

 سبأ، بن اهللعبد ارتداد، غليان، ـ، السّالمعليه ـ علي امام: واژگان کليد

 مقدمه

 ببس خود سهم به که است شده خطايي منبع و شده نقل متقدم متون در پراکنده طور به شگفتي مدعاي

 يشمار اساس بر که است چنين حکايت. است شده غاليان و غلو تاريخ در واقع خالف تصور يک برآمدن

 از هدف که گزارش اين. شدند ظاهر مدائن در غاليان از شماري ـ السّالمعليه ـ علي امام روزگار در نقلها از

 همين خاطر هب دقيقا است، تشيع گذاريپايه در غاليان نقش بر تأکيد و غلو پايه بر شيعه از تصويري ارائه آن

 تاريخي ظرن نقطه از بايست مي ترديد اين که است طبيعي. است بررسي مند نياز و ترديد محل باطل، انگيزه

 سند قدن اساس بر شده ارائه اينجا در که روشي. گيرد قرار بررسي مورد تاريخي، نقد ينوع گيري بکار با و

 هم و سند لحاظ به هم مزبور گزارش شود داده نشان تا است شده تالش زاويه، دو اين از و بوده محتوا و

 .نيست قبول قابل محتوا
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 آن از که است( ع) علي امام به بتنس خدايي صفات يا الوهيت ادعاي نوعي طرح اينجا، در غلو از مقصود

 آن با بشدت و شده تلقي کفر حتي و انحراف نوعي شيعه، امامان نظر از که ادعايي است، ناميرايي جمله

 .است شده مخالفت

 اسالم در غلو از سخن نخستين

 دهش خواسته آنان از صراحت به و بوده( ع) مسيح حضرت باره در غلو اهل مسيحيان مجيد، قرآن نظر از

 اآشن مفهوم اين با مسلمانان که پذيرفت توانمي بنابرين[ 131/  نساء. ]نکنند «غلو» خويش دين در تا است

 خداوند آنچه از باالتر خود، باورهاي در افراط و رويزياده از تا شده داده هشدار آنان به زمان همان از و بوده

 .کنند پرهيز کرده، بيان

 نوعي شود، هداد نسبت کسي به خدايي صفات از يکي عنوان به ناميرايي عاياد اگر پيشين، تعريف اساس بر

 ايجمله( ص) اهللرسول رحلت وقت در دوم، خليفه گفت، بايد صورت اين در. است شده مطرح غلو ادعاي

 درگذشت از پس تنها او که گرديد مدعي شده، لحظه آن در( ص) خدا رسول رحلت منکر و گفت غاليانه

 إنما يموت، ال و ،(ص) اهللرسول مات ما: گفت وي کهن مصادر نقل به. رفت خواهد دنيا از ،اصحابش همه

. است داده دست برو غش حالت تنها بلکه ميرد،نمي هرگز و نمرده او( 1/911: 1551بالذري،. )ةغشي هذه

 يف يقع کان ما اهلل و: عمر قال: است آورده چنين( ص) اهللرسول رحلت وقت در را خليفه گفتة سعد ابن

 او جز کسي من نفس( 801/ 8: 1550سعد، ابن.)أرجلهم و رجال أيدي فليقطعن اهلل ليبعثنه و ذاک إالّ نفسي

 .کرد خواهد قطع را مردمان پاهاي و هادست او و کرد خواهد مبعوث را او خداوند و نيست، پذيرا را

 ـ لمس[ و آله] و عليه اهلل صلى ـ اهلل رسول أن نظنّ عمر قال: است چنين شده، نقل او از که ديگري تعبير

 مرد نخواهد خدا رسول که است اين ما گمان( 9/11:  تابي:  مقدسي. )اهلل لوعد األرض يفتح حتّى اليموت

 داًأح أسمعن ال: گفتمي تمام حرارت با وي همچنين. کند فتح را زمين تمام خداوند وعده اساس بر کهآن تا

 اهلل و ليله أربعين قومه عن فلبث عمران بن موسي الي ارسلُ کما اليه ارسلُ لکنه و قدمات، محمداً أنّ يقول

 (801/ 8: 1550سعد، ابن. )مات أنه يزعمون أرجلهم و رجال ايدي يقطع الرجوأن اني

 ارروزگ آن در غاليانه باور نوعي ـ است درست آن از مضموني حال هر به که ـ باشد درست اگر تعابير اين

 است گفتني .است نداشته سابقه ـ السالمعليه ـ علي امام روزگار از پيش غلو که کرد ادعا نبايد اين بنابر. است

 اهللرسول به نسبت را دوم خليفه باور همين که شده ياد محمديه فرقه از المختاره الفصول کتاب جاي دو در که

 (111،810: 1110 مفيد،. )است دهش ياد آنان از غالت مصداق عنوان به و کرده مطرح (ص)
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 معمول يمعنا به غلو از نشاني ديگر دوم، خليفه نظر اظهار اين از بعد است، کرده تحقيق نويسنده که آنجا تا

 .نداريم خلفا عصر اسالمي جامعه در آن

 امما روزگار در مردم از بخشي ميان در فکري موج يک صورت به غلو کهاين درستي که است اين ما مدعاي

 هب مربوط شناسيممي غلو از جدي طور به چه آن عجالتا. نمايدمي بعيد باشد، آمده پديد عراق در (ع) علي

 .است بعد به مختار قيام از يعني هجري 11 سالهاي فاصله در بيشتر و اول قرن نخست نيمه از پس

 توانمي آن، از بعد چه ـ السّالمليهع ـ علي امام روزگار در چه حال آمد، پديد عراق در غلو چرا کهاين اما

 در. ردک تفسير و تحليل بود، کهن و متفاوت هاي فرهنگ با محيطي که عراق محيط که جنبه آن از را مسأله

 جودو فراوان غلوگرايانه هايانگاره بود، مسيحي و زرتشتي يهودي، فرهنگ آنها از بخشي که ها فرهنگ اين

 قرار هافهمؤل قبيل اين تأثير تحت مسلمانان طبيعي طور به شد، عراق وارد اسالم که زماني بنابراين. داشت

 سطح بلکه نبود، مواجه نيرومندي فرهنگ با ،(ص)اهللرسول زمان مدينه در اسالم ديگر، عبارت به. گرفتند

 داده ننشا را ـ آنان غلو جمله از ـ نصارا و يهود انحرافات و است کرده بيان قرآن که است همان آن علمي

 و هجرت از پس نخست سال ده فاصله در هم آن مدينه در بسيط فرهنگ يک وجود دوره اين در. است

 ودوج بر را راه فرستد،مي ايآيه چه خداوند ببينند بودند منتظر همه و شده نازل الهي آيات مرتب کهاين

 جريان ينا براي مناسبي بستر و تداش متفاوتي شرايط عراق اما بست، مسلمانان ميان در منحرف هايانديشه

 .بود فکري

 رتحض آن از غيبي اخبار مردم کهاين با ،(ص)اهللرسول زمان چرا که پرسش اين پاسخ در الحديد ابي ابن

 خپاس اين کردند،مي غلو ـ السّالمعليه ـ علي امام باره در اما کردند،نمي غلو حضرت آن باره در شنيدند،مي

 رستد سخن اين کهاين از بيش رسدمي نظر به. داشتند استوارتري ايمان و عقل صحابه هک کندمي مطرح را

 دوره در (ص) پيامبر نظارت حال عين در و آنان بودن بسيط و صحابه ذهني سادگي روي انگشت بايد باشد،

 اصرمع که هاييعرب با عراق غاليان ميان تفاوت: گويدمي درستي به ادامه در او. گذاشت آنان بر خود حيات

 شدر محل هميشه عراق طينت و بودند کوفه ساکن و عراقي افراد اين که بود اين در بودند،( ص)اهللرسول

 و دقت و فکر اهل خود نواحي اين مردمان. است بوده تازه مذاهب و عجيب اي فرقه و انحرافي هايگرايش

 هاکسري روزگار در آنان ميان در و بودند بمذاه درباره کردن طرح شبهه و عقايد و آراء در بحث و نظريه

 بود هاعراقي مانند حجاز مردم طينت نه که حالي در. داشت وجود مزدکي و ديصاني و مانوي مانند گرايش

 طبع خشونت و تکبر و خشکي داشت، غلبه ها حجازي اذهان بر آنچه. عراقي ذهن مانند حجازي ذهن نه و

 هيچ اسالم از پيش و بود اطراف نشينانباديه طبع به نزديک طبعشان نيز، طائف و مکه و مدينه ساکنان. بود
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 در گرتبدع ايفرقه ارائه و شبهه طرح براي موقعيتي نيز و نداشت وجود نظري صاحب و فيلسوف و حکيم

 (.91/ 3:1101 الحديد، ابي ابن.)نبود جا آن

 يا اشارات چه ـ السالم عليه ـ علي امام زمان در غلو پيدايش با ارتباط در که بپردازيم بحث اين به اکنون

 دارد؟ وجود تاريخي تصريحات

 :دارد وجود روايت دو زمينه اين در

 اول روايت

 تنپذيرف از امام، شهادت خبر شنيدن با مدائن شهر در غاُلت از گروهى آن که است اين روايت نخستين: الف

 .دادند ناميرايي و جاودانگي و هيتالو نسبت او به و کردند خوددارى حضرت آن شهادت خبر

 جُعفي يسق بن زَحْر از نقل به شعبي کرده، نقل مجالد نام به شخصي واسطه به الدنيا ابي ابن که روايت اين در

 خبر که بودم آنجا در و شدم مدائن عازم( ع) علي امام سوي از نفر چهارصد با من: گويد زَحر که است آورده

 برده، انآسم به دست سبائي وهب بن عبداهلل وقت، اين در. رسيد من به( ع) بطال ابي بن علي شدن کشته

 با را ربع کهآن تا ميردنمي علي. بعصاه العرب يسوق حتي اليموت که است کرده اظهار اکبر، اهلل گفتن با

 (. 801،811:1550الدنيا، ابي ابن. )براند اشچوبدستي

 اول روايت نقد

 :دارد وجود تأمل قابل نکته دچن روايت اين باره اين در

 صراحت هب که است کساني جمله از و شيعه دشمن فردي شعبي، آن راوي. است نقل اين سند مشکل نخستين

: عبدربه ابن ،1/911 دميري،: بنگريد نمونه براي] کرده گيريموضع خوانده، روافضشان که آنان، عليه بر

 بنابراين. اردد غاليانه افکار به آنان انتساب و شيعه عليه خبر علج براي جامعي و کامل انگيزه بنابرين و[ 8/890

 .کرد اعتماد وي به تواننمي مورد اين در

 کربال رد و پيوست امويان به بعدها ليکن بود، سپاه اميران از( ع) علي امام زمان گرچه قيس بن زحر کهآن دوم

. تاس کوفه اشراف هاي چهره ترين بدنام و بدترين از و او بيت اهل و ـ السّالمعليه ـ حسين امام قاتالن از

 ويداه حقيقت اين مختار و کربال قيام در کهچنان] هستند ضدعجم و ضدشيعه غالب طور به کوفه اشراف

 .است عادي امري عراق، در مختار ماجراي از پس ويژه به آنان، سوي از مطالب قبيل اين جعل و[ بود
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 وهب بن عبداهلل عنوان به نقل اين در که سبا بن عبداهلل ماجراي با آن درآميختن دليل به روايت اين کهآن سوم

 کامال[ فرماييد مراجعه بحث ادامه به آمده، ـ السوداء ابن منبع همان در آن از ديگري شکل در و ـ سبائي

 ينچن ـ که باشد درست کرده ثابت عسکري عالمه مرحوم که چنان آن اگر ديگر، عبارت به. است مشکوک

 ساختگي دباي نيز نقل اين بنابرين، است، ساختگي و جعلي کامال سبا بن عبداهلل به مربوط روايات ـ است

 اساس از و ايراني ضد و شيعه ضد همگي سبا بن عبداهلل باره در شده ساخته هايداستان کلي قالب. باشد

 .است آمده هم دنبال به و پيوسته صورت به منابع در و است ساختگي

 قصد روايت اين در واقع در. است آن جعل بر شاهدي اين و دارد ايراني ضد رنگ کامال روايت کهآن چهارم

 هچ بودند، نياورده هم اسالم هنوز حتي آنان اکثريت زمان اين شود، داده ايرانيان به غلو نسبت که است آن

 ليع است قرار که کنند وانمود اندخواسته نقل، اين جاعل زعم به غاليان، واقع، در. باشند غالي کهآن به رسد

 آشکار نقل اين در ايرانيان با دشمني ايجاد براي جعل انگيزه. بردارد زمين از را عرب و بماند( ع) طالبابي بن

 .است

 چنين ظهور است؟ شده نقل نفر يک از تنها عراقي چهارصد حضور با هم آن مهم نقل اين چرا کهآن پنجم

 از و باشد گرفته قرار مورخان توجهي بي مورد حد اين تا تواندنمي ظاهري، عظمت و منهدا اين با گرايشي

 .باشد شده واقع توجهيبي مورد کوفه اخباريان سوي

 دوم روايت

 ار روايت اين صدوق که اندآورده مرتدين با برخورد و ارتداد درباره را روايتي صدوق و کشي کليني،: ب

 ملج جنگ در بصره اهل از مؤمنان امير که زماني: است چنين کافي روايت. است دهکر نقل کليني از احتماالً

 رتحض آن با خود زبان با کرده سالم او بر آمده، وي نزد( هاکولي يا) زط مردمان از نفر هفتاد يافت، فراغت

 ندهب من کرديد، اظهار شما که نيستم چنان من: فرمود سپس. داد را آنان سالم پاسخ حضرت. گفتند سخن

 سخن از و نشويد نهي اگر: گفت حضرت. هستي همو همانا تو: گفتند و نپذيرفتند آنان. هستم خداوند مخلوق

 هايياهچ داد دستور حضرت. نشدند توبه به حاضر آنان. کشت خواهم را شما نکنيد، توبه و نگرديد باز خود

 .بست را هاچاه سر و ريخت هاچاه آن در را نآنا آنگاه. کرد متصل هم به را هاچاه پايين سپس. کردند حفر

 و شده ديگر هايچاه داخل دود وقت اين در. کرد روشن آتش نبود داخلش کسي که آنها از يکي در سپس

 .مردند آنان همگي

 ،است کردن روشن آتش و کندن چاه باره در هم آن که است کرده نقل باره اين در را متفاوتي روايت کشي

 :دارد فوق نقل با ماهوي تفاوت آن مقدمات در اما
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 بشار، بن موسي از حسين، بن محمد از يزداد بن محمد از دو اين و حامد بن عثمان و براني حسن بن محمد

 عمرو ام نام به عنزه از زني خانه در( ع) علي امام همراه که است کرده نقل پدرش از شريک بن عبداهلل از

: فرمود رتحض. هستي آنان پرورگار تو کنندمي تصور که هستند نفر ده هخان درب: گفت و آمد قنبر که بوديم

 ما که کسي و هستي ما پروردگار تو: گفتند گوييد؟مي چه :فرمود حضرت. آمدند. بياور خانه داخل به را آنان

 انآن. هستم شما مانند مخلوقي من نکنيد، چنين شما، بر واي: فرمود حضرت. دهد مي روزي و کرده خلق را

 حضرت توق اين در. نکردند قبول اما کنند، توبه خواستند آنان از و کردند تکرار دوباره حضرت. نپذيرفتند

 وشنر آتش آن در و کرده حفر را زمين تا فرمود حضرت. آورد را نفر ده او. بياور را کارگران: فرمودند قنبر به

 آتش درون را برخي اول حضرت آن. نکردند لقبو اما کنند، توبه خواست آنان از ديگر بار آنگاه. کردند

 (.101:1111 کشي،: )فرمود سپس. را بقيه سپس و انداخت

 منکرا شيئا أبصرت إذا إنّي

 قنبرا دعوت و ناري أوقدت

 !کنممي دعوت را قنبر و کرده روشن را آتش ببينم را منکري پديده وقتي من

 دوم روايت نقد

 :داشت توجه بايد نقد و تأمل محل عنوان هب را نکته چند نيز روايت اين درباره

: ملهج با آغاز در تنها و است سند بدون اليحضر من در اما است سند با همراه کافي در تنها نقل اين کهآن اوال

 لرج عن... است آمده سند انتهاي در زيرا است، مرسل آن سند نيز کافي در. است شده شروع. ابوجعفر قال

 و آمده آشوب شهر ابن مناقب در متفاوت قدري و سند بدون روايت، همين. جعفر ابي و عبداهلل ابي عن

:  رک ونيز ؛819/1: 1135آشوب، شهر ابن:  رک)  است شده روايت آن، باره در امام قول از هم اشعاري

 يآتش ببينم، منکري وقتي: فرمود حضرت که يافته شهرت که است شعري همان اين(. 815/ 89:  مجلسي

 .کنممي صدا را قنبر و ردهک روشن

 که) لمرس سند با روايت يک در تنها بايد مهمي، حکايت چنين چگونه و چطور گفت، بايد نقل اين باره در

 ديگر يعيش معتبر منبع هيچ در و باشد آمده( است سند فاقد ها،نقل ساير چون باشد، بقيه منبع تواندمي همو

 ارشاخب جزئيات حتي که زمان اين عراق چطور باشد؟ نشده کايتح سنت اهل روايي و تاريخي منابع نيز و

 کتاب در که است چگونه است؟ نداشته نگاه خود تاريخي حافظه در را مهم ماجراي اين است، شده ضبط
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 رخ آن امتداد در و جنگ از پس درست که حکايت اين آمده، جمل جنگ حکايات تمام که مفيد شيخ الجمل

 است؟ نيامده دارد، هم اهميت و داده

 ريشه اب طوايفي ـ کولي گروهي کهاين. کرد تأمل آن درباره بايد که دارد اشکاالتي نقل اين محتواي آنکه دوم

 ابي بن علي بار اولين براي و اند،نشده آشنا اسالم با هنوز که بصره اطراف در ـ نشيني کوچ زندگي با هندي

 شوند، مسلمانان خليفه الوهيت مدعي کرده، عبور مرزها همه زا و شوند غالي يکبار اند،ديده را( ع) طالب

 که ديدند چه( ع) علي امام از آنان که پرسدنمي خود از آدمي. است قبول قابل غير واقع در و بعيد امري

 و کرده جنگ وقت همان و رسيده بصره به امام تازه که است زماني اين شدند؟ او الوهيت به قائل يکباره

 .بود نرسيده بصره به پايش آن از پيش که حالي در. ستا شده فاتح

 چنين يک در تواند نمي ضعيف و مرسل سند با و نقل، يک اين با هم آن حکايتي، چنين آنکه نکته سومين

 يا نزد آتش همانا که شرعي مهم حکم چنين نيست روا ديگر، عبارت به. باشد اعتماد و اعتنا قابل مهمي امر

 .شود اثبات روايتي چنين با ها، ط ز از نفر هفتاد کردن خفه دود با

 بر ميان از صورتي چه به را کولي نفر هفتاد مسلمين، امام که کنيم تصور. است خبر اين بودن داستاني چهارم

 و چاه، يک در کردن روشن آتش آنها، سر بستن يکديگر، با آنها کردن وصل متعدد، هايچاه کند. دارد مي

 !جماعت اين شدن خفه و ديگر هاي چاه به دود رفتن بعد

 هب منسوب روايتي. است بحث محل خود آمده نقل اين در که نيز آتش به دادن عذاب آنکه نکته پنجمين

 در که اندهگفت برخي روايت، همين اساس بر. اهلل بعذاب التعذّبوا :که است آمده حديثي منابع در (ص) پيامبر

 تم،کش مي شمشير با را آنان بودم، من اگر: گفت و کرد اعتراض (ع) علي ماما بر عباس ابن مزبور، ماجراي

( ع) علي امام که آمده جايي در و(. 811/ 3:1111: طوسي) اهلل بعذاب تعذّبوا ال: فرمود( ص) خدا رسول زيرا

(. 1:1511/11، کثيرابن ؛31:1119/115عساکر، ابن: رک) کردند هم تعريف وي از و پذيرفته را او اشکال

 دليل موارد اين همه! کرد خفه دود با بلکه نسوزاند، آتش با را آنان امام که بود آمده باال نقل در کهآن شگفت

 .است اعتبار بي و مشکوک ماجرا که است آن

 اجرام که است آن نشانگر خود نيز حکايت اين به مربوط نقل چند همين ميان اختالف کهآن نکته ششمين

 ستا آمده تنها بلکه نيست، دود و چاه کندن از بحثي اساس در آشوب شهر ابن مناقب در. است ترديد محل

 (.1:1135/819 آشوب، شهر ابن! )انداخت مي آتش در آورده را آنها يکي يکي قنبر که

 :است توجه شايان نکته دو پايان در
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 رخدادهاي به حضرت آن اخبار ـ السالم عليه ـ علي امام روزگار در غالت ظهور داليل از يکي اندگفته: الف

 عنوان به آنها از معمول طور به که است مطالبي ديگر، عبارت به يا(. 110-111/  8:1191: کوفي ثقفي) آينده

 .شودمي ياد فتن و مالحم

. ستا ساختگي معموالً و بوده تأييد قابل ندرت به اخبار، قبيل اين که داشت توجه بايد نيز مورد اين در

 در غالت هورظ سبب غيبي اخبار کنيم باور که ندارد دليلي باشد، شده ساخته بعدها مطالب اين گرا بنابرين،

 .است شده ـ السّالمعليه ـ علي امام حيات

 از آنچه تمامي در که است اين دهدمي نشان دوره اين در را غاليان وجود صحت عدم که ديگري نکته: ب

 که يحال در ندارد، وجود غاليان عقايد به نسبت ايشان نقض از نشاني شده، نقل معتبر مآخذ در( ع) علي امام

 زا توانمي روشني به را مطلب اين. بود انحرافي افکار و روشنگري نقد اش،عمومي هاي رويه از يکي امام،

 .دريافت البالغهنهج

 پيدايش و بأس بن اهلل عبد درباره الحديد ابي ابن هايبافته که است اهميت حائز نکته اين بر تأکيد پايان در

 رد آنها درج با طبري بعدها و آمده پديد باره اين در دوم قرن از که است نادرستي هاينقل بر مبتني غلو،

 .است شده آنها رواج سبب کتابش،

 در لوغ پيدايش باره در ايتازه نکته هيچ کرده، اعتماد طبري شده ياد مطالب بر سخت که الحديد ابي ابن

 (.3 ،9/180: 1101 الحديد، ابي ابن: رک) ندارد است، سباء ابن باره در آنچه جز به ميرالمؤمنينا زمان

 گيرينتيجه

 فعال حضوري( ع) علي امام زمان در غاليان که سخن اين که گرفت نتيجه چنين توانمي گذشت، آنچه از

 توانيم غاليان وجود باره در آنچه. است دليل فاقد و مشکوک داستاني و اصل بي اما مشهور خبري اند،داشته

 و هجري اول قرن پاياني هايدهه در عراق فکري تحوالت طي و کربال حادثه از پس تنها که است اين گفت

 جاي خود در را افراطياني شيعي، مراکز از يکي عنوان به مدائن که پذيرفت توانمي البته. است دوم قرن اوائل

:  رک. )هست منابع در باره اين در اشاراتي کهاين کما اند،آمده پديد آنجا در زني غالياني بسا و بوده، داده

 يک عنوان به غلو جريان دوم قرن آغازين هايسال از که کرد تواننمي ترديد( 1/133 ،1113 بغدادي، خطيب

 .است داشته حضور عراق جامعه درون در سياسي ـ فکري موج
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 منابع

 .ق 1101 مرعشي، اهلل آيت کتابخانه قم، البالغه، نهج شرح الحديد، ابي ابن. 1

 .م 1550 تهران، محمودي، باقر محمد تحقيق اميرالمؤمنين، االمام مقتل الدنيا ابي ابن. 8

 الکتبدر بيروت، عطا، عبدالقادر محمد الکبري، طبقات بصري، هاشمي منيع بن سعد بن محمد سعد، ابن. 1

 1550 العلميه،

 .ق1135 عالمه، انتشارات قم، ، طالب ابي أل مناقب مازندراني، آشوب شهر ابن. 1

 1101 بيروت، العلميه، دارالکتب الفريد، العقد عبدربه، ابن. 9

 .ق 1119 دارالفکر، بيروت، دمشق، تاريخ شافعي، عساکر ابن. 1

 م1511 دارالفکر، بيروت، النهايه، و ةالبداي دمشقي، عمر بن اسماعيلابوالفداء کثير ابن. 3

 يروت،ب زرکلي، رياض و زکار سهيل تصحيح ، االشراف انساب جابر، بن يحيي بن محمد بن احمد بالذري. 1

 .م1551 دارالفکر،

 .ق 1113 العلميه، دارالکتب بيروت، بغداد، تاريخ بغدادي، خطيب. 5

 ق1181 بيروت، العلميه، دارالکتب الکبري، الحيوان حياة الدين، کمال دميري،. 10

 .ق1111 ، اسالمي انتشارات قم، الفقيه، اليحضره من قمي، بابويه بن محمد صدوق،. 11

 .ق1113 المرتضويه، المکتبه تهران، ة،االمامي فقه في المبسوط حسن، بن محمد ابوجعفر طوسي،.18

 .ق1119 دارالمعارف، قاهره، االسالم دعائم مغربي، تميمي محمد بن نعمان ابوحنيفه قاضي. 11

 ش1111 مشهد، فردوسي دانشگاه انتشارات مشهد، رجال، عمر، بن محمد کشي. 11

 ش 1191ملي آثار انجمن تهران، محدث، الدين جالل تصحيح الغارات، ابواسحاق، کوفي ثقفي. 19

 .ش1119 اسالميه، دارالکتب تهران، الکافي، ، االسالم ثقه رازي کليني. 11

 ش1131 مفيد، شيخ کنگره قم، المختاره، فصولال بغدادي، نعمان بن محمد بن محمد مفيد،. 13

 .تا بي الدينيه، الثقافه ةمکتب قاهره، التاريخ، و البدء مقدسي. 11
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 .ق1118 قاهره، هارون، عبدالسالم تصحيح صفين، وقعه مزاحم، بن نصر منقري. 80
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 0133 سال در شناسي صفويه همايش در شرکت براي ادينبورگ به سفر گزارش

 جعفريان رسول: نويسنده

 1151/  11/  85: سايت روي تشاران تاريخ

 

 در کتشر براي ادينبورگ به دوستان از شماري همراه که پيش سال پانزده به مربوط است گزارشي: خالصه

 داشتم شناسي صفويه همايش

 88/9/1133 پنجشنبه

 در شناسي صفويه همايش در شرکت هدف. کردم پرواز لندن به تهران از صبح 5 ساعت مرداد 88 امروز

 استقبال هب( ع) علي امام مؤسسه مسئول بحرالعلوم فاضل سيد آقاي لندن فرودگاه در. بود ادينبورگ شگاهدان

 .مرکز چند ديدار براي هماهنگي آن از پس و ناهار. رسيديم مؤسسه به ساعت يک از پس. آمد

 آقاي به هم تلفن. برويم مرکز آن ديدار به 11 ساعت فردا شد قرار و گرفتم تماس الفرقان مؤسسه با اوالً

 مادلونگ قايآ تلفن کرد، لطف ايشان. بگيرم ادينبورگ براي بليط آينده چهارشنبه براي شد قرار و زدم نيومن

 رکزم دهها لندن در که کنم عرض عجالتاً. بگذاريم مالقات براي قراري و بزنم تلفن بايد امشب که داد هم را

 .دارند دست در را آنها هدايت کار مختلف بالد علماي از فراواني شمار که دارد وجود شيعي

 81/9/1133 جمعه

 نامش دارم سکونت آنجا در که ايمحله. کردم اطراف در گردشي 9/1 ساعت صبح مرداد 81 امروز

Willesden Green دنش تبديل حال در و اندفروخته که هستند کليسا يک ما فرعي خيابان سر دو. است 

 رشما(. عراق الدعوه حزب) هاستشيعه از داراالسالم مسجد سوتر آن که ندکيا. است مسکوني واحد يک به

 يکي راهنمايي با. داشتم را نبهان دکتر با مالقات قرار 11 ساعت. کنندمي زندگي ناحيه اين در عرب فراواني

 سه و مبود راه در نيم و ساعت يک از بيش. کردم حرکت گرفته فرا را مسير علي، امام مؤسسه کارکنان از

 عاليه مخان. است محظوظات فهرست نشر کارش که رسيدم الفرقان مؤسسه به تا کردم عوض زيرزميني قطار

 از ديگر هايکتاب برخي و داشت را ايران اسالمي ميراث دوره. رفتم وي نزد. بود کتابخانه مسئول حاجي

 است مصري ديفر. کرديم گفتگو اعتيس يک. رفتم نبهان دکتر نزد ساعت نيم از پس. اسالم تاريخ منابع جمله

 سخت نگفره و سياست بين خلط از. است بوده موسسه اين ايراني رئيس قبالً که آمده شريفي دکتر جاي و
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 از قدري. ناميدمي طاليي عصر را آن و کردمي تمجيد خديوي دوره مخصوصاً مصر گذشته از. بود نگران

 که داد بنده به را would survey of Islamic manuscrips کتاب جلد چهار انتها در. پرسيد کارهايم

 ناهار اکنون برگشتم علي امام مؤسسه به که بود 1 ساعت. است پوند چهارصد آنها مجموع جلد پشت قيمت

 .هستم استراحت حال در و خورده را

 کردم، صرف پوند 99 به را دالري صد يک. رفتم شهر مرکز به ادينبورگ براي بليط خريد براي جمعه عصر

. گشتم هاخيابان در اندکي بعد. کردم رزرو فقط. است پوند 11 برگشت و رفت بليط که شدم متوجه اما

 مزد گرني دکتر به تلفني. آمدم مؤسسه محل به که بود 9/1 ساعت. بود بسته البته که ديدم را بريتانيا کتابخانه

 .نمک تحمل بايد را تعطيل روز دو اين عجالتاً. است دوشنبه که بود گذاشته مادلونگ آقاي با قراري که

 هم باز گراني رغمعلي و شده مختلف هايملت کاري مرکز هم لندن که داد نشان عصر ساعته يک گردش

 البته و. است زياد جوش و جنب. است صرفه به مقرون اينجا به آمدن سوم جهان کشورهاي مهاجران براي

 به اما ددانننمي فساد هاغربي را فساد قبيل اين. شودمي ديده بيش کما شهر مرکز در ويژه به هم فساد مظاهر

 .کند اصالح را دنيا اين خداوند شود کي. است فساد هم اينها از ترپايين مسلمان، يک براي روي هر

 81/9/1133 دوشنبه

 اين که تاکنون و ايستادم صف در 9/5 ساعت. آمدم بيرون بريتانيا موزه ديدن براي صبح 81 شنبه امروز

 اردو ساعت يک از پس باالخره. هستم راه نيمه در هنوز که است ساعت ربع سه قريب نويسممي را يادداشت

 يک لمث دقيقاً و شده ساخته عالي بسيار که ايمجسمه. است بخشها مهمترين از يکي هامجسمه موزه. شديم

 کليزمن مجسمه حتي آن از بعد و هفدهم قرن از ورزشي و علمي برجسته هايشخصيت از. است زنده فرد

 تصوير سياسي، هايمجسمه گالري بخش در. است Madame Tussaud موزه در اينها. بود هم

. ودب ماندال مجسمه نيز و تاچر خانم مجسمه هاآخرين از يکي شايد بود عالم سياسي برجسته هايشخصيت

 حسين، دامص قذافي، معمر اردني، حسين شاه: هاجسمهم ديگر. بود هم گرباچف و لنين و يلتسين مجسمه البته

 .است اينها با تصوير گرفتن هابازديدکننده عمده کار. بودند محوطه يک در همه که سادات و عرفات

 کردن، فرو آب در سوزاندن، کردن، چارميخ ها،کردن اعدام انواع. بود وسطي قرون مخوف زندان بعد قسمت

. بود لندب فرياد و ناله و آه با انگيزغم موزيک نوعي گوشه هر از و تاريک هم فضا.. . و کوبيدن ميخ با را شکم

 .است وحشتناک واقعاً آيدمي بدست وسطي قرون از که تصويري
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 هاآن اسامي به اشاره و کرده مجسمه را اندکشته را نفر چند که هم اخير عصر هايکشيآدم از تعدادي البته

 .است شده

 اشاره و باشد تاريخي هامجسمه همه شده سعي تقريباً. رودمي باال و پايين مرتب که شده يطرح هم گيوتين

 .باشد شده وي شدن کشته تاريخ و اسم به

 بر ارسو که بود اين بود، هنري -تاريخي فضاهاي تشريح و توضيح هم آن و بود جالب که ديگري بخش

 فراواني هايمجسمه راست و چپ. کردمي حرکت سقفيم داالن ميان در و شده نفر دو و نفر يک هايماشين

 بود دهش طراحي هنرمندانه بسيار بسيار هاصحنه و کردمي چرخش راست و چپ به ماشين تناسب به که بود

 .بود مختلف ادوار در فقيرانه و شاهانه زندگي از تاريخي آثار دوره يک ديدن آنها ديدن و

. بود محتوايب و نازل بسيار بودم ديده امريکا در آنچه با قياس در البته هک بود نجومي موزه يک اينها پايان پس

 .بود توجه قابل بسيار و درآوردند نمايش به سالني در که بود فضا درباره فيلم يک آن انتهاي

 ارقر موزه کيلومتري يک در تقريبا که گرفتم را جامع مسجد سراغ. شدم خارج موزه از که بود 9/1 ساعت

. خوردم و خريدم. پوند دو قيمت به دادندمي ناهاري جا همان گرفتم، وضوي. کردم حرکت سوي بدان. دارد

 حرکت آماده و خوانده را نماز که است بعدازظهر 1 قريب ساعت اکنون. خواندم نماز آمده مسجد به سپس

 .هستم

 هعرض و لوکس هايمغازه لمح. رفتم آنجا به و گرفتم را اکسفورد خيابان آدرس. آمدم بيرون که مسجد از

 هس دو تا هاقيمت که آمد نظرم به. گران هم اجناس. است شلوغ و بزرگ بسيار خيابان. هاتوريست براي آنها

 .ديدم امريکا در که است هاييقيمت برابر

 بنا. ستا تعطيل جا همه يکشنبه امروز. نخريدم خاصي چيز و بود عمومي که زدم سر کتابفروشي دو يکي به

 که دارم تفرشي مجيد آقاي با 9/18 ساعت براي قراري عجالتاً. بزنم هم ديگر هايموزه برخي به سري ارمد

 .شوممي آماده رفتن براي

 طي يباًتقر و شروع مراسم و بود يکشنبه. زدم سر بود راه سر در که کليسا يک به قرار، به رسيدن از قبل

 مردم اب متواضعانه خيلي خيلي که بود ايساله چهل کشيشي .دادند کيک و قهوه يک هم بعد. شد تمام سرعت

 برايم بود شده پاره آن جلد که ايکهنه انجيل. خواستم انجيل يک. دادمي قهوه هم خانمي. کردمي صحبت

 !تبليغي عجب گفتم! کردند عذرخواهي البته و آوردند
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 ادينبورگ بليط اول من که قطار ايستگاه طرف به رفتيم و شدم تفرشي آقاي ماشين سوار که بود 9/18 ساعت

 آنجا از. اندکرده منتقل را هايکتاب است روزي چند که زديم جديد کتابخانه به سري سپس. کنم درست را

 مفصل تابفروشيک چند. ديدم بود ايران به مربوط که هاييبخش که رفتيم ميوزيوم بريتيش يا بريتانيا موزه به

 و جا همه از بودم ايشان با 9 ساعت عصر تا. کردم خريداري کتاب پوند 300 تا 100 مقدار و سرزديم را

 سيد آقاي ما ميزبان اصطالح به چون بود، مغتنم جهت هر از وي دوستانه لطف. شد صحبت افراد از بسياري

 اين يراب ايوظيفه البته. کنممي چه اينجا بنده که سرنزده بار يک حتي روز سه دو اين در بحرالعلوم فاضل

 .ندارد کار

 81/9/1133 دوشنبه

. شدم هپياد اکسفورد شهر در بعد ساعت يک و رسيدم قطار ايستگاه به صبح 5 ساعت مرداد 81 دوشنبه امروز

 و اردد تاريخ سال هزار اکسفورد. رسيدمي مشام به کامالً کهنگي و قدمت بوي شدم، شهر وارد که ايستگاه از

 گاهدانش عظيم مجموعه کمکم و شده گذاشته بنياد هاکالج مرور به و شده ايجاد هاييخانهمکتب اوائل همان از

 گوشه هر در هاکتابخانه و هاکالج و کليساها و تنيده هم در کامالً دانشگاه و شهر. است کرده ايجاد را اکسفورد

 من قرار. ددار ايکتابخانه خود براي هم کالج هر. است بادليان کتابخانه کتابخانه، مهمترين. کندمي خودنمايي

 العادهوقف انساني. بودم ديده مرعشي کتابخانه در را ايشان بار دو اين از پيش که بود گرنيجان دکتر آقاي با

 و فاتحه مجلس در که اين و کردمي تعريف کوپر حاجي از سخت. شناسيايران و ايران با همدل و اخالقي

 دايف کوپر که گفت گرني آقاي. خوئي آقاي مرکز در جمله از ،است کرده شرکت را او تشييع محفل نيز

. ودمب گرني آقاي با را ساعتي نيم. کرديممي تحميل او به را کاري لحظه هر که شد من امثال و من خودخواهي

 شده رکمت گفتمي گرني آقاي حرف، کم بسيار و خجول انساني. رفتم مادلونگ آقاي ديدن به 18 ساعت بعد

 قايآ با عربي به من و رفت گرني آقاي. گويدنمي چيزي چون. بزند حرف وي با ساعت يک ندبتوا کسي

 جديدش کار از. گفتمي مطالبي ايشان گاهي و کردم صحبت من اشهمه تقريباً. کردم صحبت مادلونگ

 با يرنص خواجه از ايرساله طور همين. است العلويين قسم االشرافانساب تحقيق مشغول گفت کردم سؤال

 سال که پذيرفت. بيايد ايران به تا کردم دعوت ايشان از. دادم ايشان به را تشيع تاريخ دوره يک! المصارع نام

 .بيايد آينده

 و گرني آقاي آن از پس. گرفتيم يادگاري عکس چند و برگشتيم گرني آقاي اتاق به مادلونگ آقاي همراه بعد

 کالج ردوا. داد نشان را شهر و دانشگاه مختلف هايبخش راه در. يمبخور ناهاري تا ايشان کالج به رفتيم بنده

 الجک قديمي کليساي تنگ روهايراه. اندنزده بهم را ترکيب اصالً. خودمان قديم مدارس مثل درست. شديم
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 زا مرکب ناهاري. ناهارخوري رفتيم. بودند نکشيده آن براي هم برق حتي. بود شده حفظ سبک همان به

 با که دهبو کتابخانه استثناءا ناهارخوري محل چه گر. است معمولي رويه. قهوه ديگر اتاق. خورديم سبزيجات

 اج همه. زديم کالج محوطه در گشتي ناهار، از بعد. است شده ناهارخوري به تبديل کتابخانه، جديد بناي

 ستقليم محوطه گاهدانش رئيس و داشت کالج به اختصاص هم زيبا پارک چند. هست کالج بنيانگذار عکس

 هايمانساخت به سري آن از بعد. بود کالج اصلي بخش ديوار ديگر طرف و زيبا باغي آن سوي يک که داشت

 کتاب چند و رفتم اکسفورد در کتابفروشي دو به من و رفت گرني آقاي 9/1 ساعت. زديم دانشگاه بيرون

 که وردمخ حسرت. ديدني واقعاً اکسفورد و دبو خوبي بسيار روز. برگشتم لندن به که بود 3 ساعت و خريدم

 .يمباش داشته قديم مدارس از زيبا مجموعه يک توانستممي که اين با. ايمکرده خراب را قم مرکزي بخش ما

 بايد ينا طبعاً. زدمي موج توريست جمعيت از آن مرکزي هايخيابان غالباً و هست نيز سياحتي شهر اکسفورد

 .باشد ستانتاب فصل همين به مربوط

 راونب ادوارد افکار و آثار درباره تحقيق تدريس از جداي کارش و است شرقي مطالعات مرکز در گرني آقاي

 همين با ايرساله که دارد( 1811 سال) قم قحطي وقايع تحليل در هم ايمقاله. دارد ادامه سالهاست که است

 .است مرعشي کتابخانه در نام

 و يمدرس دکتر که کارهايي اساس بر را آن تطور بيشتر که کرده کار قاجاري ورهد در هم را قم نگاريتاريخ

 جنوب به پيش هاقرن که است فرانسه در گرنه از گرني کتر د اصل. است کرده تحقيق اند،نوشته ديگران

 .جاستهمان از هم فاميلش و اندآمده انگليس

 ليعام سعيد سيد آقاي جناب. بوديم اراکي قايآ المسلمين و االسالمحجت حضرت ميهمان را شب دوشنبه

 هزمين در سمينارهايي تا دارند آن بر قرار. داشت حضور هم است ايشان اسالمي مطالعات مرکز مسئول که

 در و تاس شده ثبت اسالمي مرکز هفتصد حدود لندن در که شد صحبت. کنند برگزار ايران و اسالم مسائل

 کالج يک ايجاد درصدد و اندآمده اينجا به که است سالي سه دو اراکي آقاي. مرکز 8000 حدود جمعاً انگليس

 هس ميهماني جمع در نروژ ساکن و است عراقي اصل در که حکيم آقاي نام به هم شيخي. هستند هم اسالمي

 ياريبس هاعراقي حضور تناسب به که هستند لندن در زيادي علماي عجالتاً. داشت حضور اراکي آقاي نفره

 .باشندمي نجف فضالي از آنها زا
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 81/9/1133دوشنبه

 ديدج بناي ديدن به ابتدا. داشتيم اراکي آقاي اسالمي مرکز ديدن براي قراري صبح مرداد 81 شنبهسه امروز

 قديمي سينماي يک ساختمان. شود افتتاح انگليس اسالمي مرکز نام با ديگر ماه دو تا است قرار که رفتيم

 تسفار نزديکي در هم زميني البته. است شدن آماده حال در اسالمي تزئينات با و شده خريداري که است

 PUBLIC يا ملي اسناد مرکز به ناهار از پس. آمد تفرشي آقاي ظهر. شود ساخته است قرار که هست ايران

RECORD OFFICE زوج ضمن در. است مشغول اسناد مطالعه به آنجا در که هاستسال تفرشي آقاي. رفتيم 

 اسپورتپ ديدن با. کندمي تأييد را او آنها از استفاده و اسناد و مرکز با آشنايي جهت از مرکز که است اشخاصي

. گذارنديم اختيار در را اسناد و پذيرندمي را افراد معرفي گونههيچ بدون تقريبا و شد صادر بنده براي کارتي

 سفارت به( مشيرالدوله) خارجه وزارت هاينامه بيشتر. زدم ورق را مشروطه دور فارسي اسناد از جلد دو

 وعين که سفارت به بهبهاني عبداهلل سيد از اينامه يک جمله از. بود اشخاص از هم هايينامه تک،تک. بود

 در و بود 1501 سال در شپرين ورود مناسبت به هم آن که اهللفضل شيخ از هم نامه يک. بود کلي تشکر

. رفتمگ کپي بود، صفحه شش که بود السلطانظل از هم نامه يک. برداشتم رونوشت را نهاآ. مشروطه جريانات

 توجه وردم کمتر تفرشي آقاي گفته به بنا که بود آنجا در ايران درباره سند هزار دهها. قم به مربوط هم اينامه

 اسناد ههم من که گفته نو راه مجله در معاصر نويسانتاريخ از يکي اخيراً که گفت ايشان. است گرفته قرار

 را سنادا از بسياري هنوز هستم اينجا سالهاست که من. بوده اينجا روز ده فقط که حالي در ام،ديده را انگليس

 .اندرس منزل به را بنده و کرد لطف تفرشي آقاي آن از پس. بودم آنجا ظهر از بعد هفت ساعت تا. امنديده

 81/9/1133 چهارشنبه

 کرد حرکت ادينبورگ سمت به ربع و 1 ساعت قطار. آمدم قطار ايستگاه به 9/9 ساعت صبح دمردا 81 امروز

 کي آينده سال از اسکاتلند. رساند است، اسکاتلند پايتخت که شهر اين به را ما ربع و ساعت 9 مدت و

 مه را سيفار که نيومن آقاي شاگردان از يکي. دارد استقالل به عالقه البته و داشت خواهد محلي مجلس

 احسان ردکت يکي که سخنراني دو با جلسه يک. برد کنفرانس محل به مرا و آمد ايستگاه به دانستمي خوب

 بود سبزيجات بيشتر که را ناهار. سرهم پشت هاسخنراني و شد شروع هم بعد جلسه. شد تمام بود اشراقي

 هاينسخه من صحبت موضوع. گذشت بخير بحمداهلل که بودم ظهر از بعد برنامه سخنران اولين و خوردم

. شد لمنتق ايران به عربي بالد از صفويه دولت تشکيل از پس که شيعي آثار خطي هاي نسخه. بود مهاجر

 تنها و دارد سال پنج و چهل حاضر حال در که شده انجام نيومن دکتر همت و سعي به کنفرانس اين برگزاري

 هتل به اتاق کليد گرفتن براي که بود 1 ساعت و شد نرانيسخ 9 بعدازظهر. بود همراهش هم کوچکش دختر
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 ورمجب که شد بسته هفت ساعت سر هم غذاخوري. نبود دانشجويي خوابگاه جز چيزي هتل البته. آمديم

 رجمعس. بود صفوي هايکتاب مأخذشناس روي عصر هايسخنراني تکيه. بخوريم نفره دو را غذا يک شديم

 که ورفل آقاي. دارند هم فراواني شهرت برخي که دارد اينجا در فراواني ندانعالقم صفوي تاريخ گفت بايد

 آقاي اناير از. اينجاست کند،،مي کار جهاني بانک در اصالً و بودم ديده را او ايراني مطالعات کنفرانس در قبالً

 عصري و بوده رانسخن نخستين اشراقي احسان. اندآمده بنده و صفتگل منصور و اشراقي احسان افشار، ايرج

 هاکنندهشرکت ديگر از. است گل صفت آقاي سخنراني هم سوم روز. کرديم سخنراني افشار آقاي و من هم

 خود .بودم ديده امريکا در هم را او که بابايان کاترين خاتم طور همين و آبراهامز سيمين امريکا، از مته رودي

 .داشت سخنراني مروزا بحار، پزشکي اطالعات و مجلسي درباره هم نيومن

 هنگيک و نداده را هاساختمان تخريب اجازه موارد ساير مثل هاانگليسي و است کُهني و زيبا شهر ادينبورگ

 شتهگذا سردي به رو است، گرم ديگر نقاط از بسياري که وقت اين در هوا. است شده حفظ کامالً شهر مرکز

 هشد ساخته سنگ از همه باران و سرما دليل به هم هاساختمان! است شده رعايت خانمها پوشش اجبار به و

 .است

 85/9/1133 شنبه پنج

. بورگادين دانشگاه سمت به پياده آن از پس. رفتيم پايين صبحانه براي 3 ساعت صبح. است مرداد 85 امروز

 نفر کي جمع سر امروز نيامده، ميرجعفري آقاي چون. نفر 9 نظرم به. شد برگزار متوالي سخنراني چندين

 آن ختفم تحوالت و ايران کلمه دربارة بود آلماني فراگنر دکتر از سخنراني تريندلچسب. بود سخنران کمتر

 عوض لمسائ خيلي صفوي دوره از اصوالً که گفت کردم صحبت او با هم بعد. صفويه تا ايران مياني دوره در

 و ريخت هم به يکباره بود نقره و طال درهم و دينار اساس بر که ايران پولي مسائل جمله از. است شده

 معنايش و تاس مغولي تومان کلمه که تومان يک دينار هزار ده مثالً. شد جايگزين قبلي اسامي با چيني سيستم

 طهماسب شاه که بود شاهي يک ديناري دويست مثالً. مانده باقي همچنان بعدها سيستم اين. است هزار ده

 رانقصاحب جلوش شاهفتحعلي زمان هايدوهزاري چون و بود عباسي يک که ديناري پانصد يا کرد، درست

 ايران صورت گفت فراگنر. است اسپانيايي که آمد پهلوي تومان و ريال که اين تا شد گفته قران دو کمکم بود

 جاي همه در. بعد به خان غازان از گرفته نشأت مغول دوره از آن سياسي رواج بلکه تاريخي لحاظ به نه هم

 زمين ايران رب ايلخاني دولت مستقل تکيه ها،عباسي حذف از بعد چون. شودمي گفته زمين ايران التواريخجامع

 .يابدمي ادامه طور همين معنا اين. است
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 و هاپارچه و هافرش. ديديم را آن شرقي بخش و رفتيم اسکاتلند موزه ديدن به سخنراني آخرين از پس

 آقايان همراه به. گذاشتند آزاد را افراد و ندادند شام امشب. بود هم کنار در يهند و ترکي و ايراني ظروف

 گوشتي نوع هيچ ختانهخوشب که ايتاليايي اسپاگتي و رفتيم ايتاليايي رستوران يک به گل صفت و اشراقي افشار،

 .شديم خيس کامالً رسيديم خوابگاه به تا ما و باريدمي شديدي باران. خورديم نداشت

 کي و سخنران تنها ندارد، وجود تزييني نوع هيچ. هستند اساتيد از نفر 11 يا 19 کنفرانس اين در جمع سر

 زياد نسبتاً که اندآمده نفر 11 امريکا از. توضيح يا جواب و سؤال هم بعد سخنراني اول. وقت کنترل براي نفر

 ساتجل. کردند پرداخت ايران از را ما بليط جمخار. اندکرده تقبل دانشگاههايشان را آنها مخارج معموالً و است

 در ندارند تخصصي هم اگر. انددوره اين در متخصص همه تقريبا و است جنجال از دور به و علمي کامالً

 جزوه يک در را هاسخنراني خالصه و فهرست. شودمي مربوط دوره اين به که دارند تخصص ديگري چيز

 .اندکرده چاپ

 کي شوهرش. است خارج در ايران با ارتباط در هافمنيست فعاالن از که ديديم را يميرحسين خانم ديروز

 زنداني تهران يا قم در روزها اين که سعيدزاده آقاي از سخت. دارد هاشاهسون درباره کتابي که است خارجي

 لفنيت هم سعيدزاده دختر با که گفت. داشت مصاحبه وي با هم قبل مدتي نظرم به. کردمي طرفداري بود،

 دربارة و دارد خارجي شوهر که است عطار خانم هم يکي روز دو يکي اين سخنرانان از. است کرده صحبت

 در فوي،ص دوره متخصصان از هم بابائي خانم ديگري و بابائيان کاترين خاتم. کندمي کار التواريخ افضل

 .اندايراني و حاضر جلسات

 11/9/1133جمعه

 محل سمت به خوابگاه از 9/3 ساعت صبح ديروز مثل درست. بود کنفرانس روز ومينس مرداد 11 شنبه امروز

 وميم،محر گوشت خوردن از عجالتاً. بود گوشت از و پختني بسياري که خوراکي نوع دهها. رفتيم صبحانه

 متس به بعد. اندآمده ايران از که است نفري چهار همان ما تيم. است دارفلس شويم مطمئن که ماهي مگر

. بود اوبن ژان ردشاگ فرانسوي کلمار ديگر و فلور آقاي يکي که بود صبح سخنراني پنج. رفتيم کنفرانس محل

 مانسلي شاه دوره وقف که کرد سخنراني صبح هم گلصفت آقاي. بود ظهر از بعد در سخنراني هم تعدادي

 ورةد از آن غير و ايشاهنامه يهانقاشي و هنري مسائل بيشتر عصر هايسخنراني. بود حسين سلطان شاه و

 شده ساخته ميالدي 1315 سال در که بزرگ تاالر يک در که کردند دعوت شام به هم را شب. بود صفوي

 اتسبزيج چيزهاي و کردند را ما حال مراعات کامالً البته شد،مي توزيع شراب اشهمه متأسفانه. شد برگزار

 مشاناس که بوديم کساني کنار در ناخواسته بايد ما و شده تقسيم افراد اسم به ميزها. آوردند ماهي قدري و
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 جلسه در نفر 10 من شمارش به امروز. کرديم صحبت هم ساعتي سه دو. بود ميز ديگر هايصندلي روي

 خرالدينف از اينسخه فراي: گفت. کردم سؤال افشار آقاي از فراي نامهقابوس داستان از صبح. داشتند حضور

 در روفمع موزه يک براي را نسخه. بود شده کتابت تأليف از بعد دهه سه دو شدمي گفته که خريد نصيري

 دانشمند يک. دارد پهلوي کلمات و است مهم بسيار اينسخه که نوشتند آلماني به ايمقاله بعد. خريدند امريکا

 ديده ودب کرده تحقيق. تناآشناس قدري پهلوي کلمات اين که بود شده متوجه و ديده هلنيگ گوياي و آلماني

 گيساخت نسخه شد معلوم. است نسخه اين در آمده بهار شناسيسبک در غلط به که پهلوي کلمه چند بود

 ضاحافت و کرد چاپ يغما در که نوشت فراي نامهکاپوس نام با ايمقاله هم مينوي و داد مينوي به خبر. است

 .بود آمده کاپوس قابوس، جاي به شده ياد نسخه در. شد

 11/9/1133شنبه

 و شد برگزار عصر در سخنراني دو و صبح سخنراني شش. بود کنفرانس روز آخرين مرداد 11 شنبه امروز

 هتک چند. کرديم مختصري خريد و زديم گشتي رفتيم 9/1 از بعد عصري. دادند ناهاري معمول طبق هم ظهر

 زا مملو شهر مرکز. شلوغ سخت ايام ناي و است فروشيمشروب يکپارچه ادينبورگ. هابچه براي لباس

 9/1 ساعت عصر. بود بهتر قبل روز دو يکي باراني روزهاي به نسبت امروز هواي حال عين در. توريست

 سفارش يماه هم باز. رفتيم رستوران يک به ما نفريسه اکيپ نيز و ديگر نفر سه دو يکي و کلمار آقاي همراه

 با خوردن شام يک نيم و ساعت دو. باشم کرده پيدا ماهي روي و رنگ ايران برگردم کنممي فکر. دادم

 معلوم کلمار اظهارنظرهاي و هاصحبت از. شد صحبت دري هر از فاصله اين در. کشيد درازا به مخلفاتش

 رد دزدي کتاب از داستان چند هم افشار آقاي. دارد فراواني وقوف شيعه عمومي ادبيات به نسبت که شد

 فتگ خطي بخش پيشخدمت آمديم، جديد ساختمان به وقتي: گفت جمله آن از. گفت را مرکزي کتابخانه

 ساختمان از خواهدمي گفت آمد قبل روز چند شخصي که گفت او. است شده گم هامرقع از عدد 18 تا 11

. ختاشنمي را جايش نه و بود بيادش اسمش نه اما. دزديده همو کنممي فکر. کند تهيه عکس کتابخانه داخل

 ندارم کليد امروز گفتم من و شده خراب هاعکس گويدمي آمده، همو گفت و آمد پيشخدمت بعد روز چند

 آوردند رفتند. است اشخانه در هانسخه شد معلوم آمديم وقتي. دادند خبر من به و گرفتند را او فردا. بيا فردا

 حقيقت وقتي. ديدم را کتابخانه چاپ هايکتاب از جلد يک خيابان کنار هم بار يک. يافت فيصله داستان و

 که اين و دش صحبت نفيسي سعيد از. است فروختهمي و بردهمي عصر را هاکتاب نظافتچي شد معلوم کرديم

 همه و شودمي او اخراج صحبت دانشگاه شوراي جلسه در موقع همان. است دزديدهمي را مجلس هاينسخه

 و زن از. خريدمي کتاب داشت تومان 10 روز در اگر نفيسي سعيد گويدمي مشکوه مرحوم اما اند،بوده متفق



1363 

 

 کارش چه گذاشته کتاب سر هم را شرفش حاال. داده کتاب براي را چيزش همه. گذاشتمي کم اشبچه

 .زندنمي حرفي کسي ديگر او صحبت از بعد داريد؟

 ايستگاه محل به همگي و آمد نيومن يآقا 1 ساعت صبح. استراحت و نماز. رفتيم خانه به بود 10 ساعت شب

 نآخري تا نيومن آقاي. شدم لندن عازم قطار با هم من. رفتند فرودگاه به اشراقي و افشار آقاي. آمديم قطار

 .بود ايستاده کرد حرکت قطار که لحظاتي

 شودمي يسع .است نظر در علمي کار صرفا تحقيقات قبيل اين در که پيداست. بود مفيدي کنفرانس مجموع در

 ينيد باورهاي به اعتقاد بي که مدرن هاينگاه حال هر به اما. نشود اعمال تحقيقات در خاصي انگيزه کمترين

 يمسائل از بسياري شامل که است وسيع آنجا تا جمعيت اين ذهن در خرافه مفهوم فرضاً. دارد حضور است

 ابلغيرق چيزي که است اساس اين بر جديد فرهنگ در خرافه تعريف اساساً. شودمي دارد هم ديني جنبه که

 .باشد جزئي صورت به عقلي معيارهاي با اثبات

 قديم رقانمستش ديد برخالف يعني. است مثبت فرهنگي لحاظ از صفويه به آنها نگرش که است آن مهم نکته

 است، جراي تصوري چنين هاکتاب در هم اکنون هم و ديدندمي تعصب و انحطاط دوره را صفوي دوره که

 همانان،مي از يکي که گفت نيومن آقاي حتي. دارند اذعان دوره اين برجستگي به نوعي به همه حاضر جمعيت

 تنسب ديدش تا امآورده را او است ايران براي عمومي تاريخ يک نوشتن مشغول آلمان در که است شخصي

 .نباشد قبل مانند به صفويه به

 آقاي .کنند حفظ را آن اروپايي هويت دارند قصد هابرگزارکننده هک است اين کنفرانس دربارة ديگر نکته

 قبالً حال اين با. برود امريکا به که دهند اجازه خواهدنمي که گفت را مطلب اين بار چندين شوخي به نيومن

 از ماا هستند هلندي و انگليسي فلور آقاي يا امرسون مثل برخي البته که بودند امريکايي شانزده که نوشتم هم

 وديمب ايران از( گلصفت و اشراقي افشار، بنده،) نفر چهار که مرد شش. بود ايراني ده جمعا. اندآمده امريکا

 .بودند خارج از کرده کار شاهنامه درباره باز که مهران فرهاد آقاي و کرده کار بهزاد درباره که بهاري آقاي و

 انياير ارمني که بابائيان کاترين يکي بودند هم زن چهار .هست ملل سازمان کار آمار بخش که ژنو در مهران

 نام به) ابرهام يا عطار خانم هم يکي و کند مي کار صفوي دوره معماري روي که بابائي سيمين ديگري. است

 ايراني مادرش و پدر و دانستنمي چندان هم فارسي البته و کردم فراموش را اسمش که چهارمي و( شوهرش

 .بودند

 رد و است متمرکز کشور از خارج در حاضر حال در صفويه تحقيقات که اين است مهم هاايراني رايب آنچه

. ستا طور همين اياندازه تا نيز تاريخي هايدوره بقيه در البته. شودنمي چنداني توجه مسأله اين به داخل
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 اتتحقيق اين که باشد سويي و سمت به تاريخ بخش در ديني هايحوزه و دانشگاهها حرکت بايد مسلماً

 يستن دارريشه کشور داخل در تحقيق و پژوهش سنت. شود متمرکز کشور خود در نوعي به و شده تر جدي

 کسع البته و شودنمي هم فرعي هايبخش در کرد ايجاد تحولي نتوان کل در و جمع در که زماني تا اصوالً و

 .است صادق اياندازه تا هم آن

 رايشب داشت قطاري يا هواپيما قرار کس هر. شد لندن وارد اندي و ساعت يک تأخير با قطار يکشنبه عصر

 هم بعد خواب و ناهار و نماز. بودم خسته واقعاً چون آمدم( ع) علي امام مؤسسه به مستقيم من. زدند تلفن

 .درآوردم را رور چهار اين تالفي و خوابيدم باز و خواندم را نمازم شب

 8/1/1133 دوشنبه

 يک آن مسئول که توريث نشر مرکز به ابتدا. رفتم بيرون 5 ساعت صبح. است شهريور دوم دوشنبه وزامر

. دارد فصلم بسيار نشر يک لندن در اکنون و داشته را نو نشر انقالب از پيش. است باقرزاده ايرج نام با ايراني

 زهمو سپس و بريتانيا موزه به آن از پس. خريدم را اسالم و ايران به مربوط هايکتاب از پوند 100 حدود

 که اندآورده مصر از را آن مخلفات تمام با منبر يک است جالب. ديدم را ايراني آثار از قدري. رفتم ويکتوريا

 هاحرابم هم باز. اندآورده را بزرگي اين به منبر اين چطور نيست معلوم. است بوده قايتباي مسجد از اصل در

 سفر براي. برگشتم( ع)علي امام مؤسسه به ظهر از بعد 1 ساعت. ديگر آثاري و بود کاشان از قبرهايي سنگ و

 .دادم تغيير نبهشسه يعني فردا به شنبهپنج از را بليط تاريخ دليل همين به. برگردم ايران به زودتر بايد عمره

 در .بود آمده( ع) ليع امام مؤسسه به گلپايگاني آقاي به مربوط البيتاهل مجمع مسئول عالمي آقاي عصري

 آقاي دندي از بعد. است لندن در سيستاني اهللآيت نماينده کشميري آقاي( ع) علي امام مؤسسه مسئول اصل

 بر فردا که دادم خبر و زدم ايران به تلفني و برگشتم 5 ساعت. بخرم چيزي تا رفتم بيرون به سري عالمي،

 .گردممي
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 تاريخ براي منبعي مثابه به خطي نسخ

 جعفريان رسول: نويسنده

 1151/  18/  89: سايت روي انتشار تاريخ

 

 وضوعم اين به پرداختن ضمن مقاله اين ؟ کند مي تاريخ علم به کمکي چه خطي نسخ باره در کاوش: خالصه

 و خطي نسخ همايش براي مقاله اين. کند مي عرضه آباد عشق شهر باره در را خطي نسخه يک از بخشي

 .است شده ارائه شد برگزار آباد عشق در 51 اسفند 81 در که ملل تاريخي و فرهنگي مطالعات

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 يختار براي منبعي مثابه به خطي نسخ

 جعفريان رسول

 [تهران دانشگاه]

Manuscripts are the first source for studying the national heritage 

 March 2013 11 ـ 11 آباد عشق

 مقدمه

 اييهحفره ـ دهيممي انجام تاريخ باره در آنها اساس بر ما که پژوهشهايي طبعا و ـ ما قديمي تاريخي متون

 هاييعفض از ناشي هاحفره اين. شودمي دقيق و فراگير تاريخ يک به ما پژوهشگر دستيابي از مانع که دارد

 روشن. دارد ما «گذشته» از عيار تمام تصوير يک ارائه جهت کيفيت، و کميت حيت از قديمي، متون که است

 بوطرم بسياري بلکه نيست، «متني» اشکاالت دليل به ما، تاريخي پژوهشهاي و مورخان ضعف همه که است

 .است قسمت دو شامل بحث اين. است حاضر مقاله از خارج آن از بحث که ماست تحقيق «متد» به

 داشت خواهيم ما «تاريخي متون» در ما ضعف نقاط بر مروري نخست

 .گرفت خواهد قرار توجه مورد نقيصه اين رفع جهت «خطي نسخ» از استفاده چگونگي دوم

 :گرفت خواهد قرار وجهت مورد نکته سه اجمال به اينجا در.1
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 نيست فراگير ما رسمي تواريخ: الف

 کفايت، عدم اين. نيست کافي تاريخ نگارش براي ما رسمي تواريخ که است اين بحث اين در ما فرض اولين

 سنتي معناي در تاريخ. است بوده قديم مورخان ذهن در تاريخ از که است مفهومي خاطر به اول درجه در

 اتفاق حکومتگر خاندان اطراف در و مرکزيت، در که تحوالتي هم آن است، سياسي تحوالت به ناظر آن،

. هستند رقدرتمندت که شودمي پرداخته کساني به است، اصلي محور «قدرت و سياست» که نگاه اين در. افتدمي

 «رويداد» آنچه يخ،توار اين در. آيندمي حساب به ترتاريخي باشند، نزديک قدرت مرکز به اندازه هر افراد، ساير

 در «تغييري» که قيد اين با هم آن است، گرفته صورت حاکميت حوزه در که است رخدادي آيد،مي شمار به

 محور اينها، مانند و دستورها و فرمانها سرورها، و جشن ميرها، و مرگ ها،نصب و عزل. باشد داده رخ آن

 که گذاردمي اختيار در گذشته از ناقصي تصوير ،نگرشي چنين. است تاريخي آثار در موجود اطالعات اصلي

 تاريخ هموار ما اين، بر عالوه. بشناسيم هماهنگ و کامل طور به را خود «گذشته» توانيمنمي آن اساس بر

 محلي ختاري به و هستند «محور پايتخت» ما تواريخ. را «مرزها» و «روستاها» تاريخ نه نويسممي را «هاپايتخت»

 .پردازندنمي هستند، اهميتبي ظاهر به که مناطقي ويژه به ايمنطقه و

 رجال مدن،ت تاريخ علم، تاريخ فرهنگي، تاريخ داشتن از عمل، در رسمي، منابع به تکيه با ما که آن توضيح

 که سيمشنامي دشت يک درميان ايقله چون را مانگذشته تاريخ و هستيم محروم مردم تاريخ و دقيق، شناسي

 و انسلط نام به ايعده قله، باالي قسمت در تنها و تاريک، و مبهم انسان ميليونها حضور وجود با نآ اطراف

 .کنندمي زندگي درباري اندکي شمار با همراه شاه و حاکم و خليفه

 نيست اعتماد قابل کافي اندازه به ما رسمي منابع: ب

 به وطمرب زاويه، يک از اعتماد عدم اين. يستندن اعتماد قابل چندان ما رسمي منابع که است اين ديگر نکته

 يا که هاييانگيزه. است تاريخي متون در رسمي صورت به رويدادها نگارش در خاص هايانگيزه دخالت

 که دهندمي ايگونه از وقايع ثبت به تن مالحظاتي، خاطر به که مورخان خودساخته يا حکومتهاست، تحميلي

 نگارش، روش نيست، خاص هاي انگيزه فقط کار اشکال اما. دارد همراه به ار اعتمادي بي نوعي آن خروجي

 در تاريخي هاينقل استحکام و قوت شود مي سبب که است مسائلي و تأليف ادبيات نامعتبر، منابع از استفاده

 شفاهي، ختاري از استفاده عدم متأخر، منابع از استفاده عبارتي، و لغوي خطاهاي مثال، براي. نباشد مطلوب حد

. تاس داشته وجود ما رسمي هاي نويسي تاريخ در که است مشکالتي جمله از رسمي اسناد از استفاده عدم

 ارتيعب به و اعتمادتر قابل آنها از برخي. ندارند قرار سطح يک در منابع همه زاويه، اين از که است طبيعي

 .ناتوانند داده، روي «گذشته» در آنچه درست انعکاس در و ضعيف برخي اما ترند،دقيق
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 دارند ديد زاويه محدوديت مشکل و تکراري ما تاريخي منابع غالب: ج

 نکته ،منابع اين غالب که است اين مقصودمان گوييم مي سخن تاريخي رسمي منابع بودن تکراري از وقتي

 ار ايدوره اريخت دارد قصد که منبعي حال هر به زيرا است، طبيعي جهت يک از مسأله اين. دارند کم تازه

 در اما .بنويسد ديگر آثار روي از است مجبور گرددمي بر مورخ و مؤلف حيات از قبل به آن زمان که بنويسد

 گاهي. نددار عادت تتبع، و تحقيق بدون قبلي آثار رونويسي به دليل، هر به ما، مورخان گفت، بايد مجموع،

 کنيممي اساحس نگرييم،مي منابع اين به بيرون از. کنندمي بيان تازه اينکته گهگاه و پردازندمي تلخيص به

 هم استثنايي آثار البته. يافت آنها ميان در ايتازه نکته توانمي کمتر و کنندمي بيان تکراري مطالب منابع اين

. داشب نداشته حضوري آنجا در ديگري مورخ که باشد پرداخته ايدوره به نويسنده اگر ويژه به دارد، وجود

 رد عمده ضعف يک با ما تا شودمي سبب محدوديت همين. هستند محدود آثاري اينچنيني، آثار جمع سر

 هايايترو تاريخي، مقطع يک از که بدانيم، منبع پر توانيممي را ايدوره ما. باشيم برو رو مان «گذشته» درک

 به صرمنح شودمي دوره يک از که يروايت. باشد داشته وجود ديد زاويه چندين يعني. باشيم داشته مختلف

 ت،حکوم تخت زير چه باشند قدرت سرير بر چه هستند، مختلف هايگروه و احزاب اگر مثال. نباشد فرد

 نينچ ما تاريخنگاري در االسف مع. باشد ما اختيار در جاري و سياسي تحوالت روند از آنها تاريخي روايت

 .نيست ها ديدگاه تفاوت بر دليلي لزوما کتابها، تنوع. نيست چيزي

 کرد؟ توان مي چه مشکل رفع براي.8

 هم هامحدوديت اين. دهدمي دست به ما گذشته از ناقص تصويري مجموع، در گذشت، که هاييمحدوديت

. اداعتم و دقت لحاظ به آنها عمق هم و يابد توسعه بايد ما معلومات دايره هم. کيفي هم و است کمي بعد در

 واقع در. بگيريم بهره موجود امکانات همه از بايد «فراگير» و «جانبه همه تاريخ» يک داشتن يبرا ما واقع در

. رفتگ بکار را آن برد، بهره «سند» يا «متن» يک عنوان به توانمي آنچه هر از و «داد توسعه را منابع دايره» بايد

 فادهاست در بويژه و بايد که آنچنان اما شود،مي دنبال تاريخي روشهاي در حاضر حال در که است ايرويه اين

 .است نگرفته قرار تاريخ پژوهشي و درسي نظام در مدارک، و منابع از برخي از

 هايراه از برخي. است شده ديده تدارک ها محدوديت اين رفع براي چندي هايراه نوين، نويسي تاريخ در

 «مردمي» و «رسمي اسناد» از استفاده ها،نمونه اين از يکي. است يافته بيشتري رواج و شده تررسمي هم گذشته

 و نهاآ کردن فهرست اسناد، حفظ با تا دارند زيادي تالش اسنادي، مراکز امروزه. است تاريخي پژوهشهاي در

 .بيفزايند «گذشته» به نسبت روشنگري در آنها نقش از نشرشان،
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 به شناسيباستان تاريخي، معلومات افزايش براي بوده، اگر يا بوده، اندک مکتوب تاريخ که نيز هاييبخش در

 .است کرده ما «شناسي گذشته» به ايشايسته کمک و آمده ميدان

 در ژهبوي تاريخي، منابع تقويت براي روش يک عنوان به گذشته دهه چند در «شفاهي تاريخ» از استفاده

 ترينردميم و بهترين از يکي بخش اين. است شده باب پردازند،نمي آنها به رسمي تواريخ اساسا که هاييحوزه

 .باشد مؤثر تاريخي پژوهشهاي بهبود در تواندمي که است ومنابعي ابزارها

 تتقوي براي خطي نسخ از استفاده« آن و است ديگري مهم نکته شود،مي مربوط ما بحث اين به آنچه اما

 .است «تاريخ دانش

 يتاريخ هاينسخه از استفاده آن، بعد يک فقط آوريم،يم ميان به تاريخ و خطي هاينسخه از سخن وقتي

 ختلفم صور به خطي، نسخ از استفاده که حالي در. خوردمي تاريخي پژوهشهاي کار به صراحت به که است

 اين رد. کند کمک شناسي مردم و اجتماع فرهنگ، سياسي، تاريخ حوزه در ما تاريخي پژوهشهاي به تواندمي

 .شويممي يادآور را سألهم چند اختصار به جا

 انتشار و تصحيح جهت تاريخي نسخ يافتن: الف

 رددا وجود تاريخي هايحوزه در مخطوط صورت به فراواني آثار همچنان که گفت توانمي قاطعيت کمال با

 اين در. سازد آشکار را ما گذشته تاريخ از مهمي هايبخش تواندمي آثار اين انتشار. است نشده منتشر که

 بر سلطت دليل به آنها، که است اين آن دليل. ديگران نه شوند، فعال بايد تاريخ حوزه استادان و معلمان مينه،ز

 اين که دانيمب است جالب. کنند منتشر را آثار اين توانندمي متن، تصحيح علم فراگيري از پس البته و تاريخ،

 بعاديا کردن روشن در تواندمي اما باشند، رزشاکم تاريخي، رسمي متون با قياس در است ممکن گرچه آثار،

 که ستا طبيعي شود،مي تاريخ حوزه خطي هاي نسخه و «تاريخ» از صحبت وقتي. . کند کمک ما به تاريخ از

 در که آثاري. است پرداخته تاريخ حوزه به مستقيم که نيست آثاري صرفا نظر، مورد هاي نسخه از مقصود

 مکک تواندمي شده، نوشته ديگر هايزمينه از بسياري و منشآت سفرنامه، في،جغرا حال، شرح و رجال علم

 .بکند تاريخي پژوهشهاي به مؤثري بسيار

 اينسخه پشت هاييادداشت از گيريبهره: ب

 ايه برگ روي نسخ، البالي در حتي يا و خطي نسخ پايان و آغاز در هايينوشته و هايادداشت از استفاده

 هاتيادداش اين. باشد مؤثر تاريخ از هاييبخش کردن روشن در تواندمي آمده، مطالب شيهحا حتي يا سفيد

 کتابها، ناي از برخي. باشد مفيد جهت هر از تواندمي و آمده «کتاب تاريخ» ويژه به فرهنگ تاريخ کار به اغلب
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 يافتن. دهدمي نشان بعد روزگاران با زمان دير از را مشخص مسأله يک تطور و دارد متنوعي هاييادداشت

 باره در هايييادداشت ديگر، شخص به شخصي از کتاب انتقال تاريخ مرگ، حتي يا و تولد سالهاي از بسياري

 است حالي در اين. آيدمي بدست اينسخه پشت معلومات همين بررسي با غيره و طبيعي بالياي يا جنگها

 رقرا استفاده مورد ترکي و عربي فارسي، هاينسخه زهحو در هاآگاهي اين درصد يک از کمتر تاکنون که

 به ساننوي فهرست الزام خطي، نسخ نويسي فهرست امر در الزم کارهاي از يکي رسدمي نظر به. است گرفته

 يادداشت بيلق اين به اشاره و شده فهرست کتابها از بسياري که اکنون اما. هاستيادداشت قبيل اين درست ثبت

 سخهن پشت هاي يادداشت ثبت عنوان با پژوهشي هايطرح توانندمي دارند، خطي نسخ که زيمراک نشده، ها

 فمختل هاي حوزه پژوهشگران تا کنند منتشر و تدوين مجلداتي در است ارزشمند که را آنچه همه و داشته

 قرن از شيعي فقه در يهالنها کتاب از اينسخه پشت از گزارشي نمونه براي. کنند استفاده آنها از بتوانند تاريخ،

 :شود مي ارائه است، موجود 1181 شماره به مرعشي کتابخانه در که ششم

 بن الکريم العبد» دائري مهر و تبريزي عبدالکريم تملک اول برگ روي.  959 االولي جمادي اول دهه از

 صورت اول برگ پشت است، مشهود نيز ديگر برگهاي در مهر و تملک اين. شودمي ديده «محمد سلطان

 هنسخ روي از اشرف نجف در را نسخه مقابله ادريس ابن اينکه: » شده نقل بود ادريس ابن نسخه در آنچه

 ، ودهب حاضر نصر بن ورام و علي بن يحيي بن علي مقابله مجالس در و برده بپايان 931 رجب بتاريخ مؤلف

 شعره بن علي بن محمد و الخازن هريارش ابن و 930 بتاريخ الدربي ابن الحسين بن الفضل ابي بن حسن و

 بن حمدم بن علي بخط که ادريس ابن نسخه با اينکه و مؤلف و کتاب نام دوم برگ روي ،(اندکرده مقابله نيز

 االمور کل في اهلل علي» و «عبدالکريم الفقير» بيضوي مهر صفحه همين در. «است شده مقابله ، بوده السکون

 اجح بن مهدي محمد که است طوسي شيخ بيوگرافي نهم برگ روي. شودمي ديده نيز «طاهر عبده توکلي

 خط عاملي الدين بهاء شيخ برگ اين پشت. است نوشته 1891 الحجه ذي 85 دوشنبه بتاريخ اسماعيل محمد

 است کتاب اول برگ که دهم برگ روي. کند مي تصديق آمده مقابل صفحه در که را حلي محقق امضاي و

 نيز نسخه پايان در. است نوشته 191 بتاريخ احمد بن ابوالحسن سديدالدين براي حلي محقق که ايست اجازه

 .است نوشته 119 شوال سيزدهم بتاريخ حلي محقق که است انهائي

 روي فراوان باشد مسلمانان ميان در فرهنگ و علم تاريخ براي مهمي منبع تواندمي که هايادداشت قبيل اين

 اند تهنوش «اينسخه پشت پراکنده يادداشت چند» عنوان با اي مقاله متقي حسين ايآق. است آمده خطي نسخ

 توانمي آن ضمن که( 111 ـ 113 صص ،(1151 قم،) راد، مهدوي محمدعلي استاد نامه جشن در شده چاپ)

 ايخهنس پشت يادداشت يک شرح در سطور همين نويسنده. شد آشنا هايادداشت قبيل اين از هايينمونه با
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 شده منتشر 9 شماره بهارستان اسناد مجله در که نوشته ايمقاله ايران، در 1811 سال بزرگ قحطي باره در

 .است

 قفو براي که است هاييمهر يا توضيحات اي،نسخه پشت هاييادداشت از بسياري که بدانيم است جالب

 در مهم هايکتابخانه متمکن، ايهخانواده شناخت براي زيادي ارزش هاييادداشت اين. است آمده کتاب

 ديگر هاينگاه و هاديدگاه و مختلف ادوار در اقتصادي وضعيت آن، شرايط و وقف چگونگي تاريخ، طول

 به جز ه،لحظ اين تا که مسائلي دارد، ديگر فراوان مسائل و وقفي کتابهاي موضوعات به توجه در واقفان اين

 .ايمنپرداخته آنها به محدود صورت

 خطي نسخ هاي انجامه و هانامه آغاز از گيري هرهب: ج

 آمده خطي نسخ هايانجامه و هاآغازنامه در که است ارزشي با مطالب تاريخي، پژوهشهي براي منبع يک

 ترقيمه: »اندگفته آن تعريف در و خوانندمي colophon التين به و ترقيمه را آن اصطالحا که چيزي است،

 بکات که است بلندي و کوتاه عبارات و کلمات مجموعه نويسان،نسخه طالحاص و شناسينسخه عرف در

 از ـ اءاهللش ان چون ـ استثنا کلمات بيان و تسبيح و دعا ضمنِ در و آوردمي کتاب اصلي متن کتابت از پس

 رد چه آن عالوه به مطالب اين «کندمي ياد کتاب دهندهسفارش گاه و کتابت، زمان و مکان خود، نشان و نام

 سيک نام ترجمه، يا تأليف ضرورت گذاري، نام دليل کتاب، تأليف علت باره در است شرحي آيد،مي مقدمه

 ريختا شاخت براي را اهميت نهايت که ديگر نکات از بسياري و شده، اهداء آنان به کتاب شاهان و امرا از که

 شود مي درج ديگري نکات و کاتب، کتابت، ختاري تأليف، تاريخ هاانجامه در. دارد تاريخي دوره يک فرهنگي

 هاانجامه اهميت» عنوان با ايمقاله پورجوادي استاد. دارد اهميت ما فرهنگ تاريخ شناخت براي نيز آنها که

 هايينمونه آن ضمن که دارند[ 1111 بهار اول، شماره سوم، سال بهارستان، نامه] «شهرها فرهنگي تاريخ در

 منابع ترين مهم از يکي رسيدمي نظر به. اندداده بدست شهرها تاريخ باره در آنها هايادهد و هاانجامه اين از

 تعيين هاانجامه در جالب نکات از يکي. است منطقه و شهر همان در موجود خطي نسخ «محلي تاريخ» براي

 بر که آمده گذشته قرون در اسالم جهان مهم مدارس از بسياري نامه مورد، اين در. است نسخه کتابت محل

 و عرفاني کتب و هامجموعه بر تأکيد با مزبور مقاله. آورد بدست را مدارس اين تاريخ توانمي آن اساس

 مورد ايران شهرهاي از يک کدام در دانش از نوع اين که دهدمي نشان دهم، تا ششم هاي قرن از فلسفي

 ميالدي چهاردهم و سيزدهم هاي سده ارمني هايانجامه» عنوان با ديگري مقاله. است بوده توجه و عنايت

 بهار 15 شماره) پيمان مجله در آن همسايگان و ارمنيان تاريخ براي منبعي عنوان به («هجري هشتم و هفتم)

 اب است ايمقاله ديگر نمونه. است شده منتشر( مذهب جعفري محسن ترجمه) بدروسيان رابرت از( 1111
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 مجله در و نوشته خاتون ريحانه دکتر توسط که «روم موالناي مثنوي از نسخه دچن در ترقيمه بررسي» عنوان

 يک. است شده منتشر 1111 تابستان و بهار دوم، سال بلوچستان و سيستان دانشگاه فارسي ادبيات و زبان

 سال ،9 شماره بهارستان، نامه مجله در دارد قيمتي ذي اطالعات که اللغه سراج کتاب از هم نمونه ترقيمه

 .است شده نوشته نوشاهي عارف برجسته کتابشناس توسط 1111

 «تاريخي شيء» يک مثابه به خطي نسخه: د

 ءشي يک خطي نسخه خود تاريخ، زمينه در پژوهشهايي براي خطي نسخ علمي محتواي از استفاده جداي

 قصرها، ،ديوارها پلها، مانند ،گذشته قرون از مانده برجاي آثار ما باشد قرار وقتي که معنا اين به. است تاريخي

 هم ار خطي نسخه يک بايد قطعا بدانيم، تاريخي شيء يک را کهن تاريخي بناي نوع هر و معابد، و مساجد

 وردم جديد قرون در که است امري معماري آثار و بناها زمينه در کاوش. کنيم تلقي تاريخي شيء عنوان به

 دهش آشکار نبود، روشن ما بر گاه هيچ که تاريخ از ابعادي دنکر روشن در آن جايگاه و گرفته قرار توجه

 کرده ادا تاريخي شيء عنوان به را آن حق تا دهيم انجام توانيممي خطي نسخه يک روي کاري چه اما. است

 در. دهيم انجام توانيم مي آن روي پژوهش نوع چندين داريم، ششم قرن از نسخه يک ما که زماني باشيم؟

 بخارايي کاغذ که اين. است بررسي قابل ما براي تمدني مهم پديده يک عنوان به آن کاغذ نخست، درجه

 آن نوشتن ابزار دريابيم تا دارد را اهميت نهايت ما براي آن مرکب بعد درجه در. آن جز يا اصفهاني يا است،

 لدج و صحافي صفحات، و سطور چينش خط، چگونگي ها،تذهيب اينها بر افزون. است بوده چگونه مردم

 وزهن زمينه، اين در. است توجه قابل و جالب بسيار تمدن تاريخ ديد زاويه از که ديگري مسائل و سازي

 در که است خطي نسخه همه اين سنجش و بررسي براي مجهز البراتوارهاي فاقد و فقير اسالم دنياي

 قرون از متنوع آثار و داشت پژوهش صدها توانمي زمينه، اين در. دارد وجود اسالمي مختلف کشورهاي

 .داد قرار تحقيق و بررسي مورد را مختلف

 فرهنگ تاريخ شناخت براي موضوعي بندي طبقه لحاظ به خطي نسخ کليت روي پژوهش:  هـ

 رد غيره و اردو حتي و ترکي و فارسي عربي، مختلف زبانهاي به اسالمي خطي نسخ از بزرگي مجموعه

 ميليون يک به نزديک آنها رقم شايد که دارد وجود کوچک و بزرگ هايکتابخانه در و مختلف کشورهاي

 شدهن دقيق شناسايي هم آن درصد بيست هنوز و مانده برجاي گذشته از که است ميراثي نسخ اين. برسد

 يحتصح از جداي مورخان، اما است، پژوهان نسخه و کتابشناسان عهده بر آنها شناسايي وظيفه طبعا. است

 که کاري بزرگ، مجموعه يک به نگاه يعني زاويه، اين از بکنند؟ بايد چه مجموعه اين باره در ،آنها موردي
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 سطح چند در بايد کار اين. است تمدني و علمي لحاظ به آثار اين بندي دسته کرد، توانمي اول درجه در

 :گيرد انجام

 چهاردهم تا ششم قرن از دانيمب که اين. است مانده برجاي ما براي نسخي چه قرني هر از که آن نخست

 .بود خواهد مهم بسيار داريم آثاري چه قرني هر از هجري،

 ناي....  يا ادبيات رياضيات، پزشکي، نجوم، ديني، علوم است؟ علومي چه در مانده برجاي آثار که آن دوم

 .ببرد التربا را ما دانيم،مي آنچه از و بسازد را ما ادبيات تاريخ بنياد تواندمي بندي تقسيم

 چه به و بوده توجه مورد آثاري نوع چه ايمنطقه هر در کشوري، هر در. است آثار اين بندي منطقه سوم

 زا ما، تمدني هايحوزه از يک هر در ديگر، عبارت به. است داشته وجود بيشتري توجه پژوهشي و علمي

 مکتوب آثار صورت به دانش و علم دتولي دانشها، از يک کدام در مغرب، و مصر و شام و عراق تا خراسان

 .است داشته وجود

 پارسي بياد آثار از بسياري. کنيم دنبال ماوراءالنهر در را حنفي فقه آثار توانيممي خوبي به ما اخير بخش در

 همين به. يمن در را معتزلي و زيدي متون و شام و عراق در را رجالي آثار بيشترين خراسان، حوزه در را

 .شمرد بر را آنها خطي آثار و کرد تعريف هم را محدودتري هايحوزه وانتمي ترتيب

 و شدر عوامل شناخت دانش، و علم رشد روند با بيشتري آشنايي توانيممي بزرگ مجموعه اين بررسي با ما

 .باشيم داشته ديگر سوي از خود ضعف نقاط و سو يک از ترقي

 آباد عشق باره در فصلي

 م 1153 مارس/  ق 1119 سال شوال از طيخ نسخه يک از برگرفته

 و اميافته اصفهان در خانوادگي مجموعه يک در که را اينسخه مندمعالقه هستم، آباد عشق شهر در که اکنون

 .کنم ميهمانان تقديم هست، آباد عشق شهر باره در هاييآگاهي آن در

 مارس/  1119 سال شوال در که است اصفهاني حسن ميرزا نام با ايراني روحاني يک سفرنامه نسخه اين

 آباد شقع سمت به سپس و ترکمنستان، و ايران مرز در باجگيران به آنجا از مشهد، به اصفهان طريق از 1151

 .است رفته حج به استانبول راه از آنجا از و شده باکو عازم کشتي با سپس آمده، نو شهر سوي به آنجا از و

 که است نروش. است شده دنبال کشتي و قطار با آنجا از بوده، سفر عادي ائلوس با آباد عشق تا که مسير اين

 بر را حضور روزهاي گزارش عوض، در اما بنگارد، و بشناسد را چيز همه دقت با تواندنمي مسافر، يک
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 نه،زمي اين در. باشد مهم تواندمي پژوهشگر يک ديد از اطالعات اين ارزش و کندمي ثبت ديده، آنچه اساس

 رايب سفرنامه، قالب در روز گزارش يک هم باز باشيم، داشته اختيار در اسناد يا بدانيم تاريخ ما قدر چه هر

 دهبن از شده انتخاب عناوين. ]باشد نادرست و ناقص آن اطالعات از برخي اگر حتي بود، خواهد ارزشمند ما

 [.است

 :است شرح بدين است، آن از خروج تا ترکمنستان به ورود به مربوط که بخشي اما

 براي. کرديم حرکت برآمده روز از ساعت دو قريب[ شوال] ماه دهم و حرکت[ روز ين] هشتم پنجشنبه روز

 از است، ارس خاک اول که است[ روسيه] اُرس باجگيران آن از بعد و است، ايران خاک آخر که باجگيران

 خيلي کوه دو اين جاها بعضي آنکه االّ آمديم وهک دو مابين از را اشهمه. است فرسخ چهار آنجا تا درآباد

 ديگر رودخانه آن کند،مي پيدا فاصله هم از جاهاش بعضي و شودمي داالني مثل که شودمي هم به نزديک

 سرتاپاي. است زياد کوهها اين در[ کوهي سرو] ارس درخت. است عظيمي بلند کوههاي خيلي. نبود اينجاها

 و سرو مثل. است سبز زمستان در. است کوچک بعضي. است بزرگ و کهن ياربس بعضي. گرفته را هاکوه

. شوديم سياه دفعتاً گذاري،مي غليان سر روي. شودمي سياه سوخت، تا. است دوام کم بسيار آتشش و کاج،

 چوب. است خوب تلگراف چوب براي. پوسدنمي زمين در گويندمي. است خوب آهنگرها و زرگرها براي

 داپي خوب[ ريواس] ريباس کوهها اين در گويندمي نيز و. است چوب اين از غالب آبادعشق تا اهسمت اين

 .ندارد ابداً ثقل. تُردي نهايت در بنددست، کلفتي به شود،مي

. انددرآورده راه کوه از. است کوه در اشهمه. دارد عجيبي سخت بسيار هايراه. است ايران سرحد منزل اين

 بعضي ات باالتر و باالتر به رودمي وسط از و وسط به کم کم. رودمي کوه پائين از راه ارپيچم مثل خم و پيچ

 ات همچنين و باال، و وسط به رودمي باز. پائين و وسط به آيدمي کم کم بعد. شودمي واقع کوه روي جاهاي

 اي،رفته هک راهي آن از بسا و ،پائين آمد بايد دفعه چندين و بلندي کوه سر رفت بايد مرتبه چندين بسا آنکه

 راه توي نکهآ تا برگردي مرتبه پنج و مرتبه چهار بلکه مرتبه سه يا مرتبه دو راه، آن مقابل به مرتبه چندين

 .بيفتي

 ضعار ترس و وحشت خيلي. نمودندمي کالغي مثل رفتند،مي پايين راه در که آنها بوديم، که کوه باالي

 گاري سه دو. آمدم پياده متجاوز بلکه فرسخ يک قريب. شدم پياده مرتبه چند ترس شدت از که من. شدمي

 هم اريگ يک. افتادند هااسب و افتاد، آيي،مي پايين کوه از سرازيري که جايي در بود، ما با که هاييگاري از

 ما اريچيگ تا مشدي معطل مدتي. شکست و افتاد بود، صافي راه و نبود کوه اينکه با مانده منزل به ميدان يک

 ما به داخ که شدم ملتفت من. کردند بار بود، شکسته و نداشت سرپوش که را شکسته گاري آن و کرد کمک



1374 

 

 اننگاهت داشتيد، شکستن و افتادن خوف که آنجا است؛ من دست به واگذار و حفظ که رساندمي غافالن

 .نيست من زج حافظي که بدانيد تا گذاشتم واتان شديد مطمئن که آنجا داشتم؛

 ملک حاجي بعد آورده، در ايران باجگيران تا آبادعشق از[ روسيه] ارس اول را خم و پيچ راه اين گويندمي

 آدم ات. است عجيبي و غريب راه خيلي حال، ايّ علي. عنداهلل والعلم ـ عکس به روايتي به و آنجا، تا آورده در

 يفرسخ يک تا آمد بايد ماهور و دره و کوه در اشهمه و سته نَحو همين به. دارد حکايتي چه داندنمي نبيند

 بخو گاري. است هم سرازير. است خوبي صاف لرد بيابان ديگر آنجا از. شويمي جلگه وارد که آبادعشق

 هيچ ،راه جور اين غير در االّ و فهميدم نباشد زياد گل و برف که صافي بيابان در را گاري حُسن. رودمي تند

 .است معطلي مايه و دارد مذمّت بسيار بلکه رد،ندا تعريف

 مسافرين بار و هاتذکره کنترل

 اما گذشت، خوش الحمدهلل. بود خوبي منزل. باجگيران به رسيديم مانده غروب به ساعت دو قريب خالصه

 ختهپ و جوشيدمي و بود او زير آتش گذشته شب از ساعت سه تا. دادند ما به ميش گوشت آنجا فايده؟ چه

 هک آمد گمرک رئيس آدم شويم، سوار خواستيم که صبح. شودمي افتاده دور آخر که مانده نصفش. نشد

 هربانيم و معقوليت و ادب از زيادي تعريف آمد که پس. فرستادم را رضا ميرزا. بکشم قل بدهيد، را هاتذکره

 براي شديم سوار برآمده روز از ساعت يک. بخشيد را او و من از و گرفت، قران يک نفري هر از. کرد او

 .ديگر منزل

 شش آنجا تا. آباد عشق براي کرديم حرکت ايران باجگيران از[ شوال] ماه يازدهم و حرکت نهم جمعه، روز

 که کاروانسرايي در فرسخي سه تا آنجا به نرفتيم شديم، معطل روس باجگيران در چون ما اما است؛ فرسخ

. ديمش روس خاک وارد شديم، دور منزل از که فرسخ نيم قدر به. رديمک بيتوته را شب بودند، ساخته تازه

. است يخال حاال اما بود، روس گرفتن باج محل اينجا سابقاً گويا که روسي هايعمارت بعضي به رسيديم اول

 خرجين و شدند پياده مردم همه و شديم پياده. روس باجگيران به رسيديم فرسخي يک سر. گذشتيم آنجا از

 کگمر رئيس که بودند منتظر و زمين روي بودند کرده باز داشتند هرچه غيره و بقچه از را خود باباس و

 هم رانياي نفر يک و بود او. آمد تا بوديم، منتظر و کرديم وا تماماً را خود اسباب هم ما. ببيند و بيايد روس

 کنار بود گمرکي هرچه. يدنددمي خودشان و کردندمي رسيدگي آدمهايش. بود او با او لباس به ملبس

 ساعت سه اًتخمين. بکشند قل که خواستند را هاتذکره بعد. نداشتيم گمرکي چيز که ما الحمدهلل. گذاشتندمي

 مازن صحرا در بيرون رفتيم رضا ميرزا و من. شد ظهر که کردند معطل را ما قدراين و رسيديم مانده ظهر به

 .دادند را هاتذکره تا شديم معطل ساعتي ود قدر به باز مراجعت از بعد. کرديم



1375 

 

 ار آنها بسته اسباب که حاج و زوّار به است ظلم خيلي. کرديم حرکت آنجا از که بود مانده غروب به سه

 ياکتر مقصودشان عمده گويندمي. گذارندمي معطل و نشينخاک را آنها زماني مدت و کنند،مي باز نحو بدين

 است اين انزاکانش گويندمي و. فرستندمي سيبري به را او يافتند، کسي بار در کتريا اگر و است، فيروزه و

 هچکم و بود پوشيده سرداري که ديدم آنها از هم زني يک. بگذارند معطل را مردم بايد معيني مدت يک که

 عمارت ازهت گويا باجگيران اين. بود زنان ويکاگنج و مردم هاياسباب ديدن مواظب هم آن و داشت پا به

 آن از باريکي آب و دارد عمارت معدودي عجالتاً. بودند مشغول که ديديم عمله و نجار هم االن و شده

 رسي؛مي دارد، کوتاه و پهن دري و است، دوري و است کوتاه ديوارش که ديواري چهار به اول و. گذردمي

 همچو و شوي،مي داخل که دارد کوتاه و پهن دري و است مدوّر هم آن که جايي همچو به رويمي آن از بعد

 روزها که دارد سرباز معدودي و شمشير با ايستاده قراول دري هر در و شوي،مي خارجي اين از که دارد دري

 آنها به شده، خشک و اندريخته هم روي بيابان همان هايعلف از که دارند اسبي کدام هر و کنندمي مشق

 آنجا در بسيار اردک و شامي يا هندي خروس و مرغ و ايراني خروس و رغم و جوري همه کبوتر و. دهندمي

 .ديديم

 ردهک زرد را وسطش که سنگي قدمي چند فاصله به راه توي. آمديم بيرون آنجا از مانده غروب به سه خالصه

 نشان ينهاا :گفتند. بودند کرده نصب راه کنار بودند، نوشته چيزي ايفرانسه خط به و سياه را دورش و بودند

 هر بر و بود قد يک و صاف و بلند همه هم تلگراف هايچوب. است فرسخ يک و فرسخ نيم و فرسخ ربع

 هم راه ناي در. تيرهاست شماره گفتند بعضي. اندنوشته چه ندانستم. بودند نوشته چيزي خط آن از کدامي

 زرگب کوه چپ، و راست دست کوه برآن عالوه و داشتيم؛ خم و پيچ راههاي آن از باز و آمديم کوه در بيشتر

 کشيده لوج در پرقطري عريض بلند بسيار باروي مثل که داشتيم جلو در زماني مدت تا عظيمي بلند بسيار

 سر دراينق ما و بود گرفته بخار و ابر را کوه اين باالي در. داشت قدمي چند هر در هم برج نشاني کأنّه و بود،

 در که هاييزمين و کوهها اين. رفتيممي باال باز و آمديم،مي پائين آنجا از و شديم اابره اين وارد که رفتيم باال

 .زدمي سبز همه بود، ميان

 هابيابان و هاکوه اين گذشته عيد از روز چند گويندمي. شودمي زياد سبزيها روي،مي آبادعشق به رو هرچه

 ايران در. شودمي پيدا هم گلي جور همه از و يردگمي را آدم کمر تا علف که شودمي خرم و سبز تمامش

 مستانز در و دهند،مي مالها به را تَرَش تابستان، در را علفها همين. نيست گويندمي خوبي اين به زاريسبزه

 .دارند کم کاه کنند،نمي اينجاها چنداني زراعت چون و. را خشکش
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 را شتري و بود نشسته جلوش در ارسي يک که ديديم ار[ باز سر] سَروازي گاري آمديممي که راه اثناي در

 اين دگفتنمي. منزل به رسيديم مانده غروب به قدري. داشت خنده خيلي. بردمي و بود، نشانده گاري خود در

 رفط رويمي بيرون که کاروانسرا از. داشت تمامي نيمه کاروانسراي. است دارگرم آب اسمش فارسي به منزل

. ددار تلخي الجملهفي و است، کم بسيار اما زمين، از جوشيدمي آبي گودال درآن و راخيسو کوه زير کوه،

 سري هر. برديم سر به تبريزي هايترک از نفر دو با اطاقي در را شب. کشندمي چاه از را خوراکيش آب

[ روسي] ارس گورخانه و ارس خانه. دارندمي بر بد يا دارندبرنمي را ايراني پول آنجا از. گرفتند کرايه دهشاهي

 .بود آبادي آن در هم

. آبادعشق شهر براي کرديم حرکت آفتاب اول ،[شوال] ماه دوازدهم و حرکت،[ روز! دهمين] نهم شنبه، روز

 اما ،پيش هايراه آن مثل است، سرازيري و سرابااليي و کوه هم راه بيشتر نصف. است فرسخ سه آنجا تا

 با ديم،ش اقع و يکدست صاف بيابان و جلگه در مانده، آبادعشق به فرسخ يک. بود سبزتر صحراها و کوهها

 بيابان در که روسي سوارهاي و سرباز به رسيديم فرسخي نيم سر. بود خرّم و سبز خوب بود، سرد هوا آنکه

 ور،ج يک و لباس يک به همه. بود سرباز فوج پنج چهار. داشت تماشا خيلي. کردندمي مشق و نواختندمي

 دوش، روي رب رنگي يک کرده تا باالپوش و داشتند پشت در عرق بطري يک با سفيدي بسته بقچه کدام هر

 ترکمن سوار دسته يک جمله آن از بودند دسته چندين. بودند بسيار سوارها و پا در بلندي هايچکمه و

 باسل تغيير اند،ارس رعيت الحال آنکه با ترکمن. بودند خودشان هايکاله و خودشان لباس به همه. داشتند

 ...دارند روس از منصب صاحب يک نفري ده هر. هستند خوار و ذليل خيلي اما اند،نداده

 آباد عشق

 سيديمر ايسرپوشيده چاه به گذشته قدري. رسيديم سربازي هاياطاق به اول رسيديم، که شهر هايعمارت به

 ماشين اب هستند او کندن مشغول زماني مدت که است چاهي اين: گفتند. بودند ساخته او روي بر مناره مثل که

 تادهش حال تا و جهد،مي فواره مثل آب وقت، آن و باشد، نداشته شدن تمام هرگز که برسند آب منبع به که

 تا کنند خرج که اندکرده تخمين نيز ديگر هزار چهل و اند،نرسيده و اندکرده آن خرج زيادتر بلکه مناط هزار

 .برسد

 راه يسار و يمين طرف از. دارد باشکوهي منقّح هايعمارت عجب. رسيديم هاخيابان و هاخانه به آنجا از و

 قدر به. ندارد قلعه شهر. بود اطاقهاشان و هاخانه هاباغ همان در که بود هادرخت و هاباغ فرسخ ربع قدر به

 همه رافشاط که دارد شهر وسط در وسيعي ميدان. شدبامي انتهايش تا ابتدا از مذکور قرار از عجالتاً فرسخ نيم

 در يگرد خياباني باز قدمي، هرچند به. دارد عريضي طويل بسيار هايخيابان و است ايپاکيزه منقح دکاکين
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 هادکان. هست چپ و راست طرف در منقّح بسيار هايدکان تمامش در و دارد چپ و راست دست طرف

 اغلب و دارند، آنها جلو کردن جاروب در را مواظبت نهايت و دارد، نصف تا هکرد شيشه پهن بزرگ درِ تماماً

 .دارد جلو در مرغوبي نحو به خوبي بست چوب آنها

 که است هايياطاق اغلب هايشانخانه و دارد چپ و راست در سنگي کوچک آب جوي خياباني، هر و

 بسيار سجدم و اندکرده بنا تازه ديگر يکي و دارد کليسا تا سه دو. دارد هاخيابان به بيرون به شيشه پنجرهاي

 در که يهايترک. است تمام نيمه و سازندمي اند،کرده بنا تازه و بزرگ بسيار مطلوبي مرغوب وضع به خوبي

 خوبي هايحمام. است ترک هم آن که دارند جماعتي امام و سازند،مي اتفاقاً و اندکرده توصيد ساکنند آنجا

 جواد مشهدي با عصر تماشا محض. وضعخوش و پستا خوش بسيار. هاستبابي حمام جمله آن از. دارد

 در آنجا در ام منزل. داشت زياد تعريف و بود پاکيزه خيلي. ديديم رفتيم کند،مي بقالي آنجا حال که اصفهاني

 که او نيفوقا حجرات از يکي در. بود بوده،[ مذهب] شيخي گويندمي که ميالني محمدتقي حاجي سراي

 گويندمي. است واقع ميدان وسط در کاروانسرا اين. داشتيم منزل شد،مي وا بازار و خيابان به رو درش

 هک است سال هيجده گويندمي. هست کاروانسرا اين در هم آنبار آب و حمام. ندارد بهتر اين از کاروانسرايي

 هاخانه و چادر آنجا در هاترکمن. بود زاري علف بيابان نداشته، عمارتي ابدا سابقاً. اندکرده شهر اين به ابتداي

 و گرفت آنها از که[ روسها] ارس. آمدهمي آنها آب فرسخي دو سر از و اند،کِشتهمي يونجه و اندداشته ني از

 و دارند قنوات حفر بناي هم اين از بعد و دارد، قنات رشته چهار حاال. کرد بنا شهر آنجا کرد، رعيت را آنها

 .کنندمي عمارات بناي باز

 است غريبي کفرستان

 هم همه خود، جاي که روسي. دارد عشرياثني. دارد زياد بابي دارد، سُنّي. هستند جوري همه اهلش اما

 اب مردها مثل پرهيز،بي و حفاظبي روس هايزن. ندارند هم از اجتنابي و پرهيز ابداً. هستند هم به مخلوط

 بيشتر شراء و بيع. هستند آنها مطاع و حاکم و روند،مي راه غالباً خود شوهرهاي بر دممق. اندمخلوط مردها،

 يمرد طالب زني اگر. بغلند در دست سگها با. دارند همراه هم سگي آيند،مي بيرون که کدام هر. آنهاست با

 تو د،باش خوابيده زنش پهلوي اطاق، در اگر بلکه بزند، حرفي تواندنمي شوهر و برند،مي خود با را او شد،

 مامح به هم با زن با مرد. ندارد قبحي و منعي ابداً. است اين زاکانشان. بشود تواندنمي متعرّض و رودنمي

 .است غريبي کفرستان. روندمي

. است فراهم آنها براي جهت هر از آسايش و راحت اسباب همه. است تمام آنها بر جهت هر از هم نعمت

 مه پول و است گران چيزشان همه اما شود،نمي بهتر اين از آرد عالم در که است شترخانه آرد نانشان مثال
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 و ترف در هاخيابان همه در صبح، تا شام از و شام تا صبح از الينقطع متصل درشکه و گاري. است فراوان

 که را کيي ديدم. است بسيار هم چوبي و آهني هاياسب. کرد خواب شودنمي درشکه صداي از. است آمد

 تفاصيلش .شد غايب نظر از دفعتاً داد، تندي حرکت را پاش بود، فوالد يا آهن از گويا آنها از يکي بر بود، سوار

 .کاغذ تضييع جز نيست ذکرش در ثمري. است زياد

 .ستا بهتر دارد، که منقحي اين با کفر بالد اين تمام از من نظر به جهت هر از خودمان بالد باز رفته هم روي

 اين در که روز هزار صد به آرزدمي روزش يک باشد محفوظ انسان طهارت و عبادت و انسان ايمان هرجا

 .باشد جاها جور

 کرد ناب خورده خورده صبح به نزديک دوشنبه شب. کرديم لنگ آبادعشق در را[ شوال] سيزدهم يکشنبه روز

 .کرديم حرکت برآمده روز از ساعت دو صبح. آمدن برف

 [قطار] ماشين با آباد عشق از حرکت

. ينماش پاي پايين بردند را اسبابمان و بنه آمده، بر روز از متجاوز، بلکه دو،[ شوال] چهاردهم دوشنبه، روز

 خودشان. دادند جا را هاحاجي همه بزرگي اطاق در اول. ماشين پاي رفتيم شده درشکه سوار هم خودمان

 فتن،ر براي دادند بليت را نفري هر بعد. بودند مشغول. بود ضرحا شربشان و مأکول اسباب اطاق آن در هم

 که ماشين هاياطاق از يکي در چهار ساعت تا آمدمي خورده هم برف. شديم معطل ماشين پاي هم قدري و

 هس. گرفتيم قرار نبود، توش مذهب خارج و ارس داشت که حُسني اما بود، ترپست اطاقهايش همه از ظاهراً

 يگرد زد که را سيومي و افتادن، راه براي سيوم گرفتن، قرار براي دويم شدن، آماده براي اول. زنندمي سوت

 با و ديگري ماشين به بدهد را بليتش بايد بيايد، بخواهد اگر و ماند،مي نرسيده کسي اگر. کندنمي توقف ابداً

 .بيايد او

 در. نشسته روشني گرم اطاق در آدم. ودشنمي بهتر مرکب اين از ديگر. است مرکبي خوب بسيار ماشين،

 اهدبخو هرجا تا بيرون که است نصب شيشه ديوارش بر و بسته درهايش و سوزدمي دارد بخاري وسطش

 کننديم طي حسابي منزل يک. رودمي فرسخ شش يا پنج ساعتي هر. رودمي سرعت نهايت به و است، نمايان

 توانمي کار همه. است محفوظ هم گل و بارش و برف و اسرم و باد از و دهد،نمي هم چنداني حرکت و

 .کرد شودمي مطالعه. کرد شودمي خواب. کشيد توانمي غليان. خورد شودمي چايي. کرد
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 رده،ک آتش را سماور بعد. کردم نماز کرده معين را قبله گرفت، قرار سرمنزل کههمين. داشتم وضو وقت اول

 رسح تا راحت به هم شب و خواندم قرآن جزو يک و کشيديم متعدد انوغلي خورديم چاي. کردند چاي طبخ

 .گذشت خوش بسيار. بوديم اطاق يک در سبزواري هايحاجي و دارهاحمله با ما. خوابيديم

 گيريفطن يا کردندمي گيريآب. داشتندوامي بيشتر جاها بعضي دقيقه ده. بود معتبري آبادي منزلي، هر در

 جايي به .است موصل اينجا گفتند. داشت خوبي عمارتهاي خيلي رسيديم جايي به. افتادندمي راه و کردندمي

 خيلي ماشين جااين. است[ کذا] ارباط غزل اينجا گفتند. بود بيشتر و بهتر آباديش و عمارتها مراتب به رسيديم

 هايانهخ و بود هاروسي منزل تمامش هاآبادي اين. داشتند کار چه دانمنمي. کرد توقف ساعتي يک. کرد توقف

 در و بود رفتن وقت راه چپ دست طرف غالباً. بودند ساخته باسليقه و پاکيزه و پاک بسيار و داشت روسي

 اين. بود ايستاده آدم و بود چراغ راهش در و سوختمي درش چراغ رسيديممي که عمارتي هر به شب

 و د،دارن منزل چادرها و پيزري هايخانه در بيشتر. ارندد منزل هم حاال. بود ترکمن منازل گفتند را هابيابان

 بود کوه آمدن وقت چپ دست طرف در و. شدمي ديده راست دست طرف در چادرهاشان و هاخانه بيشتر

 است شاهرود و استرآباد طرف آن. است استرآباد کوه اين گفتند. شدنمي ديده کوهي راست دست طرف در و

 .است روس با حاال و بوده ترکمن با سابقاً طرف اين و است؛ ايراني با و

 ]= نو شهر به منزل يک صبح. گشتيمبرمي مقدس مشهد به روي بوديم آمده که راهي آن از حقيقت در

 رد و شد ديده چپ دست طرف در[ مازندران] قلزم درياي به رسيديم مانده[ باشي ترکمن يا کراسنودسک

. ون شهر به رسيديم تا آمديم دريا اين پاي و کوه اين دامنه از فرسخي چند و بود، کوه راست دست طرف

 .آمديم کمتر روز شبانه يک ما و راهست منزل پنج و چهل آبادعشق از گفتند

 کشتي بر شدن سوار و مازندران درياي کنار در نو شهر

 ده اذن اول شهر اين. نو شهر به رسيديم برآمده روز از تخميناً ساعت دو[ شوال] ماه پانزدهم شنبهسه روز

 و کوه دامنه در شهر اين. کرده پا بر آنجا جديدي شهر ارس، که است سالي دو و شده، خراب حال و بوده

 مفصلي، و زيادتي آن به نه اما دارد، خوب هايعمارت و هاخيابان آبادعشق مثل. است واقع قلزم درياي لب

 ار بارها و آمديم پائين تا. بود ابر هم هوا و آمدمي مه جزئي باد و بود سرد خيلي هوا. است آن به نزديک

 .کردم همانجا در وضو تجديد من کشيديم، قليان خورده چاي که خانهقهوه به رفتيم آورديم، پائين

 يک و داشت بار زياد بنه بار. بود کشتي بد. کشتي در شديم سوار مانده ظهر به قدري. کشتي پاي آمديم بعد

 جلو در تماماً هاسبزواري. پنبه هايکيسه از بود پر هم کشتي خن. بود هاروسي منزل هم آن داشت، اطاق

 باز. پنبه هايکيسه روي کرديم، منزل[ 188] کشتي عقب در رفتيم هم ما. گرفتند منزل اطاق آن پاي کشتي
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 آنجا در هم تيکش حرکت. کردندمي رفت و آمد کمتر[ روسها] ارسها! بود بهتر کشتي صدر به بالنسبه اينجا

 ما زا که وجهي آنکه حال و شود، گرفتار چيزها جور همين به بايد شود، دارهاحمله گرفتار هرکس. بود کمتر

 .بود خوب مرغوب جاهاي وجه کردند مکفي و گرفتند

 دب هوا. خواندم هم قرآن جزو يک بعد و کرديم، نماز ايستاده کرده، معين کشتي در را قبله ظهر، اول خالصه

 در ردب را قوري رضا ميرزا. رفتمي نرمي به کشتي. بود ساکن دريا. آمدنمي هم باد. بود شده آفتاب. بودن

 ..شد صرف. بود خوبي بسيار چاي. آورد و کرد دم چاي هاروسي خانهقهوه
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 (0) ها نشانه

 جعفريان رسول: نويسنده

 1158/  01/  81: سايت روي انتشار تاريخ

 

 تا گرفتم متصمي اين بنابر. بيايد هم ديگران کار به شايد که هست نکاتي کنممي مطالعه که متوني در گهگاه

 طور به هک کساني نظرم به. کنند استفاده هم ديگر عزيزان تا بگذارم اينجا در باشد کوتاه چند هر را نکات آن

 هترب دانند،مي شايسته ديگران دانستن براي هايينشانه و ها شاخص و دارند مطالعاتي کهن متون در معمول

 ندهنويس و دارد وجود مختلف ساليق با رسم اين جاري مطبوعات از برخي در که اين کما کنند، چنين است

 .آنهاست هم خواندمي که هايي بهترين از

 ششم قرن در قم براي ديگر نامي «زهرا. »1

. است ردهآو قم شهر براي ششم قرن در را زهرا نام که ديدم طوسي الخلوقات عجايب کتاب در شگفتي تعبير

 که هست مق باره در هم ديگري نکات عبارت اين در. است جالب هست هرچه اما آورده کجا از دانم نمي

 :است توجه جالب

 قوم اءشهره کى روز آن جبريل کى گويند دارند کثرتى آنجا شيعيان و خوانند زهرا آنرا نيکو شهريست: قم

 السلم هعلي عيسى کى گويند. دارد سود العصال داء از کى است آبى شهر درين. آمد فرو بقم برگردانيد لوط

 کبش و آوردى حرکت در گل از را مرغ و کردى زنده بدان ار مرده و بود قم در کى سرشت آب بدان را گل

 اگر کنند، غلو خاندان و على حب در. دارد بزرگ شهر هيکل و دارد درست هوايى و آوردند آنجا از اسحق

 سي،طو/ الموجودات غرائب و المخلوقات عجائب. )بودى پسنديده نکردندى شتم را پيغمبر اصحاب ديگر

 (810: ص متن،

 چيست؟ االسود کتاب. 8

 را ما تاريخ از مهمي بخش که است اي حاشيه پر و پردامنه ماجراهاي از يکي ايران در توده حزب ماجراي

 آن از خبري 93 تا 1111 حوالي از يعني مياني سالهاي اين در گرچه برداشت در 18 سال تا 1180 شهريور از

 مورد مرداد 81 از پس از که است توده حزب افسران سازمان گيري شکل ماجرا، اين وجوه از يکي. نبود

. شدند وممحک طوالني هاي حبس به هم تعدادي و اعدام زيادي تعداد و گرفتند قرار شاه امنيتي دستگاه تعقيب
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 کتاب ينا. بود توده حزب افسران سازمان باره در که کرد منتشر «سياه کتاب» نام با کتابي 11 سال در بختيار

 .بود شده تدوين ديگر مسائل و اعترافات اساس بر ماجرا ينا ماهيت افشاي براي

 عن وداالس کتاب» عنوان و شد ترجمه عربي به بختيار دستور به شده ياد کتاب که، اين است جالب آنچه

 دمهمق هم بعد و است تقديميه يک شامل آن مقدمه. گرفت خود به را «الشيوعي توده حزب ضباط منظمات

 الس در مقدمه اين. است بوده هم کتاب فارسي متن در مقدمه دو هر عينا که تهران ينظام حاکم بختيار خود

 پهلوي يمرژ از گرفتن زاويه خاطر به را جانش خودش که کسي است، شده نوشته بختيار تيمور توسط 1111

 اه ومتحک به بيهوده وفاداري بدانند همه تا شد ترور شاه به وابسته عوامل توسط عراق در و داد دست از

 .دارد بر در اي نتيجه چه

 رسم هب بودم، نديده تاکنون که را آن عربي متن از اي نسخه کاشاني مطلبي آقاي جناب دوستم قبل مدتي

 .سپردم تاريخ تخصصي کتابخانه به را آن خودم الرسم علي هم بنده که داد هديه

 الخالد الشهيد نام با جاويد شهيد عربي ترجمه. 1

 رکيه،ت در. دارد جريان اسالم دنياي بالد از نقطه چندين در ترکي و عربي به ايراني و اسالمي آثار ترجمه موج

 در رکزيم عراق، در. است مذهبي آثار جز به اين. شود مي ترجمه ترکي به کهن فارسي صوفيانه آثار بيشتر

 عبيالک نصير دکتر قايآ که کرده ترجمه اخير سالهاي در را ايراني پژوهشي تاريخي آثار از شماري نجف،

 ترجمه هم بيروت در اما. فرستاد تاريخ کتابخانه براي را آن از مورد ده اخيرا و دارد عهده به را آنها هدايت

 و رجمهت بيروت در انقالب از پس توليدي فکري آثار از شماري. شود مي دنبال گوناگون طرق از ايراني آثار

 هم نانلب شيعي ناشران. کنند مي دنبال را ماجرا آن ديگر شماري و سبحاني آقاي دوستم که شود مي منتشر

 تمرف لبنان به که بار اين. کنند مي ترجمه دارد مشتري شيعي عرب جهان در که را آثار از برخي خودشان

. نمک مي ياد کتاب اين از اهميت خاطر به البته که ديدم را آبادي نجف صالحي جاويد شهيد کتاب ترجمه

 چاپ در که العربي االنتشار هم ناشر و است 8011 هم نشر سال و است کتاب اين مترجم ستمر سعد دکتر

 هب کند نمي ايجاد مشکلي حرفها آن زدن ديگر سالها از پس البته. است فعال ادب و اسالميات مدرن آثار

 يم منتشر اکتابه اقسام و انواع که است باز مذهبي لحاظ از عراق فضاي قدر آن حاضر حال در که خصوص

 خود شيعه اطلس شنيدم که بود ايام همين. کند نمي ايجاد مراجع و علما ميان در هم نگراني خيلي و شود

 رد ناشر چند کوشش با شده ترجمه لالبحاث االکاديمي مرکز موسسه همان توسط و نجف در که هم بنده

 .است شده منتشر ايران
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 کربالئي حسن شيخ پسر محمد آقا. 1

 در ايشان يزندگ از شرحي کردم چاپ را اصفهاني کرباليي حسن شيخ تنباکوي تحريم کتاب که شپي سالها

 داشت پسري ايشان که نوشتم جا همان. است بوده نائيني مرحوم مباحثه هم ايشان که گفتم و نوشتم مقدمه

 است اي هبرجست مورخ که کرباليي حسن شيخ چون. داشت را ژانومه خياطي چرخ نمايندگي عراق در که

 ممرحو آثار از اي رساله اخير. کرد بزرگ بود، او بحث هم که نائيني مرحوم را پسرش درگذشت، جواني در

 هرچند که نوشته اي جمله پاورقي در و شده معرفي( 881 ص ،11 ج) مرعشي جديد فهرست در نائيني

 بن محمد اآلقا المرحوم بقلم الکتاب هذا: است نوشته نسخه پايان در: آيد مي آن کار به اما است ناقص

 النجف في 1111 سنة الحرامالحجة ذي اواخر في المتوفي الکربالئي حسن الشيخ الفاضل العالم المرحوم

 دهش خوانده بد يا است ناقص جمله که پيداست. «حسن الشيخ المرحوم والده توفي و شباب هو و االشرف

 مرحوم .است بوده برقرار نائيني با کرباليي حسن شيخ دفرزن ميان ارتباط که دهد مي نشان حال هر به اما

 نگاري تک يک او تنباکوي تحريم کتاب. درگذشت مشروطه از قبل سال چند و تنباکو ماجراي از پس نائيني

 مهم ياربس ايران تاريخنگاري در و شده نوشته روحاني يک توسط که است تاريخي رخداد يک از مهم بسيار

 .است

 !داد نجات را آن عالمي و انداختند دجله در والنمغ که کتابي. 9

 هجري 918 آن کتابت تاريخ که شده معرفي ماجه ابن سنن از نسخه( 11/911) مرعشي اخير فهرست در

 ينا به که است جمله اين تر عجيب همه از که دارد وجود سودمندي يادداشتهاي کتاب پايان و آغاز در. است

 انا و 191 سنة ذلک و التتر رماه ان بعد دجله من...  الکتاب هذا انتشلت لقد: است آمده فهرست در شکل

 که اي خهنس شود مي چطور که اين حاال... «  بن ؟ الفوارس ابي بکر ابي بن احمد بن محمد تعالي اليه الفقير

 .است شگفتي پديده خود بماند امروز تا و داد نجات افتاده دجله در

 القطعيه ائمه اخبار. 1

 ودر شده هشناخت قزويني توسط پيش سال نود که آن رغم به که است المنجمين دستور کتاب از بخشي نعنوا

 مسائل چهارم جلد اخيرا. است نکرده تصحيح را آن کسي هنوز شده استفاده آن از جهانگشا هاي پاورقي

 و واندهخ قزويني رحومم که را اسماعيلي نويسنده يک از المنجمين دستور از مقدار آن و شد منتشر پاريسيه

 بخشي يا شود مي متن آن همه شامل نيست معلوم دقيقا. است داده جاي خود در را کرده احتمالي تصحيح

 اين. احتمالي تصحيح کردم عرض همين براي که شده خوانده احتمالي هم کلمات از بسياري. است مانده

 آمده القطعية االئمة اخبار عنواني ذيل آن زا پس و( 103 ـ 11 ص) است اسماعيلي امامان اخبار شامل بخش
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 اثنا شيعه امامان زندگي براي بخش اين( . 118 ـ 103) است( ع) مهدي امام تا( ع) کاظم امام به مربوط که

 که است جالب. است نياورده قزويني که بوده الزيديه االئمة اخبار هم صفحه يک. است توجه جالب عشري

 اساس رب. )است آمده قزويني از توضيحاتي آنها البالي و کتاب اين از قطعاتي ازب( 180 ـ 111 ص) آن از بعد

 .است کرده کتابت 1588 مي ماه 80 در را متن اين قزويني(. است شده نوشته متن همان آخر آنچه

 شمسي 1111 سال از دبيرستانها اول سال فقه. 3

. است هتوج جالب محتوا حيث از آنها از برخي هک ويژه به. است بررسي قابل شاه دوره مدارس ديني کتابهاي

 نالدي کمال سيد آن ومؤلف شده نوشته دبيرستان اول سال براي ش 1111 سال در که است اثري «فقه» کتاب

 آن مقدمه. شود مي آغاز وي جواني دوره از هم آن شاه از رنگي عکس يک با که است اثري. است نوربخش

 مي وي. است شده گنجانده فقه درس مدارس برنامه در 1181 سال از که است نوشته نوربخش. است جالب

 از پس اکنون اما دارد جامعه در مهمي نقش دين که است کرده تاکيد نکته اين روي موقع همان که گويد

 اجراهايم به وي اشاره. است ايماني بي زاده ها آشفتگي و اختالفات همه که اند دريافته مسووالن سال، پانزده

 کي جاي به که است شده اين نتيجه. است شده جوانان انحراف سبب ديني بي که اين و است توده حزب

 کتاب اول بخش. است شده نويسنده خوشحالي سبب و يافته ارتقا ساعت دو به هفته، در ديني برنامه ساعت

 کتاب اين. تاس آمده هم امامان و نبوي سيره از شرحي عقايد ضمن در و است احکام دوم بخش و عقايد

 .است شده افزوده آن بر هم ديگري مقدمه و شده افست 1115 سال در که است آن دوم چاپ
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 (8) ها نشانه

 1158/  01/  85: سايت يرو انتشار تاريخ

 

 .است آمده ها نشانه از بخش اين در ديگر نکته چند و ايام گردش کتاب معرفي: خالصه

 جنابعالي به حتي شود مي داده نسيه: ايام گردش.  1

 رضع که اين. است توجه جالب آنها مردمي جنبه جهاتي از که است شده منتشر تازگي به خاطراتي کتاب

 1118 سال آمده، آن روي که تاريخي اساس بر ايام گردش کتاب. نيست هم تازه خيلي البته تازگي، کردم

 وياگ نوشته، کتاب اين باره در زادهوش آقاي که کوتاهي مطلب اساس بر و احتمال به هرچند شده منتشر

 رفتمگ سراغ نزديک دوستان از کسي هر از و نشده درستي توزيع هم انتشار از بعد. است شده عرضه 11 سال

 نوانع شود،مي انتخاب خودنوشت حالهاي شرح قبيل اين براي که هايينام ميان در هست هرچه. نداشتند خبر

 حوزه شده تربيت آشناست، وي نام با کسي کمتر که رفاهي خليل آقاي. است زيبايي بسيار نام «ايام گردش»

 ديگر تعدادي و بهشتي مرحوم که هاييدوره همان در شده، هم دانشگاهي و بوده قم و نجف و اصفهان

 دربار با ازشس به متهم انقالب در و داشته ومنبر تدريس اصفهان در انقالب از پيش. اندگرفته الهيات دکتراي

 رفتهگ صورت اصالحي حکم اين در بعدا هرچند کرده، ترک را ايران بنابرين گرفته، لباس خلع حکم و شده

 ثريا ايران تاريخ از بخشي شناخت براي واقع در و است مطلب پر و منظم، روان، بسيار وي خاطرات. است

 هک است عالماني و دانشمندان از زيادي هايچهره معرفي آن هاي بخش ترينبرجسته از يکي. خواندني است

 دگيزن به راجع که توضيحاتي هم و بخش اين در هم عالوه، به. است داشته مراوده آنها با ساليان طول در وي

 را انبازرگ کتاب وقتي گويدمي ايشان. نويسدمي موجود وضعيت از ارزشي با اطالعات دهد،مي بدست خود

 عنوان هب او که باورهايي با که کرده حس «شودمي رستگار برود را انبياء راه کسي هر» نوشته که است خوانده

 مستقر که هرانت در. برود بازرگان آقاي نزد گرفته تصميم بنابرين. نيست سازگار داشته ديني علوم طلبه يک

 تاس بوده و بازرگان و طالقاني آقاي حضور با جلساتي جمعه عصر هر که رودمي هدايت مسجد به شود مي

 مي مرشد او به که طباخي از احوالي شرح. دهدمي ارائه بازرگان فکري هاي فعاليت از شرحي آن دنباله و

 هرانت در رستوراني و آمد مي قم به جلساتي در و بود سلوک و سير اهل. است آمده ديگري جاي در گفتند

 سلوک و يرس اهل ميعادگاه رستوران اين. جنابعالي به حتي شود مي داده نسيه: بود نوشته شيشه روي و داشت،

 و فالطوري مرحوم همراه به 1118 سال در هم بار يک. مسائل باقي و داشت را خود خاص مشتريان و بود
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 علمي اول درجه مدال و رفته مرمر کاخ به که شده انتخاب زبده دانشجويان عنوان به اريشريعتمد علي

 هگفت سخن او زندگي از بخشي و هاسخنراني و راشد از هم جايي. اندگرفته شاه دست از را فرهنگ وزارت

 رانيسخن تمام. نشد شنيده ايشان از احساسات بر مبتني سست و موهون سخن يک مدت تمام در» که اين و

 هم منبري آخرين حکايت. «بود دانشمندان گفتار و صحيح اخبار و قرآن به متکي و معقول راشد آقاي هاي

 ليخي و رود مي منبر ها آذربايجاني مسجد در عاشورا ايام مناسبت به شبي که است جالب رفت راشد که

 رفط از را کرنا ما که ام شده متوجه سال چهل از پس: »گويد مي شده عصباني و گرفته قرار تاثير تحت

. هستيم که نباشيم يرفق. نيستيم که باشيم عزيز. نيستيم که باشيم متحد ما که شد کشته حسين زديممي گشادش

 مسجد و رمنب از ديگر من. نيستيم که باشيم مهربان و امين همديگر با. نيستيم که باشيم سرافراز جهان در

 در جمعه شبهاي فقط آن از بعد و بود راشد منبر آخرين اين. کشممي خجالت خودم از. کشممي خجالت

 از شرحي بوده، اصفهان در را طلبگي اول سالهاي که رفاهي آقاي(. 188 ص. )داشت سخنراني برنامه راديو

 هاي انديشه که کرده غروي آقاي از هم يادي و داده طالب ومعيشت حوزه وضعيت و اصفهان علماي

 رارق اعتراض مورد اصفهان در تا بود شده سبب اشتازه نظرات و داشته حوزه اين در نهگرايا عقل و اصالحي

 حدي تا و داده شرح زمينه اين در را او نظرات نقطه و کرده بيان را وي افکار از هايينمونه وي. گيرد

 باز است، قم ارهب در که بعديش بحث. است کرده بيان بوده، استاداني چه تاثير تحت که را او فکر تبارشناسي

 ياسق در و وي، نگاه نوع دليل به که است داده مفصل نسبتا شرحي بروجردي آقاي دوره در قم حوزه باره در

 باره در تا است شده سبب قم در بهشتي مرحوم با وي آشنايي. دارد فراواني هاي تازه اند،گفته ديگران آنچه با

 روحانيت لباس و روحاني عالم در که هم ايشان عشق داستان(. 110 ـ 103) بدهد ارزشي با اطالعات ايشان

. ويسدبن کتابش در علنا و بياورد زبان به را اين روحاني يک که جهت اين از خصوص به است جالب داده رخ

 عاشق دل صد نه که دل يک و بينندمي شميران در را خانمي! کنند مي پنهان معموال مشابه افراد که کاري

 زدواجا شرط را اين و دربياورند را آخوندي لباس رفاهي آقاي که کند مي شرط بوده، دبير که دختر. شوندمي

 و شرط اين دارد دوست را شما کسي واقعا اگر گويدمي هم پدر و يابدمي دشواري وضعيت. گذارندمي

 يار چهي به: مدآ شعر اين که سعدي گلستان به تفأل و است دشوار انتخاب عشق، عالم در. ندارد معنا شروط

 شقع ماجراي و شود مي منصرف بنابرين. بسيار آدمي و است فراخ بحر و برّ که – ديار هيچ به و خاطر مده

 شرحي. است توجه قابل آن جريانهاي و اصفهان در جاري فکري مسائل باره در وي اطالعات(. 111. )تمام

 سبک لحاظ به که امتيازاتي هم و آخوندي و يعلم لحاظ به هم که دارد ارباب رحيم آقا حاج باره در مفصل

 افکار شناخت براي خام مواد آنها همه که شده نقل وي از حکايت چندين. بود توجه محل داشت، سياق و

 دارد غيره و خان جهانگير ميرزا و کاشي، آخوند باره در اطالعاتي هم آن از پس(. 815 ـ 810. )است ايشان
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 ورتص به آخوندي عالم در داستانها قيل اين که دانيم مي اما. است ديگران از حکايت آنها از برخي طبعا که

 آخوند. دارد بسياري ارزش آنها حفظ. رود مي بين از اغلب نسل دو يکي از بعد و شده بدل و رد شفاهي

. است روشنفکري و عقلي گرايش با اصفهان آخوندي ـ علمي مهم هاي حلقه از يکي گزي مالعبدالکريم

 رد صدر عبدالحسين زندگي. شناساند مطهري آقاي را وي که دارد شيرازي آقاي علي ميرزا باره در شرحي

 تفصيل هب هم جايي. نبود شده شناخته تاکنون داده، شرح آن باره در ايشان که اندازه به وي موقعيت و اصفهان

 صويريت و داشته لبنان به که سفري خصوص به او با خود خاطرات از و گفته سخن صدر موسي امام باره در

 دارد مکرم محمدعلي به اشارتي. است توجه جالب کرده، نقل موسي آقا موقعيت و کشور اين وضعيت از که

. ودب کرده تحريک خود عليه را فراواني شمار و کرد مي هم افراط مبارزه در که خرافه ضد بود باوري دين که

 هم امروزه حتي مکرم ديوان. کرد مي حمايت وي از گزي مالعبدالکريم مرحوم که گويد مي ايشان البته

 نام به شخصي از رفته پيش ديگر نويسان خاطره از بيش بسيار شفافيت در که وي. نيست تحمل قابل چاپش

 دست مطالبي باورهايش از و رفته وي نزد او و بوده زندقه و کفر به متهم که کند مي ياد اصفهان در ذوالخير

 يانب داشت موسيقي در دستي نيز مهران احمد با را خويش رابطه خاطرات، اين از جايي در. است گفته اول

 اصفهان در اقامتش به مربوط بخش در(. 118) است گفته سخن او با خود مرتب و مداوم رفاقت از و کرده

 و خاطره کدام هر از که آمده اصفهان برجستگان از نفر دهها نام بوده، 93 عبارتي به و 99 تا 18 سال از که

 تاس مهم ناشناخته هاي آدم از گفتن همه از بيش بنده براي. است خواندني و شده مطرح وصفي و حکايت

 در رتفک جوي و جريان در آنها افکار کردن وارد براي سيستمي هيچ ما و دارند بديعي بسيار افکار گاه که

 سال هب که هم او واجب حج سفر گزارش. شويم مند بهره آن فرايند و برايند از بتوانيم که نداريم کشورمان

 هم ديگر سفرنامه چندين عمال کتاب اين در(. 101 ـ 851) است حج سفرنامه يک حکم در عمال بوده 18

 آمده گزارشش هم مصر و ترکيه به سفر. است 19 سال در امريکا به مولف سفر گزارش آنها از يکي که هست

 قالبان اول هاي سال در که اين و آمده انگليس در وي اقامت و زنشتگيبا به اشاره پاياني صفحات در. است

 انگليس رد وي حال اين با. است آمده آن فسخ حکم بعدا و لباس خلع ابتدا و شده دربار با ارتباط به متهم وي

 غرب از وي برداشت. است سودمند که داده باره اين در هم شرحي و کرده داير ازدواج دفتر همانجا و مانده

 دانشگاهي ـ روحاني يک تجربه با ما کتاب اين در. است خواندني اما کوتاه چند هر آن اي حاشيه مسائل و

 فرهنگي وضعيت از جالبي هاي آگاهي و داده ادامه سال چهل طي را حوزه دو هر در فعاليت که هستيم روبرو

 محلي و ملي هاي شخصيت با وي تماس عالوه به. است داده دست به سالها آن در ايران تشکيالتي و ديني و

 .بدهد افراد از زيادي شمار باره در سودمندي اطالعات تا است شده سبب نيز
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 مغوالن خدمت در شافعي عالم.  5

 نظرم دم بغداد فتح جريانهاي در او نقش و نصير خواجه بحث نوشتم،مي را ايران در تشيع تاريخ که زماني از

 تحمال. داشتم بوده مطرح زمينه اين در که هايي ديدگاه بر مروري آن ضمن و شتمنو اي مقاله هم زماني. بود

 اخيرا. تندهس ديگران از تندتر ها حنبلي زمينه اين در. است سنگين بسيار خالفت سقوط از بعد سني مورخان

 مرع بن بندار بن عمر. کرد توجه جلب حالي شرح کردممي مرور کاري خاطر به را ذهبي االسالم تاريخ که

 ابوحفص کنيه که دانيم مي. کندمي ياد شافعي تفليسي ابوحفص الدين کمال العالمة عنوان با او از ذهبي که

 و شد فقيه و آمد بدنيا تفليس در 108 سال در تقريبا وي: است نبشته ذهبي. است عمر اسم مخصوص هم

 صحيح و الديانه حسن و السيره دمحمو فردي. داشت را دمشق قضاي مسووليت و بود مفتي و داشت تدريس

 و بود اممق اين در مدتي. کردند موصل و جزيره و شام قاضي را او يافتند، حکومت تاتارها وقتي. بود العقيده

 زدن مرتبه بلند و کلمه نفوذ با مردي. کردمي رعايا از دفاع و کرد برخورد خوب ممکن شکل هر به مردم با

 کرده نقل الزمان مرآة ذيل صاحب الدين قطب از ذهبي. کردند نمي مخالفت وي با کارها در که بود مغوالن

 اين و نشد دنيا به آلوده مدت، اين در و کرد مي مردم خون حفظ در تالش و داشت احسان در مبالغه او که

 خودش. برنداشت را چيزي و نکرد درست خود براي اي مدرسه هيچ. بود اش عائله فراواني و فقر وجود با

 آنها زا بريء که کردند مسائلي به متهم را او و داده بخرج تعصب وي عليه کساني. بود عادليه مدرسه سمدر

 که کردند مصر راهي را وي بعدها. کردند حلب قاضي را وي شد، شام قاضي زکي ابن الدين محي وقتي. بود

 اين(. 813 – 811 ص 19 ج واد،ع بشار چاپ ذهبي، االسالم تاريخ. )شد مشغول آنان افاده به و رفت آنجا به

. باشد ودهب مغوالن با سني، يا باشد شيعه حال عالمي، دارد امکان شود معلوم که کردم نقل تفصيل به را مطلب

 نابرينب. ندارد فرقي اينها، جز و ساخته اي مدرسه و کتابخانه و برنداشته چيزي و کرده دما حقن او که هم اين

 بد پرداخت علما حفظ به و کرد تالش مردم دماء حقن در همه آن که اجهخو به مورخان همين بايد چرا

 بين فرقي و است عقلي اصل يک تقيه حال هر در شود؟ تبرئه چنين اين شافعي قاضي اين اما بگويند وبيراه

 .سني و شيعه به رسد چه نيست آن در کافر و مسلم

 است؟ بخارا در( ص) پيغمبر موي تار چند.  10

 اتزيار و نماز آدابو ادعيه در آن از بخشي. ماوراءالنهربودم حنفيان از کهن متني تصحيح مشغول روزها اين

 در را آن مشابه که بود آمده اطالعاتي( ص) پيامبر موي به مربوط که مراقدي زيارت براي آنجا در. است

 زيارت آداب جمله از و: است آمده مالزاده تاريخ در. بود تر مفصل قدري ما متن در اما يافتم مالزاده تاريخ

 پيغمبر مبارک موى اگر و کند، آنجا از زيارت ابتداى باشد، پيغمبرى تربت درو که گورستان هر در که آنست
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 عليه اللّه صلى رسول مبارک موى تار چند که منقولست و کند، آن از ابتدا باشد، سلم[ و آله] و عليه اللّه صلى

 با ديگر ارت يک و دبوسى زيد ابو قاضى استاد است، شعبى امام قاضى با رتا يک بخاراست، مقابر در سلم و

 تلبر است، سغدى دهقان با ديگر تار يک و حامد، بکر ابو امام خواجه تل بر است، برقى اهلل عبد خواجه

 ارت يک و صدر تل بر زرنگر امام سيد با ديگر تار يک و ،صوفيان مشهد بنزديک طرخان بکر ابو امام خواجه

 قرن الفقراء معين محمود بن احمد از 18 ص مالزاده، تاريخ. )اللّه رحمهم الدين، حسام شهيد صدر با ديگر

 (.1130 تهران، معاني، گلچين کوشش به نهم،

 :است جالب هم تاريخي نظر از که دارد اي افزوده و آمده چنين اين عبارت ما متن در اما

 ـ الَمع سيد موي تار دو کالبآد گورستآن در ـ اصحابه و آله علي و عليه اهلل صلي ـ مصطفي مبارک موي اما

[ با] يگرد موي تار يک و ـ عليهما اهلل رحمة ـ ابوزيد امام قاضي استاد است شعبي امام قاضي با ـ السالم عليه

 ستا سغدي دهقان با ديگر موي تار يک و ـ عليهما اهلل رحمة ـ حامد بکر امام خواجه تل بر برقي ابوعبداهلل

 ويم تار يک و صوفيآن مشهد بنزديک ـ عليه اهللرحمة ـ طرخان برک امام خواجه تل بر ـ عليه اهلل رحمة ـ

 روي از ـ برحمته اهلل تغمدهما ـ است ولد الدين حسام شهيد صدر تل بر زرنگره نصيرالدين امام سيد با ديگر

 ار مصطفي مبارک موي جهت، هيچ بي بردند رونبي را او لعين گورخان پيش که روز آن چون غآلب، و ظآهر

 در قميص گريبان پيش در موم اي پاره در و کرد، بيرون بود ساخته که زر و نقره غالفهاي از السالم عليه

 عدب قميص آن و خورد، فرو و کند بر کي کفتند چنين گشت[ ر]مقر را او يآفتن شهآدت حال جون و دوخت

 يخذا آن کي گرددمي معلوم. نيست گريبان در موي و اوست، با حالي و افتاد کتاب مُرتّب بدست آن از

 شده آورده زيارت دعوآت در ازين بيش که دعا آن کنند زيآرت را موي چون و است، خورده فرو آمرزنده،

 آنبذ کند، زيارت اوست با موي که را کس آن باز. بگويد «االرواح في محمد روح علي صل اللهم» که آست

 .ايمکرده بيان هک ترتيب

 شتهک از پس او پيراهن که اين. دارد شهرت هم شهيد صدر به که است شهيد الدين حسام فرزند ما نويسنده

 پيش هک مسائلي و بخارا در خانواده اين داستان. است طبيعي گرفته قرار او اختيار در گورخان بدست شدنش

 تاريخ به کنيد نگاه آنها باره در. )شد کشته 911 سال در الدين حسام. است ضبط دوره آن تواريخ در آمد

 (.95 ص ،8 ج صفا، ادبيات

 ديگران روايت به کاشان فرود و فراز. 11

 رهبا در کار مشغول سالهاست که مراکزي از يکي و دارد زمان به نياز استوار و درست و دقيق کارهاي انجام

 .تاس کاشان فرهنگ بنياد موسسه همين وده،ب شکيل و درست و دقيق اما محدود آن خروجي و است کاشان
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 از فراواني مطالب انتخاب که است ديگران روايت به کاشان فرود و فراز کتاب مرکز اين کار جديدترين

 آنها آخرين و( ميالدي 1181 ـ 1891) مارکوپولو ترين قديمي. کاشان شهر باره در فرنگي نويسان سفرنامه

 اين تمامي تصوير. آمدند کاشان جمله از و ايران به ميالدي 1513 سال در که برادر دو تارو ژروم و تارو ژان

 .زيبا و نقاشي صورت به البته هست، شان نوشته آغاز در افراد

. تاس شده عرضه نوازي چشم و استواري نهايت در هم جلد و شکيل بسيار ضميمه تصاوير و چاپ و متن

 متني هر و شده ترجمه کتاب اين براي صرفا اروپايي زبانهاي گردي و انگليسي هاي متن از متنها اين از برخي

 اويرتص. است شده ضبط آنها دقيق مشخصات حال هر در و شده استفاده همان از داشته فارسي ترجمه که هم

 شده درج 911 تا 110 از اند کرده اشاره آن به نويسان سفرنامه که است اماکني به مربوط غالبا که کتاب پاياني

 .است بخشيده کتاب به خاصي يباييز و

 فرهنگ و تاريخ از برگي تواند مي که آمده فراهم کاشانيان و کاشان شناخت در نظير کم منبعي ترتيب بدين

 قرون در آنها نگرش در ريشه اين و است متفاوت ها خارجي نگاه نوع. باشد ها خارجي زبان از ايراني تمدن

 رشنگ تفاوت در ريشه مسأله اين و نيامده ايراني منابع در کنند مي ثبت آنها که مطالبي نوع. دارد جديد

 .است فرنگي نويسي سفرنامه با ما محلي نگاري تاريخ در موجود

 دميق شده، برداشته اکنون که قدمي و بود شده انجام کار اين هم ديگر شهرهاي از برخي براي اين از پيش

 سفرنامه رد کاشان بتوان شايد. باشد شهرها ساير باره در مشابه کارهاي براي الگويي تواندمي که مبارک است

 شناس کاشان که عاطفي آقاي مجموعه اين اندرکاران دست به حال هر در. کرد مجلد يک هم را ايراني هاي

 که خاصي عشق با که محلوجي آقاي به و گويممي تبريک جعفري مشهيد و گلکار آبتين نيز و است اي زبده

 .کنند مي تالش ديگران به آن معرفي و شهر اين آبادي براي که است دهه دو از بيش رنددا کاشان به

 .هستند روشنگر کار چگونگي شرح در دارند هم اي جداگانه هاي مقدمه عاطفي و محلوجي آقاي
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 (1 و 1 بخش) ها نشانه

 جعفريان رسول: نويسنده

 1158/  08/  13: سايت روي انتشار تاريخ

 .فرماييد مي مالحظه اينجا در بودم کرده آغاز ها نشانه عنوان با که را کوتاهي مطالب ادامه: خالصه

 !ماشوش شب. 11

 باره در يمطالعات به! اجبار به و داشتم فارس خليج حاشيه کشورهاي و ايران مناسبت عنوان با درسي ترم، اين

 در بحرين اوال. شوم مي يادآور را نکته دو. شدم مشغول بحرين منطقه و عراق جنوب و ايران مناسبات

 مي شامل فارس خليج غربي جنوب سواحل در را عمان مرزهاي نزديکي تا بصره زير از آن قديم اصطالح

 اين دوم. است شده مي هم است رياض شمال در که هفوف تا احساء و قطيف منطقه شامل عمق، در و شده

 بودند نطقهم اين اصلي ساکنان که عبدالقيس قبيله و بودند( ع) طالب ابي بن علي شيعه آغاز از منطقه اين که

 عيانشي از اي شعبه که رامطهق سوم قرن اواخر در.. گرفتند را ايشان جانب داد، رخ بصره در که جمل جنگ در

 رتبطم بصره و اهواز و گناوه با آنان از شماري. آمدند پديد بودند بدوي و افراطي البته و اسماعيلي و فاطمي

 اين در 130 تا 810 حوالي از يعني سالها قرامطه. بود احساء و قطيف و بحرين در فعاليت ثقل مرکز اما بودند

 با. داشتندن آشکاري فرهنگي آثار ها فاطمي مثل بودن، اسماعيلي همين دليل به البته و کردند حکومت منطقه

 دولت نام با شيعي دولت يک قرامطه جانشين. بودند شيعه عبدالقيس مانند نواحي اين عربي قبايل حال اين

 رد تقريب به عيوني دولت. هست فارسي زبان در خصوص به آنها باره در کمي اطالعات که بود عيوني

 قهمنط ازين هم را سلجوقيان پاي ديگر سوي از و برانداخته را قرامطه توانست و آمد پديد 111 سال ليحوا

 شهرت. دارد اهلل ولي علي که مانده برجاي بودند، هفتم قرن تا که دولت ين رجال از هايي سکه. کند قطع

 مستنصر هب مربوط مستنصريه سجالت در سندي. کردند مستقر ناحيه اين در تري معتدل تشيع اينها که دارد

 به طبهخ و است فاطميان به مربوط عيوني دولت که است نوشته يمن صليحي حاکم به او که هست فاطمي

 دولت اين که است آن قوي حدس و نيست چندان آنها در فاطمي اثر رسد مي نظر به اما. خواند مي آنان نام

 .است مانده بحرين در امروز به تا هک است تشيعي همان اين و شده امامي شيعه تدريج به

 و) است سلسله اين تاريخ ديوانش و بوده ها عيوني از شاعري که مقرب ابن که اين بحث اين سوژه اما

 ابطل الذي منا. برانداخت را ماشوش رسم ما امراي از يکي گويد مي شعري در!( بوده موصل در 111 خودش

 ابعمن از برخي در که حاشوش يا ماشوش رسم اين. انطمسا و ناسال في انمحي و آثاره/  انقطعت و الماشوش
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 مي يعيون دولت باره در شعر همين اساس بر البد ضيف شوقي اند؟ شده متهم آن به قرامطه که چيست آمده

: يسدنو مي رسم اين باره در سپس. را ماشوش رسم خصوص به و برانداختند را قرامطه دولت اينها که گويد

 و نوازند مي کرده، روشن چراغ و شمع شده، جمع عاشورا شب در اينها مردان و زنان که نانچ رسم اين در

 ص ،9 ج ضيف شوقي العربي االدب تاريخ. )شوند مي مختلط کرده خاموش را چراغ هم بعد و رقصند مي

 مه روزهام به تا رسم اين العرب جزيره قلب کتاب در حمزه فواد نقل به بنا گويد مي که است جالب(. 18

 وشالماش ليله که است آن حقيقت! دهد مي نسبت شيعيان به را آن ترتيب دين به که است مانده باقي

 گرفتار آن در مسيح که اي جمعه شب يا ايليا صوم 15 شب به ابوريحان گفته به که است مسيحي اصطالحي

 را سيحم شب، آن در انمسيحي که است شبي اين. هست هم ديگري اقوال. شود مي گفته شد صليب مصايب

 مردان و زنان شب آن در که شده زده مسيحيان به بار نخست اتهام اين(. 100: الباقيه االثار) کنند مي طلب

 وجود اسالم از پيش از شده ياد اتهام. شوند مي آميخته هم در و کرده خاموش را ها چراغ و شده مختلط

-http://www.bible. اند ردهک تکذيب را آن ها مسيحي نيز زمان همان و داشته

researcher.com/persecution.html .مي ديده هم مسلمانان آثار در مسيحيان به اتهام اين انعکاس 

 گرفته شابشتي الديارات کتاب از که( 901 ص ،8 ج البلدان، معجم) است البلدان معجم در آن نمونه که شود

 البج اما. دارد ماشوش شب باره در بحثي زيات حبيب زا هم االسالم في النصرانيه ديارات کتاب در. است

 به هطايف و فرقه هر مخالفان توسط بحرين و سوريه و عراق مناطق در تدريج به جنسي، اتهام اين که است

 ينا اصلي محل غالبا ديگر اي عده و ها نصيري ها،يزيدي ها،شبکي دروزيها،. است شده مي منسوب ديگري

 يا ماشوش باره در عالي بسيار مقاله. اند شده نداشته، اساسي نيز آنجا در و داشته مسيحي ريشه که اتهام

 آنچه آن، لغوي ريشه که شده منتشر 9 شماره هشتم، سال العرب لغة مجله در جواد مصطفي توسط حاشوش

 اينها ههم ساسا که اين و شده زده يزيديه و شبکيه به عينا که اتهاماتي و بوده قرامطه يا مسيحيان باره در

 و فرق ها بحث در جايگاهي چه جنسي اتهامات که دهد مي نشان و شده داده شرح است پايه بي اتهامات

 نشأت را اتهامات اين تمامي جواد مصطفي. است شده زده نيز دينان خرم به اتهامات اي معموال. دارد مذاهب

 «الکفشة ةليل و الماشوش ليلة» عنوان با ديگري همقال اما. ندارد قبول و دانسته ايفرقه دشمني نوعي از گرفته

 در ديگري اطالعات که شده منتشر 318 شماره 1511 سال در الرساله مجله در احمد محمود شکري توسط

 دهش زده قبيل همان از و جنسي امور در هم بابکيه به نسبت که اتهاماتي جمله از و شده درج آن در باره اين

 بابکيه و مسيحيان باره در آنچه تمامي گويي که است اين نويسنده اين گرايش. تاس گرفته قرار بحث مورد

 با شبي نچني که کند مي متهم را همه و دانسته ثابت شده گفته غيره و غيره و شبکيه و نصيريه و قرامطه و

 کردن لمس و کردن مس همان از که داند مي مس يا مش کلمه از را ماشوش او. اندداشته اختالطي چنين
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 ادبيات و داده ننشا شيعيان به نسبت اخير دهه سه دو در را تهام اين توسعه بيشتر جستجوي. است شده گرفته

 مي خاموش را چراغها که است شبي معناي به که الطفئه ليلة. است شده درست آن براي هم تازه لغات و

 توان مي را عابيرت اين. برند مي بکار باره اين در که است تعابيري ديگر از هم التشويق ليله االفاضه، ليله. کنند

 .کرد مالحظه شده نوشته شيعه عليه ها سلفي توسط غالبا اخير سالهاي در که هايي نامه فحش در

 1110 سال از قم از نقشه يک. 11

 اطالعات قمي انصاري رضا محمد شيخ المسلمين و االسالم حجت آقاي جناب عزيزم دوست سالهاست

( ارديبهشت 9) امروز. است رسيده نتيجه به حاال شود مي معلوم. کند مي استخراج مرجع آثار از را قم به مربوط

 رباني آقاي جناب را کتاب اين از شده چاپ اي نسخه بوديم، قم در معراجي آقاي جناب پدر فاتحه در که

 بنده براي. شد برداشته سيشنا قم در ديگر گام يک. است درآمده چاپ از ديروز که فرمودند و دادند بنده به

 ينا. هستم آن شناخت به مند عالقه بنابرين. ام زيسته آن در اول وطن از بيش که دارد را دوم وطن حکم قم

 قرن تا چهارم قرن از را منابع در موجود اطالعات و است مؤلف مداوم جستجوي سال چنين محصول کتاب

 هک هستند مآخذي اي، سفرنامه منابع پايان در و تاريخي منابع جغرافي، منابع. اندآورده فراهم آن در چهاردهم

 مامت که کتابهايي از حتي که است جالب. است شده درج اينجا در و استخراج آنها از قم به مربوط اطالعات

 انهشناس قم مقاالت از برخي. است شده درج اينجا در و شده گزينش اطالعات از برخي بوده، قم به راجع آنها

 شده استخراج دستي صورت به اطالعات اين. است شده درج عينا اند، نوشته مدرسي حسين آقاي آنچه دمانن

 تابک االسف مع. بود خواهد بيشتر آن حجم مسلما شود، انجام کار اين سرچ قابل ديجيتالي منابع از اگر و

 تهگذاش اينترنت روي آن کامل متن سرعت به که آن مگر. است بزرگي عيب اين و ندارد که اعالم فهرست

 به و شده، تهگرف آنها از مطالب که کتابهايي نام کتاب، ابتداي فهرست در فقط. کتابها نام فهرست حتي. شود

 بنياد طتوس کتاب. است شده درج دارد، مستقل تاريخي رديف خود که ها سفرنامه منهاي است، زماني ترتيب

 .است شده منتشر 1158 سال در صفحه 111 در نسخه هزار تيراژ در و پژوهشي قم

 دايره توسط 1110 سال در که را ايران راهنماي کتاب از نامي کرده استفاده انصاري آقاي که آثاري ميان در

 ربوطم هم اطالعاتي و شده درج قم از عالي بسيار نقشه يک آنجا در. نديدم شده چاپ ارتش ستاد جغرافيايي

 کالاش دليل به. )گذارم مي اينجا در را صفحه دو اين تصوير. است ممغتن هم آن که دارد شهر اين کليات به

( 1 هاي انهنش) خبرآنالين در بنده وبالگ به آنها ديدن براي لطفا. بگذرم اينجا در را تصاوير نتوانستم فني

 .فرماييد مراجعه

 



1394 

 

 مغول پادشاه زبان از پادشاه يک جوانمردي: مردم با مسامحه. 19

 دو ست،ني برابري قابل ايران تاريخ در وزيري هيچ با روي هيچ به که دانا وزير اين ،اهلل فضل الدين رشيد

 از زنجان نزديکي در سلطانيه گنبد که الجايتو همان يا خدابنده محمد سلطان روزگار در را وزارتش از سال

 رد اگر .شدند بزرگ مرد اين شهادت سبب و کردند تحريض را سلطان بدخواهان، عاقبت. زيست اوست،

 و انيزم محدوده فراگيرترين با جهان عمومي تاريخ نخستين که نبود التواريخ جامع جز کتابي عالم، اين

 وقف صخصو به و رسائلش و آثار تک تک. بدانيم واال اي انديشه داراي را او که بود کافي است، جغرافيايي

 نگت همه اين گرفتار امروز که ايراني ،است ايران در فرهنگ تاريخ در نظير بي سندي او رشيدي ربع نامه

 .بگذريم. است شده آشفتگي و نظري

 خشيب و بود مسلمانان ميان در که علوم بر افزون تا کرد تالش و بود روشن و باز نگاهي داراي الدين رشيد

 سلطت خاطر به هم بخشي که نگاه اين با. چين به نگاه باشد، داشته شرق به نگاهي ايراني، و يوناني آن از

 ههد آخرين در که هاييآشفتگي که آن جز شد، سرازير ايران به علوم و معارف از اي تازه درياي بود، مغوالن

 و نصير خواجه آن از رکني که را علمي حرکت اين رسيدن ثمر به اجازه آمد، پديد ايلخانان حکومت هاي

 .نداد بود، الدين رشيد خواجه ديگر رکني

 که او االجوبه و االسئله کتاب سابقا. است شده منتشر او التفاسير مفتاح کتاب توبمک ميراث همت به اخيرا

. بودم غافل دارد التفاسير مفتاح او که اين از بنده و بود فراواني تفسيري نکات حاوي شد، چاپ پاکستان در

 دهخدابن محمد طانسل از خواجه که است سخني کردم، باز که را جايي. داد ايراني جناب را کتاب از اي نسخه

 .است کرده اعجاب آن از هم خودش و کرده مطرح رعايا با سلطان برخورد باره در

 با ـ لکهم اهلل خلد ـ اسالم پادشاه بود، مشغول معاني اين نوشتن به ضعيف اين چون که افتاد چنان اتفاق و

 نآ سخاوت که است نآ شما تصور که فرمود سخاوت باب در ارشاد سبيل بر حضرت مقربان و نزديکان

 خزانه در هرچه که کنيدمي تصور آن جوانمردي غايت و دهم کس هر به قماشات انواع و جامه و زر که باشد

 وانمرديج غايت. ببخشم باشم، پوشيده که نيز را آن که حدي تا و ببخشم اجناس و نقود و زر از است موجود

 هندد استحقاق و محل غير به هرچه چه، باشد، چنين نه هک است آن انديشه مرا! کنيدمي[ مي] تصوير را اين

 شرط هندد استحقاق محل به که وقتي در و. آن ضمن در بسيار ديگر خلل و باشد مال تلف و تبذير و اسراف

 ند،سپر احسان طريق افعال تمامت در و کنند، احسان نيز جاه از کنندمي احسان مال از که همچنان که است آن

 و شهوت و غضب از را خود و نکند سرايت ديگر خللهاي به که چنان مردم گناهان تمامت در عفو مانند

 در تا دارند نگاه را خود شدن تواند صادر آدم از که قولي و عملي هر تجبر و تکبر و عجب و طمع و حرص
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 لهايخل به که دانند و باشد مقدر بدانچه و کنند مسامحه خاليق با و کوشند حق رضاي در کرده جوانمردي آن

. ودب تواند آن تمام جوانمردي. دارند نگاه خاليق و خالق رضاي در و درگذرند آن سر از کندنمي سرايت کلي

 (111 ص: التفاسير مفتاح)

 (ع) علي امام سيره باره در تازه کتابي. 11

 راوانيف آثار و کند مي پژوهش علوي سيره و نبوي سيره باره در تهراني دلشاد آقاي جناب دوستم سالهاست

 .است کرده تاليف باره اين در

 ترتيب در شاناي که است تفسيرهايي و ها برداشت بر مشتمل و سو يک از کهن منابع اساس بر غالبا کتابها اين

 ظرن همواره قرون طي اما است کهن بسيار تاريخي لحاظ به نبوي سيره از بحث. دارند نصوص ترکيب و

 زمينه اين در. کنند استخراج را زندگي سبک از نوعي سيره، منابع از تا است هبود آن نويسندگان از شماري

 اسالمي کشورهاي و ايران در و شده گزاري بنيان السيره فقه نام به هم علمي اواخر اين و آمده پديد آثاري

 قهف يعني دانش اين باره در که اي مقاله در آنها باره در شرحي بنده که شده نوشته آثاري باره اين در ديگر

 .ام داده نوشتم السيره

 رد که اخباري مجموعه از توان مي است شرعي حجت نبوي سيره چون که است آن السيره فقه علم اساس

 سياقي و سبک يک گشته نقل( ص) رسول از که فرمايشاتي و قرآني آيات با ترکيب در و شده نقل باره اين

 ناي که شدم يادآور من هم مقاله همان در. آورد دست به فردي زندگي نيز و اجتماعي و سياسي زندگي براي

 را يرهالس فقه عنوان مسأله همين حل براي اند نوشته باره اين در که کساني دارد؟ فقه با ارتباطي چه بحث

 ناي آن دليل عمده و نشده رسد مي نظر به نه يا است شده حل کامال اشکال آيا که اين اما. اند کرده انتخاب

 .دارد احکام استنباط براي تري سختگيرانه و تر جدي هاي روش سنتي فقه که تاس

 عنيي سنن عنوان به آنچه نيز و فقه و اخالق السيره فقه در عبارتي به يا سيره در که است حالي در اين

 حال هر در. است شده خلط شود نمي معمول و نيست الزم زيادي سختگيري آنها در که است مستحبات

 اين بر را قرار چون. کند مي پيدا ضعيفي مستندات گاه که است مهمي هاي بحث از يکي السيره قهف بحث

 رد خواست مي وقتي دهم دولت رئيس که هست خاطرم. کند پيدا عملي نمونه زندگي همه براي تا گذاشته

 حديثي هب بگويد سادف اهل وي قول به افراد کردن آبرو بي باره در را مطلبي قبل سال چهار مناظرات از يکي

. انندبگرد شهر در و بزنند شخص آن به داغ که داده دستور امام گويا و شده نقل اهواز باره در که کرد استناد

 زا حديثي است اثري که است دعائم در فقط گويا و نيامده امامي مآخذ در روايت اين که شد معلوم بعدها

 باره رد که خبري هر به باشد قرار اگر که است آن مقصود اما شود بحث بايد البته باره اين در. اسماعيليه
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 ستناداتا قبيل اين بسازيم فرد و اجتماعي زندگي سبک يک آن از و کنيم استناد آمده برخورد سبک نوعي

 بار يرز سادگي اين به فقه که است حالي در اين آيد مي وجود به نيز مردمي و انقالبي ظاهر به اما نامتعارف

 جذيمه بني کشتن در وليد بن خالد با پيامبر رفتار به منبري يک ديدم باز اخيرا. ]رود نمي اويدع چنين

 اررفت فقه، در قديم از که حالي در گرفت ناديده را او جرم مصحلت روي از(ص) پيامبر که کرده استدالل

 و هگرفت قرار فقها هتوج مورد عمد شبه قتل عنون به است، نويره بن مالک ماجراي جز حکايتي که مزبور

 برداشت شاناي که بود گفته و بود نوشته او رد هم کسي. است شده تعبير فقيهانه کامال( ص) پيامبر رفتار

 فقه نايمب تواند نمي سادگي به سيره، داستانهاي دهد مي نشان هانزاع اين. است کرده نبوي سيره از ماکياولي

 [.باشد

 رهسي البالغه، نهج اساس بر تا است کرده زيادي تالش خورشيد هرخسار کتاب در دلشاد جناب ما دوست

 ايه روش سپس و آن معرفي البالغه، نهج اصل باره در اوليه مباحث. کند تدوين را السالم عليه علي امام

 .است موضوعي و اي تجزيه مروري، روش ايشان، نوشته به که است البالغه نهج مطالعه

 را ليک تعاريف و شود مي مربوط گفتيم آغازين سطور در آنچه به که است سيره مفهوم باره در بعدي بحث

 .اند داده بدست سيره از

 نهج زا مستندات با همراه تر فرعي عناوين آنها محور بر و کرده استخراج را اصولي که است اين ايشان روش

 .است شده تقديم خواننده به و انتخاب البالغه

 اجتماعي، فردي، عرصه مانند تري فرعي عناوين در که پرواپيشگي و يدار حريم و مرزباني اصل مثال

 .است گرفته قرار بحث مورد دينداري و قضايي و نظامي اقتصادي، حکومت،

 .است رفتهگ قرار بحث مورد گذشت که هايي عرصه تک تک در باز وسيله استخدام کيفيت به پايبندي اصل

 .همچنين به روي ميانه و اعتدال اصل

 عرصه همان در عدالت اصل و صداقت، و صراحت مدارا، و رفق حقوق، پاسداشت تکريم، پارسايي، اصل

 .است گرفته قرار بحث مورد شده ياد هاي

 انجام نفيس و زيبا بسيار کتاب چاپ. است آمده ادامه در نيز اعالم فهرست و شده تنظيم 1038 در کتاب اصل

 .است شده
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 شاهنشاهي هاي جشن رهبا در نصر حسين سيد مصاحبه. 13

 اما شود فراموش اعمالشان ديگران، يا خودشان است ممکن آدمها. است غريبي و عجيب درس تاريخ درس

 اوراق. دشو مي درس همه براي و ماند مي تاريخ در هايشان گفته از برخي کم دست خوشبختانه، يا متاسفانه

 رايب. افتاد ساله پانصد و دوهزار هاي جشن باره در نصر دکتر آقاي مصاحبه به چشمم. زدم مي ورق را قديم

 رايب ابزاري است ممکن ديگران مانند هم فيلسوفها اما. قائلم زيادي احترام فيلسوف يک عنوان به ايشان

. نوشتم رنص آقاي باره در يادداشتي و لغزيد دستم هم اخيرا. باشند فيلسوف خيلي اگر حتي باشند، حاکمان

 ناروا هايادند نسبت و کردن تندي از غير انتقاد البته. بود کرده شريعتي و جالل حق در که هاييتندي بخاطر

 صرن جناب بود، آواره شريعتي که زمان آن گفتم هم آنجا. است ديگران تحقير و بيني خودبزرگ سر از و

 :انديدهپرس ايشان از. کردندمي وجود ابراز هم گاهي. داشتند کردن فکر براي آرامي و خوب موقعيت

 و فلسفي لحاظ از و دارد، نقشي چه ايران گذشته تمدن کردن زنده در شاهنشاهي هاي جشن کلي طور به

 گذاشت؟ خواهد بجاي تاثيري چه اجتماعي

. شناسندب را خود نو از ايرانيان که است موقعيتي بهترين شاهشناهي هاي جشن من نظر به: اندداده پاسخ ايشان

 اهآگ خودشان تمدن به را ايرانيان تنها نه خرابيها، احياي و آبادي و عمران از حاصل اثرات بر عالوه جشنها

. ستا فرهنگ اين دوام و استقرار مبين همچنين. است هخامنشي تمدن و اسالمي تمدن احياگر بلکه سازد، مي

 بي و گيزد غرب حدي تا که باشد عاملي تواند مي ايران شاهنشاهي سال پانصدمين و هزار دو جشنهاي

 هاي شنج نقش ترين مهم. آورد پديد خودشناسي نوعي ايرانيان براي و شود ترميم ايراني فرهنگ به توجهي

 رب مشروط البته. شد خواهد منتشر زمينه اين در که است آثاري مطالعه ما، کهن تمدن نماياندن و شاهنشاهي

 (.9 ص ،11 شماره شاهنشاهي، هاي جشن روزنامه. )نباشد کوتاهي مدت براي مطالعه اين که آن

 !خودم از دعوت بدون کتابم از رونمايي. 11

 نکات. خريدم کتاب تومان ميليون 19 تاريخ کتابخانه براي و بودم حاضر را کتاب نمايشگاه اول روز سه

 بخير خدا .رفتيم بيرون کتاب اندکي با و آورديم پول بسته دهها که ما ارزش بي پول اول. بود برايم جالبي

 حشتناکو کتاب گراني. بود شده تبديل پوچ و هيچ به زماني عراقي دينار که نشويم عراق مثل تا بگذارند

 ودخ رساالت و مقاالت کتاب البته. دارد زيادي مشکل دالر خاطر به که خارجي کتابهاي خصوص به است

 زيادي هاي آدم ديگر نکته .است خورده قيمت تومان هزار 11 صفحه 101 با درآمده چاپ از تازه که هم بنده

 چاپ درنم هاي نوشته از فراواني آثار. خريديم عربي کتاب بيشتر سوم و دوم روز. ديدم نمايشگاه در که بود

 خريداري رکمت قديمي کارهاي. است معاصر فکري جريانهاي و عربي بهار به نسبت تحليلي بيشتر که شده
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 اسميق فريد آقاي جمله از. بود جالب که ديديم را زيادي مهايآد بين اين در. هست هم کمتر البته و کنيم مي

 کبير ميرا انتشارات رياست به تازگي که برازش عليرضا و محمودي سهيل و افشار آرش و کاشاني مطلبي و

 مي کرتش مجلس کتابخانه کار از شناختم نمي اغلب و ديدم که را افرادي از خيلي. ديگر هاي خيلي و رسيده

 را ها رفهغ تک تک تاريخ، کتابخانه در همکارانم و من. کنم کار بيشتر نتوانستم که ام شرمنده عاواق. کردند

 اگر و ردهک چک کامپيوتر در موجود ليست با. بينيم مي را جديد تاريخي آثار. زنيم مي سر کتاب خريد براي

. است افزايش حال در دايما هک شده عدد 181900 تاريخ کتابخانه کتابهاي تعداد. کنيم مي خريداري نداريم

 خشب کردن جدا مشکل امسال. کنيم چک بايد که رسيد کتابخانه به هم کهنه کتاب زيادي تعداد هفته اين

 نوبج و شمال قسمت بين هوايي پل يک. است کرده درست را مشکالتي فارسي بخش از التين و عربي

 تعمير حال در و خراب که هست هم برقي هپل است جالب. است شلوغ بسيار که هست بهشتي شهيد خيابان

 به اختصاص که است ارتش يا سپاه به مربوط بخش آن. شد خواهد اصالح نمايشگاه از بعد شاءاهلل ان. بود

 اعاتس از برخي در پل. هستند اينها بين آمد و رفت حال در مردم مرتب و کرده پيدا عربي و التين بخشهاي

 پايين سر که عربي ناشر يک. خورديم مي ها درخت زير ساختمان از اي هگوش معموال را ناهار. است شلوغ

 آييم مي شده تحريم ايران نگويند که اين براي اما کند، نمي صرف ما براي گفت زديم مي چانه قيمت آوردن

 !آقا اين عجيب منت هم اين! باشيم کرده کمکي تا

 فتضاحا وضعيت باره در که نادر بسام از عربي يکتاب. بود هم شگرف اثر يک خريديم که کتابهايي ميان از

 الدوالر و المالي الالنظام فضيحة. »کند مي بازي را دجال نقش که است امريکايي دالر و جهان مالي نظام

 هم نآ و است عجيب کتاب اين اسم اما. است کرده چاپ النخبه عنوان با ناشري را کتاب. «الدجال االمريکي

 جاري سال همين در بيروت چاپ و صفحه 811 کتاب. است عبارت همين کتاب، نام يعني «امريکا بر مرگ»

 .است

 ماعال. کردم روشن را اخبار. کنم مطالعه فردا کالس براي تا آمدم خانه به دو حوالي ارديبهشت 11 روز عصر

 تاعس اما نداشتم دعوت خودم که است جالب. است عربي به شيعه اطلس از رونمايي شش ساعت که کرد

 وقتي. دان بوده هم ارتباطات و فرهنگ سازمان رئيس و وزير و است شده برگزار پنج ساعت ديدم. رفتم شش

 يتسا در کتاب از رونمايي گزارش هم اين. بودم نشده دعوت خودم چرا نشد معلوم. بود شده تمام که رسيدم

 ارتباطات و فرهنگ سازمان

http://www.icro.ir/index.aspx?siteid=261&pageid=32423&newsview=597756 
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 بنده لوح جمهور رئيس کردند اعالم دير قدر آن هم اطلس همين براي سال جايزه مراسم در که بخير يادش

 وارد شاناي و نشود جلسه وارد بگويم خانم به نشد فرصت که نياييد جلسه به شما لذا و کرد نخواهد امضا رو

 و. ستني کتاب اين رسم و اسم از خبري اصال که بود ديده و بود هرفت که شدم شرمنده و بودند شده جلسه

 هم را جايزه و است سال جايزه برنده کتاب ما نظر از گفت که پرويز دکتر آقاي مردانگي از کنم ياد البته

. ودب بيگي حسن ابراهيم آقاي از انگليسي به «ص محمد» کتاب از رونمايي. زدم قلم اهل سراي به سري.داد

 نشده دعوت خودم کتاب براي که شدم زده شگفت. باشم رونمايي در تا زدند صدا هم مرا. بود مراسم آخر

 نارک کتاب روي از را پرده ديگران، کمک با و کرده شرکت ديگري کتاب رونمايي در اتفاقي طور به اما ام

 عدد 890 از بيش که تاس مقدمه 833 متن که شد چاپ بنده المقدمات جامع کتاب نمايشگاه در امسال. زدم

 واقع در. شد چاپ هم «اول دفتر تاريخي رساالت و مقاالت. »کرد چاپ کتابخانه که است کتابهايي مقدمه آن

 حاال .کردم شروع را جديدي سري و بستم را اش پرونده شد، جلد بيست که من تاريخي مقاالت قبلي دوره

 .است شده عرضه بار اولين يبرا نمايشگاه در کتابم سه بگويم عربي اطلس با بايد

 صفوي سليمان شاه توسط حج براي بصره راه تحريم 15

 همت قيواث آقاي سالهاست. توجه جالب و ارزشمند بسيار است اثري که شده چاپ المدنيات کتاب تازگي به

 ارادو در شيعيان دهد نشان تا کرده شريفين حرمين در تشيع فرهنگ هاي ريشه شناخت مصروف را خود

 نهمدي به مربوط فقهيات مجموعه اين اول جلد. اند داشته حضور و نفوذ آنجا در حد چه تا تاريخي تلفمخ

 دوم جلد سياست و فرهنگ کتاب در هم بنده. است ديگر چيزهاي و اجازات و ومداراک اسناد دوم جلد و

 روي دوباره ايشان طالعاتا اساس بر بايد حاال. امداده اختصاص حج و حرمين و ايرانيان مسائل به را فصلي

 ،است کم بخواند هم بار چندين آدم اگر و خواندم مي را شاردن سفرنامه که فاصله اين در اما. کنم مرور آنها

 آمده صرهب امير که اين و يافتم صفوي سليمان شاه توسط بصره طريق از حج راه تحريم باره در يادداشتي

 ـ 1033) صفوي سليمان دوره در شاردن. بروند حج به راه اين از حجاج ديگر بار تا بسپارد تعهد تا است

 :نويسدمي باره اين در و بوده ايران در( 1101

 وارد صفا و آشتى و يگانگى مراتب ابالغ عرض براى بصره پادشاه طرف از متشخصى فرستاده شانزدهم روز

 رؤساى عنوان الحاج امير. بود وى همراه نيز الحاج امير يا ميرحاجى نام به مهمى شخصيّت. شد اصفهان

 يستب شعاع تا و است، عربستان شهرهاى جمله از مکّه. روندمى مکّه زيارت به که باشدمى بزرگى کاروانهاى

 ودب اين ايران پايتخت به آمدن از دو اين هدف و قصد. است مقدس سرزمين آن مسلمانان براى آن فرسنگى

 که ينا توضيح. کند لغو بصره راه از مکّه به را زائران کردن سفر نعم کنند التماس و استدعا شاهنشاه از تا
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 عوارض ناروا و کردند،مى بسيار آزار شهر آن از عبور و درآمدن هنگام ايرانى زائران به بصره عامالن چون

 و ميمتص اين اتخاذ. کنند سفر مکه به ديگر راه از بود داده دستور ايران دربار گرفتندمى ايشان از سنگينى

 راث بر نگذشت بسى و کرد محروم کردمى نصيبشان راه اين از که زيادى درآمد از را بصره مردم آن اجراى

 قريب الس هر آن از پيش. انجاميد سختى و تنگدستى به بصره مردم قاطبه زندگى سرشار عوايد اين نقصان

. ندبود کرده اختيار ديگر راهى زائران پيش سال چند از و شدند،مى مشرف مکه به بصره راه از نفر هزار ده

 وى هک بود داشته معروض بود فرستاده ايران دربار به شخصيّت دو اين همراه که اىنامه ضمن بصره پاشاى

 موجبات گونههمه و کرده مجازات سختى به اندشدهمى ايرانى زائران آزار و ايذاء مايه که را خطاکارانى

 رانىنگ هيچبى توانندمى پس اين از و آورده، فراهم گذرندمى بصره از که را زائرانى رضاى و رفاه و آسايش

 الحاج امير. بروند مکّه زيارت به راه اين از راحت خيال با ديگر مزاحمتهاى و سنگين عوارض پرداخت از

 در ندانچ و باشد، نداشته شکايت و گله بصره مأموران از ايرانى زائران از يکهيچ پس آن از که شد متعهد

 و داشت، برپا شهر کهنه بازار در بزرگى خيمه پس آن از. شد پذيرفته استدعايش که کرد پافشارى بارهاين

 يسىنونام و مراجعه آنجا به توانندمى مرد يا زن از اعم باشندمى خدا خانه زيارت به مايل که کسانى کرد اعالم

 119 ص ،8 ج شاردن سفرنامه. )کندمى فراهم را ايشان فرتمسا وسايل زياد، بسيار نه اىهزينه با او و کنند،

 (113 ـ
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 9 ها نشانه

 جعفريان رسول: نويسنده

 1158/  08/  85: سايت روي انتشار تاريخ

 

 اثر دچن و المدنيات کتاب نيز و ميالدي شانزدهم قرن از ترکي مقتل يک باره در مطالبي اينجا در: خالصه

 است آمده ميان به سخن ديگر

 (ميالدي شانزدهم قرن)  چلبي المعي از کربال باره در ترکي منظوم مقتل يک.  80

 آثار ارهب در مطالعه به که سالهاست. بود آمده نمايشگاه به الامس ما ترکيه اهل دوستان از ارتکين ارطغرل آقاي

 زدهمشان قرن از منظوم مقتل يک وي آثار جديدترين از يکي. است مشغول آنجا در شيعي هنري و فلسفي

 :نوشتم کتاب اين براي را زير معرفي ايشان خود کمک با و آمد منزل به شبي. است ميالدي

 ميالدي شانزدهم قرن از يعثمان ترکي به رسول آل مقتل

 (1918/ 511 م) چلبي المعي سروده

 سابور شهر آن سرايش محل و شده سروده عثماني ترکي نظم به که است( ع) حسين امام مقتل کتاب اين

. تاس شده مي شناخته روم مالي نام به کرده ترجمه ترکي به را جامي از متعددي آثار که المعي. است بوده

 .است داشته هم خانقاهي زياد احتمال به و بوده نقشبندي وي

 زيرا است؛ بوده 511 سال از پيش آن تأليف. است نشده چاپ اين از پيش و است بيت 511 شامل کتاب اين

 ودخ رسول آل مقتل از آن ضمن و کرده ترجمه الصفا اخوان رسائل از االنسان شرف کتاب المعي سال، آن در

 .است کرده ياد

 از هم يديگر ناقص نسخ. است بوده منظومه آن کامل نسخه البته که کرده استفاده نسخه يک از تنها مصحح

 چاپ در مزبور هاي نگاره که است مينياتوري هاي نگاره داراي اثر اين از نسخه سه. دارد وجود منظومه اين

 .شد خواهد منتشر کاتولوگ يک ضمن مستقل صورت به اما نيامده حاضر

 را ينالحس مقتل خواندن عرب؛ مال واعظ بورسا قاضي که است گفته الشعراء اعرمش کتاب در چلبي عاشق

 و دوينت صحيح منابع از مقتلي چلبي، المعي. کرد ممنوع بود شيعيان يعني ها اشق مختصص او قول به که
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 مسجد در و کرده جمع را علما ساير و مالعرب و چلبي حسن زاده آشچي وقت قاضي و کرد گردآوري

 .خواند آنان براي رسابو جامع

 وسطت مقتل خواندن کردن ممنون علت باره در توضيحي «گلدسته» به موسوم خود کتاب در بليغ اسماعيل

 :است کرده بيان را مالعرب قاضي

 حسين مقتل خواندن محافل و مجالس در و کرده ادب مراعات ترک عرب واعظ عصر آن در که است مروي

 حضرم در و نموده تنميق را مذکور کتاب شده غيرت نايره سوخته مرحوم يالمع. بود دانسته کفر به اقرب

 قرائت کرسي باالي بورسا جامع مسجد در جمهور و اشراف و آقايان و مزبور واعظ و زاده آشچي شهر قاضي

 .است کرده لسان تعزيز سزاوار و توبيخ شايسته را مزبور دخال و نموده

 .بود نواحي در شيعيان و صفويان نفوذ از يريجلوگ براي اقدامات اين که است روشن

 جامي النبوه شواهد و ،( الخطاب فصل کتاب) پارسا محمد خواجه واقدي، از خود هاي سروده بين در شاعر

 .است کرده ياد خود منابع عنوان به

 خودش ماا. است کرده بحث اند، گفته يزيد لعن باره در مختلف علماي که مختلفي آراء از کتاب دراين المعي

 ار اين و نامد مي مارقه يا خارجي را بيت اهل مخالفان که است جالب. کرد لعن را يزيد بايد که دارد تأکيد

 اگر: دگوي است کرده توبه يزيد اند گفته که هم باره اين در. داند مي( ص) اهلل رسول از حديث يک مضمونر

 .کشت مي را آنها آوردند، را حسين امام سر وقتي بايد بود، طور اين

 داده مختار قيام به اختصاص هم را بخشي پايان در. است شده تنظيم محرم روز ده براي مجلس ده در کتاب

 .است

 اينها از يشب بايد اما است، شده شناخته ديگر مقتل کتاب پنج کم دست عثماني، ترکي در مصحح گفته به

 .است خطي منابع در جستجو به نياز و باشد

 به 8018 سال در استانبول در کوثر انتشارات توسط و تصحيح ارتکين ارطغرل آقاي وسطت 110 در کتاب

 .است شده منتشر حسيني اربعين مناسبت

 المدنيات کتاب. 81

 ينحرم در شيعي آثار مصروف را خود وقت سالهاست واثقي حسين شيخ المسلمين و االسالم حجت آقاي

 حضور باره در اينکته تا گردد مي اينها جز و اجازات و مطبوعات و مخطوطات ميان در و کرده شريفين
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 بتهال که کرده منتشر المکي التراث عنوان با اي مجموعه قبال. کردم مالحظه بيابد، نواحي آن در شيعيان

 از شماري شامل المدنيات، جلدي دو مجموعه اما. است آمده مدنيات همين آخر در که دارد هم مستدرکاتي

 بسيار شيوه به که است توجه جالب و مهم بسيار قصايد و اسناد و نکات و تاريخي و ينيد و فقهي رسائل

 دسي و محمد سيد) مدني شدقم ابن از است اي مجموعه که يکم مجلد. است آمده اينجا در و تصحيح خوبي

 فسيريت اهگهگ و فقهي بيشتر بنابرين و اندپرسيده ديگران و معالم صاحب و مدارک صاحب از که...( و علي

 قطعات و رسائل آمده، اجوبه و اسئله اين از برخي هم آن در که اين ضمن دوم، مجلد اما. است عقايدي و

 ريقالح حکاية الي التصديق هداية رساله آنها از يکي. است شده درج مدينه در شيعي معارف باره در ديگري

 يمينورسک يادنامه در پژوهش دانش آقاي را آن عکس پيش سالها که است خنجي روزبهان بن اهلل فضل از

 تاهمي دليل به بنده هم زماني. است آمده هم پژوه دانش نام و اينجاست در فعلي چاپ پايه که کرد منتشر

 اينجا در آن عربي متن از منقح متن يک اکنون. کردم چاپ صفوي کارهاي ضمن و کرده ترجمه را آن آن،

 هب مربوط شده ياد گزارش. بودند ديده را مهمي متن چنين تاکنون ها سعودي اصال نکنم فکر و است آمده

 رسيد، مدينه به معروف خنجي روزبهان بعد ماه شش وقتي و گرفت آتش نبوي حرم که است 111 سال

 انهنگار روزنامه اثر يک مثل درست که آورد فراهم را حاضر رساله و کرد گردآوري را آن به مربوط گزارشهاي

 منوره ينهمد به مربوط چون که اند کرده فکر واثقي جناب البد اما ندارد شيعي جنبه هيچ اثر اين البته. است

 مثال. هست اي تازه نکات گاه اجوبه و اسئله البالي در. بياورند اينجا در را آن ايران، در هم نسخه و است

 ندي ضروري که داده بجوا ايشان و پرسيده دين در مهدويت بودن ضروري باره در بهايي شيخ از که اين

 يا. تاس جالب اخير جمله اين که باشد آمده پيش برايش محتمله شبهه که آن مگر کفر اهل آن منکر و است

 دشمني علنا هک است کسي ناصبي که است داده پاسخ ايشان. اند پرسيده ناصبي تعريف در ثاني شهيد از مثال

 هن گويند حق مخالف را اين. ندارد قبول را آنها امامت کلي طور به که کسي نه کند مي( ع) ائمه از يکي با

 و نيست حالل او حهذبي شود يافت ناصبي چنين اگر البته. «الدنيا في الوجود قليل فالناصبي» بنابرين. ناصبي

 .ندارد مسلمان حکم

 شناسي ايران و شناسي شيعه مطالعات در عربي کتاب چند. 88

 مايشگاهن البته. بوديم شناسي ايران و شناسي شيعه حوزه در جديدي ثارآ شاهد کتاب نمايشگاه در هم امسال

 زا بسياري پراکندگي سبب سوريه مشکالت عالوه، به. رسد مي آن به کمتر جديد آثار و شده محدودتر

 برخي و اند رفته امارات به برخي. داشتند دست در را نشر رشته کشور اين در اين از پيش که شده ناشراني

 8018 سال در صمادي فاطمه از «ايران في السياسية التيارات» کتاب. است فعال همچنان نشر در لبنان. مصر به

 مجاهد و اي توده هاي جريان از. وجود ايران در مهم سياسي هاي جريان از است گزارشي و شده منتشر
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 جامعه و جمهوري حزب راست، و چپ ايراني احزاب اسالمي، انقالب ادبيات تا انقالب، از قبل خلق

 و کارگزاران و انقالب مجاهدين سازمان آيين، حلقه کيان، حلقه چپ، جريان بعد و آبادگران تا...  روحانيت

 نوعي رکا اساس. است بوده عدالت بلکه دمکراسي نه گفتمانش که نژادي احمدي جريان تا.... ديگر بسياري

 .است عدالت و دمکراسي و فقيه واليت و انقالب محوريت با مختلف هاي گروه از گفتماني تفسير

 نجاح آقاي به ربطي طائي اين. الطائي صالح از المؤامرة و التاريخي الخلط و الخديعة بين التشيع فارسية نظريه

 تاس بحثي. نيست جدي چندان هم کتاب اين اما زند، مي اسالم تاريخ در عجيب حرفهاي که ندارد الطائي

 از قدماي گرچه و است درست اساسا حرف اين. ندارد ايراني اساس که اين و تشيع اصل باره در معمولي

 اما دانستند مي مرتبط ايراني هاي گرايش با را تشيع قديم شناسان نحل و ملل حتي و گفتند مي مستشرقين

 ذهبم آن بر کوفه و مدينه شهرهاي در غيره و اشعري و همداني مانند عربي قبايل و است عربي تشيع اساس

 .اند بوده

 ـ 1501 االستقالل حتي الدستور ثورة منذ تاريخية دراسة» فرعي عنوان با الوطن بناء و العراق شيعة کتاب

 که هدور. عراق تاريخي مقاطع ترينحساس از يکي در عراق شيعيان نقش به است اي تازه نگاه هم باز 1518

 هدف به را کتاب اين مالک جواد مدمح. است گرفته صورت فاصله همين در نيز عراق عشرين انقالب

 است زماني 1518 سال. است نوشته آن مختلف مراحل و انگليس عليه عراق مردم قيام ماهيت از روشنگري

 در مولف ليسانس فوق رساله اثر اين. شد ملل جامعه جرگه وارد و آورد بدست را خود استقالل عراق که

 زا بيش در حسينيه عتبة توسط کتاب. است شده دفاع 1111 لسا در و بوده بيروت در اوزاعي امام دانشگاه

 به. است کرده ارائه را خوبي آثار و شده فعال نشر کار در اخيرا شده، ياد عتبه. است شده چاپ صفحه 590

 رمنتش ها نمونه اين از اي تازه اثر روز هر و کرده شيعه شناساندن به زيادي کمک عراق جديد فضاي حال هر

 بي ياثر شده چاپ و نوشته قزويني جودت آقاي توسط جلد سي در که هم القزويني تاريخ تابک. شود مي

 تدرس دانم نمي و شنيدم. شد مي عرضه تومان ميليون چهار از بيش به کتاب نمايشگاه در که است مانند

 .است کرده خريداري يکجا بوده، آورده ناشر که را نسخي تمام موسسات از يکي که نه يا است

 السعودية يف الشيعي الحراک يکي. بود آمده کتاب نمايشگاه به تازگي به شناسي شيعه حوزه در ديگر اثر دو

. «سياسي مذهب و مذهب کردن سياسي» سعودي در شيعي هاي حرکت «السياسة مذهبة و المذهب تسييس»

 آغاز رد. است پرداخته اخير دهه چهار سه طي آنان سياسي هاي گرايش و سعودي شيعيان وضعيت به اثر اين

 عهشي وضعيت از ادامه در و آمده مرجعيت باره در هم يکي و سياست و تشيع هويت باره در کلي بحث دو

 به فصلي. است گرفته قرار بحث مورد طايفي مسائل و منطقه در آرامکو شرکت نقش و سعودي دولت در
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 هک حجاز اهلل حزب ماجراي بعد بخش در و يافته اختصاص( شيرازي محمد سيد مرحوم) شيرازيها جريان

 عيشي معارض جريانهاي ادامه در و شده بحث صفار حسن نقش و گرفت شکل آنجا در ايران انقالب از پس

 نوط بحث و سعودي شيعيان ايران، با ارتباط بحث. است شده بحث آنان کشور از خارج هاي فعاليت و

 هک است آن نشانگر همه که آمده ادامه در دست اين از مباحثي و نمر شيخ وضعيت کشور، آن در آنان گرايي

 يهالعرب الشبکة يعني ناشر همين. دهد نشان اخير دهه چهار سه در را شيعه موقعيت تا است صدد در کتاب

 گرايش بر ستا مروري که کرده منتشر «السنيه و الشيعيه السلفية» عنوان با هم ديگري کتاب النشر و لالبحاث

 آقاي ام موفق دانشجوي بايد که است توجه قابل اثري الشيعي الحراک کتاب. مذهب دو هر در موجود افراطي

 .کند دنق و معرفي تفصيل به را آن است دوره و مقطع همين در هم ايشان خويش نامه پايان که قزويني دکتر

 است؟ درست شهربانو روايت آيا. 81

 ارهب در قديمي اخبار جز به خير، يا است بوده السالم يهعل سجاد امام مادر شهربانو که اين سر بر اختالف

 .گردد مي باز نهم قرن در الطالب عمده کتاب به کم دست قضيه، اصل

 يعيانش که گفت و کرد انکار را مساله اين است معروف شناس نسب که عنبه ابن يعني کتاب آن نويسنده

 .کنند مي مطرح را خبر اين ساساني سالطين به خود امامان کردن وصل براي امامي

 هنوز هک زماني است، آمده اخبار اين کافي و بصائر و يعقوبي مانند سوم قرن متون در که است آن واقعيت اما

 اين اخبار بتهال. است شده بيشتري تاکيد باره اين در بعدها شايد البته. است نبوده ايرانيان ميان حسي چنين

 حثب باره اين در و دارند را خبر هم ديگر منابع. نقل تعدد نه اشدب جا يک از آبشخورش شايد هم منبع سه

 .است شده کافي

 رايب هم انکار اين. خواند نادرست کرده رد را اخبار آن و پرداخت اخبار اين نقد به مطهري استاد قبل سالها

 .نشود متهم گري ايراني به تشيع که بود آن

 کرد حثب نوشت( ع) سجاد امام باره در که کتابي در تفصيل هب باره اين در شهيدي جعفر سيد مرحوم بعدها

 .خواند نادرست را اخبار اين اصل و کرده رد را آن تاريخي مفصل استداللهاي با هم ايشان و

 رتشانحض. کرد چاپ مکتوب ميراث که نوشتند باره اين در اي رساله دامغاني مهدوي استاد که اين تا بود اين

 .کردند بيان آن درستي براي را مختلفي وجوه و پرداختند خبر اين اتاثب به رساله اين در
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 باره در و تندهس مشغول تاريخي تحقيقات به قم در سالهاست که طيبي ناهيد خانم کتاب به رسيد نوبت تا... 

 دارد عموضو اين به اختصاص اي صفحه سيصد اثر اين. کنند مي پژوهش بزرگواران آن مادران و ائمه زندگي

 .است زمينه اين در کار جديدترين و شده نوشته سابقين استداللهاي مالحظه با و

 مفاهيم، و کليات اول فصل

 روايي، کتب در شهربانو دوم فصل

 تاريخي، کتب در شهربانو سوم فصل

 انساب، و رجالي و فقهي کتب در شهربانو چهارم فصل

 يزدگرد، سرنوشت و ايران و اعراب نبردهاي پنجم فصل

 واقعيت، يا افسانه شهربانو: ششم فصل

 شهربانو، حال شرح به نگاهي هفتم فصل

 ميان در بحث اين عجالتا. ري شهر در شهربانو بي بي پيرامون بحثي و شهربانو رحلت تاريخ هشتم فصل

 .است داده اختصاص خود به را اسالم تاريخ پژوهشي حوزه کارهاي از بخشي و دارد اهميتي شيعيان
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 (1 ها نشانه) حجاز به اش ماهه شش سفر از انگليسي يک گزارش

 جعفريان رسول: نويسنده

 1158/  08/  85: سايت روي انتشار تاريخ

 

 دخو سفر اين از دقيقي گزارش و رفت حجاز به مسلمان يک پوشش تحت 1133 سال در ينک جون: خالصه

 نگاشت

 مهسفرنا و اند آمده ايران به فقط ميالدي هفدهم و شانزده قرن در ها فرنگي که کرديم مي تصور زماني. 81

 جهان نقاط زا بسياري نآنا و نبوده ايران به منحصر آنان جهانگردي خصلت که دريافتيم بعد اندکي. اندنوشته

 مشکالت همه رغم به کردند، تجربه و ديدند چشم به را آنچه و درنورديدند نوزدهم تا شانزدهم قرنهاي طي را

 .کردند ثبت شناختند، مي خود که ايشيوه به و

 تدول و نداشتند ورود حق کفار اوال که جايي. است بوده العرب جزيره سفر، براي مناطق ترينسخت از يکي

 حال براي و بود آب کم و صعب و سخت بسيار اي منطقه ثانيا. بودند سختگير باره اين در اشراف و عثماني

 بسيار هابيابان در اعراب بدوي خوي ثالثا. بود سخت بسيار بود کرده زندگي اروپا در که فرنگي يک هواي و

 ارک کند، نفوذ مردم زندگي درون به داشت سعي که فرنگي يک براي آنها با آمدن راه و بود خشن و سخت

 .نبود اي ساده

 بزرگي هاي سفرنامه و شدند منطقه اين وارد نوزدهم قرن در خصوص به آنها از زيادي شمار حال، اي با

 اسم به ونبيرت سفرنامه ديگري و ابراهيم حاج شيخ اسم به بيرکاردت لودويگ سفرنامه آن نمونه که نوشتند

 .هاست بهترين از دو هر هاي سفرنامه که بودند عبداهلل حاج شيخ

 مي موفق 1131 ـ 1133 سال در بوده 1191 متولد و انگليسي کشيش يک فرزند که کين جون ما نويسنده

 در بخشي و است مکه در بخشي. انجامد مي طول به ماه شش سفر اين. باشد حجاز در را حج مراسم شود

 از مسلمانان از کشتي يک با وي. است امين محمد لحاجا برگزيده خود براي او که مسلماني اسم. مدينه

 ودهب آمده حجاز به حج براي که گرفته قرار آمر نام به هندي امير يک خدمت در آنجا و آمده جده به استانبول

 ريسپ را ايام اين راحتي به و آورده بدست خود حساس سفر براي خوبي پناهگاه وي که اينجاست. است

 .است کرده
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 غير و شتر و آمد و رفت و رفتارها و بدويان زندگي اندازه همان به و است بوده وي نظر از جالبي پديده حج

 .است بوده شگفت بسيار ذلک

 بتث را لحظات تمامي تقريبا و آن خاص ترتيبات و آمدن جزئيات و کرده شروع جده از را سفر شرح وي

 کرده بيان را آن جزئيات و داده ـ خودش قول به ـ هامحمدي فرهنگ و قرآن در حج از شرحي. است کرده

 و ردهک تاکيد شافعيت و وهابيت روي عمدتا که گويد مي اسالمي مختلف هاي فرقه به اشاره با وي. است

 .کنم مي بيان را مطالب آنها ديد از من که دارد مي اظهار

 روا دايره صورت به کعبه دگرداگر که نفر هزاران حضور با الحرام مسجد جماعت نماز مکه به ورود از پس

 مامت و نگريستم مي صحنه اين به ام خانه منفذ از اغلب من که گويد مي و کرده جلب را وي توجه اند بوده

 .است بوده انگيز روح بسيار صبح نماز خصوص به نمازها، ميان در. داشتم نظر زير را آن لحظات

 معجزه مر،الق شق گفتند مي که کرده مالحظه را کيکوچ مسجد آن باالي بر و رفته ابوقبيس کوه به روز يک

 کيفيت و ها خانه اين از وصفي و کرده مکه هاي خانه به نگاهي همانجا از. است داده رخ آنجا در رسول،

 هاي پنجره با طبقه، چند و بزرگ هاي خانه. است داده بدست رود، مي بکار آنها در که مصالحي و ساخت

 .اند دهش ساخته تشابه عدم قانون با گويي و ندارند يکديگر با شباهتي اي هخان دو هيچ و کوچک، بسيار

 هر که است مردم هاي کفش مراقب که دارد هندي محافظ يک در هر. شود مي حرم وارد عصر روز يک

 مردم. کبوتر خانه مثل درست. دهد مي قرار شده کار اين براي طراحي که جايي چوبي قفسه يک در را جفتي

 را خود پاهاي که حالي در آنان نشستن سکوت، زائران، اين ادب. دهند مي او به پولي هديه نوانع به هم

 کرده جلب را او توجه اخالقي و معنوي لحاظ به که است چيزي آنان مظلومانه هاي قيافه و اند کرده جمع

 مي حرکت عصا ونبد صفوف اين همه بين که ديده هم را کوري. اندازدنمي دهان آب آنجا کس هيچ. است

 نوناک او بود گذشته هفته شش. زنند مي صورت و سر به را آن و شوند مي نزديک افراد که زمزم آب و کند

 .دارد قرار خود وطن در که است کرده احساس

 پس و شده مي گذاشته غرفه وسط که چراغ يک گرد شبها. است جالب آنجا در روزانه زندگي از وي آگاهي

 .کردندمي تعريف داستانها همديگر براي و کشيدند مي نارگيل و خوردند يم شيريني غذا، از

 خبر ناي. هست فينوس سيده نام به انگليسي زن يک شهر اين در که است داده خبر او به کسي هم بار يک

 وبا آورد دست به وي از خبري تا است کرده تالش و شده حساس وي. است بوده شگفت بسيار وي براي

 که يحال در و يابد مي را وي باالخره. کند مي زندگي مکه در او سالهاست که اند گفته او به. دکن صحبت او
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 من هب چشمش وقتي گويد مي. کند مي مالقات را وي پيداست او چشم فقط و پوشيده را مکي زنان لباسهاي

 الس از وي که ابدي مي در وي با صحبت در. است ريختن اشک حال در مقنعه آن زير که کردم احساس افتاد

 و فهميده انگليسي زن يک او که يافتم در بودم که ساعتي نيم در گويد مي او. است شده مسلمان 1191

 مي ظهر روز هر من گذاري، مي نماز کجا مسجد در بگو ولي نه، گفت بدهم دست خواستم. است فرهنگي

 آن رد خانمها که اشرافي خانه هر از بخشي کند، مي ياد «زنانه» از او بين اين در. ببينم آنجا در را شما توانم

 .است آمده آنجا به ها هندي از اصطالح اين. هستند قسمت

 يم هم احتياط. کند مالقات را انگليسي خانم آن نتوانسته و بوده جاري کارهاي گرفتار روزي سه دو وي

 در. اشدب برانگيز حساسيت اربسي توانسته مي شهر آن در انگليسي مرد و زن يک مالقات زيرا است، کرده

 تدس به را دنجي گوشه تا اند کرده صحبت عربي هم با بلند و شده رد ترک نگهبان يک جلو از مالقات

 .ردک گريه بسيار وي که گويد مي وي. کند صحبت مادري زبان به توانسته سالها از پس زن اين و آورده

 با و وصف را ها آن هاي بازي. هستند بازي شغولم که ديده را مدارس هاي بچه و زده شهر در گشتي وي

 يفرنگ که اند شده متوجه و شده جمع اطرافش ها بچه لحظه يک. است کرده مقايسه است انگليس در آنچه

 و شده ارانسنگب بعد اندکي. بگو را شهادتين هستي مسلمان واقعا اگر مسيحي، سگ اي اند گفته او به. است

 در ها بچه طوالني مسيري تا حالي هر در گريخته باالخره. است گرفته قرار ها بچه سنگ هدف پايش و سر

 .اند کرده مي تعقيب را او عقب

 هزينه مبلغي چه کدام هر و کنند مي مصرف چيزهايي چه دارد؟ هزينه قدر چه خانواده يک روزانه زندگي

 آب و سبزيجات و گوشت از را نفر يک جاري هاي هزينه تمامي و داده دست به کامل جدولي وي برد؟ مي

 .است برشمرده غيره و چراغ روغن و چاي و نان و عدس و آتش براي چوب و شکر و

 اسماعيل بنام آنها از يکي با کين جان و دانند مي هم هندي غالبا و هستند ها مغازه در که عرب هاي بچه اما

 فتگوگ براي مشکلي و هستند طرف ها بچه اين غالبا خريد براي زنان که اين. است کرده مي صحبت مرتب

 .ندارند

 هر به مربوط که را اخباري و داستانها و داده آن اجزاء تمامي و الحرام مسجد وضع از مفصلي شرح وي

 نور تا شود مي روشن مسجد در چراغ 8110 شود مي شب وقتي. است کرده اشاره اجمال به است بخشي

 زا آن از بعد. هستند دعا و نماز مشغول و نشسته عشاء نماز از بعد ساعاتي تا حجاج. کند تامين را مسجد

 هبود آن روي هم اي قبه و بوده ثور غار محل که جايي. است کرده ياد است مکه شرق شمال در که نور جبل
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 وهک از تر بلند بسيار که است ثور غار شرح حال در وي که شود مي معلوم وي بعدي توضيحات از. است

 .حراست

 دهش شلوغ اکنون. دارند اختيار در را شهر امنيت آنان و ترکهاست نظامي و عسکري مراکز از لومم مکه شهر

 .است مانده عرفات به رفتن براي روز دو فقط و

 يم کوتاه گزارشي آنها کدام هر باره در و داده اختصاص حج در موجود نژادهاي به را خاص فصلي نويسنده

 کهم در که هستند طوايفي انواع بدو و تاتار سوري، مغربي، ايراني، زنگي، ماليي، هندي، عرب، ترک،. دهد

 هندي .کند مي بيان را آنان شمار تا گرفته پوست رنگ و عادات و کار نوع تا قيافه، از وي. کنند مي زندگي

. مبدنا اربسي و معروفند سليماني به آنجا در که هستند افغاني شماري. نفرند هزار سي نزديک مکه ساکن هاي

 هندي زا ها، مکي درصد باالترين. شنيد خواهي دنبالش را حرامي کلمه بياوري سليماني اسم عربي هر پيش

 وردبرخ عقايدشان خاطر به که گويد مي و داند مي حاج درصد ده را ايرانيها. هستند درصد بيست که هاست

 ممقي ايراني. مسالمت اهل آرام، ند،دار خوبي برخورد مکه در. آيند مي خشکي از غالبا. شود مي آنها با بدي

 خشک هاي ميوه و کريمه احجار فروش و خريد مشغول ايام همين در حال اين با است، اندک بسيار مکه در

 .هستند

 شده رشت از مفصلي بحث گام نخستين در و يافته اختصاص مکه در موجود گياهان و حيوانات به فصلي

 خر کار. خوب بسيار خر خريد، توان مي دالر سي با را خر يک. غيره و قاطر خر، نقش آن از پس. است

. اتنبات و گياهان از سپس و. ديگر حيوانات و ميمون و گوسفند از آن از پس. است مکه و جده بين معموال

. تاس فراوان هم هندي روپيه و انگليسي پول. شود مي معامله آن با چيز همه و گويند مي ريال را دالر اينجا

 گرفته همرد حيوانات از مفصلي وصف وي. فاضالب نبودن هم دليلش و آلوده بسيار بهداشت و فتنظا وضع

 .دارد فاضالب بودن رها و بهداشتي غير مسائل بقيه تا

 رهايرفتا و ها خيمه وضع و کوتاه سفر اين گزارش نويسنده پس اين از و رسد مي عرفات به وقت باالخره

 و شترها تنگ، هاي کوچه اين در و اند گذاشته شقدف شتري هر روي. دهد مي بدست را غيره و مذهبي

 باسل حتي. است گرفته را وي چشم حجاج سفيد لباس. شود مي پا بر بساطي و خورد مي بهم ها شقدف

 وصف هم را آن وي که بوده هم مکه شريف به وابسته موسيقي گروه. است سفيد باز است دوخته که هم زنها

. تاس توجه جالب که داده بدست وصفي اطرافيانش و لباس و قيافه از و ديده را همک شريف. است کرده

 کتر افسران آن از پس. هابرادرزاده و عموزادگان او دنباله و دارد اندکي سبيل و ريش که ساله چهل شريف
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 و اراستغف صداي. شود مي صبح نماز وقت. ترک مسلح نيروهاي با همراه کنند مي هموار پاشا براي را راه که

 .اند يدهد ها اروپايي از نادري بسيار تعداد که است شگفتي هاي صحنه که دارد تاکيد وي. است بلند توبه

 در را شب. شوند مي دفن همانجا و ميرند مي که مرداني از تازه قبرهاي و دارد مرده شتران از وصفي راه در

 هک رود مي محلي سراغ به ظهر. زنند مي را رهاچاد استقرار از پس رفته عرفات سمت به روز و هستند مني

 گاه و گيرند مي وضو چطور مردم که کرده ياد عرفات در آب چشمه از. دارد خواندن خطبه قصد واعظ

 مردم رفتن پايين و باال. نشد فراهم خطبه خواندن امکان شلوغي از. کند مي آب زير را هيکلش کل شخصي

 باره اين در وي اطالعات. مني سمت به حرکت و شب آن از پس. است کرده وصف عرفات کوه روي هم را

 صحنه هترينب از يکي مني بازار. کند بيان را جزئياتي کرده سعي آشنايي، با و فرصت همين در اما نيست دقيق

 .است گفته سخن باره اين در هم کين جون و است شده مي وصف قديم از که است هايي

 مي محمدي ها انگليسي: گويد مي و ديده را او شخصي روز همان در و ردندگ مي باز مکه به اعمال از پس

 روز و ردانم براي را کعبه روز يک. بنويسند ما باره در کتابها و ببينند را ما کارهاي و اينجا بيايند تا شوند

 هک دهد مي اجازه او. بيند مي را فينوس سيده باز روز همان. بروند داخل تا کنند مي باز زنان براي ديگر

 رچطو که اين. است بوده زيبا جواني در حتما و دارد سال چهل حوالي که يابد مي در. بنگرد را وي صورت

 يدارد اين در. است آور شگفت وي براي کند زندگي مکه در سالها که آورده دوام حد اين تا انگليسي زن يک

 کارهاي جز به هم حاال. است گفته وي يبرا تولدش محل و خانواده و پدر و زندگي از اي تازه جزئيات

 اين آيد مي او براي که انگليسي هاي نامه گاه و دارد زنانه قسمت در اتاقي هندي يک خانه در دوزي، منجاق

 .کند مي ترجمه زن

 از گزارشي. هست فراوان هم باران و باد و است خنکي به رو اندکي هوا مکه، در وي اقامت روزهاي اين

 تنرف وقت در هم باز. مسلمانان ميان در دفن کيفيت از هم گزارشي. باران از پس محالت و اخيابانه اوضاع

 آماده شهر بيرون در قافله. دارد هيستوريک حالت و است ناراحت بشدت. بيند مي را فينوس سيده مکه از

 رمح در را نگليسيا زن تا گردد مي بر مکه به باز خريد بهانه به او. مکه وادي عنوان به جايي شده، حرکت

 براي خود تالشهاي از وي. است آمده ادامه در وي باره در باز خاتمه يک بعدهم و مالقات آخرين. ببيند

 تاخير به ار کتابش چاپ حتي که اين. است گفته سخن انگليس به خودش بازگشت از پس وي بازگرداندن

 .است مانده ناکام تالشها اما رداندگ باز را او انگليس خارجه وزارت طريق از بتواند تا انداخته

 ساسا بر و نيامده قرآن در مدينه به سفر اما است قرآني امر يک حج. است مدينه به سفر کتاب دوم بخش

 يم ترک را مکه که است اي قافله آخرين هندي، قافله. روند مي سفر اين به همه حال، اين با. است احاديث
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 گيرد يم ياد شترسواري تازه نويسنده که اينجاست از. است گذشته جح از ماه يک که است وقتي اين و کند

 با ار آن که شقدف درون در گرفتن قرار و پلکان، بدون شتر باالي رفتن. دهد مي دست به آن از وصفي و

 ترش که اين و نماز، براي شدن پياده مسير، در رفتن. کنند مي عبور فاطمه وادي از. است کرده وصف دقت

. رسانيدب شتر به را خود سرعت با دوباره و بخوانيد نماز و بگيريد وضو بايد شما کند، مي رکتح همچنان

 گاه و آيند مي آنها سر پشت يا شتران کنار در پياده بسياري که اين و آب تهيه و خيمه زدن و گاهها توقف

 يم پرداخت او به غذا بابت که اي روزانه هزينه گيرد، مي که مبلغي جمال، با تعامل قواعد. رسند مي ديرتر

 .است آمده اينجا در جزئيات از بسياري و شود

 ندمان مي در که هستند کساني. است شده ياد آن در راهزان و دزدان از که دارد «راه مشکالت» عنوان به فصلي

 آدمي که است احساسي چه اين که است شگفت در وي. مرد خواهند شک بدون و شوند مي رها بيابان در و

. دارند يم نگاه اسير عنوان به کرده دستگير هم را راهزن يک. بيايد پياده را راه ميل پانصد که کند مي وادار را

 دامک هر که کرده بيان افتد مي که اتفاقاتي از جزئي و جالب حکايات. شتردارهاست از يکي که شگفت

 زا که را حجاجي تمام راهزنان که اين و شده جدا سرهاي و بيند مي راه در که هايي جنازه. زيباست داستاني

 دو که اييج رسند، مي رابغ به. آن از ناشي مشکالت و آبي بي حتي و آبي کم. اند کشته اند افتاده پرت قافله

 ملهح براي راهي راهزانان و هستند ترکي تفنگهاي پناه در اينجا. کنند تازه جاني تا ماند خواهند روزي سه

 دنترسان براي تفنگها. کندمي حرکت خط چهار حتي و سه تا دو در قافله. کنند مي حرکت دوباره. ندارند

 .است شليک حال در يکسره دزدان

 اندرخت ميان در که شهري. است پيامبر مسجد و ها خانه و شهر اين وصف با همراه مدينه به نگاه نخستين

 دفن آنجا جسدشان دارند دوست اه محمدي که جايي. درخشد مي جواهر يک مثل و است گرفته قرار سبز

 به تا است آورده طعام و غذا يا و دارد ها غرفه و خانه اجاره پيشنهاد و آيد مي آنان سوي به جمعيتي. شود

. دارد ارقر باغ يک وسط در اين و کرده وصف اندگرفته هنديش رئيس با همراه که را منزلي وي. بفروشد آنان

 نماز پنجاه و بمانند مدينه در روز ده است قرار. آنهاست اختيار در و آيد مي در چاه يک از که گوارايي آب

 التمحصو ديگر از طور همين. گويد مي سخن تفصيل به آن باره در وي و هست خرما اينجا. بگذارند جماعت

 مي روضه و حرم و مسجد باره در حکاياتي و داستانها و آيد مي روز هر هم حرم خواجگان رئيس. شهر اين

 وانستهت نمي برداشته راه در پايش که جراحتي دليل به که او. است داده اختصاص حرم به را فصلي. ويدگ

. تاس داده شرح نبوي حرم باره در را جزئياتي و آمده آنجا به حرم وصف قصد به را روز آن کند، گردش زياد

 هرظ. ايرانيان جمله از گروهها ايرس از باقي. بودند هندي بودند شده جمع ظهر نماز براي که جمعيت از نيمي
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 ات بخوانند جماعت نماز پنجاه مدينه در که است سنيان عادت اين. ]شود مي تمام نماز پنجاه روز آن فرداي

 .است تر طوالني آن نواحي اما است مکه سوم يک مدينه مساحت.[ شود واجب آنها بر بهشت

 هم گتن آن براي دلش و کرده عادت سواري شتر به رديگ حاال. شوند بازگشت آماده تدريج به بايد اکنون

 آنجا همه و شده آماده گاه خيمه. گذرانند مي تدخين و هندوانه خوردن و خواب بين را آخر شب. است شده

 .کنند مي تامين راهزنان از را آن امنيت که هستند تفنگداران آن اطراف در. درخوابند و رفته

 مقدار همين تقريبا و است شتر 180 قافله اين در. هاصخره گاه و هارمل ميان از کند، مي حرکت قافله باالخره

 وقتي .دارند وطن به بازگشت قصد سالها از بعد که هستند مقيم هاي هندي ها اين و زيادند، تازه افراد. انسان

 کند يم اعتراف که اين با. خير يا هوايداست معدني آثار آيا که کند مي نگاه يکسره کنند مي عبور مسير از

 سرعت با کنند مي تالش ها بدوي و است گرم هوا. است کرده اشاره آن به بارها اما ندارد زيادي اطالعات

 باد از و پوشانده پا پايين قسمت جز را جايشان همه ها بدوي اين لباس. برانند جلو به را قافله بيشتر هرچه

 هک بود گاهي خيمه به رسيدن از قبل ساعت يک درست اين و کرد شدت باد. هستند امان در غبار و گرد و

 سراسر .بود کرده پيدا اي قيافه چه قافله. نبود خيمه زدن امکان بادي چنين در اصال. بودند زده گاه توقف در

 .کنند تهيه غذا و بگيرند کمک آنجا از شد قرار و رسيدند اي قريه به. رمل از پر و گرفته غبار آن

 باره در مرتب وي همراه. است داده رخ راه ميان در کي يافته حوادثي از برخي به اختصاص بعدي فصل

 ا،ه محمدي. است داشته پرسش خمر به آب تبديل معجزه باره در و است کرده مي بحث وي با مسيحيت

 بحث متوالي هاي ساعت شقدف در همراهش و او. ندارند باور را مسيح الوهيت اما دانند مي پاک را مريم

 نفر پنج ديگر اي مرحله در. اند مرده راه بين در حتما و اند مانده جا آنها همراهان از نفر دو. اند داشته ديني

 تاس نزديک سرخ درياي ساحل به اينجا. رابغ در مجدد اقامت. مرد که شتري همچنين. رفتند ميان از ديگر

 اين عموي مسير، همين در و آمده سفر ينا به وي سايه در او که است اربابي نام آمر. دارد وجود هم ماهي و

 .نداشتيم اي فاصله مکه تا اينجا از ما و شود دفن مقدس شهر در داشت آرزو مرد اين. کند مي فوت هم آمر

. بگيرد نيسنگي مبلغ که آن مگر نپذيرفت بدوي اما بگذارند شتر روي و بپيچند اي پارچه در را جسدش قرار

 .شود دفن مانجاه شد قرار و نپذيرفت آمر خوب

 رد. روند مي جده سمت به شده مجهز دوباره و دارند توقفي. برود جده به آنجا از تا شود مي مکه وارد قافله

 گيرد، مي شکل ها بدوي اين وجود در طفوليت همان از راهزني اساس که اين و هست راهزنان مساله باز راه

 رفته الباسه همه که آمدم بشويم، را تن درآوردم را سلبا و رفتم آب سراغ وقتي. است ارثي که نگوييم اگر
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. دهدب پس را لباس تا خواست مي پول. نکرد فرار اما. دريافت هم او و شدم متوجه. بود کودک يک اين. است

 .داشت او و خواست مي جرأت اين... کارد يک با سال چهارده بچه يک

 شده کشتي سوار آنها جماعت کوچک، زروق چند اب. جده يعني اين و ديديم را دريا که بود غروب نزديک

 پاييارو هاي لباس و بتراشد را سرش تواند مي او رسند، مي بمبئي به که روزي صبح. کنند مي حرکت و

 يک را خود گذشته ماههاي که جوان اين کردند نمي فکر محمدي هاي رفيق از کس هيچ. بپوشد خود

 مرا. ديدم راه در را آمر بعد روز چند! است خورده خوک گوشت نفر سه اندازه به امشب بود، کرده محمدي

 .زد تجاهل به را خود هم شايد نشناخت

 مين که ترکاني اما ترکان، اختيار در است جايي حجاز. است حجاز باره در کلياتي کتاب صفحات آخرين

 يکي اصلي بندر دو. دارند فاصله ميل 110 که مدينه و مکه آن اصلي شهر دو. کنند تامين را آن امنيت توانند

 حجاج همان از عبارت که کنند مي آمد و رفت مسير اين در مردم از زيادي شمار ساالنه. ينبع ديگري و جده

 قبري. دارند آمد و رفت آنجا هم فراواني هاي مسيحي و هست چيز همه که است آزادي بندر جده. هستند

 .مداشت جده از بهتري امنيت مکه در مسيحي، يک عنوان هب من حال اين با. هست آنجا در حوا به منسوب هم

 يکشت در مسلمان حجاج اين که است جالب. دارد انگليسي هاي کشتي با حجاج آمد و رفت به هم اشارتي

 يانهوحش رفتار او ها واليتي هم که است ناراحت اين از وي. کنند مي آمد و رفت و نشينند مي انگليسي هاي

 يک .باشند داشته خودشان هاي همواليتي با ندارند جرأت روي هيچ به که رفتاري رند،دا شرقي حجاج با اي

 يدنبوس مشغول زن که حالي در بود، کم روپيه ده مقدار به زني بليط که اين خاطر به را مردي که ديدم بار

 !بود گذاشته او دهن به را پايش بود، او پاي

 هند به عدب اندکي وي. است بوده زهره بيجوم از ترکيبي اسمش .دارد فينوس سيد باره در باز آخري يادداشت

 و ردهک انکار اما گردد، باز مسيحيت به که شده زيادي تالش. انديافته را وي انگليسي ماموران و برگشته

 .است نپذيرفته

 تشرمن الرافدين انتشارات توسط 8018 سال در و شده ترجمه عربي به انگليسي از هادي ساره توسط کتاب

 .کردم خريداري تهران در 58 سال کتاب نمايشگاه در هم بنده و شده
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 (01 _ 3) ها نشانه

 1158/  01/  19: سايت روي انتشار تاريخ

 

 .است آمده دهم تا هفتم هاي نشان در که است مطالبي از نکته چند توضيح و کتاب چند معرفي: صهخال

 (58 ارديبهشت 11) اخواني و وهابي هاي سلفي فکري هاي ريشه. 89

 از يکي. است شده نوشته سعودي در سلفي جريان باره در که است مقاالتي مجموعه «الجامية السلفية» کتاب

 هب که است الشقيران فهد از «االخري الجماعات من الموقف و السعودية جامية» عنوان با موعهمج اين مقاالت

 انجري در نزديک از را ما تواند مي گزارش اين. است پرداخته سعودي در معارض سلفي گرايش دو از بحث

 آنان ارتباط ،حال عين در و داده قرار سعودي در ها سلفي گروهي درون فکري منازعات از کوچکي بخش

 :است مقاله آن خالصه آيد مي پي در آنچه. دهد نشان المسلمين اخوان با را

 رد تربيت و تعليم وضعيت اخواني، دبيران و عالمان سيل ميالدي، هشتاد دهه اواخر تا شصت دهه اواخر از

 داماق. نبودند ولتح اين ايجاد به قادر سعودي علماي که بود حالي در حرکت اين. کردند متحول را سعودي

 آنچه. ودش آشکار نتايجش تا خواست مي زمان سال پانزده سعودي، در تربيت و تعليم نظام کردن متحول به

 تاد،هش دهه پايان در. بود المسلمين اخوان هاي انديشه با عبدالوهاب بن محمد هاي آموزه از ترکيبي آمد پديد

 هب متمايل و داشتند حديث اهل احياي به عالقه که دبو الحرام مسجد در مهدويت حرکت با مواجه سعودي

 اين. داشت عهده بر سوري الباني ناصرالدين را آن خواندگي پدر که جرياني بودند، جديد گري سلفي نوعي

 ستهواب با را خود مردمي موقعيت سوي، اين به سال دو از البته که بودند هم باز بن شاگردان همزمان جماعت

 .بود داده دست از حکومت به شدن

 محافظه سياسي خوي و خلق نوعي آن از پس و يافت خاتمه 1535 نوامبر در الحرام مسجد اشغال ماجراي

 سعودي علمايي و حکومتي دواير و موسسات تمامي تدريج به 1518 سال از که بود حسي اين آمد، پديد کار

 .گرفتند اختيار در را مراکز ينا گرايش اين با استادان و دانشجويان از بسياري و برگرفت در را

 پديد موسسات اين در گرايشي چنين که اين به توجه با و شد مطرح سياسي مسائل تدريج به دوره، اين در

 .دکر مشاهده سخنراني نوارهاي در را آن آثار توان مي که گرفت شکل سياسي مجادله نخستين بود، آمده
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 گذاري يرتأث به الباني ناصرالدين ديگري و الوادعي مقبل نام با نييم عالم يک آن اواخر تا هشتاد دهه اوائل از

 ويتتق بود، مسجدالحرام اشغال جريان با مخالف که را کار محافظه گرايش و يافتند شهرت سلفيان روي

 با اين در. يافت رواج مدينه اسالمي دانشگاه استادان ميان در که بود چيزي جديد فکري ترکيب اين. کردند

 انشگاهد در عقيده استاد الحوالي سفر قصيم، در سعود بن محمد دانشگاه مدرس العوده سلمان مانند فراديا نام

 امان محمد نام اينها ميان از. خوريم مي بر رياض در سعود بن محمد دانشگاه استاد العمر ناصر و القري ام

 .آمد پديد وي نام به ها جامي امن با جرياني بسرعت و دادمي درس النبوي مسجد در که است مهم الجامي

 ندپايب آن به سخت و کرده مطرح را حکومت از تابعيت اصل الحرام، مسجد اشغالگران برخالف گروه، اين

 اين. کردند مي رشد تفکر اين سايه در و آمده مدينه دانشگاه به اسالمي بالد سراسر از دانشجوياني بودند

 .بود الجامي امان محمد همان به اشاره که ناميدند مي جاميين نام به را گرايش

 از شده جدا سوري يک که بود نايف سور محمد به منسوب که بود سروريها جريان جريان، اين مقابل در

 شخص اين. بود کشور اين در تدريس مشغول سال يازده 1535 سال تا آمده سعودي به و بود المسلمين اخوان

 سيد کاراف نفوذ به اشاره که شد مي شناخته هم قطبيين عنوان به دهش ياد جريان. شد تبعيد لندن به بعدها

 .داشت ادامه تمام شدت با سعودي در نود دهه طول در منازعه اين.آنهاست در قطب

 ديني لومع تحصيل براي نشينان باديه ورود موج شصت دهه از که کرد توجه نکته اين به بايد ديگر سوي از

 نمي و تداش تسلط نجد در عربستان مرکز در که بودند جرياني برابر نوعي به هااين. شد آغاز شهري مراکز به

 قابلت فضاي نوعي وهابي، هاي سلفي قديمي صداي برابر جديد صداهاي اين. بپذيرد را آن هيمنه خواست

 .بود آورده فراهم را نقد و

 اناستاد و شده مسلط اوضاع بر حکومتي سلفي جريان تدريج به الحرام، مسجد در 1535 ماجراي از پس از

 صيالنالتح فارغ و داعيان از بزرگي مجموعه و کردند بازنشسته را آنها کرده، دور تدريس حوزه از را تر قديمي

 .آوردند پديد خود گرايش و افکار راستاي در را جديد دانشگاهي

 و تهرف بين از بود، شده دايجا وهابيت و المسلمين اخوان ميان هشتاد تا شصت دهه در که اتحادي آن اکنون

 .بود داده سعودي حکومت هاي سلفي گروه و ها سلفي از متأثر گروه دو ميان جدي منازعه به را خود جاي

 که آنجا داشت تعارض اين از نشاني 8008 نوامبر در کويتي السياسه مجله با عبدالعزيز بن نايف مصاحبه

 اين البته. آيندمي شمار به تکفيري جريان اساس و ودهب مشکالت اصلي عامل المسلمين، اخوان کرد اظهار

 گرايش ينا داراي پنهاني که شد مي گفته اما شدند نمي شناخته اخواني عنوان به گرچه که بود افرادي به اشاره
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 ناختهش ها سروري نام به مخالف هاي سلفي و جاميين نام با حکومتي هاي سلفي ترتيب بدين. هستند ها

 .دادند مي آنان به مخالفانشان را عناوين اين از کدام هر و شده

 کنار در ها جامي شد، آغاز فارس خليج جنگ وقتي. بود آمده پديد ها سروري و ها جامي ميان بحراني حاال

 الفمخ آن با ها سروري که حالي در. شمردند مجاز را اروپايي کفر دول به استعانت و گرفتند قرار حکومت

 از يمدخل هادي ربيع. نوشتند مي يکديگر عليه آثاري و شد آغاز آنان ميان تعارضي هم علمي نظر از. بودند

 ويس اين در و الطوائف، و الکتب و الرجال نقد في السنه اهل منهج عنوان با نوشت کتابي ها جامي سوي

. نوشت هممولفات و الرجال تقويم في الجماعه و السنه اهل منهج عنوان با کتابي البيان مجله مدير الصويان احمد

 .کرد تاليف دو آن ميانه در کتابي بود العلماء کبار هيئت از که هم ابوزيد بکر

 اصل هن بود ها اولويت از برخي در کردند، مي تمسک سلف اقوال به دو هر که سلفي گروه دو اين اختالفات

 حکومت .داشتند نظر اختالف يکديگر با حاکمان و واليان بر خروج سر بر طور همين. سلف به استناد و روش

 طلبه يک جامي، علي بن امان محمد آن موسس که تفکري بود، ها جامي تفکر جانبدار و حامي سعودي

 خود بعدها. شد نزديک باز بن به تدريج به و شد مکه در درس هاي حلقه وارد 1515 سال از که بود حبشي

 ثارآ. داد پرورش را فقيهي محمد بن علي و اديه بن ربيع چون شاگرداني و شده دست چيره نويسندگان از

 ينا کتب بودند، فشار تحت وي مخالف عالمان که حالي در و بود امر والت از اطاعت بر تأکيد جماعت، اين

 يسرور روي يافتند، تسلط آن در تدريس و نبوي حرم در که وي شاگردان. شد مي توزيع مدارس در گروه

 حکومت به روز به روز گروه اين. يافتند شهرت مدينه سلفيه عنوان به يو گروه. آوردند زيادي فشار ها

 نشان ار قطب سيد انحرافات تا داشتند تالش خود آثار در آنان. بود آنان حامي نيز باز بن و شدند تر نزديک

 قيدهع ابوزيد بکر از هادي ربيع که زماني. بود دوره اين فکري منازعات محور قطب سيد باره در بحث و دهند

 ضوع که عالم اين عليه تندي حمله اينها کرد، ستايش وي از او و پرسيد وي آثار و قطب سيد باره در را اش

 ندخواند اشعري را قطب سيد آورده روي هم قديمي منازعات از برخي به آنان. کردند بود العلماء کبار هيئت

 .است نبوده حديث اهل او که گفتند و

 در خصوص به و نوشته ها قطبي يا ها سروري عليه زيادي کتابهاي و مقاالت ها ميجا که بود شرايط اين در

 را جماعت اين آنان. نيستند عبدالوهاب بن محمد تابع اينها که کردند مي اظهار امر والت از طاعت باره

 زني آنها هعلي و کرده حمله هم التبليغ جماعة به ها، سروري کنار در. ناميدند مي خارجي و سروري و اخواني

 به متهم هم ار عثيمين ابن آنها. داشت التبليغ جماعه عليه زيادي فتاواي مقبلي هادي ربيع. نوشتند مي مطالبي

 .کردند انتقاد کند نمي بيان را آنان گمراهي که اين خاطر به وي از و کردند التبليغجماعة از دفاع
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 بن ،الباني باز، بن فتاوي حاوي «المسلمين االخوان جماعة في السنة علماء اقوال» عنوان با کوچک رساله يک

 که ودب گفته باز بن. کردند منتشر ها اخواني عليه ديگر اي عده و اللحيدان صالح الفوزان، صالح عثيمين،

 عقيده به آنها. هستند گمراه کنند نمي تبيين را آن و نکرده تکيه توحيد مسأله روي که اين خاطر به ها اخواني

 و يافت ارانتش قبيل اين از رساله دهها ترتيب بدين. نيستند پايبند دارند جماعت و سنت اهل که صحيحي

 .کرد المسلمين اخوان متوجه را انتقاداتي

 زا را آنان او. هستند ضاللت و بدعت اهل التبليغ جماعة و المسلمين اخواني که نوشت رسما هادي ربيع

 دهند مي اجازه آنها که همين. کرد تلقي قديم مرجيان سخن از بدتر را آنان سخن و دانست مرجئه غالت

 .دانند مي متکثر را حق که است اين معناي به باشند، داشته حضور مختلف هاي گروه

 آنها ميان از که شد نوشته سرور محمد شخص عليه بويژه و ها سروري عليه فراواني هاي رساله زمينه اين در

 لشيخا مجازفات علي الميسور الرد» عنوان با کرد اشاره( المقدسي ابومحمد) برقاوي عصام کتاب به توان مي

 از شناسيدب را آن است فتنه گري قطبي «فاعرفوها الفتنه هي القطبية» عنوان با ديگري کتاب...«.  سرور محمد

 .شد نوشته سروري تفکر عليه که است آثاري ديگر

 بر ها جامي. خير يا کنند مي اشتباه واليان آيا. بود امر التو از اطاعت بحث اختالف، نقاط ترين مهم از يکي

 واجب و الزم حکومت از را بالشرط اطاعت بود، آثار ديگر و مسلم و بخاري صحيح در که رواياتي اساس

 از دفاع موسسه اي عده که همين. دارند تامل امر والت اشتباهات روي ها سروري که حالي در دانند مي

 که عدناني. است والت از اطاعت اصل نقض اين که درآمد ها جامي صداي کردند، ستدر را شرعي حقوق

 .پذيرند مي را سلطان بر خروج آنان که داند مي همين را آنان مهم خطاي نوشته، را القطبيه کتاب

 به ايماهواره هاي کانال از استفاده با و برآوردند سر دوباره ها سروري ها، جامي تسلط دوره يک از بعد

 با انيزم که جامي ادبيات حاضر حال در. اندکرده پيدا نفوذ زمينه جديد شرايط در و پرداخته خود آراء انتشار

 .ندارد صحنه در جدي حضور و شده محدود بسيار يافت، مي انتشار فراوان هاي کاست توسط

 جلو يسياس تحوالت با توانستند نمي و بود ثابت نگاهشان و بودند جمود نوعي گرفتار ها جامي واقع در

 ها جامي کلمش. داشتند متغير و متفاوت سياسي شرايط بريا بيشتري آمادگي ها سروري که حالي در بيايند

 «عواق فقه» نوعي به ها سروري که حالي در بودند کرده محدود نگاه، و بحث چند دايره در را خود که بود اين

 هک ها جامي تا باشد منبعث تواند مي ها سروري از شتربي اسالمي هاي جنبش و ها جريان. داشتند توجه

 .هستند عقيدتي مباحث برخي در محدود
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 1 هاي نشانه

 1158/  01/  19: سايت روي انتشار تاريخ

 

 صدر يبن از کتابي چه اين که بودم زده شگفت. ديدم را صدر بني اثر شاهنامه در زن کتاب پيش سالها. 81

. اشتد حضور هم نژاد صفي دکتر آقاي بوديم، سحاب غالمرضا آقاي منزل در که قبل هفته که اين تا. است

 رد اجتماعي مطالعات موسسه در که بهنام جمشيد آقاي همسر و آمد ايران به فرنگي زن يک که گفت وي

 هآماد نامه پايان اين از نسخه سه. رفت ايران از و نوشت شاهنامه در زن باره در نامه پايان و شد بود تهران

 چاپ شخود نام به را کتاب و افتاد صدر بني دست نسخه سه اين. بود صديقي دکتر ميز روي که بود شده

 رد کتاب اين از نسخه دو. است غريبي حکايت. بگويد باره اين در داند مي چيزي کسي اگر واقعا. کرد

 صدر بني از...  و موازنه مثل کلماتي داشتن خاطر به مؤخره و مقدمه رسد مي نظر به. هست تاريخ کتابخانه

 نامه ژهوي عنوان به کتاب اين. خورد نمي صدر بني کتابهاي فرم به و است ديگر اي گونه به متن اما. است

 عنوان و شاهنامه در زن آن اصلي عنوان و شده منتشر «اجتماعي خدمات دانشکده دانشجويان نشريه» شفق

 ژادن صفي آقاي هم ديگري جالب حکايت. است فردوسي ديگاه از قدرت زوال و پيدايش در زن نقش فرعي

. ستا کرده چاپ ايشان و گفته را خاطراتش نانوايي يک که است «سنگگ نان» کتاب باره در آن و گفتند

: گفتم بود.. . کتابفروشي در که اي فروشنده به. بخرم را کتاب اين از اي نسخه رفتم قبل روز چند که گفتند

 و ردهک پهن اي سفره ديدم مغازه عقب رفتم. زد صدا مرا بعد لحظه چند. کنيد صبر گفت داريد؟ سنگگ نان

 دخداون. داشت هم ديگري شيرين حکايات. کنم ميل که کرد دعوت را بنده و گذاشته پنير و سنگگ نان

 .کند حفظشان

 از يکي .کنميم مطالعه را شود مي منتشر که خاطراتي کتابهاي مرتب جريانها کتاب تکميل براي بنده. 83

 اهلل آيت آقاي خاطرات. است اماني آقاي و دوست رفيق آقاي خاطرات شد منتشر روزها اين که کتابهايي

 يم دارالتبليغ و جاويد شهيد و شريعتي هاي جريان گيرودار در که چرا بود، جالب بنده براي هم استادي

 شانخدمت در که سالهايي طي و دارم ماناي استادي آقاي صداقت به. باشد نکات از برخي روشنگر توانست

 که روزها اين که آن جالب. دانم مي ترين صريح حال عين در و افراد ترين صادق از يکي را ايشان بودم،

 شوراي رد ايشان عضويت به مربوط که را استادي اهلل آيت خاطرات از بخشي بود، ها صالحيت تاييد بحث

 عضويت هک فردي هر که اين يکي. کردند بيان خود گيري کناره براي دليل دو ايشان. کردم مي نگاه بود نگهبان

 اندنيخو ايشان دوم دليل اما. کند تعطيل زياد مقدار به را قم بحث و درس بايد پذيرد مي را نگهبان شوراي
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 اه خيلي اگرچه ـ دارم را عقيده همين هم االن و گفتم دوستان به که دوم جهت و دليل: اند نوشته که است

 ورايش با نبايد جمهوري رياست و مجلس کانديداهاي صالحيت قبول و رد که است اين ـ هستند آن مخالف

 دارد خود نبالد به هايي تنش طبيعي طور به و است سخت و سياسي مسأله يک انتخابات مسأله. باشد نگهبان

 و انونق يک تا کنند مي تالش اينها بينم مي من. ... کند مي وارد لطمه شورا اين رفيع جايگاه به نهايت در و

 اين در ولي دارند، کار اين بر دقيقي بسيار نظارت و نکند عبور نگهبان شوراي کانال از شرع خالف مصوبه

 عنويم و رفيع جايگاه شود مي آغاز که جناحي نزاعهاي و ها تنش آيد مي پيش انتخابات مساله وقتي ميان،

 کاهد مي آنها منزلت از و گيرد مي قرار جناحي و خطي سياسي، ايه کشمکش اين چرخ الي در شورا اين

 (.818 ـ 811 ص استادي، رضا شيخ حاج خاطرات)

 خانقاه خانهکتاب خطي کتب فهرست کنيم، چاپ مجلس کتابخانه در بود قرار که کتابهايي آخرين از يکي. 81

 اييج که گفتند و کرده تهيه را آن قدس آستان قديمي نويسان فهرست از وفادار آقاي. بود شيراز احمدي

 با. مرفت کتابخانه از بنده که بود شده آماده آن چاپ. اندبوده خانقاه اسم نگران چون اندنشده چاپ به حاضر

 بنده مهمقد با کتاب باالخره. دادم قم تاريخ کتابخانه از را آن کاغذ پول شود، چاپ حتما که اين براي حال اين

. آمد جلسم کتابخانه نام کنار هم تاريخ کتابخانه نام. شد منتشر است رجبي آقاي و دهبن مشترک اسم به که

 و صوفي و عرفاني کتاب زيادي مقدار حاوي است، خانقاه يک کتابهاي به متعلق که اين دليل به فهرست اين

 قطب لخطابا لفص کتاب قديمها. است فراوان آنهاست به متعلق کتابخانه اين که ها ذهبي آثار. است فلسفي

 از. هست هايي نسخه بسا يا اينسخه آن از هم اينجا. بودم کرده مرور صفوي کارهاي خاطر به را نيريزي

 قرن که اي تازه نسخه بودم، کرده چاپ مدينه و مکه تاريخ خاطر به را آن زماني که التاريخ جواهر کتاب

 امامزادگان مراقد شرح در که دارد اقصين نسخه مقصوديه تذکره(. 811 ص) هست آنجا در است چهاردهمي

 لبجا کرده نقل بوده بهزاد مزار روي که را متني وفادار آقاي و دارد مطالبي تبريز مزارات جمله از مشايخ و

. ندک منتشر را آن نشده چاپ است مطمئن و شناسد مي ديگر اي نسخه کسي اگر است اميد(. 199 ص) است

 به مربوط بايد اسم اساس بر و است ق 1189 سال از که هست لشرعيةا مشروطة عنوان با هم اي رساله

 شيراز واقعات(. 115 ص. )است ذهبيه سلسله عقايد در که اند نوشته محترم نويس فهرست اما باشد مشروطه

 .باشد جالب بايد و عماست از برخي و شيراز روساي باره در اطالعاتي حاوي که است ديگري نسخه هم

 .خوريم مي بر ها آن به ها فهرست همه در که دارد فراوان هم عادي هاي نسخه(. 151 ص)

 طفق و فقط باطن در اما پسند جوان ظاهر به آثاري. دهدمي نشان نمايشگاه در را خود مبتذل آثار چاپ. 85

 جلد با تابک. بخوانند و بخرند کتابي تا گيرند مي خود پدران از پولي اندک که جواناني کردن سرکيسه براي

 تيمش که مزخرف و انداز قلم اما مجنون، و ليلي مثال زيباي نام با روشن، سوخته رنگ به هايکاغذ شيک،
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 پچا رسد، مي دست به تاريخي هاي عکس نام با هايي ايميل در که نوع همان از تاريخي اما ربط بي عکس

 کردم عرض که طور همان بلکه لمي،ع نه و دارد ادبي ارزش نه. آوريدنمي در سر خوانيد مي هرچه. شود مي

 الياشک. خورند مي را آنها فريب و شده جمع ناشران اين اطراف در گاه که است جواناني کردن سرکيسه براي

 وت به دارد، مي بر را او پول و کرده کسي جيب در دست کسي که ديدي اگر که کرده وصيت پدرم. ندارد

 همين با کتابي. باشد جيبش و کيسه مواظب خودش بايد کسي هر. کني خبر را او نيست الزم و ندارد ربطي

 و متن ميان در صفحه يک و گذاشته داري مجنون به شباهتي چه تو را نامش و شده چاپ مشخصات

 ايه سختگيري از برخي ياد به. است جالب همه از آخرش صفحه اما. است بدکيفيت تاريخي هايعکس

 معبد در هک بودم کرده نقل پورداود از را مطلبي که فرمودند باستاني آقاي لقب روز چند جمله از. افتادم ارشاد

 يک يانجگريم با البته. برداريد را کلمه اين که بودند داده گير است، پرشير هاي پستان با زني مجسمه آناهيتا

 :کتاب اين آخر صفحه تصوير حاال. کردند نظر صرف وزارت، در تر رتبه عالي مقام
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 (5) ها نشانه

 1158/  01/  19: سايت روي انتشار تاريخ

 

 کتاب محمول و موضوع که اين به بسته. ديگر چيزهاي خيلي عبرتها، جز به. است جالبي پديده تاريخ. 10

. تاس آن در اکنون آنچه جز فضاهايي برد، مي ديگري فضاهاي به را آدمي باشد هرچه اما باشد، چه تاريخي

 غزشانم به و برگردند جواني و کودکي خاطرات به که آن مگر ندارند را فضاها آن به رفتن توفيق ها خيلي

 اه آن بر مروري و برود قديم چاپ درسي کتابهاي سراغ به آدم که است اين هم راهش يک. بياورند فشار

 .باشد داشته

 که) زاغ و هروبا کجايي، کحسن مانند هايي داستان که است دبستان دوم فارسي کتابها، ترين قشنگ از يکي

 خسته کنيم مي نگاه هرچه. داشت را اينها غير و خروس و روباه قوقو، قوقولي( بود يغمايي حبيب از شعر اين

 دختر ناي موقع آن که اين انقالب از بعد با فرقش بود، کتاب همين در هم کبري تصميم داستان. شويم نمي

 .بود شده محجبه انقالب از بعد و بود حجاب بي بچه

 .بود روشن تکليفش افتاد مي عيد ايام به که هم بدر سيزده و نوروز و سوري چهارشنبه داستان

. کردم مالحظه بود پربار و غني بسيار و شده چاپ اکابر براي 1111 سال در که را کتابي ها،کهنه ميان در

 .کشور سراسر رد اکابر کالسهاي مخصوص: بود شده اضافه و «کنيم زندگي بهتر همه» اسمش

 زيبايي رهخاط نيست بد. شد تکميل هم انقالب از بعد و شد کشيده اکابر کردن باسواد براي زيادي هاي تالش

 رد،ک مي تحقيق اصفهان قديم مدارس باره در سالها که ايمانيه مجتبي آقاي همشهريم دوست: بگويم هم را

 کي حاجي هر به جده، فرودگاه در شدن يادهپ از پيش. رفتيم حج به دين سپاه عنوان به سال يک: گفت

 رد مرتبه يک. هستند سواد با ما حاجيان همه که شود وانمود طور اين شدند پياده وقتي که داديم روزنامه

 هب ايران هم سال همان. افتادند براه داشتند بغل زير روزنامه که حالي در ايراني، حاجي صدها جده، فرودگاه

 !شد معرفي دنيا در مردمش کردن باسواد يبرا کشور بهترين عنوان

 که را فشري يميني عباس. است شريف يميني عباس و مصاحب الملوک شمس خانم کار اکابر، کتاب اين اما

 مشاس کرديم مي تصور خوانديم مي را ايرانيم گلهاي ما شعر وقتي. دارند ياد به جديد و قديم هاي بچه همه

 .کرديم مي اضافه اش ته هم را شاعر اسم بخوانيد، حفظ از را شعر تگف مي که معلم و است شعر جزو هم
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. است هآمد کتاب ابتداي در هستند آنان شدن باسواد شاهد و رفته اکابر کالس سر که ثريا و شاه از عکسي

 و گذاشته نمايش به را مختلف مشاهدات و اتفاقات مختلف نقاط در که است داستان يک شبيه بيشتر کتاب

 .دهد مي آنها باره در ياطالعات

 امحمدرض و شاه رضا و نادرشاه و عباس شاه و انوشيروان از آن ضمن که دارد پرستي شاه باره در هم بخشي

 !کند مي ياد

 ريتصوي جمله آن از که دارد تهران از هم قديمي تصوير چند. بکند کار آثار اين باره در کسي روي اميدوارم

 .است شده چاپ 18 ص در که است ملي کتابخانه مطالعه سالن از

 اهگ حاال که بود راديو در انقالب از پيش نامي بسيار مذهبي خوانندگان از ايدرکه ذبيحي جواد سيد. 11

 از رخيب با شده گفته آنچه اساس بر و خواند مي مذهبي اشعار بيشتر،. شنويم مي را او صداي دوباره گاهي

 عهده بر همه از بيش راديو در مذهبي خوانندگي. داشت هايي رنامهب هم مذهبي غير نوازندگان و خوانندگان

 آن مرغ به و شد واقع مبغوض که بود کساني زمره در انقالب، از بعد. نواز گوش بسيار صدايش و بود وي

 خانه از کردند معرفي شاهين گروه را خود که خودسر گروه يک توسط شد، آزاد سپس و زنداني مدتي که

 .شد کشته و هشد برده بيرون

 مجموعه :شده نوشته آن روي که کردم پيدا «آسماني هاي نغمه» عنوان با کتبي قديمي کتابهاي ميان در اکنون

 .است نوشته کتاب اين بر اي مقدمه هم طباطبائي محيط مرحوم. ايران راديو از ذبيحي مناجاتهاي

 از ايران راديو در را اشعار اين ندگيخوان که نوشته اش مقدمه جواد سيد و شده چاپ 1113 سال در کتاب

 وانده،خ که را اشعاري متن تا بودند خواسته وي از زيادي افراد گويا. است کرده آغاز آن از پيش سال بيست

 رسانده انجام به را کار اين دوستانش از برخي از کمک با آنها خواسته پاسخ در او و کند منتشر کتاب يک در

 .است

 شش در که اين و است بوده آبادان و محمره فرهنگي امور متعهد که کرده ياد 1103 الس از مقدمه در محيط

 1119 سال در که است نوشته همانجا است برده مي لذت زواره موذن ابراهيم سيد دلکش صداي با سالگي

 فريضه کي تهران مردم نظر در رمضان ماه در شبانه مناجات و دعا وقت همان از که گويد و آمده تهران به ق

 هک رسيد مي گوش بر نشينان خانه صداي خانه، بام پشت صدها در سحر هنگام: »گويد مي وي. است بوده

 راز ناي شرعي صبح آغاز و دم سپيده طلوع از پيش اندکي و کردند مي مناجات بلند صداي با خود خداي با

 را پنجاه اوائل سالهاي هم بنده. «بدهد صبح اذان اکبر اهلل به را خود جاي تا شد مي خاموش متدرجا نيازها و
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 آن به اصطالحا و خواند مي مناجات صبح، اذان از قبل ها محلي هم از يکي که دارم بخاطر رمضان ماه در

 .گفتند مي «شبخواني»

 يبرا زندگينامه هم و است تهران تاريخ هم کتاب، اين مقدمه در مطالب قبيل اين که فرماييد مي مشاهده

 که است مختلف شاعران از مناجاتي اشعار شده تنظيم صفحه 119 در که کتاب اين. طباطبائي محيط مرحوم

 .است کرده منتشر 13 سال در را آن عطائي موسسه و رسيده چاپ به زيبايي شکل به

 پس حتي آن کردن بيرون امکان که است قوي چندان و چنان بنده وجود در حج هاي سفرنامه به عشق. 18

 هزار حدود در هم آن نهم جلد حاال که قاجاري حج هاي سفرنامه از جلدي هشت مجموعه يک انتشار از

 .رود نمي بيرون است، نشر آماده صفحه

 مشغول اکنون هم آنها از يکي و کردند کار دانشجو دو کم دست هم پهلوي دوره حج هاي سفرنامه باره در

 .است کار

 طرز و مناسک کامل شرح با مکه راه خاطرات از حج اعمال ايراهنم» عنوان با کتابي کهنه کتابهاي ميان در

 .ل.  م: نوشته ديدم «تصاوير بکمک آنها انجام

 از سپ سفرنامه از جايي در ايشان.است خوشحالي جاي بسيار که باشد زن بايد نويس سفرنامه زائر اين

 .«اشمب شده خانم حاجي واقعا که کردم نمي باور هيچ من: »گويد مني، از بازگشت

 مانيز چه به مربوط که بزنم حدس نتوانستم هم آن چاپ روي از و نکردم پيدا آن در تاريخي هيچ متاسفانه

 آن آن از بعد يا چهل سال حوالي شايد که شود مي زده حدس آن دروني اطالعات از برخي از البته. است

 ندهب به آن باره در اطالعاتي که تاس اين شناسند مي را آن مؤلف و کتاب اين که کساني از خواهشم. باشد

 .بدهد نشان را پنجاه دهه اوائل شايد يا چهل دهه باز که است ريال 90 کتاب قيمت. بدهند

 و داشته حساسيت ديده آنچه به نسبت که ايخواننده يک از مطلب پر و جذاب است اثري سفرنامه اين

 .است داده دست به را خوبي هايآگاهي

 51 کتاب جمعا. است حج مناسک و اعمال باره در دوم کتاب و است حج سفرنامه لفص نه در اول کتاب

 در که تهس کتاب در آن برابر و مستقل صفحه يک در توضيحي با حرمين از عکس تعدادي اما است صفحه

 ختهفرو حجاج به مدينه و مکه در زمان آن که همانهاست عکسها، همه تقريبا. است نيامده کتاب کلي شمارش

 و سياه عکسهاي از زيبا مجموعه يک ترتيب بدين. است شده ضبط آنها روي هم آنها عکاس نام و شده يم

. است يعال و نفيس نيز چاپ کيفيت نظر از که رسيده چاپ به کتاب اين در حرمين از کتاب اين در سفيد
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 کرده استفاده آنها از کتابش چاپ در بعد و کرده تهيه را عکسها اين همانجا خانم حاجيه اين است معلوم

 .است

 رايب تاريخي بتوان هم طريق اين از شايد که شده چاپ گيالن چاپخانه در اما ندارد هم ناشر کتاب االسف مع

 .کرد تعيين آن

 .دارد علي نواب و نواب محمود امضاي هم عکسها از برخي و ميمن امير از عکسها بيشتر

. است مسلط نگارش در که است فردي از رسد مي نظر به و دهش نوشته خوب و روان بسيار نثر نظر از کتاب

 مين و بوده زن وي که است خاطر اين به شايد. است شگفت شود دانسته اسمش خواسته نمي چرا که اين

 !شود دانسته اسمش خواسته

 آن آغاز در فقط و نکرده ياد هم گزاري حج سالها از صورتي هيچ به شد مطالعه که مواردي در االسف مع

 اب و بوده سفر اين ر همسرش همراه به که حج از پس سال دو که است گفته و داده توضيح سطري چند

 .است نوشته را کتاب اين اند، رسيده کاروانيهايش هم تا بوده هم روز سه و رفته جده به هواپيما

 تدين روي هم يعني. هست هم متدين که است روشنفکري شيعه يک نگاه آمده، ديده به وي چشم در آنچه

 مي تاسف بيند، مي سنت اهل جاري نمازهاي باره در آنچه از برخي از هم دارد، پافشاري خود مذهب و

 آن در شده مي بدرفتاري شيعه با بسيار و بوده مدينه در که شرايطي و ها شرطه اذيت و آزار از هم و خورد

 از بارها و است مند گاليه بسيار ندارند را خود مذهبي آزادي مختلف مذاهب که اين از وي. است شده ياد

 .است کرده انتقاد ها سعودي

 سيارب سند نظرم به و آمده کتاب اين در ديگر مسائل از بسياري و مني آلودگي وضع حج، جاري مشکالت

 بايد هست هرچه. ها ايراني سهم و گزاري حج و شريفين حرمين وضعيت از خاص دوره يک از است مهمي

 گزارش مناسب فرصت در است اميد. فرستاد درود است عالي بسيار که او بينش و قلم بر و اناتو زن اين به

 .دهم بدست آن از تري مفصل

. بود يدهرس خود حد بآخرين التهاب و اشتياق. رسيد بسر انتظار باالخره: کردم انتخاب را وي عبارت دو يکي

 وجنات از اميد و بيم. بود مخلوط اندوه و نشاط از هاقيافه. بود ايدلهره پر ساعت. رسيد فرا حرکت روز

 کرده غسل همگي. شد خارج هابقچه از انتظار روز ده از بعد احرامها لباس. بود هويدا جوان و پير از همگي

 انمخ امسال.... دهد مي دست انسان به اي تازه روح کردن نيت موقع در کنيد باور.... بوديم آماده گرفته وضو

 روي ار دامن يک پوشيدن اوال. بود شده تعجب باعث که بودند داده تغييراتي هم احرام لباس در ايراني هاي
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 دامن و بلوز به را آن خانمها است ممکن ديگر سال چند تا گفتند مي مزه با اي عده.... شمرده الزم شلوار

 و شديم خود ماشينهاي سوار شد مي راست شنونده تن موي واقعا که گويان لبيک مرد و زن...  دهند تغير

 (.19 ص... )بود روان ديدگانمان از باران چون اشک

 طبي روايات باره در صدوق نظر تا صدوق العلم مدينه کتاب از
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 01 هاي نشانه

 1158/  01/  19: سايت روي انتشار تاريخ

 

 مذاهب همه براي کتابي

 قالانت براي راهي و است داشته اسالم از پس و پيش مکه با زيادي آمد و رفت که هند آن از بعد. آنهاست. 1

. ستا عثماني بالد سوي و سمت به هم نگاهتان يک باشيد، هم عثماني دوره در وقتي. است بوده طال و ادويه

 يک. است داشته اهميت هميشه حجاز به بودن وصل خاطر به باز دير از و دارد را خود جاي که هم شامات

 هر به. حبشه مانند مناطقي حتي و مغرب و مصر. دارد نظر آفريقا و آسيا از هايي بخش به که مهم جايگاه

 .آنهاست به عطف و آنها از برگرفته جوانب، اين به ناظر ايستاده، مکه در زمان اين که کسي فرهنگ حال،

 اهلل تحف بن يمصطف آن ونويسنده گرفته خود به چاپ رنگ تازگي به که حال شرح کتاب يک در اينها تمام

 .است جدي و مهم حال شرح 1391 حاوي که جلد شش در کتابي است، آمده است، 1181 م حموي

 ديد يمخواه کند، نگاه مثبت حدودي تا الاقل ها گروه همه به و نباشد متعصبانه نويسنده اين فکر اگر حاال

 است بوده حاکم جامعه آن در که باشد فرهنگي واقعيت کننده منعکس تواند مي اندازه چه تا که

 و اباليال خصلت و است متفاوت منطقه چند به نگاهي که اثر اين جغرافيايي خصلت يعني ويژگي، دو اين

 دپدي بديع اثري تا است شده سبب کرده، حساب آدم را مذاهب و فرق همه هاي آدم که وي متعصبانه غير

 .باشد صادق تصوفش در اگر همين، يعني صوفي. آيد

 در وادردارالن انتشارات که است «عشر الحادي القرن اخبار في السفر نتايج و االرتحال فوائد» نامش اثر اين

 .است کرده منتشر 8011 سال

 :است ارزش با و نفيس واقعا جهت چند از کتاب اين: گفت بايد اجمال به

 اکمانح و شهر اين تاريخ تقريبا و بوده نواحي آن در مؤلف که است آن دليل به اين و است مکه تاريخ اوال

 تابک اين در مطالب از انبوهي زمينه اين در. است شناسانده تمام تفصيل با را غيره و حسني اشراف از آن

 ـ 1/838) است آمده آن باره در بلند قصيده يک اينجا و آمد مکه در سيلي 1051 سال در مثال. است آمده

831.) 
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 و شده معرفي کتاب اين در بوده مکه و يمن در سادات از حاکم و عالم سيد هرچه. است سادات تاريخ ثانيا

 يا رساله هم کسي. است شده درج کتاب اين در ايشان تاريخ و آنها فضائل و سادات باره در زيادي اشعار

(. 1/111) «الکساء اهل الخمسة تعريف في الجلساء بهجة عنوان با نوشت «نمي آل» سادات از يکي احترام به

 جدي مقاله يا نامه پايان يک موضوع خود اشراف حکومت تأثير تحت بيت اهل براي نگاري ضائلف اصوال

 .است

 و مني علمي و سياسي هاي چهره از بسياري. نظير بي است اثري واقعا اينجهت از و است يمن تاريخ ثالثا

 حال حشر که کرد تأکيد يمن زيديه تاريخ روي بايد اينجا در. اند شده شناسانده دقت با آن مختلف نواحي

 ستبد قيمتي ذي بسيار اطالعات و کرده بيان را علما و نواحي حکام و سادات ميان از آنان رجال از بسياري

 .است داده

 .اندتهداش قدرتي و قوت دولت اين در که کساني آنهاست، پاشاهاي و حاکمان و عثماني سالطين تاريخ رابعا

 آثار اب صوفي هاي چهره از بسياري زيرا. است ممتاز بسيار بسيار هتج اين از و است تصوف تاريخ خامسا

 مينهز اين در. است نظير بي اثري واقعا اينجهت از و آمده کتاب اين در ايشان به مربوط داستانهاي و اقوال و

 معال هيچ عادي طور به که کساني است، آمده کتاب اين در هم عثماني دولت در موجود هاي دده تاريخ حتي

 تشريع از که آن از بيش و بودند صوفيه مشايخ از معموال اينها. است آورده نمي هم حساب به را آنها سني

 بسياري ام مولف اما دانستند مي ترکي زبان به غالبا هم آن ذلک غير و شطح و ادب و شعر مشتي بدانند چيزي

 ،911 ،193 ،111 ،1/51 :مثال براي) است هکرد اشارت را آنان جايگاه و نسب و اصل و کرده معرفي را آنها از

 وسنيب توابع از موستار شهر در التربه بشيخ المعروف دده علي: نمونه يک مثال(. 1/31 ،9/918 ،111 ،1/185

 وي ينجانش هم بعد و گرفت فرا خلوتي الدين مصلح شيخ نزد را طريق سلوک و کرد، تحصيل آمد، دنيا به

 هپديد عثماني در صوفي هاي طريقت و ها فرقه در ها دده اين داستان حال هر هب. قبيل اين از و(9/151) شد

 .است شگفتي

 تابک اين در مختلف شعراي از عربي شعر بيت هزار در هزاران است، دوره اين در عربي ادبيات تاريخ سادسا

 جالر( ص) پيامبر مدح در شعرهايي اينها از بسياري. باشد عرب ادبيات براي اي گنجينه تواند مي ه آمده

 .است غيره و علما و سياسي

 حال شرح حتي. اندداشته آمد و رفت مکه به که کساني. است هند عالمان و رجال تاريخ حدودي تا سابعا

 (1/919) دارد هم را هند وقت پادشاه زيب اورنگ
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. فهميد ابکت اين اساس بر توان مي را هجري يازدهم قرن يعني دوره اين در شده تأليف آثار کتابشناسي ثامنا

 تابهاک عناوين بررسي. است بوده چگونه آنها نظر از مهم مسائل اند،بوده عالمي چه در اند،نوشتهمي چه که اين

 .کنيم مي کار آن روي کمتر ما که کاري است محيط يک فرهنگ شناخت براي کارها ترين مهم از يکي

 .است گفته سخن فراوان فراوان نيز زمينه اين در که انچن دانست، هم حج تاريخ را اثر اين بايد تاسعا

 اين ارهب در پاسخي و پرسش. باشد نامه پايان يک مبناي تواند مي خود اثر اين در پراکنده تاريخي اطالعات

 فاعير طريقت از صوفي مراد و شيخ هرچه سليم سلطان چطور و رفت بين از مصر در عباسي خالفت چرا که

 و 1015 سال در کعبه خرابي به اي اشاره همانجا(. 11 ـ 1/18) است آورده جايي در ار کشت بود بدوي و

 است نوشته لحراما اهلل بيت ببناء االسالم تهئنة نام با کتابي ميموني شيخ که گفته و است کرده آن هاي بازتاب

 (.11 ـ 1/11)

 ايج جاي در هم مصحح و نيستند مک دوره اين رجال حال شرح در تأليفي آثار که دانست بايد حال اين با

 .است داده بدست اطالعات تکميل براي را مشابه منابع يا مؤلف سخنان مآخذ

 دهش نوشته رجال باره در کتاب قدر آن يعني. است نظير کم اسالم دنياي در رجال، علم که بدانيم هم را اين

 اندازه اين به ديگر هاي تمدن در و تاس شگفت واقعا که - شده گم تاريخ در که آنها از بسياري منهاي ـ

 است؟ شده نوشته هجري چهاردهم قرن رجال باره در کتاب چند ايران، همين در االن کنيد فرض. نيست

 اثر يک صورت به انقالب دوره رجال باره در. شده نوشته پهلوي دوره رجال حال شرح در کتاب چند

 ارينگ تاريخ حيث اين از واقعا. است بوده قديم رجال هايکتاب در که اطالعاتي نوع با هم آن تازه. مجموعي

 .نيست قوي چندان فارسي

 ميان بلکه ،نيست مالکي و حنبلي و حنفي و شافعي بين فرقي تنها نه اثر اين نويسنده براي که است جالب

 شيعه به يياه طعنه البته. کند مي بدرقه و استقبال ستايش نوعي با را همه و نيست هم سني و شيعي و صوفي

 .کرد خواهم اشاره که دارد

. است هنداشت آنها از درستي شناخت و نيست زياد چندان اطالعاتش شيعيان باره در گفت بايد کلي طور به

 معصوم بنا خاندان جز و نبود زياد بومي شيعه کم دست نبودند، فراواني شيعيان مکه در چون است طبيعي اين

 .است نبوده است قائل او العصر سالفه کتاب او براي را احترام نهايت وي که

 ها وهگر همه ميان آشتي نوعي کتابش که است اين او تالش تمام و است نظير کم وي الجمعي جمع نگاه اما

 ،9/110. )ندارد کوتاهي هم کرامات نقل در و دارد را احترام نهايت صوفيه به نسبت البته. باشد ها فرقه و
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 دهز شگفت ها شافعي ضد بر وي تعصب از بود، مکه مشهور عالم که کرده ياد ريقا مالعلي از وقتي(. 191

 از سخن هم وقتي(. 9/111) داند مي تعصبش همين از ناشي را او سياه فقر و عمر آخر هاي بدبختي و شده

 به اين و نشود گفته سخني باب اين در که است آن حق گويد مي آورده را گو شطح صوفيان از يکي تکفير

 (.8/118) است تر نزديک دبا

 سادات از اي خانواده. است( 1115 م) شيرازي نهايت در و مکي معصوم ابن العصر سالفه کتاب مآخذ از يکي

 که آنهاست اشعار از اي گزيده با شيعه ادباي از شماري حال شرح هم کتاب اين و هستند باال عربيت در که

 هر کتاب اين در خود انتخاب اساس بر را آن مهم هاي الح شرح و گرفته قرار هم مؤلف اين پسند مورد

 :کنم مي ياد تفصيل به را موارد اين. است آورده الفبا حروف لحاظ از خود محل در کدام

 بود کرده فکر که شده ياد هم ميرداماد عليه عباس شاه هاي توطئه از آن در که( 1/185) ميرداماد حال شرح

 نمي هک اصفهاني استرآبادي علي محمد بن شفيع محمد حال شرح! کند ششور او عليه است ممکن سيد اين

(. 1/131. )است شده اخذ شيعي منبع يک از دقيقا که پيداست لحن اما. خير يا است گرفته سالفه از گويد

 حال شرح( 1/111) است سالفه از باز که مدينه امامي شيعه سادات از مدني شدقم بن حسن بن محمد سيد

 مقيم ايراني يک شخص اين(. 1/898) است شده گرفته سالفه از فارسي مکي الملک حکيم حمدا بن محمد

 و( 1/111) عاملي حر شيخ حال شرح. است شده هم شهر اين در سياست با درگير او زندگي که بوده مکه

 سينبدالحع بن محمد و. صفحه شش در يعني است مفصل نسبتا که( 1/111) سالفه همان از باز بهايي شيخ نيز

 اند رفتهگ قرار معصوم ابن توجه مورد عربي به گفتن شعر دليل به هم بحراني شيعيان اين(. 1/111) بحراني

. دارند يا برجسته شاعران نيز اينها که دهد نشان و آورد پديد امامي شيعه براي عربي اثر يک بود خواسته که

 مؤلف باز که عاملي شامي محمود بن علي بن محمد حال شرح جمله از. ها عاملي جبل يعني ها، عاملي نيز و

 حال شرح(. 1/195! )شيعته تعظيم في کعادته سالفته، في السيد قال: گويد و است آورده سالفه از نقل به

 سالفه زا بگويد که آن بدون بود هم مکه مقيم که رجالي کتابهاي مولف استرآبادي ابراهيم بن علي بن محمد

 و بودند شيعي که حرفوش خاندان از عالمي حال شرح نيز. کنم مراجعه نتوانستم هم من و( 1/910) است

 نيز و(. 1/910) است برداشته هم سالفه از را او حال شرح که عجيب و آورده عاملي شافعي عنوان به اينجا

 کمال بن احمد بن علي محمد حال شرح(. 1/993) عاملي علي بن محمد نام به ديگر عاملي يک حال شرح

 معصوم ابن پدر حال شرح(. 8/113) متن در که چنان ندارد سالفه به ارجاعي پاورقي در که آسترآبادي الدين

 محمد بن ابراهيم حال شرح(. 8/113) رسيد مقاماتي به و رفت هند به مکه از که االمير الدين نظام احمد نام با

 برادر و ،(1/1) او اطراف در کتاب جلد اصده ديدن و وي نزد عباس شاه آمدن داستان و سالفه از همداني

 ابوعلي نام با بحراني يک و( 8/180) او اشعار از اي گزيده و درگذشت جواني در و هند در که معصوم ابن



1431 

 

 بحراني غريفي حسن بن حسين نام با هاغريفي از ديگر بحريني(. 8/191) سالفه از بحراني هاشم بن ماجد

 بن جعفر همچنين و(. 1/101) شده داده ارجاع سالفه به پاورقي در اما ته،گرف سالفه از بگويد که آن بدون

( 1/181) داشتند گفتگو عربي ادب در و بود محشور بهايي شيخ با و آمد عجم ديار به که بحراني خطي محمد

 نبدو و کوتاه که يزدي مالعبداهلل پسر مالحسنعلي حال شرح و( 1/981) شدقم ابن خاندان از ديگر سيدي و

 من سار لخون نسبه: عبارت اين با خوانساري حسين آقا حال شرح(. 1/915. )است آمده سالفه به ارجاع

 ،11 ،10 ،1/81) سالفه از نقل به شيعه علماي باره در ديگر حال شرح چندين و(. 1/15... )اصفهان قصبات

 از بسا که 810 در يديگر شيعي و 858 ص 1 جلد و 913 ،101 ،810 صفحات پنجم جلد از و 988 ،135

 ستايش وي از که 189 ـ 9/181 در العصر سالفه کتاب صاحب معصوم ابن خود حال شرح و(. باشد سالفه

 سال ...«و الماهر، الکتاب و الساحر، الشاعر القيان، نغمات فاضح و العقيان، قالئد ناظم» تعابير با شده بسيار

 هلا اخبار في العصر سالفة همين آثارش از يکي. رفت نده به و کرد سفرها بعد. آمد بدنيا مکه در 1098

 غاليي شيعيا ترجم اذا» گويد مي سخن شيعه يک از وقت هر اما نوشتادباء باره در را کتاب اين. است العصر

 ينجاستا و...  ديدند، را آن مکه ادباي و فضال و رسيد مکه به کتابش وقتي. «تعظيمه في يبالغ و مدحه في

 که مکه در شيعه ادب باره در است فصلي هم اين و( 9/185) دارد هم شيعيان يعني روافض عليه اشعاري که

 که ينا با نويسنده. دريابد را آن است نياورده اگر يا باشد آورده را آن المکي التراث در واثقي آقاي اميدوارم

 ورده،آ کتاب سراسر در را فهسال هاي حال شرح گزيده که آن رغم به داده، خرج به تعصبي شيعه عليه اينجا

 االدب في عصرهآية کان معصوم احمد بن علي السيد فان: »گويد مي و نکرده خودداري معصوم ابن ستايش از

 سال در و رفت فارس بالد به بعد و آورد جاي به حج 1111 سال در او که افزايد مي و(. 9/183) «اللغه و

 .درگذشت شيراز در 1115

 ناب از اي منظومه بر وي شرح اساس بر و دارد حکيم انطاکي عمر بن داود براي حالي شرح که است جالب

 مؤلفاته، يف کثير االشياء هذه من له» هم بعد و. «شيعي انه علي يدل» اينها که دارد تأکيد وي کلمات نقل و سينا

 !کرد حکم شيعه عليه يکجا باالخره و( 9/119) «اعتقاده فساد علي تدل

 في مالعل مدينة کتاب وي که است گفته اصفهان شيعه علماي از يزدي حسين بن عبداهلل مال حال شرح در

 در شگفتي حرف هم اين(. 1/115) است خوانده شيرازي محمود الدين سيدجمال نزد را بابويه ابن الحديث

 .تاس کرده نقل کجا از که ديد را حرف اين منبع بايد. است صدوق شيخ العلم مدينه کتاب باره

 فقط. را مؤلف حال شرح حتي. نياورده مقدمه در کتاب اين محتواي باره در توضيحي کتاب، مصحح متاسفانه

 شود، نوشته نامه پايان تا چند کتاب اين باره در بايد رسد مي نظر به اما. است کرده ذکر را کلي منبع چند
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 چندان عربي مناطق دوره اين تاريخ اناير در البته. کردم اشاره باال که محورهايي همان اطراف در درست

 ماا کردند کار مکه و حج باره در دانشجو تا سه دو يکي اواخر اين. است کم هم متخصص و نيست محبوب

 و لياص مشکل يک هم اين و ضعيفه البته هم آنها عربي. نيست ما دانشجويان ميان در ها حوزه اين به عالقه

 .است اساسي

 است؟ درست پزشکي احاديث آيا

 آنچه و است صدوق شيخ کتابهاي روي تحقيق مشغول قم در السالم عليه الهادي االمام موسسه سالهاست. 11

 وجز است، مهمي اثر که صدوق االعتقادات کتاب اخيرا و الهدايه و المقنع کتاب شامل کرده چاپ تاکنون

 آنها در ابهامي نقطه کمتر و تاس نهايي و دقيق کار. شودمي نشر و تصحيح قم در که است خوبي کارهاي

 ست،ا آن اخباري نوع از ويژه به تشيع اصلي ستونهاي از يکي صدوق باشد، چه هر حال هر به. ماندمي باقي

 حالت آن از و کرد فراهم خردگرايانه جهش يک براي را زمينه صدوق، شيخ هدايت با شيعه که ايدوره

 هاي دگاهدي مفيد و شد نقادي مفيد شيخ توسط صدوق تاعتقادا کتاب. گرفت فاصله خود گذشته اخباري

 اين ما بناي که گفتند است قديم دوستان از که مؤسسه اين مدير پور رفيعي آقاي. نوشت آن باره در را خود

 که بود اين مشکل ترتيب، بدين. است آمده روايات در صدوق، اعتقادات جمله به جمله دهيم نشان که بود

 يک اب اعتقادات کتاب! کنيم آراء جمع کرديم سعي ما حال هر به اما باشد، مفيد شيخ بر طعنه نوعي نکند

 جهت، اين از و شده منتشر است متنوع فهارس آن از بخشي که اي صفحه 980 متن و اي صفحه 819 مقدمه

 دوقص شيخ ديد از را تشيع شناخت قصد که کساني حاال. است شده چاپ اشکال بي و دقيق بار يک براي

 هک موارد اين از يکي است، جالب. کنند دنبال روايات در را آن مآخذ و کتاب اين توانندمي راحتي به دارند

 بط شاهديم که هم حاال. است الطب في الواردة االخبار في االعتقاد باب است، بنده عالقه مورد خصوص به

 جارتت و شده مردم براي خوبي رگرميس و يافته رواج ـ است عجايب از هم اين و ـ االئمه طب اسم به سنتي

 دهش فعال ناشران، براي مربوطه کتابهاي خصوص به غيره و عطاري و پزشکي و دانشگاهي بخش در هم آن

 هااين که است اين طبي احاديث باره در ما باور: »گويدمي اينجا در صدوق شيخ. اندشده سرگرم هم مردم و

 .کرد تقسيم دسته چند بر بايد را

 .نيست جايز آنها استعمال ديگر هواهاي در و شده گفته مدينه و مکه هواي اساس بر که نهاييآ اول

 هک چرا نيست، تعدي قابل محدوده آن از و فرموده کننده سوال طبع از آنچه اساس بر امام که احاديثي دوم

 .است شناختهمي را او طبع امام

 گردانند، زشت مردم نزد را مذهب صورت تا اند،کرده وارد ما کتب در ديگران که احاديثي سوم
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 .است شده وارد آنها در ناقل طرف از سهوي و وهم که رواياتي چهارم

 .است رفته ميان از و شده ضايع آن از بخشي و شده حفظ قسمتي که رواياتي پنجم

 ينا آن عنايم و است صحيح است، بيماري هر از شفاي که شده نقل عسل باره در آنچه اما: افزايدمي صدوق

 رايب سرد آب با استنجاء باره در آنچه. شفاست برخيزد، سرد طبع از که بيماري نوع هر از عسل، که است

 شفاي و بادنجان باره در آنچه. است گرم طبع از ناشي بواسير که است اين معنايش شده، وارد بواسير بيماري

 توق براي نه خورند،مي خرما که است افرادي رايب و خرما رسيدن زمان براي هم اين شده، گفته آن از ناشي

 به مشروط است، دعاها و سور و قرآن آيات شده، روايت امامان از که اي صحيحه داروهاي اما. ديگر هاي

 .«باشند داشته صحيح روايي طرق و قوي آنها اسناد که آن

 همه و اردند طبي روايات به تقادياع اساسا صدوق، شيخ رسدمي نظر به. کنيم مرور را متن اين ديگر بار يک

: سته احتمال دو. است ديگري سخن چيست، انکار اين از او انگيزه که اين اما. کندمي تخطئه نوعي به را آنها

 هم و بيماري اصل هم چون داد، شفا دعا و قرآن خواندن با بايد را امراض همه بگويد خواهدمي که آن يک

 اه بيماري رجوع و رفع براي ديگر راهي بايد بگويد خواهدمي که آن يا و است خداوند اختيار در آن شفاي

 دارد ثبح اين بر ايتعليقه هم مفيد شيخ باشد، بوده صدوق مرحوم ذهن در اول نکته است ممکن. کرد پيدا

 انبياء از را آن هم علما و است، وحي راهش و است ثابت آن به علم و صحيح دانش طب: »که عبارت اين با

 عين در کند، اصالح کرده، حذف را مادي عوامل و علل که را صدوق ديدگاه آن خواهدمي مفيد. «اندگرفته

 .اندگرفته انبياء از هم علما و است وحي از اصلش طب، علم که است آن بر خودش حال،

 سرعت به که ردهک نتشرم السنة و الکتاب من توثيقه و الندبة دعاء عنوان با هم کتابي اخيرا موسسه اين. بگذريم

 انهم از. دارد سندي مشکل ندبه دعاي که شد شايع مطلب اين انقالب، از پيش از. است رسيده دوم چاپ به

 سندي ثبح منهاي کرده، انتخاب کتاب اين که روشي. نوشتندمي و کردندمي تحقيق باره اين در کساني زمان

 و دهدا قرار بررسي مورد احاديث و روايات اساس بر را ندبه دعاي مضامين تک تک که است اين آن، ابتداي

 باب اين رد که است ايتازه روش حال هر به کار اين. بيابد روايات در آنها براي پشتيباني تا است کرده سعي

 .است شده منتشر صفحه 110 در کتاب اين. است شده گرفته بکار

 ابهايکت توجهي قابل تعداد که ديدم رفتم، وسسهم اين به پور رفيعي آقاي عموزاده فاتحه براي که روزي

 با هموسس چنين که اين از. است مردم توده آنها مخاطب عمدتا که کرده منتشر روايات اساس بر هم تربيتي

 و جح هاي زمينه در آثار اين. شدم خوشحال کنند مي تالش هم باره اين در دارند، پور رفيعي آقاي که دقتي

 .بود تربيتي مسائل ديگر و رمضان
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 09 _ 00 ها نشانه

 جعفريان رسول: نويسنده

 1158/  01/  83: ايتس روي انتشار تاريخ

 

 رد بنده وبالگ در سري اين. تاريخ و کتاب حوزه در برگزيده نکات از است اي گزيده ها نشانه: خالصه

 .شود مي ارائه آنها متن صرفا اينجا در اما هست تصاوير با خبرآنالين

 11 ها نشانه

 خودش نام به ديگري کتاب چاپ به صدر بني پاسخ. 11

 جتماعيا تحقيقات موسسه در پژوهشي فعاليت سابقه که کشور بنام استادان از يکي قول از 1 شماره نشانه در

 شد چاپ صدر بني بنام 91 سال در شاهنامه در زن نام به که کتابي که کردم نقل دارد هم را تهران دانشگاه

 درص بني آقاي اخيرا. بنويسد دارد اطالعي باره اين در کسي اگر که بودم خواسته همانجا. نبود او خود از در

 .است شرح بدين که اند گذاشته خبر آن زير کامنتي

 :است دروغ گويد مي فرياد به خود که سازند مي ها دروغ اينسان و اند افتاده افالس به سازان دروغ

 11 اسممر در يکبار را صديقي دکتر مرحوم فرانسه، به بازگشت تا و رفت اروپا به 18 سال در صدر بني - 1

 .ديد داسفن

 نظريه ايدب مي زيرا. است ننوشته زمان اين تا و بنويسد توانست نمي کسي صدر بني جز را کتاب اين - 8

 مي کند مي پيروي آنها از انحالل تا پيدايش از قدرت که قواعدي. شناخت مي را قدرت باره در فردوسي

 زناشوئي و زن تاريخي شناسي عهجام در اي مطالعه. شناخت مي را هاشان رابطه و مستمر امرهاي. شناخت

 اين کسي صدر بني جز. بود داده انجام را قدرت عمودي - افقي روابط تارعنکبوت ايجاد در زن نقش و

 .بود نداده خود به را زحمت

 با کتاب ينا مقايسه. اند داده انتشار خانواده شناسي جامعه باره در کتابي راسخ دکتر اتفاق به بهنام دکتر - 1

 خير؟ يا بنويسد را تزي چنين توانست مي او خارجي همسر که گويد مي صدر، بني شتهنو کتاب

 است قلم يک کار و نثر يک انتها تا آغاز از کتاب - 1
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 .باشد داشته وجود دانشگاه کتابخانه در بايد هم هنوز داشت مي وجود تزي چنين اگر - 9

 مي کلمه يک دراز، مدت اين طول در. او خارجيهمسر نه و بود قلم و زبان بي صديقي دکتر مرحوم نه - 1

 .گفتند

 .نيست صديقي دکتر مرحوم کار قلمرو در کتاب موضوع - 3

 تهيه هاي برگه و است شده گذاري عالمت آن هرصفحه حاشيه در که اي شاهنامه و کتاب نويس دست - 1

 .موجودند همه شده

 ظريهن برد، پايان به را کتاب آن چون و بود ستمرم واقع امرهاي دنبال به نخست شاهنامه در صدر بني - 5

 .شناخت را فردوسي قدرت

 خود هرکس. کند خراب را ديگري تواند نمي دروغ، با آنهم کسي، دانند نمي هنوز که آنها بخت نگون -10

 ردهب بکار که زباني و است زورپرست کجا تا دروغ سازنده که گويد مي متن. کند مي خراب يا و سازد مي را

. کنند تخريب را صدر بني سازنده، بگمان که است ساخته چنان را ها جمله و است زور زبان خالص است

 .اند کرده آشکار را خود سازنده زورمدار عقل که اين از غافل

 روغد همين. دارد فرق متن نثر با و است صدر بني از سخن حاصل و مقدمه متن است گفته ساز دروغ -11

 يک حد در را فارسي نوشتن و خواندن هرکس زيرا سازان، دروغ ورزي غرض بر دکن مي کفايت آشکار

 ابوالحسن باشيد پيروز و شاد. است نثر يک پايان تا آغاز از کتاب که يابد مي در اين بداند، متوسطه ديپلمه

 صدر بني

 رساله. ادد نتيجه جوجست. کنم جستجو عنوان اين با اي نامه پايان از ادبيات دانشکده در تا داد دست فرصتي

 صفحه 111 در نفيسي سعيد مرحوم راهنمايي با 1110 سال در بهنام باتستي ترزا از شاهنامه در زن باعنوان اي

 که رساله اين. است رسيده تصويب به دکتري رساله عنوان به 1110 خرداد 81 تاريخ در و رسيده انجام به

 اب آنها رابطه و عشق و ازدواج و زن بحث آنها در که هشاهنام داستانهاي تمامي شامل است، مفصل بسيار

 ما بحث در که است اي رساله همان اين القاعده علي. است شده درج اشعار کامل متن با همراه است قدرت

 ابلهمق صدر بني آقاي شاهنامه در زن کتاب با را رساله اين بنده. بود شده صحبت آن از هشت هاي نشان در

 سالهر اين که ـ احتمال حد در تنها ـ است محتمل که آن جز ندارد يکديگر با ارتباطي رسد مي نظر به. کردم

 در ايشان و شده انجام پايه آن بر وي تحليل که بوده شاعار و داستانها متن کامل اقتباس براي کتاب آن اساس

 با همراه سياست و قدرت و زن باره در خود هاي تحليل با همراه را اشعار اين از ايگزيده بخش هر
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 رده،ک چاپ خود نام به را رساله آن صدر بني شود گفته که اين بنابرين. است آورده خود خاص اصطالحات

. است کرده استفاده رساله اين از بگويد که است آن به منوط داستانها از اقتباس و نيست سازگار رساله اين با

 البته و ـ بود آمده عزيز استاد آن از منقول بنده مطلب پايين در کامنت بصورت که صدر بني باالي يادداشت

 اينها هک اين بر افزون بوده، اسمي شباهت نوعي آن، اساس بسا و گفتند ديگري از را روايت طبعا هم ايشان

 و همقدم که بود اين بود بنده از آنچه. است درست ـ اندبوده اجتماعي تحقيقات موسسه در سالها آن در همه

 متوجه دم،کر نگاه بيشتري دقت با که اکنون. نيست نين متن اما دارد صدر بني آقاي نثر به اهتشب مؤخره

 اين که ستا محصل معناي فاقد و لفاظي بيشتر ها تحليل که بگذريم. اوست خود نثر شبيه هم متن که شدم

 اثر در عواق در ه،آمد صدر بني يادداشت در که مطالبي از برخي. طلبد مي را ديگري متخصص قضاوت البته

 صورت به عبارت يک در جز شده، نقل داستان اصال که خصوص به است، بنده مطلب درست نخواندن

 .نداشت است، ايران در شناسي جامعه مطالعات بنيانگذار که صديقي مرحوم به ربطي ايحاشيه

 !آورد مي زندقه دمنه، و کليله کتاب به نگاه. 13

 که کسي .گشتم مي نيشابوري يحيي بن يحيي حال شرح دنبال و بودم ذهبي ماالسال تاريخ بر مرور مشغول

 تا خواست وي از شد خليفه مأمون که زماني. برد مي بهره و نشست مي وي مجالس در جواني در مأمون

 و ردک وصيت حنبل بن احمد براي را خود الباس درگذشت که زماني. نپذيرفت او اما شود نيشابور قاضي

 قابل] جست مي تبرک و تقرب آن به هم او فرستادند بغداد به او به و گذاشتند منديلي در مرگش از پس

 در و بود ائلق تيمن و تبرک اصل به صوفي يک مثل حنبل بن احمد بدانند که حنبلي ها اي تيميه ابن توجه

 هک آمده محدث منددانش اين از نقلي ذهبي اسالم تاريخ در. بگذريم[. بودند چنين بغداد حنابله همه واقع

 :است ينا عبارت. نيست معلوم سوم کتاب نام متاسفانه که گفته کتاب سه باره در را نظرش وي. است جالب

 و کليلة» کتاب في نظر من: گفت مي که شنيدم نيشابوري يحيي بن يحيي از: گويد سلمي يوسف بن احمد

 ابي کتاب في نظر من و الصحابة، سبّ علي هحمل «صفين» کتاب في نظر من و الزندقة، الي ذلک جرّه دمنة

 [.11/111: ذهبي االسالم تاريخ. ]بالعلم عهده آخر کان فالن

 مزاحم بن نصر] صفين کتاب که کسي. شود مي کشيده زندقه به کند، نگاه دمنه و کليله کتاب در که کسي

 علم ايت،نه در بخواند، را ابوفالن کتاب که کسي و کشد مي صحابه سب به کارش بخواند را[ شيعي منقري

 .شود مي نصيبش

 به ربطي و است صفين نبرد وقع ما شرح صفين، کتاب اما است، روشن که دمنه و کليله کتاب تکليف خوب

 خوبي زا عبارت تاريخ و بگويد، تاريخ کسي هر که است کرده تصور عالم اين که اين اال ندارد، صحابه سب
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 و است مهم حديث کتاب فقط عالم اين براي. کشد مي صحابه با خالفتم به کارش حتما است، افراد بدي و

 .است اسالمي تفکر و تمدن به نگاه دو تفاوت اين. بس

 شعر به را رآنق که کسي. کافر النه يُقتل، ة،بالفارسي القرآن نظم رجل که بود توجه بي نبايد هم فتوا اين به

 [.9/119 :رخانيهالتاتا الفتاوي. ]شد خواهد کافر درآورد فارسي

 هرباب رد آن در شگفتي جمالت و است اسالمي انديشه و تفکر تاريخ براي مهمي منبع ذهبي االسالم تاريخ

 ننوشته کاش ناي: نويسد مي است صوفي که سلمي ابوعبدالرحمن التفسير حقائق باره در ذهبي. شود مي يافت

 (.81/103: االسالم تاريخ! )قرمطة و تحريف فانه يصنفه، لم ليته! است قرمطه و تحريف اش همه. بود

 معناست؟ چه به عقيم الملک. 11

 شدم ناچار. پرسيد «عقيم الملک» المثل ضرب باره در بنده از عزيز و صميمي دوستان از يکي پيش مدتي

 تراخاط در علم اسداهلل که شد يادآور هم ايشان و آمد خاطرم که خصوص به بزنم، امثال کتابهاي در گشتي

 ينا در که است مختصري گشت حاصل آيد، مي ذيل در آنچه. برد مي بکار را المثل ضرب اين مرتب خود،

 :داشتم متون در باره

 نتري کهن از عالم انديشمندان و متفکران تيزبين چشمان از که است نبوده اي پديده سياست و قدرت

 اين و است شده مي مختلف هاي قالب رد سياست و قدرت به مربوط قواعد. باشد مانده دور روزگاران،

 و استقالل و آمده مي حساب به جزء يک ما، فرهنگ در کم دست سياست علم که بوده دليل بدان بيشتر

 هايي قالب از يکي مصرع، حتي يا بيت قالب در شعر، طور همين و وحکم امثال. است نداشته چندان اصالت

 ار فردوسي شعر اين مثال کند بيان را حوزه اين در مرسوم و معمول هاي ديدگاه است توانسته مي که است

 بکار نيايد کش که آن همه/  روزگار را مرد شود تيره چو: کنيد مالحظه

 جمالت اين اصل. است سياسي ادبيات اين بر شاهدي آمده آنها در سلطان و ملک کلمه که عربي مثل دهها

 و کرده فارسي اشعار و حکم و امثال در دوباره انعکاس مدتي از پس و بوده ايراني سياسي فرهنگ بسا عربي

 «سلطان» مفهوم که را عربي امثال اين از نمونه دهها. است يافته رواج فارسي متون در بعد به چهارم قرن از

 جدي پژوهش يک موضوع تواندمي که آمده( 185) ثعالبي «المحاضرة و التمثيل» کتاب در رفته بکار آنها در

 .باشد هحوز اين در

 بن نعمان به را آن که است «عقيم الملک» مثل رفته بکار فراوان ادبي و تاريخي متون در که مثلها اين از يکي

 هنک متن يک در. خورد مي پيوند اسالم از قبل عربي يا ايراني فرهنگ به نوعي به و دهندمي نسبت منذر
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 و االيجاز. ]أحد بين و الملوک بين أرحام ال :أي ،عقيم الملک: گفت منذر بن نعمان که است آمده ادبي

 هم ميداني. نيست کار در خويشي ديگران و پادشاهان ميان و است سترون و عقيم ملک[. 31 ص: االعجاز

 .است آورده 8/111: االمثال در را مثل اين ششم قرن در

 قال :گويد که آوريممي را عرب معروف شناس لغت زبيدي سخن تنها اينجا در معناست؟ چه به عقيم الملک

 بالقَتْلِ ألَرْحامُا فيه تَقْطَعُ ألَنَّه: قيلَ و األَساسِ، في کما ،نَسَبٌ فيه يَنْفَعُ ال أَي ،عَقِيمٌ المُلْکُ: المجازِ مِن و: الزبيدي

( 151: ص ،13ج وس،القام جواهر من العروس تاج) المُلْک على خافَهَ إذا ابْنُه يقتُلُ األَبَ ألَنَّ أَو العُقوقِ، و

 شايد .شود مي واقع تعذيب و قتل حکومت سر بر که چرا ندارد، اي فايده آن در نسب يعني است، عقيم ملک

 .کشت خواهد را پسرش بترسد، حکومتش براي پدر وقتي که باشد معنا اين به هم

 يهلکه، أن يلبث لم ملکه ولده نازعه لو الملک أنّ يراد عقيم الملک: قولهم: است آمده نيز االمثال جمهرة در

 پدرش با پادشاه فرزند حتي اگر يعني است عقيم ملک(. 8/813 االمثال، جمهرة) له يولد لم عقيم کأنّه فيصير

 .ندارد فرزند و است عقيم يعني پادشاه اين بنابرين کشت، خواهد را او کند منازعه پادشاهي سر بر

 بيحت الضرورة و ،عقيم الملک أن علمت أما: له قالوا: است جالب يثعالب السير غرر در هم با جمله دو ترکيب

 کارهاي ـ ضروري مصالح يعني ـ ها ضرورت و است عقيم ملک که داني نمي آيا(. 11 :السير غرر) المحظورة،

 کند؟ مي مجاز هم را ممنوع

: گفت عطيه بن محمد: است( ع) علي امام و معاويه باره در يکي هست، عقيم الملک باره در که داستانهايي

 اللّه و على کان: »گفت معاويه. کرد ياد را وجهه اللّه کرم على المؤمنين امير کسى معاويه مجلس در روزى

 ابن من وةخط: »گفت على؟ يا ترىفاضل تو: گفتند حاضران.« غدا اذا کالقطر و بدا اذا کالبدر و عدا اذا کالليث

 کردى؟ حرب وى اب چرا گفتند.باعلى: گفت باعلى؟ يا بود تو با حق: فتندگ.« سفيان ابى آل من خير طالب ابى

 التواريخ فهمعر في االلباب اولي روضه. )نباشد پيوند کسى با را او جويد پادشاهى که هر ،«عقيم الملک: »گفت

 (180 ص بناکتي، االنساب، و

 نقل نآ در و دهندمي خبر مروان بن عبدالملک توسط زبير بن مصعب شدن کشته داستان از منابع همچنين

: گويد بيرز بن مصعب کشتن جريان در عبدالملک که است آمده منابع در: هستيم مثظل همين بردن بکار شاهد

 و که اند گفته و( 9/139 الکبري، طبقات. )السيف کان إال والد ال و ولد من يريده أحد ليس عقيم الملک هذا

 .عقيم الملک هذا لکن و حرمة و مودة هنا لک کانت لقد» :فقال مصعب برأس الملک عبد أتى
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 واقع در. گرددمي باز مأمون و هارون زمان به که است روايتي در آن کاربردهاي ترين کهن از يکي آن از پس

 .شود وصل مأمون به جمله اين تا است شده سبب نکته دو

 اين در. است آمده پيش( ع) کاظم امام اب هارون برخورد باره در شيعي منابع در که است حکايتي يکي

 وقتي. شناسد نمي را امام مأمون که حالي در گذارد، مي مدينه در کاظم امام به زيادي احترام هارون حکايت،

 وا به را حکومت چرا پس گويد مي پدر به شناسد،مي را کاظم امام و بيند، مي پدر از را احترام اين مأمون

 [111: ص ،8ج اإلحتجاج،. ]عقيم الملک که برد مي کار به را جمله اين هارون کند، نمي واگذار

 الملک جمله اصلي مصاديق از يکي مأمون بنابرين و کشت را برادرش حکومت خاطر به مأمون که آن دوم

 .آمد در سائره امثال در پس زان که اند گفته و آمده حساب به عقيم

 هم هارون که همين شاهدش و داشته رواج هم آن از پيش بلکه نيست، جمله اين باني مأمون که است طبيعي

 .است برده بکار را آن

 مي کسي .رفت بکار جمله اين نيز آنجا در که هست فخ شهيد علي بن حسين قيام به مربوط ديگري حکايت

 که ادندفرست را کسي فخ شهيد علي بن حسين عليه عباسي سپاه فرمانده عيسي بن موسي طرف از گويد

 نخواند و نماز و نياز و راز حال در که ديدم را آنها همه: گفت آمد و رفت او. بکند فخ شهيد سپاه از رسيبر

. تاس عقيم ملک که آن جز هستند خدا خلق بهترين اينها:  گفت و زد دست روي دست موسي. بودند قرآن

 به شمشير اب برخيزد ما حکومت اب منازعه به کردـ پيامبر قبر به اشاره ـ قبر اين صاحب اگر حتي: گفت بعد

 [.5/859 الحمدونيه، التذکره ؛191 -198 المقاتل. ]رفت خواهيم او جنگ

 مورد چند حکم و امثال در دهخدا. است رفته بکار تعبير اين بيش کما نيز ادب متون در بگذريم، که تاريخ از

 شعاريا ها نمونه بهترين از يکي شايد. است آورده رفته بکار آن در مثل اين و است شاعران از که ابياتي از

 :ويدگ مثنوي از پنجم دفتر در مولوي. است پرداخته مثل اين ماهيت به بقيه از تر جدي که است مولوي از

 دگر بايد دفتري گويم باز/  اگر را رياست اين شاخ و بيخ

 بماند مرعي در که را ستوري ني/  خواند شيطانش عرب را سرکش اسپ

 صفت اين آمد لعنت مستحق/  لغت در بد کشي گردن شيطنت

 جهان در نگنجد جورياست دو/  خوان گرد اندر گنجد خورنده صد

 اشتراک ز را پدر بکشد ملک تا/  خاک پشت بر بود کين نخواهد آن
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 بيم ز جوملکت کرد خويشي قطع/  عقيم الملک که شنيدستي آن

 نيست پيوند کسش با آتش چوهم/  نيست فرزند ورا و عقيمست که

 خوردمي را خود هيچ نيابد چون/  درد بر بسوزد او يابد چه هر

 او سندان دل از جو کم رحم/  او دندان از تو ره وا شو هيچ

 ظامن مانند دانشمندي حتي و شده ياد آن از مثل اين در که است اصلي تابع قدرت يا پادشاهي جنس گويي

 نادشاست و بکشد است جنگ خورده شکست که را قاورد خود عموي که کند مي توصيه ملکشاه به هم الملک

 (.883 ص کرمان، در غز و سلجوقيان. )عقيم الملک که است اصل همين به

 بزرگان: گفت خود با و شد متألّم و متوجّع مقدّمات، اين استماع از پادشاه: است آمده هم نامه باد سند در

 و يوندپ و فرزند از که بودى آن پادشاه صفت اگر. «احد بين و لوکالم بين ارحام ال و عقيم الملک: »اندگفته

 يامدىن او شأن در عقيم الملک فرمودى، اغماض و عفو شنيع، هاىارتکاب و قبيح هاىاجترام به اقربا و اوليا

 تمفسد سلطنت، که آنست اشارات اين مضمون و قضايا اين فحواى و بودى حشو الملوک بين ارحام ال و

 و قرابت و نگردد سياست مانع و دافع رحم صلت و برنگيرد شفقت و مرحمت رياست و نکند الاحتم

 عاطفت و رأفت چشم به دولت اولياى از هريک در پادشاه اگر و نشود انصاف حاجب و عدل حايل خويشى،

 اطراف از قاصدان و حاسدان و پذيرد انتشار و اختالل مملکت گذارد، مهمل دولت و ملک مصالح و نگرد

 والز سبب فترت و شود فترت مهيّج غفلت، آن و کنند دراز تعدّى و تطاول دستهاى و برآرند سر ممالک

 لمثا که کرد غلبه وى بر چندان متوهّمات و متخياّلت و هواجس و وساوس ازين. گردد ملک انتقال و دولت

 [118 نامه، سندباد]ردانندگ انصاف و عدل روزنامه تاريخ را آن و کنند سياست را پسر تا داد

 هم رگيبز بسيار ننگ لکه که عثماني و ما قاجاري و صفوي تاريخ در ها کشي فرزند و ها برادرکشي تمامي

 جعفر برادرش خان، محمد آقا که است آمده منابع در. است شده انجام سخن همين به استناد با همه هست،

 کشهال و مکدر برادر از شاهى مبارک خاطر عقيم الملک ونمضم به دارد، سروري داعيه گفتند که را خان قلي

 دخو منزل به عود خسروى، آئين بهشت محفل از که شبى در تا گشت مقدر حضرت آن چاکران دست به

 غضب طناب به را کشگردن سردار گردن همالبى پادشاه مقربان خواص از تن چند رهگذر زاويه در نمودمى

 اين در او هالک و 1119 سال در او والدت زمان رسانيدند، افول درجه به را او عمر کوکب و فشردند شاهى

 ستنش دست بايد خويش خون ز/  جستن رأس سلطان رأي خالف: اندگفته بزرگان و افتاد اتفاق 1809 سال

 (.1/111: ناصري فارسنامه)
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 نهايت در هک است پدرش توسط اول عباس شاه فرزند ميرزا صفي شدن کشته رويدادها اين ترينتيره از يکي

 پاسخ هک است طبيعي اما باشند کرده جمله اين به استنادي جايي که ام نديده عجالتا. شد کشته مظلوميت

 .باشد همين

 .کنم روشن را تاريخي متون و فارسي و عربي ادبيات در را عقيم الملک معناي خواستم خالصه اين در

 .باشم توانسته اميدوارم
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 01 ها نشانه

 1158/  01/  83: سايت روي انتشار تاريخ

 

 است غريبي کفرستان

 به نسبت روحاني يک واکنش ديگر و مسعوديه تحفه نسخه معرفي يکي مطلب دو بار اين هاي نشانه در

 .کنم مي تقديم عزيزان خدمت ق1119 سال در را روسيه در تجدد

 عشريه االثنا الشيعة تبشرة و مسعوديه تحفه. 15

 اسبتمن به. داشتيم اي جلسه بودند تاريخي مؤسسات مسووالن اغلب که دوستان از شماري با همراه شبي

 وممرح از را وي استفتاي و شاه ناصرالدين بحث من که شد چطور دانم نمي. آمد پيش مختلفي هاي بحث

 مجتهد از وي که دارد نشان را استفتايي دوستي که گفتم و کردم مطرح رمضان ماه روزه باره در کني مالعلي

 تدين باالخره هم شاه ناصرالدين که کردم اشاره هم بعد. بود کرده سوال رمضان روزه باره در تهران بزرگ

 به و برداشت را دوغي وظرف شد خشمگين حاضر دوستان از يکي که بودم صحبت مشغول. است داشته

 را آنها و کني مي دفاع شاهان از که رسيده اييج به کارت: گفت حال همين در و کرد پرتاب بنده سمت

 و کنمن شرکت جلسه آن در ديگر تا شد اي انگيزه زيرا بود، پرثمر بنده براي ماجرا آن خوب داني؟مي متدين

 .باشد راحت بابت اين از خيالم

 قم ريهايمنب بهترين از يکي و متدين هم بسيار و است تهران اهل که قم علماي از يکي زماني هست خاطرم

 هرانت در منبري روحانيون از برخي هنوز بوديم، بچه ما وقتي فرمود، مي عالي، سطوح مدرس البته و است

 ،سنت يک صورت به واقع، در است، درست ايشان سخن. کردند مي ياد شهيد شاه از احترام با که بودند

 رويتر تيازام مانند قضايايي در بود نممک گرچه و داشتند، مساعدي نظر شاه ناصرالدين به نسبت تهران علماي

 تسرشکس دنيا در را شيعه شاه که اين به اي عالقه کل، در اما کنند، مبارزه او نابخردانه اقدامات با رژي يا

 بعد ياگو که فرمودند مي خاطراتشان در هم زنجاني شبيري اهلل آيت حضرت زماني که چنان. نداشتند بدهند

 ديده آسيب ماجرا آن در شيعه شاه موقعيت نکند که بابت اين از شيرازي زايمير مرحوم رژي، ماجراي از

 .بود نگران باشد،
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 قاجاري دولت با بودند، محلي که آنان چه و داشتند عمومي مرجعيت که آنها چه تهران، علماي دوره، اين در

 بيدين را کشور شاه که نبود ينچن اما باشند، داشته هم انتقادهايي بود ممکن جا به جا البته و داشتند همکاري

 از يبرخ که است دست در سياسي متعدد هاي رساله عکس، به. کردند نمي را تصورش حتي يعني بدانند،

 چاپ ها رساله اين از برخي. شمردند مي واجب را سلطان از اطاعت و نوشته عصر آن دوم درجه روحانيون

 .است دسترس قابل راحتي به و شده

 لکهب کتاب صدها که ديد خواهد کند، مرور را ناصري دوره در شده تأليف ديني آثار و دکن فرصت کسي اگر

. است شده او از شگفتي هاي ستايش مقدمه، در و شده تقديم شاه ناصرالدين به که دارد وجود اثر هزار باالي

 اهانش از مقدمه در و شده نوشته صفوي دوره در که آثاري به نسبت البته موضوع، همين در اي مقاله بنده

 شده اپچ فرهنگ و سياست دين، عرصه در صفويه کتاب در مقاله آن. نوشتم شده، حد بي ستايش صفوي

 .است

 ضعف نقاط ديگر، سالطين از بسياري مثل که نيست قاجار پادشاهان از دفاع اينجا در قصدم که است روشن

 بي ياستس يعني عقيم، الملک معروف قول به که اندکشته يا کرده حبس را بيگناهاني بارها و دارند بسياري

 اعتبار به يعني آن، مذهبي و ملي موقعيت به توجه با ايران، در که است اين مقصودم بلکه است، مادر و پدر

 نگاهشان هميشه علما بود، مخالفان محاصره در کشور اين که جهت اين از و ،«تشيع» و «ايران» مهم مفهوم دو

 مملکت اهش ديگر، سوي از. بود چنين غالبا يا بود، مثبت شيعه کشور در وحدت نماد وانعن به مملکت شاه به

 نناصرالدي و شاه فتحعلي کرده آباد قم، همين. گذاشت نمي کم ظاهري صورت به کم دست دينداري، در هم

 است يابکات صحن همين داده، انجام حکومت هم باز که اخير توسعه از قبل تا آن صحن بزرگترين. است شاه

 زا بسياري که است گواه قم تاريخ طور همين. است قاجاري هاي صدراعظم از يکي السلطان، امين کار که

 هساخت قاجاري سالطين سوي از مذهبي انگيزه با صرفا مسير، کاروانسراهاي و راه از شده آباد قم در آنچه

 .است شده

 مي فراوان تأثير مردم روي دادند،مي قاجار طينسال به منبرهاي حتي و دوم و اول درجه علماي که اهميتي

 که آن هب رسد چه گشتند، مي بر فرنگ سفر از شاه، مظفرالدين يا شاه ناصرالدين قاجار، شاه وقتي. گذاشت

. شدمي چراغاني و بندي آذين تهران، در خصوص به و شهرها به ورود در آنها مسير تمام باشد، عتبات سفر

 است حالي در اين. کردند مي را کار اين عالقه و عشق با غالبا مردم بلکه نبود، قالبي دهپدي يک استقبال، اين

 .نبود کم داخلي چه و خارجي سياست در چه قاجار سالطين سياسي اشتباهات حال، همان در که
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 هب و بودند شده هم فرهنگ اهل غالبا طوالني، سلطه يک دليل به قاجار، شاهزادگان و سالطين که بماند

 پيش تيح و آنها، چاپ خصوص به شد، مي نوشته که کتابهايي از و کرده کار نيز تشيع تقويت در خصوص

 ،ناصري دوره در که علمي حتي و ادبي و مذهبيت آثار شک بدون. کردند مي حمايت ترجمه، و تأليف آن از

 نيمه تا اول پهلوي دوران در 1110 تا ش 1101 از که است آثاري برابر چند شده، چاپ ناصري دوره در فقط

 .است شده چاپ ايران در دوم پهلوي

 خط عينو با دارند دوست که بکنم کساني با را بحث اين خواهم نمي که کنم تأکيد و بگويم دوباره ناچارم

 از دفاع لحا در بنده که بکنند را خيال اين بالفاصله بنده حرفهاي اين از ذهني، دگماتيسم از ناشي هايکشي

 رد،ک خواهند را خود کار باشد، مصلحتشان و بخواهند اگر آنها که دانم مي. هستم صفويه يا قاجار هانپادشا

 نشان تا برآنم و است تاريخي جهت يک از خصوص به بحثم. داشت خواهند را خود هاي استفاده سوء و

 روي زا خصوص به هک است اي پديده اين و بود شده ترکيب تشيع و ايران مفهوم با سلطنت ايران در دهم

 ديدپ قاجار دوره از که مشکلي و نفهميدند را رابطه اين ها، پهلوي اما. داشت جريان بعد به صفويه آمدن کار

 که تنيس چيزي تشيع و ايران ترکيب اين. کردند فراهم را خود براندازي سبب و کردند مضاعف بود، آمده

 اين که يحکومت نوع هر و است هميشگي ترکيب يک ران،اي و تشيع ترکيب. برود بين از ايران ملت ميان در

 کند مر و حد بي ظلم که آن مگر داشت، خواهد را مردم حمايت دهد، انعکاس خود در نوعي به را اصل دو

 واهدخ رخ اصلي مفهوم دو در هم تغييراتي الجرم و البته. کرد خواهد تجربه را انقالب و شورش البته، که

 مونهن که است خطرناک تشيع هويت حفظ براي اين و شده ترکيب جاري هاي ديشيان مصلحت با زيرا داد

 .کرديم مالحظه مهدويت باور باره در اواخر همين در را اش

 ـ سه درجه شايد ـ روحاني يک توسط السلطان ظل نام به که را کتابي تا کردم عرض را مطالب اين همه

 بنده سابق همکار که را «قاجاريه دوره سياسي رسائل» اگر کنم مي توصيه هم باز. کنم معرفي شده، نوشته

 چگونه قاجاري حکومت با علما رابطه نوع که يافت درخواهيد کنيد، مالحظه کردند چاپ نژاد زرگري آقاي

 .است بوده

 ق،1811 در متولد) السلطان ظل قاجاري، شاهزادگان روشنفکرترين از يکي که بيفزايم خواهم مي اينجا

 ستم و ظلم به همزمان که بود( مشهد در دفن و ش1853 در درگذشت و ق،1811 سال از هاناصف حکومت

 ،مختلف داليل به او شخصيت از اي جنبه شد، هم مشروطه طرفدار بعدها هرچند. دارد شهرت ما تاريخ در هم

 سيد از يحت زماني. دانست مي هم فرانسه و نوشت را مسعودي تاريخ کتاب. بود فرهنگي مسائل به معطوف

 از تعدادي حاال که بود اروپايي و ديني آثار مترجمان حامي. کرد حمايت و دعوت هم اسدآبادي الدين جمال
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 افکار تأثير تحت هم السلطان ظل. هست اصفهان مسکويه ابن کتابخانه در چاپي و مخطوط صورت به ها آن

 که دبو عثماني ترکهاي آثار از متأثر هم و رسيد مي فارس و اصفهان به جنوب طريق از که بود هند از وارده

 و کتاب از که بود جديد فرهنگ با آشنا شخص يک السلطان ظل. بودند ايران به اروپايي افکار نفوذ واسطه

 صفهانا در بود، ترجمه و تأليف لحاظ به تبريز و تهران در که موجي و کرد مي حمايت دارالترجمه و دانشمند

 مشروطه داستان که بعدها و آورد پديد اصفهان در هم مخالفي انعکاسات رايي،نوگ اين. کردمي حمايت او

 در يرتأث بي پادشاهي گرفتن براي هم او مطامع. شد هم السلطان ظل براي فراوان دردسر اسباب آمد، پيش

 يست،ن هم اين البته بنده بحث. بود نخواهد او فرهنگي هاي جنبه نافي اينها، همه اما. نبود فضاها اين ايجاد

 مناسبت به و هنوشت شيعيان يعني يمين اصحاب باره در اصفهان در ديني عالم يک که است کتابي معرفي بلکه

. است فتهگ قاجار وقت پادشاه باره در هم را نکاتي کرده، تقديم السلطان ظل ميرزا مسعود به را کتابش که، آن

 حفظ رايب علما ديد از سلسله اين که اهميتي اسي،سي لحاظ به که کنم عرض خواهم مي کتاب اين بر مرور با

 .است بوده اندازه چه داشت، تشيع و ايران

 حسيني اسماعيل بن حسين از «االثناعشرية الشيعة تبشرة و المسعوديةتحفة» عنوان با ما بحث مورد کتاب

 آن ته،بازگش و دهش مشرف حج به که ساله پنج سفر يک از پس که است المسکن طهراني المولد يزدي واعظ

 کتابي ستا گرفته تصميم بار اين و داشته آثاري مواعظ و مناقب و فضايل باره در آن، از پيش. است نوشته را

 که شمال اصحاب باره در هم ديگري کتاب که است گفته او. بنويسد باشند شيعيان که يمين اصحاب باره در

 قابر مالک» خدمت تا بوده مند عالقه شده اصفهان ردوا وقتي. است نوشته يا نوشت خواهد هستند منافقان

 ارفع ارشد زاده شاهنشاه يعني «باهره سطوت آثار مظهر و قاهره دولت انوار مظهر امان باسط و امن ناشر امم

 شغولم اثر اين نگارش به و کرده اختيار عزلت اي گوشه در و نکرده ياري بخت که برسد «اهلل ظل ظل» اسعد

 .دارد قرار بنده اختيار در آن از تصويري و است خطي همچنان اثر اين. است شده

 سلطان و سلطان چه زمان در بدانند ايران اهل رعاياي تا» است نوشته چنين اين را اثر اين گويد مي وي

 و نمايند مي تعيش عزت و استراحت و راحت کمال در ملک بيرون و درون در که اندگرديده واقع ايزاده

 ظل اين از پاينده دولت اين در کامله بقدرت عال و جل حق که خوفي و رعب واسطه به مگر ناي نيست

 رمنتش عالم اقصاي به را لطفش آوازه و قهر صيت و است انداخته دلها در ـ العالي ظله مد ـ خود ظل مرحمت

. «دنماين رفتار رمتح بخالفت ايران اهالي و رعيت بادني به که نيست آن زهره را احدي که است گردانيده

 (.1 ص مسعوديه، تحفه)
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 از کرده، آغاز دارند يمين اصحاب عنوان به که اعتباري و اهميت و شعيان باره در را خود بحث آن از پس

 شناسد،مي او که اي فلسفه نظر از. کندمي استفاده جهانشناسانه مفاهيم از برخي طور همين و احاديث و آيات

 طبيعي و آورده ادامه در که است بحثي براي اساس يک اين. امر عالم و خلق المع است، بخش دو بر عالم

 که است تأخر و تقدم باره در دوم بحث. دارد تقدم خلق عالم بر است مجردات عالم که امر عالم که است

 ساماج بر ارواح که نيست ترديدي. شودمي بالشرف تقدم و بالطبع تقدم علت، به تقدم بالذات، تقدم شامل

 خلق، رب امر عالم تقدم به توجه با طبعا. است شده وارد آن براي هم احاديثي که است چيزي اين و دارند تقدم

 پايه ت،اس دانسته عالي ايمرتبه در را مؤمن شيعيان ارواح که رواياتي و جسم بر روح تقدم به توجه با نيز و

 آل و محمد ارواح که همين. سازد مي استوار ،ديگران بر مقدم و هستند شيعيان يمين اصحاب که سخن اين

 نظر به. است آمده روايات در که است اي نکته آنان، کنار در نيز شيعيان ارواح و است ديگران بر مقدم محمد

 اين آن و رسيم مي حساس نقطه به که اينجاست در. دارد تقدم ديگر برخي بر برخي هم شيعيان ارواح وي،

 :است شيعيان ديگر ارواح بر مقدم شاهنشاه روح المسکن، تهراني االصل ييزد واعظ اين نظر از که

 ارواح و دارند تقدم سايرين بر شيعه سالطين ارواح محمد آل و محمد از مقدسه ارواح از بعد شرافت»

 اهنشاهش حضرت اعلي مقدس روح امروزه پس. تشيع درجات اختالف به بعضي بر بعضي هم شيعه سالطين

 دممق عال و جل حق چه چنان اوال. عديده بجهات ارواح بر شرافتا دارد تقدم ـ الفداء له ارواحنا ـ سپاه گردون

. هارض في اهلل ظل السلطان: فرمايد مي عالم سيد که چنان باشد، مقدم هم اهلل ظل پس است، جهات جميع از

 آثار از زچي چهار تعالي حق که است القصص احسن در دليل فرستاده، بزمين که است ربوبيت آثار از دويم

 سلطان و اوف مطلع کعبه و وفا، آئينه قرآن. مؤمن و سلطان و کعبه و قران: است فرستاده بزمين خود ربوبيت

 قح وجود ثبوت و اثبات براي از الهي آيات از است آيتي بزرگتر سيم. است نور مظهر مؤمن و ظهور ظل

 بعد که يراز است، اقدس البرکات کثير ذات اين با اکملش و مات فرد. تبراست و تولي که ايمان چهارم تعالي،

 هب ـ مأويهم الجنة جعل و ثراهم اهلل طاب ـ ماضيه سالطين از يک هيچ هذا، يومنا الي کائنات سيد وفات از

 انددهنکوشي اجمعين عليهم اهلل صلوات طاهرين اوالد و المؤمنين امير به خدمت دوستي و تولي در قسم اين

 از که ـ اهلل سالم عليها ـ مظلومه فاطمه حضرت ذاريره عموم بلکه را هدي ائمه قبور که مال بذل جهت از و

 ساقد ذات و نفيس بنفس و فرموده آشکار و تعمير بوده پنهان و مخروبه مدت اين در شرار ا و ظلمه جور

 عارش معدلت دربار عظام مالزمان و بستگان و گرام ابناء و اندفرموده اقدام و قيام ايشان قبور بزيارت خود

 حسينيه يک را ارض کره زماني اندک در هم عزاداري اقامه در و فرموده امر فرمانست که قول و فعل به خود

 .«رسد نمي هوش صاحبان بگوش حسين يا صداي بجز گردانيده
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 و ،خارج و داخل رد ايرانيان براي امنيت تأمين يکي. است کرده تأکيد نکته دو روي عبارات اين با مؤلف

 بر قدمم شاه، ناصرالدين يعني پادشاه اين روح تا است شده سبب اينها همه و شيعي شعائر ترويج ديگري

 (81 ص. )باشد سالطين ارواح تمام

 زا پس باشد،مي «است حيات آب از که ايشان نطفه در بشارت» باره در که رساله اين از ديگري بخش در

 اين طرتف خصوصا دارد شرفي تقدم شيعيان فطرت پس: »نويسدمي مؤمنان، نوري ماهيت باره در توضيحاتي

 (.99 ص. )«اهلل ظل ظل ارشدهم السيما کرامش،ابناء و الفداء له ارواحنا سپاه ماليک پادشاه

 سپس و کرده استناد باب اين در چندي احاديث به و گفته سخن تبرا و تولي ثمرات باره در ديگر بابي در

 امروزه اگر آن و بود خواهد لغو اال و خواهد مي مصداق احاديث و آيات دارد مي عرضه گمنام مؤلف»: گويد

 است دهش مبارک وجود اين بواسطه شيعيان شيوع که نباشد مصداق الفداء له ارواحنا سپاه ماليک شهنشاه اين

 پس مذهب اين ترويج براي از است نهاده حضرت اعال آن کفايت کف در را انام اختيار زمام عال جل حق و

 يتال و دل و زبان و بدست که زيرا است، مصداق مبارک وجود اين بگوييم که دارد ضرر چه بود؟ خواهد که

 تيهآ باب در که است فرموده ظاهر را واليت شاه محبت و واليت دل و زبان و بدست را واليت شاه محبت و

 (.11 ـ 19...«. )فرمايدمي اجابت را پادشاه دعاي اوال تعالي حق که شاءاهلل ان شد خواهد نوشته

 که ينا نهايت در و شده نقل رواياتي باز که است صلوات امر در شيعيان براي بشارت باره در ديگر بابي

 غولمش شيعيان بدعاگويي نباتات و جمادات و حيوانات و وحوش و طيور و اولياء و اوصياء و انبياء جميع»

 سپاه ماليک شاهنشاه حضرت اعلي مبارک ذات دعاي در الاقل که داريم غفلت ما و باشندمي و گرديده

 عاد استجابت مظان در رعاياست براي از مهربان پدر بمنزله و دوستان و شيعيان پناه که الفداء له ارواحنا

 ما نزادگا سلطان و سلطان مثل زادگان سلطان و سلطان کدام! اهلل انشدکم» که اين و( 31 ص. )«نماييم

 و جعفري مذهب ترويج و خاليق رفاه و خالق رضاي تحصيل در اهلل ظل ظل اسعد اقدس حضرت خصوصا

 يقاتشانتوف و شوکت و عمر ازدياد بدعاي را روزي شبانه اگر که اندکوشيده قسم باين عزاداري مجالس تزيين

 نهايت در باز او دوستي و المؤمنين امير فضائل امر در شيعيان فضل باره در(. 39 ص. )«سزاست بکوشيم

 (.55 ص) است نکته همين بر تأکيد

: تاس نوشته سپس و داده توضيحاتي مؤلف رجعت، و ظهور و بزرخ امر در شيعيان به بشارت باره در اما

 عجم از غالبا که اين دانستن و شيعيان شرف دانستن يکي. شد چيز دو وجيزه اين نوشتن از کلي غرض»

 ـ اظلهم مد ـ زاده سلطان و سلطان چه زمان در بدانند که را دوستان گردانيدن متذکر ديگر يکي و باشدمي

 عليه المؤمنين امير به نسبت کاينات همه از ايشان دوستي و واليت بروز و تشيع اظهار که اندگرديده واقع
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 سلسله يعني نينالمؤم امير و پيغمبر جسماني و روحاني اوالد و شيعيان عموم بر خيرشان و بيشتر السالم

 سلطان هپنا ايران شاهنشاه حضرت اعلي مبارک وجود بقاء دعاء في توفيقاتهم اهلل زادهم سادات و علماء جليله

 ـ 119 ص. )«نفرمايند مساهلهاالعالء ظله مد زاده شاهنشاه اسعد اقدس حضرت و الفدا له ارواحنا المسلمين

 (.191 ص) بود خواهند عجم از( ع) زمان امام اصحاب نفر 111 بيشتر که دارد شرحي سپس(. 111

 شده تهنوش زيبا بسيار و معرب احاديث و آيات است، شده نوشته خوش بسيار خطي با صفحه 150 در کتاب

 هارسوقچ در را کتاب که است آمده السلطان ظل پسرش و شاهنشاه حضرت اعلي ستايش با هم باز پايان در و

 اييآق سرکار الزمان مجتهد االمام نايب الضعفاء ملجاء و العلماء سيد هاتتوج و مرحمت ظل پناه در» اصفهان

 نوشته 1101 سنه المجرب رجب شهر سيزدهم بتاريخ بقائه بطول المسلمين اهلل ادام هاشما محمد ميرزا آقاي

 .است

 ش 1111 سال در الدوله صارم مسعود اکبر پسرش توسط که بوده السلطان ظل کتابخانه در کتاب اين نسخه

 .است يافته انتقال اصفهان فرهنگ کتابخانه به

 

 روسيه در تجدد مظاهر با روحاني يک شدن روبرو. 10

 از و رفته مشهد به اصفهان طريق از ق، 1111 ـ 1119 سال در مذهب، شيخي روحاني اصفهاني، حسن ميرزا

 نگاهآ و استانبول و باکو سپس و ردگذ مي مازندران درياي سمت به آباد عشق از او راه. کند مي حج عزم آنجا

 .ودش مي اصفهان عازم شيرين قصر از و بازگشته عتبات به حرمين، زيارت از پس و جده به کشتي با

 در جددت آثار اولين برآمدن به نسبت وي که است مالحظاتي سفرنامه اين نکات ترينجالب از يکي شايد

 و همک مشهد، سفر روزنامه عنوان با اخيرا سفرنامه اين. دارد روسهاست سلطه زير که روزگار آن ازبکستان

 .است شده منتشر مشعر انتشارات توسط بنده کوشش به عتبات

 آنجا زا و رودمي خزر درياي ساحل به قطار با رفته، آباد عشق به آنجا از و باجگيران به قوچان از ما نويسنده

 وي رايب که بيندمي جديد دنياي از مظاهري نيز آنجا در اطبع. شودمي باکو وارد کرده عبور دريا از کشتي با

 جددت مظاهر با سنتي روحاني يک شدن روبرو حکايت وي در مشاهدات اين بازتاب. است بوده سابقهبي

 .باشد سودمند تواندمي آن مطالعه که است غربي

 رسباز نيروهاي براي کيکم که بيندمي روسيه و ايران مرز در را پوش چکمه زني بار نخستين براي وي

 هم آن و داشت پا به چکمه و بود پوشيده سرداري که ديدم آنها از هم زني يک: »است بوده روسيه گمرک
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 ذال و نگرفته جدي چندان را پديده اين لحظه آن شايد. «بود زنان ويکاکنج و مردم هاياسباب ديدن مواظب

 ياد نهاآ حقارت و هاترکمن از وقتي. يابدمي ادامه زنان ارهب در بحث. است نداده باره اين در بيشتري توضيح

. ستنده خوار و ذليل خيلي اما اند،نداده لباس تغيير اند،ارس رعيت الحال آنکه با ترکمن: »نويسدمي شود،مي

 و شوند،مي جمع آنها حضور در آنها هايزن با شنيدم. دارند روس از منصب صاحب يک نفري ده هر

 .«بزنند حرفي ندتواننمي

 اين. بيندمي يکسان و دست يک تجهيزات با و شکل هم منظم، بسيار بيندمي را روسي نظاميان بعد مرحله در

 نواختنديم بيابان در که روسي سوارهاي و سرباز به رسيديم فرسخي نيم سر: »است بوده جالب وي براي نيز

 قچهب کدام هر جور، يک و لباس يک به همه. بود ربازس فوج پنج چهار. داشت تماشا خيلي. کردندمي مشق و

 هايکمهچ و دوش، روي بر رنگي يک کرده تا باالپوش و داشتند پشت در عرق بطري يک با سفيدي بسته

 به همه. ندداشت ترکمن سوار دسته يک جمله آن از که بودند دسته چندين. بودند بسيار سوارها و پا در بلندي

 .«بودند خودشان ايهکاله و خودشان لباس

 تفاوت همين و بود متفاوت داشت وجود آباد عشق جديد شهر در آنچه با ايران در مسکوني هايخانه وضع

 شهر سطو در وسيعي ميدان. »بپردازد بيند مي آنچه وصف به تا کند وادار را ما نويسنده شد مي سبب که بود

 دمي،ق هرچند به. دارد عريضي طويل بسيار هايابانخي و است ايپاکيزه منقح دکاکين همه اطرافش که دارد

 و راست طرف در منقّح بسيار هايدکان تمامش در و دارد چپ و راست دست طرف در ديگر خياباني باز

 وجل کردن جاروب در را مواظبت نهايت و دارد، نصف تا کرده شيشه پهن بزرگ درِ تماما هادکان. است چپ

 .«دارد جلو در مرغوبي نحو به خوبي بست بچو آنها اغلب و دارند، آنها

 ددتج از نوعي هم و شده روبرو بوده ايران در آنچه از متفاوتي زندگي با هم وقت، آن روسيه در ما نويسنده

 رويه دو شگفتي اين. است انگيخته بر را وي شگفتي مجموعا اين و کرده برخورد شده بالد آن وارد که غربي

 و تنيس سازگار شناسدمي که رسومي و آداب و دارد که ديني به توجه با که يآشکار ديني بي يکي. دارد

 تناقضم رويه دو اين. است قطار همان يا ماشين با گاري نسبت آن نسبت که ترراحت و بهتر زندگي ديگري

 عشق نناهمگو جمعيت. دهدمي آزار را او مداوم طور به و کرده سردرگمي دچار ارزيابي در را او وي، نظر از

 زياد بابي دارد، سُنّي. هستند جوري همه اهلش. »است شده علت بر مزيد هم مسيحي و بابي و مسلمان از آباد

 .ندارند هم از اجتنابي و پرهيز ابداً. هستند هم به مخلوط هم همه خود، جاي که روسي. دارد عشرياثني. دارد

 روند،مي راه غالباً خود شوهرهاي بر مقدم. اندمخلوط مردها، با مردها مثل پرهيز،بي و حفاظبي روس هايزن

. ارندد همراه هم سگي آيند،مي بيرون که کدام هر. آنهاست با بيشتر شراء و بيع. هستند آنها مطاع و حاکم و
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 لکهب بزند، حرفي تواندنمي شوهر و برند،مي خود با را او شد، مردي طالب زني اگر. بغلند در دست سگها با

 منعي بداًا. است اين زاکانشان. بشود تواندنمي متعرّض و رودنمي تو باشد، خوابيده زنش پهلوي اطاق، رد اگر

 تمام آنها بر جهت هر از هم نعمت. است غريبي کفرستان. روندمي حمام به هم با زن با مرد. ندارد قبحي و

 .«است فراهم آنها براي جهت هر از آسايش و راحت اسباب همه. است

 مديد. است بسيار هم چوبي و آهني هاياسب: »نويسدمي تعجب با نديده «آهني اسب» زمان اين تا که وي

 غايب نظر از دفعتاً داد، تندي حرکت را پاش بود، فوالد يا آهن از گويا آنها از يکي بر بود، سوار که را يکي

 در ثمري .است زياد تفاصيلش: »نويسدمي بالفاصله و گرفته لجش وضعيت اين از گويا حال اين با. «شد

 خودمان دبال باز رفته هم روي: »افزايدمي و گرددمي بر خودش اصل به آنگاه. «کاغذ تضييع جز نيست ذکرش

 و عبادت و انسان ايمان هرجا. است بهتر دارد، که منقحي اين با کفر بالد اين تمام از من نظر به جهت هر از

 .«باشد جاها جور اين در که روز هزار صد به آرزدمي روزش يک باشد محفوظ انسان طهارت

 هاچهب که کوچک ديدم آهني هايمرکب اين از تا چند اينجا: »نويسدمي رسد،مي سوئز شهر به وقتي مسير در

 بود، صبن او روي بر گانهبچه کوچک کالسکه که ديدم ديگر تاي چند و رفتند،مي و زدندمي پا و بودند سوار

 .«بردندمي داده حرکت را او دست با و بودند خوابيده آن توي بچه و

 ابزار ينا امکانات ديدن با برود، امروزه باشيترکمن شهر يا شهرنو به تا نشيندمي قطار در وقتي حسن، سيد

 تربه مرکب اين از ديگر. است مرکبي خوب بسيار ماشين،: »نويسدمي و کرده آن وصف به شروع جديد،

 ديوارش بر و بسته درهايش و سوزدمي دارد بخاري وسطش در. نشسته روشني گرم اطاق در آدم. شودنمي

 شش اي پنج ساعتي هر. رودمي سرعت نهايت به و است، نمايان بخواهد هرجا تا بيرون که است نصب شيشه

 بارش و برف و سرما و باد از و دهد،نمي هم چنداني حرکت و کنندمي طي حسابي منزل يک. رودمي فرسخ

. کرد شودمي خواب. کشيد توانمي غليان. خورد شودمي چايي. کرد توانمي کار همه. است محفوظ هم گل و

: ويسدنمي رسيده روس آبادي يک به وقتي. است بوده دلنشين هم بيرون فضاي تازه. «کرد شودمي مطالعه

. بودند هساخت باسليقه و پاکيزه و پاک اربسي و داشت روسي هايخانه و بود روسها منزل تمامش هاآبادي اين»

 و سوختمي درش چراغ رسيديممي که عمارتي هر به شب در و بود رفتن وقت راه چپ دست طرف غالباً

 .«بود ايستاده آدم و بود چراغ راهش در

 جسن لمشک روسي، کشتي در هم آن کند، عبور مازندران همين يا قلزم درياي از تا شودمي کشتي سوار وقتي

 و لمأکو بلکه را بدن و جامه و کردن راه اين از سفر است مشکل بسيار بسيار: »نماياندمي را خود پاکي و

 .«آيدمي برف يا باران که وقتي خصوص به و کشتي، در خصوص به داشتن، نگاه پاک را مشروب



1452 

 

 ساحل راهي کرده حرکت قطار با آنجا از کرده مالحظه را باکو که وقتي يابد،مي ادامه هم باز وي شگفتي

 و اند،کرده مخلوط هم با ديگر چيزهاي بعضي و نفط ثقل با را قير راه، طرف دو در. »شودمي سياه درياي

 شود،ينم گل اما آيدمي باران که نکته اين.« شودنمي گل آيد،مي بارش. است ترسخت سنگ از اند،کرده اندود

 يا ،کنيم مالحظه مشهد تا اصفهان از سفرش از را وي خاطرات ما اگر زيرا. است مهمي بسيار نکته وي براي

 رحص و حد کشيده خاک شدن گل و باران آب از وي که هاييمصيبت باجگيران، و قوچان به مشهد از حتي

 راغچ صبح تا شب سر از دکاکين اغلب و خيابانها، در کنندمي جاروب هم متصل: » دهدمي ادامه سپس. ندارد

. «دارد راه بيرون يکپارچه ايشيشه درهاي اي،شيشه پنجرهاي همه هاخانه. دارد هم برقي چراغ. سوزندمي

 مقايسه است، بوده مواجه آن با سبزوار تا جندق از راه طول در و بيابانها در که هاتاريکي آن با هم را اين

. اندردهک چه که نوشت و گفت دشونمي: »نويسدمي زده بهت که است زده شگفت مظاهر اين از قدر اين. کنيد

 در نفط زالالي متصل» از کرده ياد نفت توليد از سپس. است باکو وصف اين. «است آبادي بزرگ شهر بسيار

 و طرف اين به و کنندمي ماشين بار و کنندمي گيرند،مي نفط تخميناً خروار پنج اندازه به که بزرگي هايپيت

 آن .رفتمي و آمدمي و داشت، بار نفط هايخمره اين از شصت يا نجاهپ که ماشيني بسا. برندمي طرف آن

. «آورندمي پس خالي و برندمي پر. است رفت و آمد در متصل تر،کم زيادتر، تا، ده تا پنج ماشين، يک نه هم

 صفا، آن با به،بادکو پيش نو، شهر و آبادعشق: »نيست نو شهر و آباد عشق با مقايسه قابل باکو ترتيب بدين

 هر ماشين اين کرايه: »باشد نکرده جلب را او توجه قطار اندازه به چيزي بين اين در شايد. «نيست چيزي

 سيعبا دو و منات پنج نفري هر آبادعشق ماشين کرايه چنانچه. بود روسي عباسي دو و منات هفت نفري

 هر ادآبعشق تا مشهد از گاري کرايه و منات دو نفري هر بادکوبه تا نو شهر از کشتي کرايه و بود، روسي

 شصت باطوم ات بادکوبه از گفتند روايتي به. رفتمي تندتر خيلي پيش ماشين از ماشين اين. هزار پانزده نفري

 يايد،ب سواري مال با بخواهد کسي اگر که را روز دو مسافت اين حال ايّ علي. کمتر روايتي به و است منزل

 ناي زيبايي و سرسبزي. «آمديم ساعت يک و سي يا سي عرض در ما بيايد، يدبا نيم و ماه يک يا ماه دو

 ناي چطور که است آورده پديد وي در را تأسف اين سياه درياي ساحل در باطوم تا باکو از يعني بخشها،

 سر از. کرديمي مالحظه چپ دست و راست دست طرف از» است؟ کفار دست حاصل پر و سرسبز مناطق

 ت،درخ پشت درخت بيابان در و بود، کوچک هايدرخت و کهن بسيار هايدرخت غرق تمامش پائين تا کوه

 هم اهاج از خيلي بود، چنين منزل بيست ده قدر به گمانم به. بود فرموده قرآن در خدا که الفاف جنات مثل

 طور اين که القالخ جلّ بود، خواهد چگونه بهارش اينجاها دانمنمي. بود خرم و سبز هوا، سردي و برف با

 صنعت طور اين که شدممي صانعش بزرگي ملتفت ديدممي جورها اين چه هر من. کرده صنعت و ساخته

 توق هيچ که مسلماني کند، تعجب هم باز بايد آدم همين. «افتاده کفار دست به اينجاها آنکه حيف کرده،
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 هاآبادي در. گوسفندها با کردندمي راچ که ديديم خوک گله جا چند راه در» که است شاهد حاال نديده خوک

 بازارشان و کوچه توي سگ مثل که ديدم خوک تا چند ديدم که چيزهايي جمله از!«. »شدمي ديده بسيار هم

 داشت که شد ديده هم هاشانخانه توي در و خورد،مي زمين روي از چيزي يک گاهي و رفتمي راه داشت

 .«خوردمي چيزي و رفتمي راه سگ مثل

: است هداشت پي در را او شگفتي که است هاييپديده ديگر از سياه درياي بنادر در موجود هايجرثقيل ديدن

 يکشت پاي زيادي بار. آورندمي باال بار انداخته لنگر است رومي شهرهاي از يکي که اردو شهر برابر در»

 افتاد، آب رد بياورند باال خواستندمي قتيو کيسه چهار. است[ کذا] ذرت و فندق بارها بيشتر گفتند. اندآورده

 بيرون دفعتاً
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 مورخ طبري مذهبي گرايش

 جعفريان رسول: نويسنده

 1158/  01/  83: سايت يرو انتشار تاريخ

 

 طبري مذهبي نگرش موضوع در مقاالتي( پيش سال 81 از آن مورد يک بلکه) قبل دهه دو نزديک: خالصه

 متمرکز ايکج را آنها توانستم شاگردانم از يکي همراهي يمن به اکنون. بود نشده عرضه يکجا که بودم نوشته

 .مندند عالقه مبحث اين به که بيايد کساني کار به شايد دهم؛ قرار عزيزان اختيار در و کرده

 طبري زندگي

 ياقوت. المعافي ابوالفرج از نقل به 851 ص الفهرست: ک.ر) اآلملي الطبري يزيد جريربن محمدبن ابوجعفر

 هجري 899 يا 881 سال به ،(است آورده غالب کثيربن بن يزيد بن محمدبنجرير عنوان با را او حموينسب

 در و -(11 ص ،11ج معجماالدباء، ک.ر) نميدانسته را تولدش دقيق تاريخ نيز خود طبري گويا- يافته تولد

 چهارم قرن اوايل و سوم قرن علماي مشاهير از او. است گفته حيات بدرود قمري هجري110 سال شوال

 و تخصص داراي لغت و اخبار تفسير، فقه، حديث، بهخصوص خويش زمان علوم اکثر در و بوده هجرت

 .است بوده کمنظير تبحري

 در غداديب خطيب ابوبکر از تفصيل به که جزئياتي ذکر از خويش، زمان در طبري جايگاه کردن روشن براي

 طريق از که رواياتي مجموعاً و کرده نقل معجماالدباء در حموي ياقوت آنرا، از مفصلتر نيز و آمده بغداد تاريخ

 و،ا فکري حيات چارچوب به بيشتر و کرده خودداري ه،شد نقل سايرين و کامل ابن همچون طبري تالميذ

 .پرداخت خواهيم اوست، زندگي از بخش مهمترين که

 مالک، يرنظ فقهايي رديف در را او نديم زيرا است، داشته شهرت ديگر علمي رشته هر از بيش فقهي بعد در او

 .است نبرده او از امين تاريخ، بخش در اما( 851ص الفهرست،) است آورده علي بن داود و شافعي

 ص ،19ج طبري،: ک.ر) پدرش همت و پرداخته قرآن تعليم به زندگيش از بهار هفت گذشت از بعد طبري

LXXXIX اسط،و کوفه، بصره، ري، در آن از پس و آمل خود شهر در ابتدا. کرد آغاز را علم تحصيل( ليدن طبع 

 از نيز ار شافعي و مالک فقه و شنيد حديث اريبسي مشايخ و علما از و پرداخت دانش کسب به شام و مصر

 (.90ص ،11ج معجماالدباء، مأخذ، همان: ک.ر) آموخت مذاهب آن اصحاب
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 ،11ج ت،ياقو) کرد مسافرت آمل خويش شهر به که دوبار جز و بازگشته بغداد به تحصيل تکميل از پس او

 .بود مشغول تدريس و تأليف به بغداد در عمر آخر تا ،(91ص

 اديثياح. است احاديث جمعآوري در او کار وسعت نشانه است، تاريخ و تفسير آنها مهمترين که او اتتأليف

 بتث فراوان رسالههاي و کتابها در خود نيرومند حافظه با و کرده فراهم خويش طوالني مسافرتهاي با او که

 .است کرده

 يزياد حدود تا و پرداخته روايات در رنظ و بحث به جمعآوري بهجز که است تهذيباآلثار او علمي آثار از

 به و شده هماهنگ شيعه نظر با مواردي در که بهطوري است، رسانده ثبوت به نيز را خود فقهي استقالل

 .است گرديده نيز رفض به متهم دليل همين

 دشني زمانيکه و داشته خويش اطراف در علمي مطروحه مسائل به نظر خويش تأليفات در بهخصوص او

 را آن هبيذ که کتابي. پرداخت آن نقل طرق در عظيم کتابي تأليف به کردهاند، انکار را غدير حديث يکسان

 ص ،11ج النهايهًْ، و البدايهًْ: ک.ر و 311ص ،8ج تذکرهًْالحفاظ، ذهبي،) است خوانده حجيم را آن و ديده

 (.91ص ،11ج معجمالبلدان، ،111 ص ،8ج المفسرين، طبقات: ک.ر و 113

 برخي نيز بعدها و( LXXXIV ص ،19ج طبري،) ميکرده ترويج را شافعي فقه زماني اينکه گو فقه، در طبري

 دوره در اما(. 35 ص ،1ج اللغات، و تهذيباالسماء) کنند معرفي شافعين سلک در را او خواستهاند شافعيها از

 بسياري محدثين و لماع بعدها،. آورد بهوجود جديدي فقهي مذهب و کرده اجتهاد خويش علمي اوجگيري

 ص ،8ج الذهب، شذرات: ک.ر ،851 و 858ص الفهرست،) داشتهاند نيز تأليفاتي و بوده او فقهي مذهب بر

 با مذهب اين(. 51 ،91ص ،11ج معجماالدباء، ،51ص الفقهاء، طبقات ،118ص ،1ج االعيان، فيات و ،810

 .است ميشده شناخته جريريه مذهب نام

 طبري عصر

 و نيرو گذاشتن نمايش به براي را کافي و الزم آمادگي اسالمي تمدن که ميبُرد سر به انيدور در طبري

 هايسرزمين کنار و گوشه در اسالمي انديشمند هزاران که دوراني بود، کرده پيدا بشري تاريخ در خود انرژي

 بود زمينهاي ينا و داشتند اشتغال تحقيق و تتبع و تحصيل به علمي مختلف رشتههاي در اسالم، سيطره تحت

 .آورد همراه به را اسالمي تمدن پرشکوه عصر خود دنبال به که

 تيح و رجال تفسير، فقه، خود، نوبه به که بود علوم پرجاذبهترين جمله از حديث علم علوم، اين ميان در

 مصر، ،شام صره،ب کوفه، بغداد، ديني حوزههاي. ميآمد بهشمار ديني علوم محور بهعنوان و کرده بارور را تاريخ
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 و سالما فکري ميراث و ديني فرهنگ حافظ که بود محدثيني از مملو ديگر، نقاط از بسياري و نيشابور ري،

 ميکردند مسافرت ديگر شهر به شهري از جامعتر اطالعات و بيشتر حديث دريافت براي دائم و بودند مسلمين

 (.الحديث طلب في الرحلهًْ بغدادي، خطيب: به بنگريد)

 گذشته فقهاي از متأثر و جغرافيايي مناطق برحسب بيشتر که تفسيري و فقهي مختلف مکاتب ميان، اين رد

 رساله و ابکت نوشتن به خويش فقهي و حديثي مباني گسترش براي و بوده خود عقايد توسعه درصدد بود

 .ميآورند روي گسترده بسيار سطحي در

 ديگران از راستا اين در تا کوشيد فقهي مکتب هر و يافت نگارش رهغي و صحيح و سُنَن مُصَنَّف، مُسْند، دهها

 برساند اثبات به را خود خاصه عقايد و کند ترويج را خويش اسالف. آورد گرد را بيشتري احاديث افتاده جلو

 مچهار قرن در اسالمي تمدن متز، آدم: کتاب به شود مراجعه آن شکوفايي و اسالم تمدن اوجگيري درباره)

 (.اميرکبير انتشارات قرگزلو، عليرضا ترجمه ي،هجر

 اشتهد افراد علمي کار در تعيينکننده نقشي عقايد، و فقه بعد در مکاتب و مذاهب بين جدال رهگذر، اين در

 والر تتبع، و تحقيق براي اعتقادي، و فقهي مختلف سوژههاي شدن مطرح با نيز و محدوديتها ايجاد با و

 شده أليفت سوم قرن در که...« علي الرد» عنوان با کتابهايي. ميکرد تحميل شمنداناندي بر را مشخصي و خاص

 از اندکي گرچه. است گردآورده خويش فهرست در را آنها نام نديم ابن که است عنوان سي و يکصد از بيش

 رست،الفه: ک.ر) است هجري چهارم قرن اول نيمه و دوم قرن اواخر از دوراني به مربوط آورده او آنچه

 (.118 ،111 ص کتاب، فهارس قسمت

 مانز آن عقيدتي و فکري گرايشات درباره اندکي است مناسب طبري، جايگاه شدن روشن براي اينجا در

 .شود داده توضيحاتي

 از که بود تشيع گرايشِ يکي: داشت وجود اسالم اوليه قرون طي در عمده گرايش چند تاريخي نظر از اصوالً

 هاسماعيل و اماميه زيديه، ميان در فرقههاي دو، اين و ميگرديد، شامل را غاُلت وضعيت تا( ع) علي به عالقه

 .داشتند جاي

 .يافتند تشکيل نهروان جنگ طي و صفين جنگ اواخر در که بودند خوارج ديگر، دسته

 وضوعاتم زا بعضي پيرامون و شده مطرح دوم قرن نيز و اول قرن اواخر در بيشتر که بودند مرجئه سوم، دسته

 و تاريخ رجئه،م: به بنگريد) ميداشتند ابراز را نظراتي کبيره گناه مرتکب نيز و عثمان و( ع) علي رابطه درباره

 (.1130 قم، انديشه،
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 تگاهدس سوي از که بود امويه يا عثمانيه مذهب شد، مشهور سنت اهل نام با بعدها که ديگري مذهبي گرايش

 الکبري، طبقات متمم: ک.ر) ميگرديد ترويج...  و ابوالزناد زهري، قبيل از اموي اردرب به وابسته علماي و معاويه

 (.امويان به وابسته علماي ديگر و ابوالزناد، و زهري نقش درباره 111 ،193 ص

 ظجاح گرچه. است پرداخته آن از دفاع به العثمانيه عنوان تحت کتابي با جاحظ که است همان مذهب، اين

( ص ،الحديث مختلف تأويل: بنگريد) نداشت هيچکدام به پايبندي و کرده سير مختلفي نحلههاي در خود

 .است شده شناخته معتزلي عنوان به بيشتري

 راتنظ و عقايد از دفاع بلکه -آمده آن در عثمان از نامي مورد دو تنها که -عثمان از دفاع نه کتاب اين محتواي

 حاج استاد ياداشتهاي از زمينه اين در) است بوده بنياميه وراند در مردم عامه مذهب که است عثماني مذهب

 (.گرفتم بهره ايشان شفاهي تذکرات نيز و ظله دام روحاني مهدي سيد

 به( ع) منيناميرالمؤ نداشتن قبول و آمدن، کار روي ترتيب به يکديگر بر خلفا ترجيح عقايد، اساسيترين از

 .است ودهب نصب به گرايش نهايت در و خليفه عنوان

 به و بودهن عثماني که بودند ايراني بهخصوص و حجاز و عراق محدثين و فقها از بسياري اعتقاد، اين برابر در

 صدها جالر کتب در امروزه و بناميد شيعه را آنها تا بود کافي مقدار همين. داشتند اعتقاد نيز( ع) علي فضائل

 که را سيهرک عثمانيه زيرا فکرياند، برخورد از دوره آن نشانگر «تشيع فيه» اتهام با که ميشوند يافت نفر

 رافضي تيح و شيعي را او مينمود آشکار خود از محبتي و کرده نقل( ع) علي به نسبت فضيلتي کوچکترين

: نويسدمي خوانده رافضي را او که احمدبنطارق به نسبت حموي ياقوت قضاوت به راجع حجر، ابن) ميناميدند

 اصطالح مقابل در و( 111ص ،1ج الميزان، لسان: ک.ر است رافضي او نزد شيعي و بوده بنص به متهم ياقوت

 ابيحازم بن قيس درباره مثال بهعنوان( پاورقي) 89 و 81ص السلفيه و السنه اهل مع بحوث: ک.ر) «عثمانياً کان»

 مخالف مذهبي يشگرا نمودار( 111 ص ،1ج معين، بن يحيي تاريخ: ک.ر بوده، مذهب عثماني که است آمده

 اصطالح که است آورده االمل و المنيهًْ صاحب) است هجري اول قرن دو در عامه مذهب حقيقت در و شيعه

 سال را سال آن داد، رواج را علي بر لعن سنت او که زماني است شده آغاز معاويه از الجماعهًْ و السنه اهل

 (.101ص االمل، و المنيهًْ: ک.ر. ناميد سنت

 که خود، بعدي رشد دليل به گرديدند، متمرکز نيز بغداد در بعدها و شدند متشکل بصره در ابتدا که معتزله

 تشيع ئمعال مدتي از پس اما داشتند، گريعثماني روحيه ابتدا داشت، عثماني روحيه جمل جنگ دنبال به طبعاً

 .(.983ص ،1ج جعد، ابن مسند،: ک.ر( )بود آنان عقلگرايي دليل به اين و) گرديد شايع بصره در آنان ميان در



1458 

 

. است افياالسک ابن فرزندش و اسکافي ابوجعفر آن روشن نمونه داشتند، قوي بسيار تشيع بغداد معتزله اما

 بيروت در محمودي باقر محمد شيخ استاد توسط کتاب اين) نوشت الموازنه و المعيار عنوان تحت کتابي او

 او ترجيح به ديگران با قياس در( ع) علي فضائل شرح به اآنروزه داغ بحثهاي در که( است شده چاپ

 ابيالحديد ابن ار کتاب اين از قسمتهايي) نوشت جاحظ العثمانيه بر رد در کتابي نيز اسکافي ابوجعفر. پرداخت

 از ديدابيالح ابن نقلهاي العثمانيه کتاب آخر در. است شده گم متأسفانه کتاب اصل و آورده خود کتاب در

 (.811-818ص ،1131 مصر هارون، السالم عبد تحقيق العثمانيه،: ک.ر. است شده چاپ سکافيا کتاب

 هجري 190 سنه از قبل تا «السنة اهل» کلمه اساساً که ميدهد نشان سعد ابن الکبري طبقات کتاب مطالعه

 کلمه اين که است بعد به 800سال حدود در تنها احتماالً و پس آن از و نميشد اطالق کسي بر وجه بههيچ

 اهل رو اين از(. هستم دامظله روحاني مهدي سيد اهلل آيه تذکر مديون نيز را استنباط اين) است شده شايع

 .است يافته شکل سوم قرن آغاز در تنها است عثمانيه روحيه از عدول که آن جديد مفهوم با سنت

 قايدع نظير عقايدي انفرادي بهصورت که ندارد محدثين و فقها از کثيري تعداد وجود با منافات مطلب اين

 اصطالح العثمانيه، اصطالح هم هنوز ،(م899) جاحظ زمان تا که است اين مهم اما اند، داشته سنت اهل بعدي

 .ميکند دفاع آنان از خود کتاب در او که است جمعيتي براي شايع

 «حديث اهل» قالب در اينک که انيهعثم و گرفته اوج تشيع مأمون، آمدن کار روي با همزمان سوم قرن آغاز در

 خالفينم که است اصطالحي حشويه اصطالح) گرفتند قرار تنگنا در بودند، شده ظاهر «الجماعة و السنه اهل» و

 هب اشاره نيز و آنها صرف اخباريگري به اشاره احتماالً اصطالح اين ميبرند، کار به آنان درباره حديث اهل

 جاحظ از .آيد کار سر بر که است حاکمي و خليفه هر دنبال به آنان افتادن راه و زمانه ملوک به آنان وابستگي

(. 11 ص االمل، و المنيهًْ: ک.ر است، بوده هم برابر در عثماني و شيعي اصطالح اول، دوره در که شده نقل

 موشيخا باعث 818 سال حوالي تا معتصم و واثق او، محدوديتهاي و قرآن خلق قضيه در مأمون فشارهاي

 معاويه، قبول عدم و( ع) اميرالمؤمنين پذيرش معناي به تشيع به شديد تمايل با معتزله برآمدن و حديث اهل

 با و هجري 818 سال در متوکل آمدن کار روي با اما. گرديد اوليه خلفاي بر( ع) علي ترجيح حتي و عثمان

 و رداختهپ اعتزال و تشيع با مخالفت به ود،ب حنبل بن احمد آنان قدرتترين با که حديث اهل از او تند دفاع

 .دگردي گرفتند، خود به را حنابله نام حنبل بن احمد از بعد کمي که حديث اهل ترکتازي صحنه بغداد

 رابع ليفهخ بهعنوان را( ع) علي و کرده عثمانيه عقائد در اصالحاتي تا کوشيد حنبل احمدبن آنکه از صرفنظر

 هرچند-( الحنابله طبقات از ،89ص بحوث، ،151 ص ،1ج الحنابله، طبقات: ک.ر) کند مطرح عثمانيه ميان در

 اهريگريظ نيز و او فضائل انکار ،(ع) علي غيرمستقيم کوبيدن روحيه باز اما -بود حبنل ابن عليه جو واقعاً
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 وردم در اعاجم: است نوشته عبدالبر ابن. ماند باقي حديث اهل ميان در...  و تشيبه به اعتقاد احاديث، در

 ،191ص ،1ج االستيعاب،: ک.ر آمد، پديد حنبل بن احمد زمان در تنها ترتيب، به يکديگر بر خلفا تفضيل

 بر دارم ولقب فقط را عثمان عمر، ابوبکر،: بگويد کسي اگر: ميگويد حنبل ابن همين دوست معين يحييبن

 :ک.ر: دارم را مذهب اين من و ستا صواب بر علي، و عثمان عمر، ابوبکر، بگويد کسي اگر. است صواب

 رب بودن خليفه سه به قائل زمان اين تا حتي که است آشکار نقل اين از. 11ص ،1ج معين بن يحيي تاريخ

 .است بوده صواب

 و طبري عصر در بغداد فکري جريانات مهمترين از که حنابله و حديث اهل روحيه دادن نشان براي اينجا در

 اهل مدافع خود او. بياوريم حديث اهل درباره را( م831) ابنقتيبه قضاوت است بهتر بودند، او با برخورد در

(. 193ص ،1ج لسانالميزان،: ک.ر) است شده نيز ناصبيگري به متهم حجر ابن طرف از حتي و بوده حديث

 داشته تشبيه اورب به تمايل او. «العترة عن منحرف التشبيه الي يميل قتيبه ابن کان: »مينويسد او درباره حجر ابن

 .است بوده منحرف عترت از و

 اهل از رتمامت هرچه عصبانيت با است نگاشته خويش عمر اواخر در قوي احتمال به کتابيکه در قتيبه ابن

 :نويسد مي و کرده انتقاد( ع) بيت اهل ضد بر آنان افراط و حديث

 گذاشتن عقب در ،... او داشتن مقدم و علي حب در رافضه افراط برابر در( حديث اهل) اينان که ديدم من»

 تصريح او ظلم به گرچه ميکنند، بدگويي دربارهاش و ننموده ادا را او حق کرده، افراط وجهه کرماهلل علي

 از را او ميکنند، عثمان قتل در شرکت به متهم نيز و کرده غيرحق به دماء سفک به متهم را او اما نکردهاند،

 دهکر انکار او در مردم اختالف بهجهت را او خليفهبودن. ميدانند فِتَن ائمه جمله از و ساخته خارج هدي ائمه

 هاينک از محدثين از بسياري است، شده محقق او مورد در جماعت زيرا ميدانند، خليفه را يزيد مقابل، در و

-احاديث اين همه حاليکه در مينمايند، خودداري کنند، اظهار رسيده او درباره آنچه و کرده نقل را فضائلش

 .است رسيده صحيح طريق از( ع) علي فضائل

 مهدورالدم را او لذا و کرده مسلمين عصاي شق او که گفتهاند دانسته خارجي را او فرزند حسين آنان

 و( ع) علي اينان آري. کان من کائنا فاقتلوه جميع هم و امتي علي خرج من: ميفرمود پيامبر زيرا ميشمردند،

 آنان بر را وي ميدانست را علي برتري عمر اگر گويند مي زيرا دانستهاند، يکديگر با ساويم را شوري اهل

 ودداريخ او ذکر از آنان[. است جالبي نکته اين و است قتيبه ابن خود از عليهالسالم تعبير] ميداشت مقدم

 وا فضائل احاديث لنق از آنها، محدثينِ که جايي تا دارند اکراه فضائلش از حديثي نقل از حتي و کرده

 به هندنميخوا فضائل اين نقل از گويا. ميپردازند معاويه و عمروبنالعاص فضائل همه نقل به و کرده خودداري
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 رسوالهلل خوا: بگويد علي درباره نفر يک اگر. دارند نظر در را او[ علي کوبيدنِ] بيشتر بلکه کنند توجه دو آن

 رافروختهب آنان چهرهاي الحسين، و الحسن و فاطمه و علي الکساء اصحاب الحسين، و الحسن ابوسبطيه و علي

 من :فرمود که کند نقل را( ص) رسوالهلل قول کسي اگر... ميگيرد خود به انکار حالت چشمهايشان و شده

 ينا تا ميروند سند نقد دنبال اينها، نظاير و موسي من هارون بمنزلهًْ مني انت و مواله علي فهذا مواله کنت

( ع) علي با که را چيزي آنها بهخاطر و کرده پايمال رافضه وجود بهخاطر را او حق و کنند، خراب را اديثاح

 .دهند نسبت او به نيست

 او برص و دامادي و اخوت دانسته،( ص) پيامبر نزد را او موقعيت که است تو بر...  است جهالت عينه به اين

 دين و لمع نظر از او که موقعيتي نيز و بشناسي پيامبر نزد در گهاجن در را نثاريش جان و دشمنان با مجاهده و

 در مدينه علماي ميراث اين. 13-15 ص زاهد، محمد تحقيق اللفظ، في االختالف: ک.ر.« )دارد شجاعت و

 مناقب از چيزي زهري و مالک که ندارم ياد من: ميگويد حيان ابن. بود دوم قرن و هجري نخست قرن همان

 (891ص ،1ج المجروحين،: ک.ر. باشند کرده ايترو( ع) علي

 يرتغي يک اين احتماالً گفته ابتدا در نيز مصحح که همانگونه و دارد را تمجيدها اين نظير نيز ادامه در او

 .است بوده معروف( ع) بيت اهل بغض به او زيرا است، قتيبه ابن سوي از -حدودي تا-موضع

 جمله از و شدند درگير طبري با که حنابلهاي شود معلوم که است دليل بدين تنها قتيبه ابن جمالت نقل

 .داشتهاند عقايدي چه ميدادند، تشکيل را او فکري برخورد جريانات به مربوط بخش مهمترين

 و ههًْمشب و معاويهًْ حب في يفرطون غاليه ببغداد و: »ميکند اظهار اينچنين بغداد توصيف در نيز مقدسي

 هبرانر از بربهاري) بربهاريه و مشبه معاويه، حب در که دارند وجود تندرو گروهي بغداد رد يعني.« بربهاريهًْ

 (181 ص التقاسيم، احسن. )ميکنند افراط( است بغداد حنابله

 يدادند،م تشکيل را شهر اين جمعيت اعظم بخش بغداد، حنابلة بعد، به متوکل آمدن کار روي زمان از حال بههر

 و بوده بغداد در نيز معتزليان و شيعيان ميکردند، را آنان مالحظه و بوده هراس در نآنا از علما، ديگر و

 تا اشتند،ند را خويش دادن نشان توان اوضاع، تحتتأثير اما ميبردند، بهسر کرخ محله در شيعيان بهخصوص

 ويق و جديد جبهه پس آن از و يافته فزوني شيعه توان هجري، چهارم قرن چهار دهه در آلبويه آمدن با اينکه

 .است خارج بحث اين از آن شرح که شد گشوده حنابله برابر در شيعيان سوي از
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 حنابله برابر در طبري موقعيت

 قرن خستن نيمه در اشعري ابوالحسن آنکه از قبل نيز و حديث اهل برابر در شيعيان گرفتن قوت از قبل تا

 ميدان يکهتاز بغداد در حنابله کند، ترويج گري حديثي و عقلگرايي لحاظ از را وسطي حد تا بکوشد چهارم

 .تندداش تمايل آنان به کامالً نيز خلفا حتي و داشته را آنان با مقابله جرأت که بود عالمي کمتر و بودند

 -لفس فتاواي نيز و( ع) علي حق در بيحرمتي و تشبيه قرآن، خلق بر که حنـابله برابر در طـبري جرأت

 سوي از اهمهو هيچ بدون او. است تحسين قابل بسيار ميکردند، پافشاري -بود کرده ترويج معاويه که سلفي

 علمي ايگاهپ تضعيف به و پرداخته خويش عقايد ابراز به بودند، آنان هواداران طبعاً که حاکماني نيز و حنابله

 .ميپرداخت حنبليها

 مفيد ستا طبري حيات از بخش اين نشانگر که تاريخ توجه قابل نقل چند حنابله برابر در او مواضع درباره

 :مينمايد

 ادايج با و کرده او حق در حنابله که است ظلمي از حاکي آمده، طبري حال شرح ضمن که متعددي نقلهاي-1

 نب حسين حُسِيْنََک ميشدهاند او نزد محصلين آمد و رفت مانع او، از حديث نقل و او ديدار براي محدوديت

 رازي خير، دادم پاسخ من شنيدي چيزي جرير ابن از آيا که پرسيد من از خزيمه ابن» :ميگويد حافظ علي

 ،119ص ،1ج اثير، ابن ،111ص ،8ج بغداد، تاريخ ک.ر.« )ميشدند او نزد آمد و رفت از مانع حنابله

 در خزيمه ابن از( 110ص ،8ج المفسرين، طبقات ،108ص ،9ج لسانالميزان، ،318 ص ،8ج تذکرهًْالحفاظ،

 ،5ج نساب،اال) کردند ظلم طبري حق در حنابله «الحنابله ظلمته لقد» که است شده تصريح نيز ديگر روايتي

 ابن ،318 ص ،8ج مأخذ، همان ذهبي، ،111 ص ،8 ج بغداد، تاريخ ،111 ص ،11ج النهايهًْ، و البدايهًْ ،18ص

 و دهش مانع حنابله «عليه يسمع احداً تترک ال و تمنع الحنابلهًْ کانت و: »است آمده نيز و(. 111ص ،1ج اثير،

 (.11ص ،11ج معجماالدباء،) نميکردند رهايش بخواند او بر چيزي ميخواست که را هرکس

 طبري نزد تنرف از را حسين چون افرادي بتوانند که نداشتهاند آنچناني قدرت حنابله ميگويد طبقات در سُبْکي

: السبکي بقاتط) است نرفته طبري نزد که کرده بدکاري که گفت حسينک به خزيمه ابن که لذاست و کنند منع

 (.XCXIII ص -ليدن ط ،19ج طبري، از بنقل

 اشتهاندد ميکند، فکر او آنچه از بيش قدرتي حنابله اساساً ولي است درست تاحدودي گرچه برداشتي چنين

 .بروند طبري نزد ميتوانستهاند جرأت، با عناصر تنها احتماالً و

 اما آمد عيسي عليبن خانه به حنابله با مناظره براي طبري جرير ابن ذيقعده، در که است وشتهن همو -8
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 برخوردهاي نشانه نيز اين(. XCXIII ص ،19ج طبري،: ک.ر) بازگشت خانه به جرير ابن و نيامدند حنابله

 .است بغداد در حنابله با طبري فکري

 نحنبلاحمدب از نامي الفقهاء، اختالف خود، کتاب در که بود اين حنابله با برخورد در طبري کارهاي جمله از -1

 محدث لکهب نبوده فقيه او يعني «محدثاً کان انما و فقيها يکن لم: »گفت پرسيدند، را علت هنگاميکه و نبرد

 .کردند سختگيري او بر حنالبه لذا و. است بوده

 اثير، ابن) بود باال بسيار حديث اهل ميان در احمدبنحنبل موقعيت زيرا است، آشکار طبري موضع اين اهميت

 حيان، ابن: ک.ر. ميدانسته خود رديفان هم از فقيهترين را خودش حنبل بن احمد اينکه و ،111 ص ،1ج

 (.99ص ،1ج المجروحين،

 او از جمعه روز در و جامع مسجد در و آمده او نزد حنابله که است آمده آورده، ياقوت که ديگر نقلي در -1

 اين لهحناب و مشبهه که است ذکر قابل) کردند پرسش عرش بر جلوس حديث از نيز و حنبل بن احمد ارهدرب

 (.ميکردند معنا اللفظي تحت را حديث

 منض را او رأي علما،: گفتند حنبليان ندارد، اعتباري مسائل در او خالف که حنبل احمدبن اما: گفت طبري

 از نيز اصحابي چنانچه نديدهام، من: گفت طبري ميآورند، حساب به را او اختالف و کرده نقل ديگران آراء

 ار شعر اين نيز بعد و است محال نيز برعرش جلوس حديث اما نميشناسم، او براي فقها و محدثين ميان

 جليس عرشه في له ال و/  انيس له ليس من سبحان: خواند

 .ندارد نيهمنشي نيز عرش در و نيست انيس او براي که خدايي است منزه

 نفر هزاران آنان که گفتهاند. کردند لگدمال را او و شوريده او بر شنيدند چنين که حديث اهل و حنابله

 از يميعظ تل که بهطوري کردند، سنگباران نيز را او خانه آنان اما رفت، خانه به برخاسته ابوجعفر بودهاند،

 رشع آنان آمدند، مردم کردن متفرق براي نفر ارهز دهها با پليس رئيس نازورک، شد، جمع او خانه در سنگ

 به نسبت ديگران حسادت و احمدبنحنبل مدح در را اشعاري و کرده پاک بود شده نوشته درخانه به که را او

 (.91ج معجماالدباء،) نوشتند طبري خانه در بر او

 او مرگ حوش و حول در بهخصوص و بوده شديدتر او حيات دوره آخرين در حنابله با طبري مخالفت -9

 را او نابلهح عوام از بعضي زيرا کردند، دفن خانهاش در را او است نوشته حنبلي کثير ابن. است شده سختتر

 ...کردند منع شود دفن روز در اينکه از
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 است رستد آورده ابنکثير که را نامي) بودند پذيرفته تأثير الظاهري داود محمدبن ابيبکر از آنان مورد اين در

 رد رد کتابي محمد يعني شخص اين گرچه و است ظاهري مکتب بنيانگذار داودبنعلي، فرزند شخص اين و

 است سنن بصاح داود ابي فرزند ابيداود ابوبکربن بوده درگير طبري با آنکه اما( ص الفهرست) داشته طبري

 علي امام احاديث او که دشني طبري زماني. ميشود استفاده ديگران و ياقوت نقلهاي از بهخوبي مسأله اين و

 ميزان :ک.ر. نميآيد او به که بود آن از کنايه که حارث من تکبيرهًْ: گفت تعجب با طبري ميکند، نقل( ع)

 طبري وقتي است، ميکرده متهم رفض به را او و داشته حرف طبري درباره او زيرا ،(119 ص ،8ج االعتدال،

 ،11ج النهايهًْ، و البدايهًْ) گزاردند نماز او بر خانهاش در و شده جمع بغداد گوشههاي از مردم رفت دنيا از

 (.113 ،111ص

 است دهش ذکر تشيع به اتهام آن دليل و است آمده نيز ديگري نقلهاي در شده دفن شبانه طبري که مسأله اين

 ابن) است آورده االمم تجارب در مسکويه، از را مطلب اين اثير ابن ،(10ص ،11ج االدباء، معجم ياقوت،)

 (.119 ،111ص ،1ج اثير،

 را کسهيچ مردنش براي اينکه گفتن با کنند، انکار را او دفن بودن مخفيانه خواستهاند که ديگري نقلهاي

 .اند کرده برمال را قضيه واقعيت ناخودآگاه شدند، جمع مردم حال اين با و نکردند خبردار

 مخفي يطبر حال شرح اينکه در سنان ابن ثابت نقل از دبع او گوياست، نيز باره اين در الجوزي ابن نقل -1

 :مينويسد کردند، الحاد و رفض به متهم را او و کرده جلوگيري روز در او دفن از عامه زيرا مانده

 ابوبکربن: سدمينوي بعد. آن شستن و غسل نه بود پا مسح به قائل او که بود اين رفض به او ساختن متهم دليل»

 اينکه هجمل از کرد، انکار را آنها طبري که داد او به نسبتهايي و برد نصرالحاجب نزد او از شکايتي داود ابي

 در سريح بن حارث ياران از 181 بهسال مقتول صفوان، بن جهم) کرد جهمي عقايد داشتن به متهم را او

 با حديث اهل هک بود کارهايي جمله از جهمي به کردن متهم داشت، تشبيه نفي در عقائدي که بود خراسان

 (.ميشناختند جهمي عنوان با نيز را معتزله حديث اهل ميکردند، خود مخالفين

 از کنايه بلکه نيست خدا دستهاي معناي به "مبسوطتان يداه بل" آيه ک است معتقد طبري: گفت همچنين او

 بن رابوبک[ ندارم اداعتق اينکه نه شايد] نگفتهام، من گفت و کرد انکار را آن طبري است، خداوند نعمتهاي

 "حساهاف علي کف في سالت خرجت لما رسوالهلل روح ان" که کرده نقل حديثي طبري: گفت همچنين ابيداود

 ليع دست و بوده( ع) علي زانوي روي در پيامبر سر چون) شد خارج بدنش از پيامبر روح که زماني يعني

 .«ليسيد را آن علي و شده يجار علي دستان بر( بود رسوالهلل سر زير زانويش روي نيز
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 يثحد حتي که ميکند اضافه بعد. دارد «وجهه علي بها مسح» بلکه ندارد «فحساها» که ميدهد ادامه جوزي ابن

 في هًْعصاب ال» که نوشت حاجب نصر به جرير ابن ميگويد جوزي ابن بعد. است نادرست نيز شکل اين به

 و خواري) خست لحاظ از بدتر گروهي حديث اهل يعني گروه اين از که «الخسيسه العصابهًْ کهذه االسالم

 داده فحش که ميکند حمله طبري به آن از پس است افراطي حنبلي خود که جوزي ابن ندارد، وجود( پَستي

 (.ابنجوزي از XACIX ص ،19ج طبري،: رک نيز و ،138ص ،1ج المنتظم،) است نکرده علمي بحث و

 فتمخال جرأت شد اشاره که همانگونه و داشته برخورد حديث اهل با يداًشد طبري که ميآيد بر فوق نقل از

 هايبخش مهمترين از او فکري حيات از بخش اين است، طبري استوار اخالقي شخصيت نشانگر آنان با

 .است طبري زندگي

 جد هک دانسته آن را نامگذاري دليل کلمان برو) الحرقوصيهًْ علي الرد نام به دادهاند نسبت او به نيز کتابي

 لعربي،ا تاريخاالدب. است حنابله بر رد کتاب که کرده تأکيد حال بههر اما داشته، نام حرقوص حنبل احمدبن

 نجاشي،) است حنابله بر رد کتاب اين است، بوده خوارج اوليه رهبران از زهير بن حرقوص( 90ص ،1ج

 همرأي (ع) علي به نسبت اعتقادشان در را نآنا که ناميده حرقوصيه را آنها طبري مناسبت اين به و( 889ص

 يعني دهش داده نسبت نيز ياقوت به الميزان لسان در ياقوت کلمه ذيل نسبت اين نظير) بدهد نشان خوارج با

 اهر تنها که حديث اهل راه از که ميکردند متهم را او مخالفين،((. ع) علي به اعتقاد در خوارج با بودن همرأي

 .دهش منحرف است، درست

 :نوشت طبري، براي حديث اهل علماي از يکي

 معلما الزال الدين نهج علي/  فهم الحديث بأصحاب عليک

 (LXXXVII ص ،19ج طبري،) اظلما و البهيم الليل دجي ما اذا/  اهله و الحديث في اال الدين ما و

 و عليهمالسالم يتب اهل معنوي عظمت از حاکي طرف يک از که را روايتي بحث، اين ختام حسن بهعنوان

 .ميکنيم نقل است دانش و علم تحصيل راه در طبري بيوقفه تالش نمودار ديگر طرف از نيز

( ع) محمدالصادق جفربن نزد الثوري سفيان با همراه که بود بيشتر يا سال شصت از قبل: »ميگويد نصربنکثير

 .ده تعليم من به دعايي دارم حج به رفتن قصد که گفتم محمد جعفربن به من رفتيم،

 الفوت سائق اي: بگو آنگاه بگذار، کعبه برديوار را خود دست رسيدي، بيتالحرام به وقتي: فرمود محمد جعفربن

 .کن دعا خواستي هرچه آنگاه الموت، بعد لحما العظام کاسي يا و الصوت صامع يا و
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 .نفهميدم چيزي من که گفت محمد جعفربن به را مطلبي الثوري سفيان سپس

 ام جاءکَ اذا و الحمدهلل من فاکثر تحب ما جاءک اذا سفين يا: فرمود کرده او به رو محمد جعفربن آن از پس

 .االستغفار من فاکثر الرزق استبطأت اذا و باهلل اال قوهًْ ال و حول ال قول من فاکثر تکره

 رحمهاهلل ريالطب ابوجعفر نزد که کردند نقل ديگري از يا خودشان از شخصي از بنيفرات از برخي: گويد قاضي

 .کردند روايت او براي جعفربنمحمد قول از را دعا اين او، مرگ از قبل ساعتي بودم،

 .نوشت را آن و خواست دفترچهاي و دوات طبري

 است؟ نوشتن موقع چه اين: گفتند او به

 .موت حتي العلم اقتباس يدع ال ان االنسان ينبغي: داد پاسخ طبري

 نقل LXXXIV ص سابق، مأخذ.« )نکند رها را دانش تحصيل مرگ، رسيدن از قبل تا نسانا است سزاوار يعني

 (911 ص جرجان، تاريخ السهمي،: ک.ر نيز و عساکر ابن از

 اما اد،فرست او براي مالي رسيد وزارت به خاقاني که زماني. داشت پرهيز نيز سلطان اموال گرفتن از طبري

 پذيرفتن از همچنين وي نپذيرفت، طبري اما بنشاند، قضاوت به را طبري ات خواست او بازگرداند، آنرا طبري

 (.11ص ،88ج دمشق، تاريخ مختصر) کرد خودداري نيز مظالم ديوان

 تشيع و طبري

 اديب وارزميخ با او ارتباط يافتن باشد، مفيد ميتواند طبري مذهبي عقائد شناخت درباره که مباحثي جمله از

 .است معروف شاعر و

 آثاري و انجامعالبي مفصل تفسير و الملوک و الرسل و االمم تاريخ کتاب صاحب طبري يزيد دبنجريربنمحم

 قرن رد ايراني سنت اهل بزرگ علماي از ميآيد بر او فقهي و تفسيري تاريخي، نوشتههاي از چنانکه ديگر،

 شرح. است شده ثبت 110 سال در وفاتش و هجري 881 سال به او تولد. است بوده چهارم قرن اوائل و سوم

 .آورد دست به ميتوان بسياري کتب در را او مفصل حال

 شرح ادباء و امراء با و ميزيسته چهارم قرن در که است مشهور شاعري و اديب خوارزمي محمدبنعباس ابوبکر

 است هميکرد مدح را آنان و داشته تعصب آنان از دفاع و آلبويه به نسبت بهخصوص او است، داشته نشر و

 111 سال به وفاتش و 181 سال در احتماالً او تولد(. 889 ،813 ،811 ص: ک.ر و ،801 ص الدهر، يتيمهًْ)

 مجموعه اشعارش، جز مانده برجاي او از که آثاري(. هند ،811ص ،9ج االنساب،: ک.ر) است شده نوشته
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 شيخ کوتاه مقدمه با بيروت در 1530 سال در و داشته فوقالعاده ادبي ارزش که اوست نامههاي و رسائل

 .است رسيده چاپ به الحياهًْ مکتبهًْ دار توسط الخازن

 ناختهش رافضي نام با سنت اهل رجاليين نيز و فرقهشناسان اصطالح در که است امامي شيعه او مذهبي نظر از

 مورد اين رد نداشتهاند، قبول را خلفا که ميشود گفته کساني به سنت اهل نظر از رفض حقيقت در) ميشود

 اعتراضاني که ميشدهاند يافت نيز کساني اما داشتند، را اعتقادي چنين عثمان درباره بزرگان از بسياري گرچه

 تشيع رد غلو نوع يک آنان نظر در رفض که است آن تشيع با اصطالح اين تفاوت(. داشتهاند خلفا ساير به

( ع) علي که ودميش کساني شامل غلو بدون شيعت صورتيکه در است، يافته تجلي اثنيعشري شکل در که است

 ،8ج ،9 ص ،1ج ميزاناالعتدال، ذهبي،:  با کنيد مقايسه) ميدارند مقدم خلفا ساير بر احياناً و عثمان بر را

 ورنيشاب شيعيان به خوارزمي که نامهاي از(. است نادرست زمينه اين در او ادعاهاي از بعضي البته 911ص

(. 11ص بيروت، الخوارزمي، رسائل) است شعيان و بيت اهل حق در حکام ستمهاي يختار از شمهاي و نوشته

 .ميآيد دست به بهخوبي او رفض

 عقيده شناخت در آن ثمره که است خوارزمي و طبري ارتباط مورد در ميشود مطرح بخش اين در که آنچه

 .بدهد ننشا را رفض احياناً و تشيع به تمايلش است ممکن و شده ظاهر طبري مذهبي

 :دارد وجود مطلب دو اينجا در

 .است مشهور مورخ طبري خواهرزاده نامي، اديب خوارزمي اينکه: الف

 .است داده نسبت خود( داييهاي) اخوال يعني بنوجرير به رفض که شده نقل خوارزمي از شعري: ب

 ميتوانيم مدهي نشان نيز را خوارزمي گفته صدق ديگر شواهد کمک با بتوانيم و باشد درست مطلب دو اين اگر

 .کنيم اثبات مورخ طبري در را تشيع رگه يک وجود آمد خواهد اين از پس که بهگونهاي

 مورخ طبري و خوارزمي خويشاوندي

 ار آن و کرده نظر اظهار قديمي متون از بسياري است، مورخ طبري خواهرزاده خوارزمي اصوالً اينکه درباره

 هجمل از: است آورده باره اين در نوشته الفاب و انساب در را کتاب رينبهت که سمعاني: نمودهاند تأييد

 او زيرا ود،ميش گفته نيز طبري او به که است اديب الخوارزمي العباس محمدبن ابوبکر خوارزم به منسوبين

 .است الطبري يزيد بن جرير بن محمد خواهرزاده
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 ظهحاف قدرت درباره الصحيحين علي تدرکالمس صاحب نيشابوري حاکم ابوعبداهلل از نقلي آن از پس

 (.811 و 811ص ،9ج االنساب،) است آورده کرده نيشابور تاريخ تأليف در او به که کمکي و خوارزمي

 ،1ج االنساب، تهذيب في اللباب) است نموده ذکر را سمعاني اظهارات همان تلخيص نيز جزري اثير ابن

 (.111ص

 شارها با و داده اختصاص خوارزمي اشعار و رسائل نقل به را خود همم ادبي کتاب از زيادي صفحات ثعالبي

 است نکرده رذک طبري با را او ارتباط ميشده، گفته نيز «خزمي طبر» او به و است طبرستان از او اصل اينکه به

 (.801ص ،1ج يتيمهًْالدهر،)

 ،3ج الجنات، روضات از نقل به) است خوانده طبري خواهرزاده را او معروف حالنويس شرح خلکان ابن

 (.851ص

 نبالء،سيراعالمال) است کرده تأييد را مطلب همين عيناً است، سنت اهل رجاليين مشهورترين از که نيز ذهبي

 (.981ص ،11ج

 نام که تاس مورخ طبري منظورشان ميگويند طبري از سخن وقتي که ميآيد بر خوبي به افراد اين عبارات از

 .ديگر بريط نه است بوده يزيد جدش

 معتقد که کرد اشاره ميتوان فندق ابن به خواندهاند مورخ طبري خواهرزاده را خوارزمي که افرادي ميان از

 جريرالطبريبن محمد آن از بعد...  مينويسد مورخين نام ذکر در او. است داشته طبري با نسبتي نيز خودش است

 المورخ رمحمدبنجري به عرقي نسب در مرا و کرد فتصني کبير تاريخ بود االديب الخوارزمي ابوبکر خال که

 (.11ص بيهق، تاريخ) است آورده نيشابور تاريخ در الحافظ ابوعبداهلل حاکم چنانکه کشد

 لبيهقيا ابيالحسن الحسينبن ابوالقاسم خواجه و... است نوشته بيهق تاريخ خود کتاب از ديگري جاي در او

 اداالست ابوالفضلبن دختر او والده و داشتندي گرامي و عزيز را وا روزگار ملوک و بود شهم و شجاع مردي

 الخوارزمي رابوبک فاضل عالم استاد و بود الخوارزمي ابوبکر فاضل عالم استاد و بود الخوارزمي ابوبکر العالم

 در فظاح ابوعبداهلل حاکم و خوانند باز وي به تفسير و تاريخ که بود المورخ الطبري محمدبنجرير خواهرزاده

 (.101ص مأخذ، همان) است کرده ياد نيشابور تاريخ

( 111ص ،8ج الزمان، مرآت) يافعي نيز و( 109ص ،1ج ذهب، من اخبار في الذهب شذرات) حنبلي العماد ابن

 آورده االعالم در نيز زرکلي را مطلب همين. خواندهاند طبري اخت ابن را او که هستند متقدمين ديگر از

 (.111ص ،1ج االعالم،) است
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 بعد که ار ديگري طبري يا و کند تکذيب طبري براي را او خواهرزادگي که نيافتيم را کسي متقدمين ميان از

 .بشمارد خوارزمي( دايي) خال آورد خواهيم را نامش اين از

 خوارزمي شعر

 از ضيبع گرچه نيست، طبري براي خوارزمي بودن خواهرزاده در شبههاي تاريخ نظر از شد مشخص که حال

 به اشاره با شعر اين در او. ميآوريم سروده باره اين در خوارزمي که را شعري کردهاند، شبههبيوجه متأخرين

 ناي از بعد) آورده چنين را شعر حموي ياقوت. است خوانده رافضي را آنان و خود بنوجرير با خود ارتباط

 (.آورد خواهيم را او نظر اظهار

 خالهالمرء يحکي و خواليفا/  جرير بنو و مولدي بآمل

 کالله عن رافضي غيري و/  تراث عن رافضي انا فها

 (93ص ،1ج معجمالبلدان، حموي،)

 دج من بدانيد. رود مي خود دايي به فردي هر و هستند من داييهاي بنوجرير و شده متولد آمل در من يعني

 من، خالفبر رافضه به ديگران نسبت که است آن از کنايه) کالله از ديگران حاليکه در هستم رافضي جد اندر

 .هستند رافضي( است مادر و پدر از غير سوي از

( هجري 910 حدود متوفاي) قزويني رازي عبدالجليل به منسوب که نفض شريف کتاب صاحب را شعر همين

 ءضالف را او قدر و فضل و بوده معتقد و شيعي که است معروف خوارزمي بوبکر که مينويسد و آورده است

 و -است بودهن نام بوبکر هرگز شيعي است گفته مصنف اگرچه -ميگويد که راست او بيتها اين نکنند، انکار

 :مينويسد که است دوم بيت در دارد ياقوت نقل با که تفاوتي. ميآورد را شعر بعد

 (811ص نقض،) کالله عن رافضي فاني/  تراث عن رافضيا يک فمن

 شده ضيراف کالله ناحيه از بلکه تراث ناحيه از نه او که است اين قبلي شعر بعکس آن معناي که است روشن

 .قبلي نه است، درست مضمون اين احتماالً و است

 نچني طبعاً که است دانسته طبري به اشتباهاً و( 11ص ،8ج نهجالبالغه، شرح) آورده را شعر نيز ابيالحديد ابن

 به را آن هيچکدام نقض صاحب نه و است مشهوري اديب خود که ياقوت نه و بوده غلط کامالً اظهارنظري

 .خواندهاند خوارزمي را آن قائل بلکه ندادهاند نسبت -باشد ميخواهد که هر -طبري
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 اول تبي آوردن به تنها و داده نسبت خوارزمي به را شعر اين کرديم، ياد او از نيز اين از پيش که فندق ابن

 .(101ص بيهق، تاريخ) است کرده اکتفاء

 :گفت بايد کرده او بودن شيعي در ابوبکر خوارزمي کنيه دليل به نقض صاحب که ترديدي درباره

 به اي امامي شيعه مطمئناً خوارزمي ميآيد بر نيشابور شيعيان به نيز او نامه از و آورده ياقوت چنانکه -اوالً

 .است رافضي اصطالح

 ابنابيالحديد نقل در) ميآيد بر ابيالحديد ابن و ياقوت کتاب در شده نقل شعر از که چنانآن که است ممکن -ثانياً

 اطربهخ او و برگزيده او براي را کنيهاي چنين و بوده سني پدرش( «ابيه عن رافضيا يک فمن» است آمده

 .«خاله المرء يحکي: »گفت چنانکه است، پذيرفته را رفض احوالش

 بوده مرع ائمه، اصحاب از بسياري نام شيعه، رجالي بکت در که باشد ديده نقض صاحب بايد: کهاين ثالثاً

 (.داوري قم ،113 ،808ص نجاشي،) است ابوعثمان کنيهها از برخي حتي و است

. اشدب کرده عنوان را مطلبي چنين بوده او خود زمان در که وضعيتي براساس نقض صاحب که است محتمل

 .نيست وارد نقض صاحب ترديد حال هر در

 خوارزمي شعر درباره تياقو اظهارنظر

 «خاله اباجعفر ان يزعم: »مينويسد و برده خوارزمي از نامي آمل، شهر نام ذيل معجمالبلدان در حموي ياقوت

 و ذبک و: »مينويسد او قول از شعر نقل از پس آنگاه. اوست دايي طبري ابوجعفر که ميکرده گمان او: يعني

 ،1،جمعجمالبلدان) است نبوده رافضي ابوجعفر ميگويد، روغد او يعني «رافضيا رحمهاهلل ابوجعفر يکن لم

 (.93ص

 خواهرزاده در خوارزمي تکذيب منظورش آيا کذب، گفته هم بعداً و آورده را يزعم کلمه ابتدا ياقوت اينکه

 رفض معد در بعد که آنچه از ميرسد نظر به. است منفي پاسخ ما عقيده به است؟ طبري به نسبت بودنش

 عمز کلمه که اين بر اضافه. کند تکذيب طبري به رفض نسبت دادن در را خوارزمي ميخواهد آورده، طبري

 .است نبوده پندار بهمعناي

 رزندف آن نويسنده که مقامعالفضل کتاب از را مطالبي الجنات روضات صاحب خوارزمي، نظر اظهار پاسخ در

 کتب رد که الطبري محمدبنجرير که رسشپ اين پاسخ در خود کتاب در مقامع صاحب. ميآورد است بهبهاني

 بغال ابنجريربن آنان از يکي داريم، محمدبنجرير نام به نفر دو ما: نوشته! است کسي چه آمده ما رجالي



1471 

 

 که ههمانگون زيرا است، نادرست طبري بودن شافعي مورد در اظهارنظر) بوده مذهب شافعي که است الطبري

 او ماءتهذيباالس کتاب در شافعي نَوَوي و( است داشته مستقلي قهيف مذهب آورده،طبري الفهرست در نديم

 بنمحمدبنجرير ديگري مشهورند، کتاب دو هر که است تفسير و تاريخ نويسنده همان او است، کرده مدح را

 طبري همان ناي. نيست او تشيع در شبههاي هيچ که االيضاح و المسترشد کتابهاي صاحب است الطبري رستم

 و شده مشتبه ياقوت بر امر ليکن...  مولدي بآمل است گفته او وصف در خوارزمي اهرزادهاشخو که است

 .است کرده تکذيب را خوارزمي لذا

 ودخ خوارزمي برده گمان که است اين ياقوت اشتباه: آورده مقامع صاحب توضيح براساس روضات صاحب

 يافزايدم نيست مورخ طبري مقصود حتماً ينکها بر استدالل بهعنوان سپس. ميداند مورخ طبري خواهرزاده را

 زميخوار از جلوتر سال يکصد قريب مورخ طبري طبقه که ديد خواهي کني دقت شيعه رجال کتب در اگر

 (.851 ،851ص ،3ج الجنات، روضات) است کرده ذکر مورخ طبري خواهرزاده را او ابنخلکان گرچه است،

 نه ،است امامي طبري خواهرزاده خوارزمي که است گفته و رفتهپذي را عقيده اين نيز الشيعه اعيان صاحب

 (.155 و 131 و 133ص ،5ج مأخذ، همان العاملي،) مورخ طبري

 نام، نيه،ک در که داريم طبري سه حتي و طبري دو ما که است درستي سخن اين اصوالً که گفت بايد اينجا در

 يکديگر با( آورده آملي طبري نيز را مورخ طبري ،851ص الفهرست،) آملي کلمه حتي و طبري نسبت و نامپدر

 .دارند اشتراک وجه

 از ديگر جاي در و( 889ص نجاشي،) نامبرده المذهب عامي بهعنوان دو اين از يکي از نجاشي رجال در

 (.811ص سابق، مأخذ) است کرده ياد امامي بهعنوان ديگري طبري

 از( 190ص طوسي، از الفهرست) المذهب عامي يرمحمدبنجر ذکر از جداي خود فهرست در شيخ همينطور

 همان، الطوسي،) ميداند تفسير و تاريخ صاحب از غير را او صريحاً و کرده ياد مذهب امامي محمدبنجزير

 (.195ص

 االلقاب، و الکني ،851ص ،3ص همان، الجنات، روضات) روضات صاحب نيز و تهراني بزرگ آقا مرحوم

 که يمدار نيز ديگري طبري که ميکند تأکيد ايشان دارند، باب اين در تيتوضيحا نيز( 111 و 111ص ،1ج

 .است نکرده يادي او از وي و بوده نجاشي با همعصر

 و اريمد که مشکلي بهخاطر ما اينکه اما بپردازيم، بدان بايد ادامه در که است ديگري امر ياقوت ادعاي مسأله

 دهخواهرزا را خوارزمي تاريخي، مسلم نقلهاي برخالف ،است عاميالمذهب نوشتههايش طبق طبري اينکه آن
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 اقوت،ي سمعاني، که جايي در. ندارد سازگاري تاريخي درست تحقيق با مورخ، طبري نه بدانيم، امامي طبري

 آن جاي چه ميدانند مورخ طبري خواهرزاده، را او يافعي و خلکان ابن حنبلي، العماد ذهبي،ابن فندق، ابن

 است چيزي نيز مذهب مشکل. بدانيم امامي طبري خواهرزاده را او کرده، نص مقابل در داجتها ما که است

 .کنيم تعيين نرخ دعوا ميان در نميتوانيم ما و دعواست آن سر بر که

 پذيريمب بايد اينجا تا اما گفت، خواهيم سخن طبري تشيع يا رفض به راجع اين از بعد شد ذکر که همانگونه

 نکتهاي ميماند که اشکالي. است مورخ طبري خواهرزاده خوارزمي آوردهاند ويسانتذکرهن آنچه براساس

 .است خوارزمي از جلوتر سال يکصد مورخ طبري طبقه اينکه آن و کرده اشاره بدان خوانساري که است

 ريرمحمدبنج کدام اينکه ميماند آن و نکته يک باز است، امامي طبري خواهرزاده خوارزمي که کنيم فرض اگر

 ،1ج ،5ص ،81ج الشيعهًْ، تصانيف الي الذريعهًْ) داده انجام بزرگ آقا مرحوم که تحقيقي طبق امامي؟ طبري

 تابک صاحب که است يزيدالطبري يا جرير رستمبن محمدبنجريربن نام به طبري يک( بعد به 811ص

 االمامهًْ دالئل بصاح طبري، رستم محمدبنجريربن ديگري و است( م185) کليني معاصر و بوده المسترشد

 اشکال همين نظير باشد اولي اگر که است طبيعي است،( م190) نجاشي و( م110) طوسي شيخ معاصر که

 و داشت خواهد وجود نيز او درباره اشکال همين نظير باشد دومي اگر و داشت خواهد وجود نيز او درباره

 فتاده مورخ طبري وفات چنانکه است، ارزميخو از بعد سال هفتاد به قريب احتماالً وفاتش باشد دومي اگر

 .داشت خواهد وجود اشکال نيز صورت اين در است، خوارزمي از قبل سال سه و

 خواهرزاده را خوارزمي که را معروف نقل همان که است بهتر است باقي اشکال حال هر به چون رو اين از

 .بپذيريم ميداند مورخ طبري

 هورظ اسالمي جامعه کل فرهنگي عرصه در که خوارزمي مثل شخصي رايب اينکه است نکته اين مؤيد آنچه

 وصبهخص نميشناختهاند، را امامي طبري مردم طبعاً بنازد، مورخ طبري به که است آن خوارزمي افتخار کرده

 دومي و است بوده نيز صغير به معروف کليني معاصر امامي طبري محمدبنجرير بزرگ، آقا اظهارنظر طبق که

 سال در خوارزمي و است، پنجم قرن عالم زيرا. است شده متولد تازه خوارزمي وفات حدود در تماالًاح نيز

 .بکند او به افتخار که ندارد معني اساساً و يافته وفات 111

 تواندمي هست، دو آن وفات بين فاصله سال سه و هفتاد باشد معروف طبري مقصود اگر که اشکال اصل اما

 تادهف او فوت با شخص يک دايي فوت بين که دارد اشکالي چه واقعاً اينکه يکي :شود حل صورت دو به

 خواهر -فرزند نه و-نوه را خوارزمي اينکه ديگر احتمال. است موجود فراوان نمونهها اين باشد فاصله سال

 .نيايد پيش سال مشکل هم و باشد سازگار بودن اخت ابن هم که بدانيم طبري
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 طبري رفض

 دانست؟ رافضي را مورخ طبري ميتوان آيا که است اين لياص سؤال حال

 ارهدرب -خاص گونهاي به ولو-را نسبتي چنين امکان ميتواند که دارد وجود شواهدي گفت بايد پاسخ در

 .دهد نشان طبري

 يفتأل مورد در آنچه از صرفنظر و گرفته قرار غضب مورد حنابله سوي از طبري که است اين شاهد اولين

 نياورده، ه،فقي نه است محدث اينکه بهدليل را حنبل احمدبن نام و نوشته طبري که گفتهاند الفقهاء اختالف

 بين صليا درگيري بغداد، در روزگار، آن در زيرا باشد، نيز طبري شيعي گرايشات معلول ميتواند برخورد اين

 .مسلم است امري اين و است بوده شيعيان و حنابله

 عجماالدباء،م) بالتشيع يتهم کان النه العامه من خوفاً ليالً دفن و: است نوشته چنين باءمعجماالد در خود ياقوت

 البلدان معجم در ياقوت. بود تشيع به متهم زيرا سپردند، خاک به شبانه عامه ترس از را او يعني( 10ص ،13ج

: دمينويس سروده که شعري در خوارزمي تکذيب ضمن او ندارد قبول بوده رافضي طبري که را مطلب اين

 تفادهاس فرصت اين از نيز خوارزمي و کردند رفض به متهم را او و ورزيده حسادت طبري به نسبت حنابله

 (.93ص ،1ج پيشين، مأخذ) است خوانده رافضي را طبري نموده

 بما جهبيو نيز کالً نميتواند اما اوست، تفسير و تاريخ برخالف صراحت به باشد رافضي طبري اينکه
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 جبل راه در ايراني حجاج باره در سند سه و گزارش يک

 جعفريان رسول: نويسنده

 1158/  09/  08: سايت روي انتشار تاريخ

 اه،ر اين. رفتند مي مکه به جبل، راه از بودند حج عازم که ايرانياني سال، سيصد و هزار يک از يش: خالصه

 اينجا در آنچه. انجاميد مي طول به روز چهل تا ماه يک بين آن از عبور زمان و بود حجاز ـ کوفه فاصل حد

 هابيو شيخ با مذاکرات رايب ايران نماينده از فرنگي يک توضيحات عالوه به راه، اين از است گزارشي آمده،

 باره اين در دولتي سند چند عالوه به

 طيف،ق و احساء حوالي هاآن ترينشرقي تا تيماء و خيبر در نقطه ترينغربي فاصل حد العرب، جزيرة شمال

 سعودي دولت نجد، منطقة يعني شرقي؛ بخش در. است هجري سيزدهم قرن در مهم محليِ دولت دو شامل

 عراق لفاص حد منطقه، دو اين. است رشيد آل دولت با جبل منطقة تيماء، نزديکي تا آن غربي ةمنطق در و اول

 حجاز منطقة به نجد راه يا جبل راه از تواندمي شود، حجاز راهي عراق از بخواهد که کسي و است حجاز تا

 داشته؛ بيشتري شهرت نجد راه آن از پيش اما آمده، ميان به جبل راه نام بيشتر ما اي¬سفرنامه منابع در. برود

 .شد منسوخ تدريج به وهابيان تسلط يعني مذهبي داليل به که¬راهي

 حجاج استفادة مورد قاجاري دورة تمام در و کرد¬مي متصل حجاز به را عراق که بود راهي جبل، راه اما

 .يافت بيشتري واجر آن، از استفاده هجري، سيزدهم قرن در دوباره توقف دوره يک از پس و بوده ايراني

 و حجاج اعتراض صداي چندي از هر که شد زياد حدي به راه اين هايدشواري دهه، چندين گذشت با

 هاجاز و کند متوقف را حجاج رفتن شدمي مجبور بغداد در ايران کارپردازخانة و خاستمي بر نجف علماي

 براي مسير اين از که گشتمي بر راه يانم قبايل به ها دشواري اين. شوند حج عازم جبل راه از آنان ندهد

 به ستد خود، ميان اختالفات اثر بر يا آن، رسيدن در تأخير دليل به گاهو کرده استفاده راه مالياتِ گرفتن

 .زدندمي حجاج اموال چپاول و غارت

 تحت دنج شمالي حاشية در را وسيعي منطقة که محلي ايسلسله جبل، منطقه در رشيد آل يافتن قدرت با

 جبل هک بزرگي روستاي يا شهرک در استقرار با دولت اين. آمد در کنتر به حدي تا اوضاع داشت، خود سلطة

 .گرفت خود سلطة زير را هاباديه هاي¬عرب و يافت تسلط نواحي آن بر شد،مي ناميده شمر



1474 

 

 آل ها¬آن ترينمهم که داشت هم رقبايي هرچند بود، مستقر ناحيه اين در طوالني مدت براي شده ياد سلسلة

 يکسره چهاردهم قرن اوايل و سيزدهم قرن دوم نيمه در صالح تا جنگ از ها¬آن روابط. بودند نجد در سعود

 آنان و درآورده خود اشغال به را رياض توانستند رشيد آل. ق 1103/  1150 سال در نمونه براي داشت؛ ادامه

 آنان. دسعو آل پيروزي از پس مقابل، در. برانند فارس خليج سواحل سمت به و کنند بيرون ناحيه اين از را

 ديگر قاطن و عراق در آنان قبايل پراکندگي سبب و برچيدند را رشيد¬آل بساط و برده يورش حائل ناحية به

 .شدند

 1111) عبداهلل بن¬طالل ،(1811-1891/ 1111 ـ 1111) رشيد بن عبداهلل:  از بودند عبارت رشيد آل حاکمان

 ،(1819/ 1115) طالل بن بندر ،(1811 -1819/  1111 ـ 1115) عبداهلل بن متعب ،(1811 -1811/  1111 ـ

 متعب ،(1119 ـ1181/  1151 ـ1501) متعب بن عبدالعزيز ،(1819 -1119/ 1115 ـ 1151) عبداهلل بن محمد

 سعود ،(1181 - 1181/  1501 ـ 1510) حمود بن سلطان ،(1181 - 1181/  1501 ـ 1503) عبدالعزيز بن

 1581) متعب بن عبداهلل ،(1181 - 1111/  1510 ـ 1580) عبدالعزيز بن سعود ،(1501 ـ 1510) حمود بن

 در تواندمي را آنان از مختصر تاريخ يک(. 1115/ 1581) طالل بن محمد و( 1580 ـ

http://en.wikipedia.org/wiki/Al_Rashid اين باره در ترمفصل اطالعات براي. کرد مشاهده 

 آل إمارة ؛1551 دارالساقي بيروت، الرشيد، مضاوي الرشيد، آل امارة عربية، واحة في السياسة: بنگريد خانواده

 1511 رياض، العثيمين، الصالح عبداهلل الرشيد، آل إمارة نشأة ؛1553 بيسان، الزعاير، محمد حائل، في الرشيد

 در را حکومت 1119 تا 1815 سالهاي طي که رشيد بن محمد .بودند نجد در سعود آل رقباي از سلسله اين

 روي فرزندانش ميان که اختالفي از استفاده با و. ق1818 سال در ترکي بن فيصل مرگ از پس داشت، دست

 تيماء فاصل دح بزرگي؛ منطقة بر ترتيب بدين و بيفزايد خود سلطة تحت منطقة به نيز را نجد توانست داد،

 کي به را عثماني و فارسي و عربي که است شده گفته وي بارة در. کند حکومت رسفا خليج سواحل تا

 [851 ص ،1 ج «حائل منطقة» االروبيون الرحالة. ]کردمي تکلّم اندازه

 داشتند عراق اب که ارتباطاتي دليل به و بوده دمخور هاعثماني با بيشتر و بودند سني رشيد آل است گفتني

 .نبودند متعصب چندان

 هميم بخش جهت اين از و بودند مکه زيارتي راه مسير در جبل، شهر همان يا حائل مرکزيت با سلسله ينا

 ص الرشيد، آل إمارة نشأة: بنگريد. ]کردندمي دريافت حجاج از که بود مالياتي يا خاوه راه از آنان درآمد از

 زا پولي و شده کار مشغول خدمتگزار و راهنما و شتردار حکم در نواحي آن اعراب از بسياري عالوه، به[ 39

 اين اعراب براي مهمي درآمد منبع ايراني حجاج قرن، دو اين طي ترتيب بدين. کردندمي دريافت راه اين
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 هب شده، تحريک نواحي آن قبايل وقت آن شود، کوتاهي ماليات اين پرداخت در بود کافي. بودند نواحي

 .کردندمي تأمين را خويش زندگي بود، شانديرين عادت که ارتغ و دزدي با و آورده هجوم حجاج کاروان

 در يدرش آل رياست با شمر قبيلة. نجد راه ديگري و بود جبل راه يکي داشت؛ وجود مسير دو منطقه اين در

 حکمراني شيخ آل و سعود آل خاندان رياست به هاوهابي نجد، راه در و بودند مستقر جبل شهر و جبل راه

 يفقط نواحي اعراب بر عالوه که راهي بودند؛ حج راه مزاياي از استفاده در يکديگر رقباي دو، ناي. داشتند

 راه از ايراني حجاج از بخشي ساليان، طول در. کردندمي استفاده آن از هم هاايراني يعني ها؛¬عجم احسا، و

 وايلا از آنجا، در آنان تسلط و انوهابي باورهاي دليل به اما بود، حائل منطقة همسايگي در که رفتندمي نجد

 .يافت کاهش بسيار راه اين از استفاده تدريج به آمد، پيش که مشکالتي و سيزدهم قرن

 هب که بود راهي حجاز، و کوفه ميان اصلي راه اما داشت، هم تغييري اندک گاه قرون، طول در شده، ياد مسير

. رفتند عراق به مکه از راه همان از( ع)حسين امام که تاس راهي همان اين. شدمي شناخته زبيده درب نام

 «رمةالمک مکة الي الکوفة من الحج طريق زبيده، درب» کتاب راه اين ميان منازل بارة در پژوهش ترينمفصل

 .است( 1551 رياض،) الراشد سعد عبدالعزيز سعد استاد اثر

 يهادشواري دليل به پرداخت، وهابيان رکوبيس به که دوره يک منهاي عثماني دولت منطقه، اين تمام در

. کردمي نفوذ اعمال کلي توافقات از برخي با تنها و نداشت آن بر تسلطي منطقه، اين جغرافيايي محيط از ناشي

 عمل وارد رأسا داشتند، آمد و رفت راه اين از ساله هر که ايراني حجاج از حمايت براي ايران دولت طبعاً

 بود يکاف. بود راه اين تحريم ايران فشار اهرم ترينمهم. کرد¬مي امضا جبل حاکمان با هايينامه توافق و شده

 در بفرستد، دمشق و حلب و سوريه سمت به عراق شمال راه از را آنان و شود خود حجاج رفتن مانع ايران

 را خود شکالتم هم راه اين تحريم البته. آمد¬مي پديد نواحي اين مردم براي زيادي مشکالت صورت آن

 فشار ثانياً. تداش نجف فقهاي فقهي حکم به نياز بلکه باشد سياسي صرفا توانستنمي تحريم اين اوالً. داشت

 اسناد از يکي در ادامه، در. شود آنان رفتن مانع کلي طور¬به توانست¬نمي دولت که بود حدي به حجاج

 و کرده دارها¬حمله با توافق پنهاني، و ريدهخ جان به را مشکالت همة بودند حاضر حجاج که ديد خواهيم

 درآمدي منبع حج، به رفتن و عراق به حجاج آمدن ديگر، سوي از. شوند حج عازم دولت هماهنگي بدون

 بر خطري اگر کردند،¬مي استفاده آن منافع از که نطور¬هما ها¬آن بنابراين،. بود هم نجف علماي براي

 .دادند¬نمي راه خود به ترديد تحريم اهرم از استفاده در آمد،¬مي وارد حجاج

 حاکم ايران، دولت حجاج،. داشت طرف پنج حتي يا طرف سه دوره اين در حج امر که شاهديم رو، اين از

. کردمي امور اين در مداخله بغداد، در خود خانة کارپرداز طريق از که عثماني دولت و نجف علماي جبل،



1476 

 

 انيعثم در بخشي و ايران در بخشي که ـ آن اسناد از و نگرفته قرار ابيارزي مورد دقت با هنوز مسأله اين

 مورد ستا الزم که است ترکي به عثماني اسناد و فارسي به ايران اسناد. است نشده کافي برداريهبهر ـ است

 رسيدگي ألهمس ينا تاريخ به بتوان بهتر تا يابد انتشار ها¬آن گزيدة کم دست و گرفته قرار دقيق بررسي و توجه

 .کرد

 سرمي اين در ايراني حجاج وضعيت شناخت براي را اهميت نهايت هم ايراني حج هايسفرنامه اسناد، کنار در

 چگونگي و جبل امير بارة در تر¬مفصل مطالب نمونه براي. ]است نگرفته قرار استفاده مورد تاکنون که دارند

. ق1811 سال به مربوط که خاوه يا راه مالياتِ گرفتن يازا در ايراني حجاج از محافظت براي آنان اقدامات

 از دوغان اِسراء خانم سرکار همه از بيش 991 ـ 919صص ،8ج قاجاري، حج سفرنامة پنجاه: بنگريد است،

 ماميدواري که اندکرده استفاده جبل راه ويژه به قاجاري دورة در حج وضعيت براي ها¬سفرنامه و اسناد اين

 .[شود منتشر نايشا نامة پايان

 مينهز اين در. است سعودي دورة در رياض و رشيد آل دورة جبل منطقة به مربوط منابع ما، براي ديگر منبع

 هاديسعو اسناد. هستند اهميت با بسيار که العرب جزيرة به اروپايي هايسفرنامه. دارد وجود مهم منبع چند

 و است مانده برجاي شماري احتمال به اما شده غارت و رفته ميان از دوره آن اسناد از زيادي حجم گويا که

 نيز بيانوها محلي تواريخ طبعاً. اند¬پرداخته منطقه اين به که حائل منطقة نويسندگان تحقيقات طور همين

 .دارد حج راه بارة در اطالعاتي گهگاه

 جبل راه بارة در ايراني هاي¬سفرنامه هاي¬آگاهي از اينمونه

 اجل رتي» نگاري تک ها،¬آن بهترين از يکي که آمده جبل راه بارة در فراواني اطالعات يرانيا هايسفرنامه در

 .است شده چاپ «قاجاري حج سفرنامه پنجاه» مجموعة در و باشد¬مي «جبل راه صدمات در

 اق،عر از مسيرش آمده، حج به 1811 سال در که هندي کرباليي محمد حافظ سفرنامة ها،سفرنامه اين ميان در

 رب قدري به آنان. است شده نامي مبارک آنان نمايندة و سعود آل گرفتار آنجا در و بوده حجاز به نجد، راه از

 حج امهسفرن پنجاه اول مجلد در که سفرنامه اين. نرسيدند سال آن حج به آنان که گرفتند سخت عراق قافلة

 از پس که او. دارد زمان آن در حجاج با سعود آل برخورد روش بارة در مهمي اطالعات شده، چاپ قاجاري

 کرده نواحي اين در مصر لشکر که هايي¬خرابي از رسيده، منطقة به پاشا محمدعلي پسر پاشا طوسون حمله

 سفر اواخر در. است کرده ياد «بودند شده حامله هاقشوني از همه آن، اطراف و بلد آن هايزن» که¬اين و

 .ماند منطقه آن در 1811 سال تا و دآور يورش پاشا ابراهيم که اوست
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 عجالتا مورد آن ذکر از لذا. نجد راه نه است شمر جبل راه اينجا، در بحث موضوع شد، اشاره که طور¬همان

. يمآورمي اندنوشته جبل قرية بارة در ايراني حجاج از برخي که آنچه از مواردي نمونه، براي و کرده خودداري

 از مختصر لو و اطالعاتي نوشته، سفرنامه و رفته جبل راه از که زائري هر ريباًتق که کنيم اشاره پيشاپيش

 .شودمي زياد و کم اطالعات اين آمده، پيش که رويدادهايي به بسته که آن جز است، داده جبل وضعيت

 اما تند،نداش حاکمان و آنجا حکومت و منطقه اين وضعيت به راجع پيشين اطالعات مسافران اين که پيداست

 بوده قاجار رجال از خود که ميرزا محمدولي مثال براي. شدند¬مي آشنا ترسريع کم دست بودند، سياسي اگر

 ينا بنيانگذار ويژه به رشيد آل باره در را روشني نسبتا اطالعات و نام کرده، عبور جبل از 1810 سال در و

 حج سفرنامه پنجاه. ]است داده دست به کرده حکومت. ق1811 تا 1891 از که رشيد بن عبداهلل سلسله

 [909 ـ 903 ص ،1 ج قاجاري،

 کاروان حفاظت و جبل راه بارة در که توضيحاتي از جدا شده، حج عازم راه اين از. ق1811 سال که زائري

 تساع چهار ،دوم و بيست روز: نويسدمي جبل قصبچة خود بارة در دارد، جبل امير نظامي نيروهاي توسط

 غربم سمت زياد هايکوه ديديم شد که صبح ،جبل قصبچة آبادي طرفِ شديم روانه مانده حصب به نيم و

 است بزرگ کوه يک ،جبل جنوب و مغرب سمت دارد، طول منزل چهار به قريب بود، بزرگ کوه يک ،جبل

 در فتگمي محمدامير که زياد هايباغ و دارد آب سنگ يک به قريب که دارد بزرگي چشمه گويندمي که

 پنج هارچ ،است مره کوه مثل کوه وترکيب دارد زيادي کوهي شکار و کبک. رويممي ييالق جا¬آن هاتابستان

 محاک وزير ،مانده جبل آبادي به که فرسخ دو. دارد زياد نخل دارد، جنگلي درخت. است دور جبل از فرسخ

 باغشان ديوارهاي پهلوي جبل به آمديم. کرد ههسيا را سرنشين کجاوه آمد ،است نامي «زامل» ،... پدر جبل

 چون امسال. شوندمي روانه و مانندمي روزي چند زنند،مي چادر شوند،مي پياده آنجا حاج سال چندين که

 ده درق به ،معظمه مکّة سمت به کوچيديم جبل از ،سيم و بيست روز نبود، جبل در هم آذوقه و نداشت وقت

 ،غمرتخم خرما، و هيزم عرب از زيادي زن. فروختندمي کشته چاق گوسفندهاي ،زده هاهپايسه نفر پانزده ـ

 ترکه کي يکي ،عرب نفر بيست ـ ده قريب. فروختندمي ديگر چيزهاي ساير و برنج کدو، شير، ،علف آرد،

 بسيار ادرچ پنجاه ـ چهل قريب. نکند حسابيبيکسي که گشتندمي مردم اين ميان فرّاشان طرز به ،شان¬دست

 حتشري مثل بودند، شده الغر چنان که گرسنه و گدا بسيار. بود زده باغ ديوارهاي پهلوي عرب از کوچک

 سنگ روي ،انداختمي دور حاج که استخواني. بود نزاع گوسفند خون سر شد،مي کشته که گوسفندي

 ذکري بزي بزي: گفتمي فارسي بود، کرده اسو گوسفند ذَکَر هاقصاب از نفر يک خوردند،مي کوبيدند،مي

 هک عرب هايزن اين. بخور بخور زين زين... واهلل ،گفت بخور، خودت ذکر ،مردکه گفت يکي ؟خورينمي

 باشانع زير را هانان ها،فروش نان. خوردندمي کردندمي پاره ريختند،مي بود، باز نان روي اگر فروختند،مي نان
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 بُزخُ روبروي چوب با فرّاشها. خُبُز خُبُز، کردندمي فرياد بودند، افتاده نانروي دستي دو و کردندمي قايم

 عموي پسر «زامل» ،رفته شب از ساعت يک. خوردندمي بود خوردني چه آن ايدقيقه االّ و ايستاده فروش

 همرد تمام بود، نمانده باقي يک ده ،برگشتن در داشتند، چادر جا آن که آنها از که آمد وزيرش[ طالل] طاالر

 رفشح. بود متعارف بسيار ،رفت و کشيده قليان ،خورده شيريني و چاي ،منزل بنده ديدن آمد زامل. بودند

 اظهار بسيار. هستيم هم ما ،هستي ـ فداه روحي ـ پناه جهان پادشاه چاکر و نوکر تو که همين بود، اين

 ياديز بار کس هر رفت راه روز و شب بايد. است گشته موعود که شيدندک جار ،آن از بعد. کرد شکرگزاري

 هزار،شش بربري نان ،گراني بسيار جبل در سپرد، جبل در داشت زيادي بار کس هر مردم. جبل در بگذارد دارد

 ،8ج «ناشناخته مؤلف مکه، سفرنامه» قاجاري، حج سفرنامة پنجاه. ]بخوري شدنمي که بد بسيار هم آن

 [911 ـ 919صص

 امير گيريسخت از ايگوشه و آمده جبل راه از بازگشت در شده، مشرف 1851 سال در که نيز الملک نجم

 :است کرده بيان ايراني حجاج به نسبت را عبدالرحمان وي نمايندة و محمد

 مشغال قنبر يا عبدالرحمان مثل را شخصي ،حجاج موسم از قبل ساله همه که است اين جبل امير محمد رسم

 معظمه مکة وارد ذيحجه چهارم در و دهد حرکت را حجاج قعدهذي پنجم در تا اشرف، نجف به فرستندمي

 يهمگ به و دهد عبور سالمت به بايد ،خودشان از تروحشي مختلفه عشاير ميان از که آن به نظر و نمايد

 اخوّه قاًمطل را اعراب و گيردمي تخميناً تومان نزدهپا مبلغ اخوّه، عنوان به سوار شتر نفر هر از بدهد، تعارفات

 به نرفت وقت ،است راه کنار در اگرچه طيّبه مدينة و اندبوده معاف قديم از ،حجاج پيادگان و گيردمي نصف

 نجد خاک از و بردمي مدينه به مراجعت در و کنند مراجعت راه اين از ناچار که آن محض برند،نمي جاآن

 .گيردمي اخوّه باز قرار همان از و صفر اواخر تا اغلب و اربعين در گاه. سازدمي وارد نجف به و دهدمي عبور

 .ايستدنمي قراردادها اين سر بر ولي

 رد که بود اين بر عبدالرحمان رسم ،سال اين در جمله از کنند؛مي درازي دست را بيچاره پيادگان ساله همه

 زا نفر چند دادمي حکم و طلبيدمي نجفي حمودي حاجي محصلي و داللت به ار پيادگان از جمعي ،منزل هر

 که دزدنمي قدرآن محابابي را مظلوم آن و ريختندمي نفر هر سر بر قوي هايچماق با وَنِفاقاً، کُفْراً اَشَدُّ اعراب

 عابد، حاجي پسر دار، حمله جواد حاجي و کردندمي وصول دينار و درهم از بود ممکن آنچه و! مردمي گاه

 .شد شهيد سال اين محمد، چماق زير در ايران دولت تبعه

 يادز تهديد طلبيد، را عبدالرّحمان يافت، اطاّلع زادخانه بود، مانده باقي پياده نفر 81 قدر به که اواخر در پس

 سوء قسم چه ،طمع و دلي سخت اين با شماها که دانستندمي ايران مدّت ابد دولت اولياي اگر که گفت نمود؛
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 اگر هک نمود وعيد و شود، مسدود کلّي به جبل راه که نمودندمي غدغن البته نماييد،مي عجم حجاج با سلوک

 خواهد دولت اولياي عرضبه و نمود خواهد مندرج چاپي تقويم در را شما سلوک سوء مراتب داد مهلت اجل

 .رسانيد

 .رهانيدم را يفالسّ بقية و دادم او به شالي طاقه خالصه

 و کردندمي طرح عجم حجاج بر ،داران حمله و عبدالرحمان جانب از عوارض ،اسمي و بهانه به روز هر باز

 ابانبي در ،هست ديناري حجاج کيسة در که دادندمي احتمال تا و گرفتمي اقسام بدترين به حمودي حاجي

 .است مراجعت حين در مخصوصاً ،مصيبت همه اين و گردانيدندمي را ايشان ،گرسنه و تشنه و سرگردان

 به ساله همه ديگر بستگان بعضي با ،نام جاسم دارد برادري و نجف اهل از است شخصي حمودي حاجي

 تابع شد همراه که جماعت هر با ولي ،المذهب اصل از است شخصي و رودمي بيرون نجف از حجاج اتفاق

 دزد شريک حجاج اردوي در ،است متعصب سنّي جبل، امير ِخيل در و است شيعه نجف در. اوست مذهب

 !مشورت طرف و امين و قافله رفيق و است

 داللت به دهد رخ حجاج بر واردات و صدمات چه¬آن و دل سخت و انصاف بي است شخصي عبدالرحمان

 پنجاه. ]بود عظيم فوزي نکنند، همراهي را حجاج اتباعش و مرد اين که شدمي غدقن اقالً اگر و اوست

 [110ص ،8ج قاجاري، حج سفرنامه

 :نويسدمي است، کرده عبور جبل از. ق1815 سال در ديگري نويس فارسي اما هندي زائر

 به و لمتص فضا پر وسيع ميدانى در الجيش مقدّمة. شد جبل شهر داخل قافله ماه، بيستم دوشنبه روز همان

 در بعضى و کردند منزل و زدند هاخيمه جا¬آن هم حجّاج. کرد نصب زمين به را خود عَلم شهر، اوّل

 نهرى و اغىب پهلويش، به بلکه کاروانسرا قريب. شدند مقيم و کردند کرايه بود، فرودگاه متصل که کاروانسرا

 سرکار اىبر يوسف سيد لکن بود، بزرگ حوض باغ، بيرون کاروانسرا همين ديگر طرف به و بود افزا فرحت

 تاقىا به يکى هر کوچک، صحنى و داشت اتاق تا چهار. کردند کرايه شهر آبادى در مکانى اتباعشان و عاليه

 مکان رد باريد، باران که شنبه سه شب. کردند درست خيمه از نبوده، الخال بيت. گرفت جا خود حال مناسب

 طبق بر هاخيمه نلک. خوابيديم راحت به و خورديم رغبت به مرغوبه اغذية و نموديم استراحت محفوظ

 .دادند جا آن، در اسباب، با را هاعکّام و زدند قافله فرودگاه در معمول



1481 

 

 دهش ترباران آب از راه ميان که را ملبوسات و اجناس نموده، وا را هاخرجين و هاصندوق شنبه سه روز صبح

 را آن و ودب گرفته نجف و الکرب از که هندوى يعنى برات؛ قبيل از را کاغذى يوسف سيد و دادند آفتاب بود،

 .نمودند مصارف صرف فروخته، جبل در گفتند،مى حواله

 فرودگاه هب حقير روز سه اين بين در. گذشت منوال همين بر پنجشنبه ظهر تا دوشنبه ظهر از روز سه الحاصل،

 عند و کردممى سفري انقباض رفع و رفتممى ـ برکاته دامت ـ قزوينى آغا ميرزا جناب خدمت پيش قافله

 هفرودگا در حجّاج ديگر همچنين و شستممى رخت و کردممى غسل شد، مذکور که بزرگ حوض در الضروره

 يازپ و خرما و شير و مسکه و روغن و مرغ تخم و گوسفند و برّه گوشت مثل خوردنى، از چيزها؛ همه قافله،

 اقسام از اعلى قسمى که حلوه رماىخ خصوصاً بود، خوب چيزها همه. فروختندمى سوختنى هيمة و کدو و

 قوام مثل بيرونى پوست باالى نمود، تجاوز جوف از آن شيرة. هند خرماى برابر دو هايشدانه. است خرما

 انگشت و مُفتَّل و عشرينى مانند جا¬آن در اقسامش کثرت وجود با عرب عراق در کشيده، ورق شيرينى

 اقسام نبهتري که خستاوى و گويندمى نيز ابراهيمى را آن که ىخليل و دَگل و الحمام بيضة و عنبرى و عروس

 خرماى حلوه خرماى آن مثل است؛ همه از بدتر که زاهدى و خوبيّت در خستاوى بعد که بربن و باشد،مى

 و قران سه به گوسفند برّه يک عاليه سرکار چه¬چنان بود؛ گران چيزها همه امّا نشد، ديده جا هيچ در ديگر

 گيرند،مى هلير پنج و سى کجاوه، جفت يک بابت جبل سلطان عمله که شد معلوم التحقيق عند و ند،خريد نيم

 و 950صص «قمريه منازل» ،8ج قاجاري، حج سفرنامه پنجاه. ]اندگرفته مجيدى هزار سيزده وقت اين تا و

151] 

 :نويسدمي هرش اين باره در است، کرده عبور جبل از 1151. / ق1111 سال در که ديگري زائر

 و وسيع يهاکوچه با و پاکيزه اما است؛ ايقصبه نيست، شهر حقيقت در. شهر تماشاي به رفتيم عصر ديروز

 اب رفتار بد اهلش. هست هانعمت غالب. هست آن در کسي جور همه. دارد بسيار دکاکين. است نوساز قلعه

 و امير. ندنباش کسي متعرض. نکنند بدسلوکي يحاج با که است امير سپردة مذکور، قرار از. نيستند هاحاجي

 .است امير به متعلق مذکور قرار از نجف تا مدينه و مکه بر و اندمذهب حنبلي مذکور قرار از ها¬آن تمام

 فر،ن صد متصل. اعراب کثرت و جمعيت از بود غريبي هنگامه امير، مطبخ و مهمانخانه تماشاي به رفتيم

 کرده، هاريلنگ در عربي طبيخ و آيندمي غروب تا مانده غروب به دو از کمتر تر،زياد نفر، سيصد نفر، دويست

 يا شتر گوشت و ماش و برنج طبخشان. برندمي هم خود با بعضي و خورندمي و گذارندمي ها¬آن نزد

 هم ام هب. نيستند او متعرض برود، هرجا هرکس و کنندمي مردم با را مهرباني نهايت موکلين و بود گوسفند

 صبح سال تمام گفتند. نبود کار در مانعي و حاجب ابداً. نخورديم ما بخوريم، چيز که کردند اصرار دفعه چند
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 خرج اين که شد مذکور و است زيادتر مردم جمعيت حاج، اوقات اين که¬آن االّ است، جور عصراين و

 خرج را جزئيش و گيردمي مردم از اهکُليّ سال در و گيردمي اعراب از سال در که است زکاتي از او مطبخ

 .کندمي

 زيادي انجير و نخل باغ، در و کشيدمي آب داشت شتر سه چاهش از. امير هايباغ از يکي تماشاي به رفتيم

 بديش هوا. بوديم جبل در[ صفر] چهارم جمعه روز. بود نرسيده هنوز. بود هم سفيد هلوي و انار درخت. بود

 جبل عهقل متعلقات از يکي در رفتيم قيلوله، خواب و ناهار صرف از بعد ظهر از شپي. بود خوب نيز امروز و

 رفتيم .نداشت چنداني مسافت هم چادرها تا جمعه، غسل جهت به بود قدمي صد تخميناً جبل تا آن فاصلة که

 صاحب .آمدمي آب آن در چاه از که داشت آبي گودال و بس، و داشت خرما درخت تا چند که محقري باغ به

 يشوي و شست الجملهفي و کرديم غسل ما و باشد ما شاهي سه گويا که گرفت ايقرشه نفري هر از باغ

 چند. ستا واقع کوه روي بر بعضيش بلکه کوه دامنه در آن هايباغ و هاخانه و جبل قلعه... برگشتيم و کرديم

 اسم هب است شيء تسميه حقيقت در که نداناميده جبل را آن گويا جهت اين از. دارد کوه روي بر بلند برج

 اين رد و است، امير به متعلق که دارد خرما باغ و نخل فرسخ دو قدر به که کوهست دو بين ما گفتند. جزء

 .اهلل عند والعلم است، بيرون احصا از که اوست دفينه و خزينه رو، مقابل قلعه جنب کوه

 جااين اهالي از ديگر کس سابقاً و دارند امارت اينجا که است سال نود قريب جدش و پدر و امير گويندومي

 تگاهدس در چندي و آمده اينجا به خارج از امير جد که آن تا نداشته ودستگاهي استيال و غلبه وچندان بوده،

 را چراغ تاغفل برده،مي او براي شامي کهوقتي ناظر يا برادرش اتفاق به شب نصف بعد. بود آشپز شخص آن

 ودخ براي تخويفات و تطميعات به مردم از و گرفته قرار جايش به و اندبريده را سرش و اندکرده خاموش

 مشهد، فرس روزنامة. ]«عنداهلل العلم و اند،کرده پيدا غلبه و استيال خود ذاتي رشد از کمکم و اند،گرفته بيعت

 [810 ـ 818 صص عتبات، و مکه

 :ق1831/  1118 سال رياض و جبل در ايراني هيئت از انگليسي يک گزارش

 ائلح شهر بارة در جالبي اطالعات اند،گشته را العرب جزيرة نوزدهم، قرن در که فرنگياني هاي¬سفرنامه در

 William Gifford Palgrave)  پالگريو گيفورد ويليام سفرنامه ها¬آن از يکي. شودمي ديده منطقه اين و

 طبيب يک قيافه و قالب در آمده، سوريه معان به. ق1818/  1131 سال در که است( 1181 ـ 1888) (

 سسپ. ماندمي آنجا در ها¬مدت و شودمي نزديک آنجا حاکم با و آمده حائل به سپس رفته جرف به مسلمان،

 حرينب و احساء سمت به رياض، در ماه دو به نزديک اقامتي از پس. شودمي رياض عازم آنجا از رفته بُريده به
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 بغداد و بصره و بوشهر به آنجا از. رودمي عباس بندر عازم سپس رفته عمان و قطر و شارجه به آنجا از رفته،

 .شودمي بريتانيا عازم باز و سوريه سپس و

 ها،وهابي و هابدوي با ها¬آن مناسبات متعب، برادرش طالل، يعني رشيد؛ آل بارة در حائل بخش در وي

 اين از شيبخ در. است گفته سخن است مهم بسيار که ديگر مسائل و مصر و حائل ميان مکاتبات و مناسبات

 .است شده بحث ايراني هاي¬کاروان از حمايت امتياز گرفتن بارة در طالل سياست باره در بحث

 ستا شيرازي محمدعلي سرپرستي به ايراني هئيت يک از سخن آن البالي در اما است، مفصل گزارش اين

 که کاروان اين. است آمده حج به ايراني حجاج رييس عنوان به. ق1831 سال در و بوده نجف در مقرش که

 بطينابو که اين بر عالوه. گرفت قرار غارت و حمله مورد مسير در بود، فيصل ملک مأموران با آن مسؤوليت

 محل که عنيزه به و کرده حاجيان از زيادي دزدي داشت، را حجاج مستقيم مسؤوليت فيصل سوي از که

 رد هم سندي باره اين در. برود رياض به اعتراض براي محمدعلي شد قرار. گريخت بود، فيصل دشمنان

 .آمد خواهد گزارش اين پايان در که دارد وجود خارجه وزارت

 «حسن محمد صبري» توسط مجلد دو در «شرقها و العربيه الجزيرة وسط» عنوان با کتابش که انگليسي نويسنده

 بوده همراه ديگر شيعة ايراني چند و محمدعلي با سفر اين در شده، منتشر 8001 سال به و ترجمه مصر در

 اين از متشکل کوچک کاوران اين رياض، در اقامتش اواخر تا و رفته را مسير اين خود همراه با وي. است

 داده ايراني هيئت بارة در جالبي اطالعات شده ياد فرنگي و بوده يکديگر با ايراني و عرب چند و فرنگي

 .است

 هم بخش همان در ثانياً و هاپرداختهايراني به مربوط هايبخش به اوالً شده، عربي کتاب آن از حاضر ترجمه

 مهمي اطالعات حاوي که مجلد دو اين زماني است اميد. است شده نقل مطالب وار¬گزارش و اختصار به

 جنوبي منطقة بارة در است ديگر ارزش با اطالعات نيز و ها¬آن عقايد و باورها و وهابي اول دولت بارة در

 از که هايي¬نقل در و است کتاب همين به ارجاع پرانتز، داخل صفحات. )درآيد فارسي به است فارس خليج

 .است آمده دوم مجلد يعني 8 عدد با همراه صفحه شماره شده، دوم مجلد

 علت. باشد هداشت فارس بالد با ايپيوسته و مداوم باطارت تا بود آن دنبال طالل امير: نويسدمي پالگريو وليام

 و لعربا جزيرة مياني ناحية در که داشت قرار مسيري در شمر جبل. دريافت توانمي نقشه به نگاهي با را آن

 ايراني حج هايکاروان مسير ، خط اين که است آن سخن اين معناي. شودمي حجاز سمت به شمالي نواحي

 از ديگري هايمجموعه. شدندمي عازم شيعي مزارات و مدينه در قبور زيارت و حج براي ساله هر که بود

 دخو مملکت داخل به را حجاج ثروت از بخشي که بود آن طالل هدف. رفتندمي مسير اين از نيز مسافران
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 که ردکمي کمک نيز مطلب اين به مسأله اين. کنند حرکت حائل راه از آنان که بود صورتي در اين و بکشد

 زيادي ودس توانستمي تجارت اين انداختن راه به. بپردازند شمر جبل با تجارت به عراق از شيعيان از شماري

 راه که ودب اين آنها نخستين. کردمي کمک وي به طرح اين تحقق در شرايط همة. باشد داشته منطقه اين براي

 فتنر ديگر راه. بود راه نزديکترين ديگر، هايراه با سهمقاي در راه اين. گذشتمي شمر جبل از بغداد و تهران

 السالم هعلي علي شيعيان به نسبت که تعصبي و هاوهابي حضور به توجه با مسير آن اما بود، نجد ميان از

 سرزمين به ها¬آن پاي خواستندنمي و دانستندمي ملحد را گروه اين آنان. بود بسته شيعيان بر را راه اين داشتند

 تا نداشت تمايل هم او. بودند برابر طالل، حکومت ساية در شيعه، و سني که بود حالي در اين. برسد انآن

 به تنسب و ايراني حج هايکاروان عبور بارة در طالل ترتيب، بدين. بگيرد زوّار از حاج، از تراضافه پولي

 بهترين ار راه اين بتواند که آن تا برد رکا به گفتگو براي را خويش مهارت تمام داشت، وجود باره اين در آنچه

 هم ايران حاکمان که دريافت او. داشت نجف و بغداد با مستقلي هايتماس زمينه، اين در وي. دهد قرار راه

 کامل موافقت است، شده طرح اين متوجه وقتي نيز شاه خود حتي دارند، او آراي و افکار به توجه به تمايلي

 زا پس که دارد داليلي اين و نشد پياده کامل طور به طرح، اين البته. است ساندهر طالل به آن با را خود

 ،حج ايام در حائل، در بود، طرح اين برابر که مشکالتي رغم به. کرد خواهم روشن نجد قسمت به رسيدن

 هشکست ربيع به که ديدم را آنان از ايقافله من خود. بودند المفرأه هاي¬لباس و عمايم ارباب از ايطايفه

 وسط] .کردندمي ابراز داشتند متعب و طالل ناحيه از که خوبي رفتار از را خود تشکر و کردند¬مي صحبت

 [.811 ـ 811صص ،1ج: شرقها و العربيه الجزيرة

 هديد هندي ـ فارسي حج قافله يک آنجا در شده، بريده عازم حائل از ديدار از پس نويسنده، اين که زماني

 که هاييخيمه در آنجا در اند،بوده خدمتش در دهلي و لکهنو از که افرادي از شماري همراه هب جهان شاه که

 بالد از رديگ برخي و اصفهان و شيراز ساکنان ايرانيان، از قافله افراد از ديگر شماري. بودند حاضر بودند، زده

 ها¬آن ميان در. بودند شيعي کال ،قافله اين واقع در. کربال شيعيان از شماري طور همين. اندبوده ايراني

 اين .است داشته را ها ايراني حج بعثة مسؤوليت نوعي به و بوده مأمور تهران از که بود شيرازي محمدعلي

 از ،شمال اليه منتهي از بعضي. بودند نجد پايتخت رياض در همه اينها. شدندمي نفر دويست حدود قافله

 و هفوف به آنجا از آمده، عجير بندر به کرده عبور را فارس خليج که اند¬آمده بوشهر از برخي و آمده نجف

. کننديم عبور کرده، معين فيصل امير که است مرسوم آنچه پرداخت از بعد آنجا در. آيندمي رياض به سپس

 زا بوبطينا عبدالعزيز را ها¬اين مسؤوليت. گيرندمي شيعه مذهب پيروان از متشدد وهابيان که است پولي اين

 برگشت و مکه به رفتن در ها¬آن ميان در صحيح عقيده حفظ و حجاج ارشاد به مکلف و دارد عهده بر نجد

 :نويسدمي پالگريو. آنجاست از
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 آن از ايراني حجاج بردن و آوردن براي طالل امير هاي¬تالش و حائل طريق از حج، راه بارة در اين از پيش

. دهندمي ترجيح را آن ها ايراني دليل همين به و است نزديک نجد، ميانة هرا که بيفزايم بايد اما. گفتم سخن راه

 به و دارند طوالني راه اين براي که مشکالتي و هاهزينه همة رغم به ها¬آن. باشند ايمن که آن به مشروط

 يها¬کمک و ها¬آن سالمت به نسبت که تعهدي قبال در است، تر¬کوتاه راه آن روز شش فقط که آن رغم

 [.180ص. ]پردازند مي را مستبد وهابي اين طرف از معمول رسوم شود،مي روريض

 ديگر تاي چهل و نجد از عبور براي[ کذا] ذهبي ثمان چهل بايد ايراني حاجي هر وهابيان، قانون اساس بر

 حجاج امير ل،مقاب در. ذهبي ثمان هشتاد يعني اين بنابراين،. بپردازد امپراتوري مناطق ديگر از سالم عبور براي

 وجهت بايد اما. کنند راهنمايي را آنان تا گذاردمي ها¬آن اختيار در الزم امکانات با خود امراي از يکي توسط را

. ترف خواهد پيش امکان حد سر تا شيعيان غارت در و کرده رفتار خود پادشاه مانند شخص، اين که داشت

 با برخورد در را فرصت و کرده برخورد طور مينه حجاج با برگشت و رفت راه در هم محلي حکام همه

 اموال عبور، وقت در. دهندنمي دست از[ کنند مي اطالق ها¬وهابي غير بر وهابيان که نامي] «اهلل اعداء»

 زيرةج وسط از عبور در ايراني شيعي حاج يک عبور هزينة ترتيب بدين. کنندمي غارت شکل هر به را ها¬آن

 معادل که رسد¬مي ذهبي ثمان پنجاه و صد يک حوالي به ها،وهابي ارشاد و تحماي زير هم آن العرب،

 براي يشگفت درآمد و ايراني حاج براي بااليي بسيار هزينة اين و است انگليسي استرلينگ ليره شصت

 کندنِ بدتر، يا بدن مو کندنِ مثل درست افزود، بايد اين بر هم را ديگري ظاهري هايخسارت. عربهاست

 ههرچ ابوبطين، وهابي مرشد. کرديم مالقات ها¬آن با ما که است هايي¬ايراني حال اين! است بدن پوست

 و مرسوم و تصور حد فوق که ثروتش با متناسب بيشتري هاي¬پول جهان، تاج از. گرفت ها¬آن از توانست

 آن رازيشي علي محمد گروه اين نمايندة به کتک حتي و زور و تهديد با و رفت باالتر ابوبطين. بود معمول

 در. کنند راهنمايي را ها¬آن تا بودند شده واگذار او به که گروهي از. گرفت توانست هرچه اشخيمه در هم

 هب وي که گروهي همراه مدينه، از بازگشت مسير در اما. بود کرده اشيا اين از مملو را خود شتران وي، مسير

 و بود نهمدي در فيصل پسر محمد وقت اين در. کنند شکايت وي ضد بر آنان که ترسيد بود، رسانده آزار آنان

 شيعيان به نه البته. بازگرداند بود، گرفته نامشروع که را امولي تا کند مجبور را وي که داشت آن ترس ابوبطين

 سخت ار ابوبطين شرايط وضعيت، اين. رياض خزينه به بلکه نداشتند، وهابي حکومت براي ارزشي هيچ که

 بريده محاک به را بخشي بدهد، فيصل پسر محمد به را هدايا از بخشي که بود اين راه ترين¬سهل. ودب کرده

. نگيرد ارقر بازخواست مورد تا بگريزد داد ترجيح و ورزيد بخل هم کار اين در ابوبطين. کند تمام را قضيه و

 وبطيناب بوديم، جا آن در را عشا بلق روز دو ما که جايي رسيدند، عيون قريه به ايراني شيعه حجاج که زماني

 و شيرازي محمدعلي و جهان تاج و رفت عنيزه شهر به و برداشت بود گرفته زور به را هرچه و منال و مال
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. درسيدن بريده به تا کرد هدايت را سرگردان حجاج قافله عيون، مردم وقت اين در. کرد رها را قافله بقيه

 و متشدد وهابيان دستان در بريده در آنان. بودند سختي وضعيت فتارگر ايراني حجاج و نبود يکي مصيبت

 .نبود قلبش در عطوفت و رحمت ايذره که بودند نجدي مهناي يعني نجدي؛ حکام ترينقسي دست زير

 ذاشتهگ قصيم و بريده در نايب عنوان به قبل ها¬سال از را او فيصل پسر عبداهلل امير که است همان مهنا اين

. کردمي دنبال را وي روش همان و بود خود سرور مطيع حيث هر از او. عليان خاندان کشتار از دبع. بود

 [188ص همان،]

 :سدنويمي و آورده را فراواني موارد و کرده نقل وهابي حاکم اين ستم و استبداد از شرحي سپس نويسنده

 ممکن که بود طبيعي. ديدندمي طشر و قيد بدون هم آن مخلوق، اين رحمت ساية در را خود شيعه، حجاج

 بود علومم آنان براي او پيش هايسال سوابق. برسد هاآن به حقيقي مؤمن اين ناحية از خيري کنند فکر نبود

 مربوط 1191 سال به داستان. است داشته ايراني حجاج با برخوردي چه مهنا که دادمي توضيح هاآن به و

 به زيادي، اموال که شدمي زده حدس و بود مکه آنان مسير. آمد فرود يدهبر در ايرانيان از ايقافله. شدمي

 هابدوي از را آنان سپس. باشند وي ميهمان روز چند تا کرد دعوت را آنان مهنا. دارند نقد پول خصوص

 دفرزن که چنان. زد نخواهد دست هاآن به که گفت و بگذارند او نزد را اموالشان خواست هاآن از و ترساند

 اآنج خواستند،نمي که را اشيايي و کردند قبول ايراني خوردة فريب حجاج. کرد خواهد همراهي را آنان هم او

 ار اسمش که مهنا بزرگ فرزند همراه حجاج. سپردند حاکم خزينة به هم را خود اضافي هايسکه. گذاشتند

 نانآ که زماني و بردند آبادي و آببي اييصحر وسط را ايشان عمد به هاآن. افتادند راه ام¬کرده فراموش اآلن

 و کردند رها را هاآن و گريخته شب نيمه در افرادش با مهنا پسر کردند،مي استراحت و زدند خيمه جايي در

 ناي از خروج براي راهي توانستند کمي عدة تنها و مردند حجاج اين بيشتر. گذاشتند راهنما و آب بدون

 در. بدهد وشگ را آنان شکايت نشد حاضر مهنا اما گفتند را خويش داستان و برگشتند بريده به. بيابند صحرا

 بر ار آنان حفاظت مسؤوليت که را اين نيز. کرد انکار کامال را گذاشتند آنجا را خود دارايي که را اين ضمن،

 راه اين از ايراني هيچ آن، از بعد سال دو تا. برگشتند نجف به خالي دست هابيچاره اين. است داشته عهده

 جاجح دوباره تا کند قانع را کوفه و تهران حاکمان توانست او فيصل، امير هايعذرخواهي با نهايت در. نيامد

 تاج اکنون !کند تنبيه بود کرده که کاري خاطر به را بريده حاکم نشد حاضر او حال اين با. بفرستند نجد از را

 نگاه بريده ديوارهاي بيرون در روز چهارده را آنان او. بودند حاکمي نينچ اختيار در ايرانيان ديگر و جهان

 چه!« اهلل داءاع» اين بارة در فيصل امير سوي از ببيند بود منتظر و کرد را سختگيرانه رفتارهاي انواع و داشت

 .رسدمي تکليفي
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 :گويد¬مي پالگريو

 [181ص]بوديم خوفناک درشرايطي دخو اما آورديم،¬دست¬به موضوع اين دربارة زيادي اطالع ما

 رارق از کرده، بيان را خود کارهاي شرح که صفحه چند از پس. کندنمي نقل را ماجرا اين ادامة دليل همين به

 :نويسدمي کرده ياد مهنا با ديدار

 خواستيم که را پولي تا بود رفته هاايراني هايخيمه به و بود قصر بيرون او رسيديم، مهنا قصر به ما وقتي

 از که بود گردي جنية هزار بر عالوه واين جهان، تاج از انگليسي استرلينک جنيه ششصد مقدار به پولي بگيرد؛

 [.185 و 181صص. ]بود گرفته وي همراه حجاج ديگر

 و حکومتي روش و مساجد و هاساختمان عادات، و آداب بريده، اوضاع از شرحي متوالي صفحات در وي

 دارد تأکيد جايي در گرچه. گويدمي سخن وهابيان کارهاي زشتي از اش¬همه تقريباً و دهدا دست¬به قبايل

 زي،شيرا محمدعلي از را اينکته سپس. است بوده تربد هااين از پيش وضعيت هستند، بد هااين اگر که

 دزد يک حاال اما ندبود دزد پنجاه نواحي اين در قبالً: بود گفته او به که کندمي نقل ايراني حجاج نمايندة

 [.111 ص. ]کندمي عمل دزد پنجاه همان اندازة به دزد يک اين هرچند هست،

 گرا که جهت اين از فارسي، حتي و ترکي حکومت با مقايسه در است مستبدانه که را وهابي حکومت وي

 ترکي، دولت در که حالي در کنند، ستم ديگران به او مثل کساني که دهدنمي اجازه اما است، ظالمانه چه

 افزايدمي حال اين با[. 111 ص] کنند ستم مردم حق در هم حکومت جز ديگر کساني که هست فرصتي چنين

 .گذاردمي خواننده عهدة به را بيشتر قضاوت: که

 برود، ارسف خليج سمت به بودند مانده که ايراني دو و ابوعيسي نام به شخصي همراه خواستهمي که نويسنده

 :نويسدمي گفته، سخن شيرازي علي محمد از هدوبار

 و ارسيف به کتابي شده، سپرده او به ايراني حج بعثة که کسي نجف، در ايران نمايندة شيرازي علي محمد

 شخصاً هک کرد پيشنهاد و نوشت قصيم حاکم مهنا، تصرفات و ابوبطين کارهاي از و نوشت رياض به عربي

 يانب است عاجز آن ثبت از ورق و قلم که زياني و ضرر بارة در هاًشفا ار خود شکايت و شده حاضر آنجا در

 را بطروا و کرده استفاده فرصت اين از هاايراني که رودمي آن بيم اما شود، ديدار اين مانع تواندمي امير. کند

 از حجاج عبور خاطر به که است ايساالنه درآمدهاي از نجد شدن محروم آن نتيجه که چيزي. کنند قطع

 به ار وي کرد درخواست او از و نوشت مهنا به اينامه فيصل امير که بود اين از پس. آوردمي دست به اينجا

 فاصلة در. گردند باز خود ديار به سالم هاايراني ديگر که کند اتخاذ ترتيبي و بفرستد رياض به مناسب صورتي
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 ها،حدس کمترين اساس بر و داده ادامه را شيعه ميهمان از اخاذي کار بريده حاکم رياض، با هانگارينامه همين

 حتي او. دارد نگاه را هاآن نداشت تمايل ديگر بنابراين،. گرفت آنان از استرلينگ جنية 1100 حوالي

 زينةه به او تا کردمي تالش و باشد داشته شيرازي علي محمد يعني نايب؛ اعزام براي ايهزينه خواستنمي

 هک بود اين مشکل. داشتيم ما که هراسي همان  داشت، هراس تنهايي رفتن از نايب اما. برود رياض به خود

 نظر هب کافي کند، تضمين رياض به سالمت به رسيدن در را هاترديد همه که¬اين براي فيصل امير تعهدات

 ابوعيسي .کند کمک ار او خواست داشتند کامل ودوستي رفاقت که ابوعيسي از نايب ترتيب، بدين. آمدنمي

 هر که داشت حسن و علي نام به خادم دو نايب. نداشت را الزم سواري اما کند، همراهي را وي توانستمي

 شتر هارچ ابوعيسي. نداشتند اختيار در شتري هيچ هااين. بود حسين حاج نام به هم شخصي. بودند نجفي دو

 ينا. خواستمي زمان روز چند اين، خود که کردمي رضق بايد ديگران براي. دوستم و من براي تا دو. داشت

 و حنا با ار سر موي و ريش که بيشتر بلکه ساله شصت. بود خالص ايراني شيرازي، علي محمد يعني نايب،

. ودب عربي از بهتر او ترکي. کردمي صحبت بدي طور به را عربي. زدمي ساله چهل و کرده رنگ سياه، رنگ

 شيرين. بود حيدرآباد در ايران نمايندة هاسال که بود آن خاطر به اين و دانستمي خوبي به را هندوستاني لغت

 زبان به هاآن اسم. بود قائل ايالعاده فوق احترام مهدي و علي اسامي براي. بود خالص شيعي. گفتمي سخن

 سخناني و داشته اصرار تشيع در همگي کردند،نمي فرق او با زياد هم همراهانش! افتادمي زمين به آمدمي

 سخن آن با نجف و بغداد اهل که بود عراقي عربي لهجة با همه هااين. گفتندمي وهابيت و عرب عليه

 .شديم آشنا آنان با نزديک از و بوده همراه هااين با سفر طول در ما. گويندمي

. دببرن فرات سمت به را هاآن تا کرد ايراني حجاج و جهان تاج همراه را مرشدي مهنا،. شد تمام سپتامبر ماه

 راههم کمي مال که¬آن رغم به هاآن که شنيدم بودم، بغداد در که تابستان در. رفتندمي روز 89 بايد که راهي

 .بودند رسيده عراق به سالم داشتند،

 هوهق و ودب ابوعيسي به متعلق که ظرفي پالگريو، و ابوعيسي و ايراني چند از کوچک گروه اين حرکت شب

 رفيظ چنين ديگر کسي. گريخت او و شد دزديده ابوعيسي نزديکان از يکي توسط کردند،مي درست آن در

 ظرفي يک من نهايت در! قهوه نه خوردمي چاي چون داشت، چاي ظرف هم شيرازي علي محمد و نداشت را

 رد پس آن از و کردم کامل ويوش شست را همان . کردممي استفاده دارو کردن درست براي آن از که داشتم

 .کرديممي استفاده قهوه براي راه طول

 رارق توجه مورد را نايب با ابوعيسي مساعدت و کرده بيان را راه طول در رويدادهاي بعد، فصل در پالگريو

 :دهدمي
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 و بود خوب ابوعيسي با نايب رابطه اما. بودند عنيزه به فراري مرشد ابوبطين نگران هاآن جديد، شرايط در

. بود آمده رد هاايراني مرشد صورت به ابوعيسي عمالً ترتيب، بدين. ببرد فيصل امير نزد را وي تا بود قرار

 [.135 و 131 صص]

 هاايراني به چشمشان که¬اين محض به قريه آن مردمان و رسندمي ايقريه به راه نيمة در کوچک گروه اين

 خوبي رخوردب او با است عرب پالگريو اينکه تصور به اما برند،مي باال را ديگر چيزهاي و ميوه قيمت افتدمي

 خاطر به و بکند هاعرب به گفتن وبيراه بد به شروع شيرازي علي محمد يعني نايب شودمي سبب اين. دارند

 :گويدمي وي! بخواند کافر را هاآن اهلل، بيت حجاج با رفتارشان

. است داده او به هاعرب و هاايراني و هاهندي ميان از 5محمد حضرت پيروان تفاوت از مفصلي شرح نايب

. انددهمان هازن و اندرفته عنيزه جنگ براي مردان بيشتر. دارند توقفي و رسيده زلفه شهر به آنان[. 118ص]

 مهه اما. دهدمي هم ايهديه و کندمي ازدواج هوس و بردمي را او دل و کندمي صحبت نايب با دختري

 .شودمي تمام و است خدعه

 :است آورده نويسنده که است حالي در اين

 [.111 ص] هستند او منتظر نجف در که دارد( دايم و موقت البد) همسر شش که گفت من به خودش نايب

 در هک نويسنده به ابوعيسي ورود، از پيش. دارند قريه رييس با ديداري و رسندمي غاط قرية به باز راه، در

 ستد تدخين مثل ايبهانه که باشيم مراقب. دانندمي کافر را ما...  اين: گويدمي است مسلماني و عرب سلبا

 اهلل» اهايدع با و کنيم صحبت عنيزه بر اش¬پيروزي و فيصل امير مناقب از بايد فقط اينجا در. ندهيم هاآن

 .کنيم وگو گفت!« فارالک علي المسلمين يسلط اهلل» و!« فيصل يسلم اهلل» و!« فيصل ينصر

. دهدمي شرح ار خودش و نفيس لباسي با را ابوعيسي و ايراني لباس با را نايب نشستن چگونگي آن، از پيش

 را هاايراني رفتار حال اين با. بود گذاشته کنار را اشنارگيل هم نايب و کردنمي تدخين کس هيچ اينکه و

 :گويدمي و داندنمي مؤدبانه

 کالتيمش شايد دهند، جلوه خوب هاغريبه برابر را خود خواستندنمي هاعرب اين اگر و نبود يبنا موقعيت اگر

 [.151و159صص] کردمي وفصل حل ظرافت را ابوعيسي را مشکالت اين بيشتر. بود آمده پديد

 به دنيا، متما اختصار به و دمشق و بغداد و ايران و مصر به نگاهشان اند،وهابي که غاط مردم: نويسدمي وي

 و شناختندنمي را هاايراني اصالً هاآن. است ملحدان و کفار و دزدان مناطق هااين که است اين نجد، استثناي

 [.151ص. ]بود ديگر مناطق از بهتر برخورد در شان¬نوازي ميهمان ادب حال هر در
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 يو قديمي رفيق که سيابوعي و بودند سديري عبدالمحسن ميهمان سدير در کوچک کاروان اين که¬زماني

 خاطراتش نوشتن مشغول چراغ زير شيرازي محمدعلي. گفتمي سخن آن رجال و رياض بارة در او با بود،

 زرگيب کتاب ترتيب بدين. کردمي تدوين دقيق و نوشتمي روزانه را هارويداد که بود اين وي عادت. بود

 يمحمدعل. دهد قرار الشعاع تحت را من خاطرات ايدش شود، چاپ کتاب اين اگر کنممي فکر. بود آورده فراهم

[ اردو] هندي يا و رکيک بسيار عربي به و خواندمي من براي را هاييبخش و نوشتمي فارسي به را کتابش

 رب را وي ترديد چون. هستم خاطراتم نوشتن مشغول بگويم او به که نديدم ضرورتي من. کردمي ترجمه

 [.101 ص. ]انگيختمي

 :هک کندمي اشاره جمله يک در نواحي اين در نان پختن نوع به اشاره با «التويم» جديد قريه اوضاع حشر در

 [.103 ص] «است شده بهتري و جديد عادات ايجاد سبب قصيم، در ايراني حجاج مرور»

 که خود خدمة از برخي با نايب مشاجرة اما. هارمل ها،صخره از گذر. دارد وجود زيادي هايسختي راه در

 سندهنوي که¬آن ضمن گذارد،مي جاي بر شيعه نفر چند اين از بدي تصوير کشيد، هم بدي جاي به بار اين

 [111 ص] شدمي زده خجلت و شده عادي حالش سرعت به نايب که کندمي تأييد

 راه در
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 (851 بسال مقتول معتز ابن شعر) طالبيان و عباسيان منازعه اساس بر اسالمي تاريخ تفسير

 جعفريان رسول: نويسنده

 1158/  09/  05: سايت روي انتشار تاريخ

 

 اما ،کربال از پيش شايد کردند، جدا طالبيان از را خود راه عباسيان زماني چه از نيست معلوم دقيقا: خالصه

 در مقتول) عباسي معتز ابن. يافت ادامه قرنها تا که کرد ايجاد ميانشان را خونيني و فاصل خط عباسي انقالب

 اسالمي تاريخ عرصه در خانواده دو اين مجادالت اساس را منازعه اين کوشد مي خود سياسي شعر در( 851

 .دهد قرار

 چکيده

 ديني رمشاهي قصار کلمات در اسالمي، دوره در تاريخ فلسفي تحليل و اجتماعي دانش نوعي هايزمينه شپي

 ناب شعر ميان، اين در اما داشت؛ وجود ضعف و شدت با شاعران از بزرگان از برخي اشعار نيز و سياسي و

 ت،داش وجود علويان و وي دانخان ميان سختي مبارزه عهدش، در و بود عباسيان از خود که آن دليل به معتز،

 يحاو ديني، و سياسي و اجتماعي نزاعهاي تحليل اصلي مباني از يکي عنوان به اي قبيله منازعات روي

 توجه آن به «التخاصم و النزاع» رساله در مقريزي بعدها که است مسيري همان اين. است مهمي اطالعات

 به آن در ودموج هايعصبيت و قبيلگي مسائل روي خلدون ابن. برسد فراگير نظريه يک به نتوانست اما کرد،

. تداش ممتاز علمي هايبحث تحول، و تغيير ايجاد عامل و اجتماعي نظام گيري شکل در اوليه مباني عنوان

 نمايدمي جالب که را وي هايديدگاه و داشت خواهيم زاويه اين از معتز ابن شعر بر مروري مقاله، اين در

 .کرد خواهيم بررسي مقريزي با تطبيقي صورت به و مرور

 مقريزي عباسي، معتز ابن قبيله، طالبيان، عباسيان،: کليدي هايواژه

 مقدمه

 تاريخ روند واندبت که منسجم اينظريه اساس بر اسالم تاريخ تفسير کار اسالم، تاريخ منابع گستردگي رغمبه

 پرداختند، آن به اسالمي تمدن در مسلمانان آنچه. شدن گرفته جدي چندان کند، تحليل را اسالمي نخستين قرون

 هرستف قالب در اسالمي نگاريتاريخ زمينه در مباحثي طور،همين و مختلف، هايگرايش با تاريخ نوشتن

 خلدونابن وسطت تنها علمي، صورت به اسالمي تاريخ تحليل و تفسير ميان، اين در. بود آن مانند و تاريخي آثار
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 که بود رويدادها از برخي تحليل باب در کوتاهي اشارات داشت، وجود آن از پيش مطلبي گرا. گرديد طرح

 در آن مورد ترجدي مطالب، دسته آن از. شدمي ديده مورخان از شماري اظهارنظر يا روايي نقلهاي در گهگاه

. نداشت را لدونخ ابن جامعيت و استحکام و انسجام روي هيچ به اما داشت، وجود اندلسي حزم ابن آثار

 و عمران ه،غلب عصبيت، قبيله، چون کليدي مفاهيم اساس بر در را اسالمي تاريخ تفسير و تحول خلدونابن

 خلدون، ابن کار که کرد پنهان نبايد. است پرداخته اسالم تاريخ تحليل و تفسير به مندنظام و کرده ارائه اينها جز

 ضعيف تالشهاي خلدون ابن کار کنار در عالوه به و بوده حزم ابن مانند پيشينيان کارهاي از برخي بر مبتني

 .است داشته جريان هم ديگري

 منه قرن در مصري نامدار مورخ مقريزي تحليل تنازل بسيار سطحي در البته هاتالش اين از نمونه يک

 و النزاع کتاب و،ا آثار ميان از اما است مملوکي سنت در اسالمي مورخان بزرگترين از مقريزي. است هجري

 .است پرداخته ياسالم تاريخ تفسير به خاصي مباني با که است اثري هاشمبني و ةامي بين بين فيما التخاصم

 نوعي ساسا بر اسالم تاريخ تفسير آن و دارد نزديکي بسيار مشابهت جهت يک از مقريزي و خلدونابن نظريه

 .شود ماجرا وارد ترتاريخي مقريزي و ترتئوريک ونخلدابن زمينه اين در. است ايقبيله اينظريه

 ابن هک است مطالبي با شاعر معتز ابن ديدگاههاي ميان مقايسه و مالحظه ايم،پرداخته آن به اينجا در آنچه اما

 .است اسالم تاريخ رويدادهاي تحليل و تفسير در قبيله نقش باب در مقريزي و خلدون

 سيارب مقريزي هايگفته با دارد، عباسيان و علويان ميان منازعات درباره دخو سياسي شعر در معتز ابن آنچه

 و هاتحليل از مصداقي عباسي، فرد يک عنوان به معتز ابن سياسي اشعار ديگر، عبارت به. است نزديک

 .داد ارائه توانمي مقريزي و خلدون ابن هايگفته اساس بر که است تفسيرهايي

 رد که عباسي معتز ابن ديدگاههاي بر است مروري بلکه مقريزي، نه است ونخلد ابن بحث نه اينجا در

 مقاله ناي. دهد شرح ايقبيله منازعات اساس بر را اسالم تاريخ تا کوشدمي ادب، زبان با اما تاريخي واقعيت

 مينهز تواندمي که دارد مقريزي ديدگاههاي به اياشاره بحث مدخل در آنکه ضمن است، مرور اين متکفل

 .کند روشن را بحث

 قبيلگي منازعات و مقريزي

 شده منتشر نجف و قاهره در دفعات به مقريزي الدينتقي اثر هاشم،بني و ةاميبني فيما التخاصم و النزاع کتاب

 در وي و شده منتشر 1511 سال در مونس حسين تصحيح با قاهره، دارالمعارف توسط آن منقح چاپ. است

 نهايقر طي مردم ميان در کتاب اين اهميت دليل را مطلب اين آن، خطي نسخ فراواني رب تأکيد ضمن مقدمه
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 با مقريزي ديگر کتاب مقدمه در زياده مصطفي محمد توسط( 119 ـ 311) مقريزي مفصل حال شرح. گذشته

 ينالفاطمي ةماالئ بأخبار الحنفاء اتعاظ مقدمه در الشيال الدينجمال نيز و الملوک دول ةلمعرف السلوک نام

 .است آمده( 1513 قاهره) الخلفاء

 نوشته آن بر وي حال شرح در مفصل ايمقدمه و ترجمه انگليسي به بازورث توسط التخاصم و النزاع کتاب

 خود دستنويس نسخه اساس بر 1111 سال در نيز رساله اين آلماني ترجمه(. 1510 منچستر،. )است شده

 سقوط چرايي تحليل در کتاب اين اهميت بيان ضمن مونس حسين. است شده انجام 111 سال از مقريزي

 لمانيا مستشرق يک که طوري به داند،مي اميهبني باره در ديدگاهها موضوع تازگي را آن ديگر دليل امويان،

 من العرب لمؤلفينا رأي في ةبنوامي: االسالمي التاريخ و ةالعربي ةاالم عنوان با را خود دکتراي رساله انده، نام با

 داغ رب،ع ميان در بيستم قرن نويسندگان ميان مبحث اين همچنان که داد نشان و گذاشت العشرين القرن أهل

 .است

 از مقطع، نآ در هاشمبني حاليکه در يافتند دست خالفت به اميهبني چرا که است اين مقريزي اصلي پرسش

 تهگرف مفروض جاهليت از را خانواده دو اين ميان منازعه وي رسدمي نظر به. ماندند بهرهبي خالفت و قدرت

 خپاس ضمن آن، از پس. است پذيرفته اند،گفته باره اين در قديم خوانانقصه و مورخان که هم اشاراتي و

 تا است کرده تالش دارد، امويان رسيدن خالفت به چرايي يعني پرسش، اين به که ايپراکنده و مختصر

 امويان از پس دوره در علويان به عباسيان که ستمي با را بحث و داشته هاشمبني به امويان ايهستم بر مروري

 از يکي ، است امويان هايزشتي و مثالب در که اثري عنوان به را کتاب اين واقع در. دهد ادامه اند،داشته

 که اعتباري نيز و ـ اندشتهدا را بيت اهل به عالقه هايريشه که مصريان ميان در مقريزي محبوبيت داليل

 .دانست ـ انددادهمي کتاب اين به شيعيان

 و يمال امکانات و قدرت از اميهبني که است نهفته نکته همان در نهايت در اصلي، پرسش به وي پاسخ اما

 به دنرسي کهاين عالوه به. برسند قدرت به توانستند دليل همين به و بودند، برخوردار بيشتري وجاهت

 .داشتند را آن کشش اميه،بني که طلبدمي را بيشتري ستم و ظلم و جرأت و جسارت سياست،

 شيفته و وي شاگردان بهترين از وي نيست، شگفتي امر کند،مي پيروي خلدون ابن مکتب از مقريزي کهاين

 (.مقدمه 11 ص مقريزي،. )بود او

 القاعدهليع که را خود کتاب دليل همين به و کند،يم دنبال تاريخي هاينمونه با بيشتر را بحث اين مقريزي

 نقلهاي و هاقصه درباره تاريخي نگاريتک يک صورت به گرفت،مي خود به تاريخي تفسير صورت بايدمي

 .آوردمي در هاشمي ـ اموي تاريخي منازعات به مربوط
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 بر اسالمي تاريخ تفسير و اسالم، رصد از ايقبيله منازعات از تصويري ارائه باشد، روشي هر با مقريزي بحث

 و دين جايگاه بحث، اين در. دارد اسالمي تاريخ تفسير در خلدونابن که است بحثي ادامه منازعات، اين پايه

 ثروت و قدرت چون مفاهيمي پايه بر اسالمي تاريخ سير بنياد و داشته قرار اهميت از دوم درجه در اخالقيات

 جدا اسالم صدر معمول نويسيتاريخ از را مقريزي که است امر همين درست. است سياست و وجاهت و

 .کندمي

 زا سپس و امويان از ابتدا. است علويان يعني آن خاص معناي به بيت اهل با پژوهش اين در مقريزي دل

 از فصليم فهرست و کرده مرور را اندداشته طالبيان بر که را هاييستم و آنان مثالب و گفته سخن عباسيان

 .است کرده بيان است، بوده خالفت ستونهاي به رسيدن قصد به که رفتارها اين

 عباسيان از شماري و طالبابي آل به نسبت امويان هاياذيت و آزار بر مروري نخست، بخش در مقريزي

 نآنا يهادشمني به و پرداخته جاهليت دوره از امويان و هاشميان ميان نزاع اصل به قسمت، اين از پس. دارد

 نامويا تک تک حال شرح آنگاه. کندمي بيان را هايينمونه يکسره و پردازدمي( ص) خدا رسول و اسالم با

 امويان کردن دوره در (ص) خدا رسول اقدام از نهايت در و کرده بحث را اسالم با آنان رفتار و شده شناخته

 نانآ نماينده حجاج، و داشتند علي آل با را دشمني تنهاي که امويان مقابل در. کندمي ياد خود اقرباي ميان از

 بود اسري عمار يعني او زنيجي رفيق و علي کرد باز را فتنه و خونريزي باب که کسي نخستين: گفتمي

 (.30 مقريزي،)

 علم مشايخ از و دارد خلجان من ذهن در فکر اين سالهاست گذشت، آنچه همه با پرسدمي اينجا در مقريزي

 هاشميبن و رسيدند خالفت به امويان همه، اين با که شد چه که يابمنمي درخور پاسخي و کنممي جو و پرس

 که دارد رأسي ذيلي، هر حال هر به گويدمي وي[. هاشمبني منعها و ةالخالف ةاميبني أخذ سبب] واماندند

 اندکي، جز و دانسته زمينه ناي در درست انديشه فاقد را مورخان غالب وي. شودمي آغاز آنجا از مطلب

 (31 مقريزي،. )کندمي متهم تعصب داشتن به را سايرين

( ص) خدا رسول سوي از( ص)پيامبر زندگي آخر روزهاي در اموي چندين کهاين به اشاره با مقريزي

 را ينهم نداشت، مسؤوليتي کسي هاشمبني از اما داشتند، مختلف نقاط بر امارت و صدقات هايمسؤوليت

 ابوبکر( 31 مقريزي،. )داندمي امر اين از هاشمبني نااميدي و حکومت تصرف براي امويان اميد براي ايزمينه

 طورهمين گمارد، امارت به را آنان مخزومي همپيمانان و امويان از نفر يازده و گرفت بکار را روش همين هم

. الينا صار مرا علي قاتلنا :بگويد حمزه قبر سر ابوسفيان کشيده، گردن امويان شد سبب که بود اين. عمر زمان

 يگران،د به آن سپس و صدقات از هاشمبني کردن دور براي( ص)پيامبر اقدام از مقريزي تحليل( 18 مقريزي،)



1494 

 

 داشتن نگه دور عبارتي به و آنها براي آن تحريم حتي و صدقات از خوردن در هاشمبني شأن داشتن نگاه باال

 هارائ ضمن وي واقع، در. نه دنيوي سلطنت و ملک اما بوده آنان سهم نبوت. است فاسد و دون دنياي از آنان

 براي اقدامات نوعي از گرفته نشأت قدرت، گرفتن و امويان آمدن کار روي روند که اجتماعي تحليل اين

 ياستس و دنيا اهل که داندمي آن از برتر را بيت اهل شأن معنوي، تحليل يک ارائه با آنهاست، گرفتن قدرت

 به او اشاره امويان، کارها از برخي سپردن در( ص) پيامبر اقدام که است اين من عقيده گويدمي وي. باشند

 آنان شأن و اعتبار معناي به حال اين با( 58 مقريزي،. )رسيد خواهد امويان به خالفت، اين که است اين

 ايگونه به اوضاع خواستنمي حضرت کهاين بر کيدتأ خصوص به و است آنان پستي معناي به بلکه نيست،

 .است موروثي شکل به بيت، اهل به او از خالفت شود تصور که باشد

 که تاس مقريزي سابق تحليل برخالف که بود روالي اين وي نظر به رسيد؟ عباسبني به خالفت چرا اما

 را ظرن همين قريش هايتيره آنان از پيش و امويان واقع، در. رسيدمي قدرت به کسي هاشميان از نبايد گويي

 که بار اين. اشدب ديگر هايتيره به متعلق بايد خالفت بنابرين بوده هاشمبني ميان از نبوت که کردندمي تبليغ

 جمله از وجيهي، وجه خود نظر در که هم مقريزي. رفت باد بر نظريه آن شد، منتقل عباسيان به خالفت

 باسيانع چرا پس که است آمده پيش پرسش اين برايش اينجا، در بود، کرده مطرح را نهاشميا نبودن دنياگرا

 ارکان رد شده، ضعيف دين امر چون که است اين بلکه خلدوني اصول مطابق نه وي، پاسخ. رسيدند قدرت به

 عباسيان نرسيد قدرت به زمينه ،...شد خالفت به دستيابي وسيله قدرت و يافت اصالت غلبه افتاد، خلل آن

 وخشي به رسيدن قدرت به زمان کهاين گو] نداشت نقشي عبادت و طهارت و زهد ديگر اينجا در. شد فراهم

 آن و کندمي مطرح نکته اين شرح براي را مقدمه اين وي![. است بوده اساس اين بر امويان و دوم و اول

 هب قيصريت و کسرويت با را رتقد عباسيان و شد خارج خالفت محوريت از عبادت و زهد چون کهاين

 مقريزي،. )خراسان در ابومسلم به امام ابراهيم دستور مانند کردند، عرب کشتار و کشت به شروع آوردند، دست

 رآمدد کسراها زيّ به که منصور دوره در و مردم حدبي کشتار سبب سفاح، دوره در که بود ايزمينه همين( 59

 مقاتل انندم آثاري مانند وي پس، اين از. شد علويان و طالبيان به عباسيان هاندازبي ستم سبب( 100 مقريزي،)

 آثار رجمهت خاطر به مأمون از عالوه، به. پردازدمي عباسيان توسط طالبيان کشتارها و آزارها شرح به الطالبيين

 و( ع) علي امام کردن مسخره خواري،شراب خاطر به نيز متوکل( 103 مقريزي،. )است کرده انتقاد فلسفي

 اسالم، اريخت از دوره اين تفسير نوعي به بخش اين. است کرده انتقاد تندي به طالبيان به نسبت وي آزارهاي

 عباسيان، زا جانبداري با يعني سوي، آن در معتز، ابن که چيزي همان است، طالبيان با عباسيان نبرد اساس بر

 .دهدمي انجام ديگران، و متوکل همين و
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 دل در ديلميان و ترکان برآمدن آن و شد مواجه ديگري چالش با تدريج به طالبيان، و عباسيان ميان نبردهاي

 ـ 105 مقريزي،. )رفت باد بر هالگوخان توسط آنان قصرهاي و زندگي همه تا بود اين. بود عباسي حکومت

110) 

 ورهد سياسي چالشهاي و لهاجدا از ايقبيله تفسير کوشدمي کهآن ضمن مقريزي که است روشن اينجا تا

 کامل، طور به خلدون، ابن مانند نيست قادر که است روشن اما دهد، ارائه عباسي و اموي اول، خالفت

 حليلت آستانه در و توجه جالب دهدمي ارائه که تاريخي مواد و هاروشنگري همه، اين با. کند تحليل تئوريک

 .باشد سودمند تواندمي علويان، برابر عباسيان از فاعد در معتز ابن عملگرايانه مواضع از ما بعدي

 او سياسي شعر و معتز ابن باره در

 ند،آورنمي عباسي خلفاي ضمن هم را نامش غالبا که عباسي روزه يک خليفه( 851 در مقتول) المعتز بن عبداهلل

 وصف و غزل همه از بيش و مختلف هايزمينه در که يک درجه و برجسته است شاعري و نويسنده اديب،

 .است بوده هجري سوم قرن از استوار هايديوان از يکي وي ديوان و گذاشته برجاي خود از شعاري شراب،

 رفتهگ قرار تحليل و تجزيه مورد اشعارش و زندگي و شده نوشته فراوان ادبيات تاريخ کتب در وي باره در

 و حاسنم في رساله المعتز، ابن رسائل البديع، کتاب الشعراء،طبقات چون کتابهايي ديوان، بر عالوه. است

 مفقود که دارد ديگر کتاب شماري و السرور، تباشير في التماثيل فصول الشعراء،سرقات تمام، ابي شعر مساوي

 .است مانده برجاي آن از نقلهايي تنها و

 نيز و ت،زيسمي عباسي ردربا در نيز خود و بود خليفه پدرش کهآن دليل به وي، سياسي زندگي ميان، اين در

 از يشمار آمد و رفت طورهمين و دارد آنان براي که ايينامه ستايش و عباسي خلفاي با شنزديکي خاطر به

 کرد تخالف هوس عباسيان داخلي منازعات در چگونه کهاين. است روشن تقريبا وي، با فرهيختگان و اديبان

 .است گرفته قرار بحث مورد تاريخي کتابهاي در گذاشته، روزه يک خالفت سر بر را جانش و

 مفاهيم حاوي اشعارش و مطرح فردي وي شود،مي مربوط سياست زبان و ادب زبان ارتباط به که آنجا تا

 وي ،ديگر عبارت به. است خالفت زمينه در دارريشه و عميق جدالهاي از برخي کنندهمنعکس و روز سياسي

 اردد سياسي خاص گرايش نوعي بلکه باشد، اخالقي و حکمي فاهيمم حاوي فقط اشعارش که نيست چنان

 چالشهاي و دشواريها بيان در شعر ادب که ظرفيتي به توجه با و ساخته نمايان خويش شعر در را آن که

 .است کرده استفاده موجود وضعيت انعکاس و خويش هايديدگاه بيان براي آن از دارد، سياسي
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 سالگي هشت در گرچه و داشت ايشاهانه زندگي( 851 ـ 813) اشساله پنجاه زندگي در معتز بن عبداهلل

 دولت مواهب از برخوردايش و دربار با همراهيش اما شد، کشته( 899 ـ 898 از حکومت) باهلل معتز پدرش

 تا حال، اين با. داشت ادامه( 811 ـ 835) معتضد و( 835 ـ 891) عباسي معتمد خالفت در ويژه به عباسي

 در. نداشت وجود مشکلي پرداختمي شاعري و شعر به نعمت و ناز اين سايه در و بود آرام که وقت نآ

 به ساله سيزده مقتدر 859 سال در. بود کرده محدود را خود يا بود محدود( 859 ـ 811) مکتفي خالفت

 همين يعني عتزم بن عبداهلل رساندن خالفت به پي در کساني( 851 سال) بعد اندکي. شد منصوب خالفت

 هوس کهآن محض به واقع، در. شد کشته ديگران همراه به او و شده خنثي آنان توطئه که برآمدند ما شاعر

 شتهک داشتند، مناقب و فضائل هم آن و بودند، همزادانش که عباسي خلفاي همين شمشير با کرد، خالفت

 آن که کسي. نماند جاي بر خبري فرزندانش و زنان از حتي و نکرد يادي وي از کسهيچ هم آن از بعد. شد

 .نسرود شعر رثايش در کسي دوبيتي، يک جز بود گفته آن و اين مدح در شعر هم

 بعد به 118 سال از طالبيان و عباسيان منازعه

 رخاستهب اعتراض به علويان سپردند، عباسيان به را قدرت خراساني ابومسلم و خالل ابوسلمه کهآن محض به

 ظامن اصلي اپوزيسيون عنوان به علويان و شدند حاکم عباسيان. يافت ادامه قرنها تا که شد آغاز ايمنازعه و

. کردند نظرصرف شرق از و کرده پايدار را خود قدرت اندلس و مغرب در امويان البته. درآمدند عباسي

 را مغرب گيريپس باز فکر داشتند، اسالمي شرق ناحيه در که هاييدشواري و راه دوري دليل به نيز عباسيان

 .کردند بيرون سر از

 نازعت پايه بر امويان، زمان که گونههمان درست اسالم، سياسي جامعه مقريزي، و خلدون ابن ديدگاه پايه بر

 اسيعب خاندان. بود هاشمآل ميان منازعه محصول نوعي به عباسيان، حکومت آغاز از بود، هاشمبني و اميهبني

 مدعي دانند،مي نامشروع را امويان کهآن ضمن آنان دوي هر. ديگر سمت در علوي انخاند و طرف يک

 حکومت انديشه در زماني چه از عباسيان کهاين. دانندمي خويش حق را خالفت و بوده جانشيني و خالفت

 و راقع در سيانعبا حضور. داشت وجود آن از پيش سالها از پنهاني، رقابت روي، هر به اما دانيم،نمي افتادند

 علوي رهبران غالب که حالي در کرد، فراهم آنان براي را زمينه خراسان، در انقالب نظامي رهبران با ارتباط

 ذاشتهگ بازتر را عباسيان دست و بودند علويان مواظب بيشتر امويان عالوه، به. کردندمي زندگي حجاز در

 ابراهيم يعباس جريان نيرومندترين. باشند داشته ماجرا ينا در رهبري نقش آنان کردندنمي تصور زيرا بودند،

 .شد خفه عباسيان، دستور به هم او که بود امام
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 آنان ميان نظامي و سياسي مبارزات سو يک از. شد رقابت اين درگير منصور سفاح، دوره از پس روي، هر به

 ت؟اس خالفت مستحق کسي چه کهاين از بحث. آن ابعاد همه در تبليغاتي نبرد ديگر سوي از و شد آغاز

 زهرا فاطمه فرزندان يا ترندنزديک( ص) محمد حضرت به عباس فرزندان قرابت؟ يا است ارث خالفت

 خطاب هارون که باشيم داشته خاطر به( ص) پيامبر قبر کنار در را( ع) جعفر بن موسي و هارون داستان(. س)

 غدادي،ب خطيب) ابه؟ يا عليک السالم: کرد عرض جعفر بن موسي و. عم يا عليک السالم: گفت مطهر قبر به

 از. ودب مشابه موارد و زمينه اين در مطالبي حاوي حسن بن عبداهلل به منصور نامه آن از پيش( 18 ص ،11 ج

 بر مقدم و بوده عمو که عباس طريق از( ص) پيامبر از وراثت شدند، دور تشيع از تدريج به که عباسيان ديد

: گفت را شعر اين هارون خوشآمد براي حفصهابي بن مروان. است بوده امامت کنندهمنتقل ت،اس عموزاده

 (91 الشعراء، طبقات معتز، ابن)

 بکائن ذاک ليس و يکون

 االعمام ةوراث البنات بني

 نب بيداهللع به خطاب که بود عبدالمطلب بن عباس بن تمام موالي از يکي از شعر اين اصل گويدمي معتز ابن

 تمام اليمو هستم، تو موالي از من: گفت علي بن حسن به خطاب وقتي ـ بود پيامبر موالي از که ـ رافع ابي

 (همان: )گفت وي به اعتراض روي از

 أبيهم حق العباس بني جحدتَ

 العواقب کريم الدعوي في کنت فما

 کوارث البنات أوالد کان متي

 المَناسب في والدا يدعي و يحوز

 ستنادا امويان سرنگوني براي خود هايتالش به هستند، اهللرسول اوالد کهاين به استدالل بر هعالو علويان

 رب عباسيان که بود اين سخن اين معناي. کردندمي ياد مهم اقدام دو عنوان به زيد و حسين امام قيام از کرده

 آن از را خالفت نشد، کشته هم سيعبا يک حتي زياد قيام و کربال در که حالي در و نشستند آماده سفره سر

 .ساختند خويش
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 زمان آنان، جذب يا علوي رهبران کنترل با عمده طور به و داشت وجود رقابت اين هارون دوره تمام در

 دليل، هر به کشت، را امين برادرش خالفت، به رسيدن براي خود و رسيد که مأمون به نوبت. شدمي سپري

 .بود مهمي بسيار تصميم اين. بسپرد انعلوي به را خالفت گرفت تصميم

 راه. ودش پيدا آن براي راهي و برخيزد ميان از بايد رقابت اين حال هر به که باشد اين توانستمي آن مبناي

 صميمت اين کهاين. بود خالفت حوزه به آنان کردن وارد و حکومت در آنان کردن شريک رقابت، برخاستن اين

 جد به مأمون که بود اين عباسيان عموم تصور. است شده واقع بحث محل اقعي،و يا است بوده صوري مهم،

 دندش مصمم( ع) رضا امام شهادت از پس عمدتا و اول، از گويا مخالفان، اما. است گرفته کار اين به تصميم

 اي خالفت به را علويان از ديگري توانستمي مأمون بود، واقعي و اصيل اگر و بوده صوري ماجرا اين که

 .بود وي داماد و نزديک او با نيز (ع) جواد امام که خصوص به. بگمارد واليتعهدي

 ديگري ارک. شوند خالفت در سهيم علويان و رفته بين از رقابت اين که بود پايه اين بر ماجرا اصل بود، هرچه

 شيبن و فراز اندکي با که بود علوي حکام به مکه شهر سپردن يافت، ادامه و گرفت صورت دوره اين در که

 مکنم. داد قرار حسيني و حسني سادات يعني شرفا اختيار در را حجاز سال هزار از بيش براي و يافت ادامه

 .است بوده علويان به سهم پرداخت نوعي دوم، عباسي دوره در اقدام اين که باشد اين تلقي است

 جلوتر هرچه اما. بود پرماجرا و مهم مه متوکل و معتصم خالفت آن ادامه. گذشت( 811 م) مأمون دوران

 ابراز و علويان براي کشيدن نفس فرصت و شدمي بيشتر اسالم جهان سياسي اوضاع پراکندگي رفت،مي

 هک بود آن از پس. شد برپا ايران شمال در علوي دولت نخستين که بود 890 سال حوالي. بود بيشتر مخالفت

 هرهب علويان کشتار و نابودي براي ابزاري عنوان به آنان از مانيان،سا آوردندر استخدام به با عباسي دولت

 و زيدي نوعي از را تشيع مذهب و يافت استقرار ايران شمال در کمابيش دولت اين بود، هرچه اما گرفت،

 .گسترد نواحي اين در امامي

 طالبي ـ عباسي منازعه و معتز ابن

 شود،مي مربوط طالبابي آل يعني او عموزادگان به که آنجا ات وي، مذهبي حدودي تا و سياسي شعر اينجا در

 سر اسالم جهان نقاط از بسياري در علويان که است دوراني وي، زندگي ساله پنجاه دوره. ماست نظر مورد

 مالش در علوي هايدولت نخستين از يکي. است رسيده خود اوج به عباس آل دولت با آنان رقابت و برآورده

 احينو هم و ناحيه آن از هم اضطراب، و ترس که بود طبيعي و آمد پديد سوم قرن همين ميانه در قادقي ايران،

 .بود افکنده سايه بغداد و سامرا در عباسيان هايکاخ بر ديگر،



1499 

 

 ستايش رد آن از بخشي. داد قرار عباسيان تبليغات اختيار در را آن داشت، نيرومندي ادبي زبان که معتز ابن

 نانآ دعاوي ابطال مشخص طور به و علويان عليه بخشي و بود خاندان همان متن از نيز خود که ودب عباسآل

 .خالفت گرفتن براي

 براي تکاپو در اسالم جهان مختلف نقاط در علويان که دوره است، دوره اين در معتز ابن تبليغاتي فعاليت

 خود ،عباسيان ديگر، سوي از. هستند آنان لطهس زير از مناطق از شماري درآوردن يا عباسيان قدرت سرنگوني

. اندذاشتهگ اختالف اين سر بر را جانشان بسياري و هستند ترک امراي مداخله با هم آن داخلي، اختالفات اسير

 يريدرگ نيز خود آنها، قدرت و عباسيان از ستايش هم آن با که است معتز ابن خود آنها از يکي که شگفت

 .گذاشت آن سر بر را انشج و شده منازعات اين

 ما تواندمي طالب،ابي آل عليه و عباسيان له ادب زبان به و شعر قالب در وي تبليغاتي هايديدگاه بر مروري

 خاندان ينا درون از و است عباسي معتز ابن که است اين مهم. کند آشنا دوره اين سياسي تبليغات فضاي با را

 کندمي را خود تالش تمام و آمده شمار به اول درجه شاعر يک عالوه، به. زدپردامي تبليغات گونهاين اظهار به

 .باشد داشته حوزه اين در تأثيرگذار سخني تا

 :دارد ويژگي چنين اشعار اين در معتز ابن عباسي تبليغات

 اهانت رد متوکل به آنچه با گرچه و است، متوکل مرام تابع و حديث اهل مکتب پيرو کهآن رغم به کهآن اوال

 يک اما دارد،( ع) حسين امام و( ع) علي امام فضائل در اشعاري و نيست موافق شده، نقل( ع) اميرمؤمنان به

 ابتدا انآن. داشتند عباسيان که است حرکتي ادامه او زاويه، اين از. است شيعي ضد متعصب و عثماني سني

 کردن عتدلم ضمن و گرويده تسنن به يافتند، قيبر و خويش برابر را علويان کهاين محض به اما بودند، شيعه

 .کردند جدا تشيع از را خود تسنن،

 را آنان انتساب و دارد پيامبر عترت عنوان به او خاندان و عباس از حدبي ستايش طالبيان، مقابل در کهآن دوم

 هيچ هب و خوانده عموزاده و لبطاابي آل را آنان هميشه واقع، به. داندمي طالبابي آل از نزديکتر اهللرسول به

 .شناسدنمي اهللرسول فرزند عنوان به روي

 دارند بيشتري شرف که عباسيان تا است خواست خداوند که است اين و تقدير و جبر به وي تمسک سوم

 أمونم اقدام به اشاره با او. شودمي ديده او اشعار البالي در که است مطالبي از باشند خالفت منصب صاحب

 که داندمي خداوند سوي از تقديري را امام رحلت آميزي،جسارت صورت به تقريبا( ع) رضا امام آوردن رد

 .رود بيرون عباسي خاندان از خالفت است خواستهنمي گويي
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 وا قول به تالشهاي و عباسيان آمدن کار روي داستان آن ضمن که هست بلندي ارجوزه اشعار، اين ميان در

 ضرواف عليه شدت به آن ضمن و کرده تصوير را اندداشته آنان ضد بر مختلف هايگروه که را ايمزبوحانه

 .است گفته سخن

 لهمجاد راز آنان نحو، هر به تا کندمي تالش و داندمي علويان را رقيب ترينمهم وي که است آن مهم نکته اما

 و تشيع، با ارزهمب قدر، و قضا به تمسک غات،تبلي شعر، سرايش بيشتر او کار. دارد باز عباسيان عليه مبارزه و

 اين با. است علويان منزلت و مقام آوردن پايين و( ص) رسول عترت عنوان به عباسبني از ستايش و تمجيد

 حل او پيشنهاد هرچند کند، حل را عباسيان و علويان ميان نزاع دارد قصد که دهدمي نشان چنين وي حال،

 .است مبارزه جريان از علويان کردن جدا و عباسيان نفع به ماجرا اين

 به وگندس او. بودم نشسته معتزله ابن با من: گويد بصري ابن به معروف علوي حسن بن محمد ابوالحسين

 اندختر دادن به را اين و کرده خواهد يکي را عباسي و علوي بطن دو آورد دست به قدرتي اگر که خورد خدا

 بغير( ذاک) عباسي ال و ةعباسي بغير يتزوج طالبيا أدع ال: گفت او. داد خواهد انجام ديگر طرف به طرف دو هر

 هدخوا پرداخت ماهانه صورت به دينار ده آنها از مردي هر براي آن از پس. واحدا شيئا يصيروا حتي ةطالبي

 .سپرد خواهد آنان به را دنيا اين از گوشه همچنين. نمود خواهد پرداخت دينار پنج زني هر به کهچنان کرد،

 و ودةالمفق کتبه من نصوص و رسائله و المعتز ابن فصول من المعتز، ابن ؛810 الخلفاء، اوالد اشعار الصولي،)

 (810 ص اخباره،

 نسبت لکهب نبود، طالبيان از تنفر اظهار در تنها( ع) بيت اهل محبان و شيعيان با وي دشمني گذشت، کهچنان

 عوبيانيش باره در وي از کوتاهي ادبي متن. دادمي نشان دشمني داشت، بيت اهل سمت به گرايشي آنچه هر به

 انشعوبي وي عبارت اين در. دهدمي نشان را او گرايش اين که مانده جاي بر داشتند را( ع) البيت آل حب که

 اين از وقتي اام داشتند،( ص) پيامبر با ضديت اند،بوده عرب نعمت سايه زير که کندمي تشبيه سگاني به را

 ستايش ـ طالبيان ـ ما از گروهي از. دادند زينت رفض رنگ به را خود باشند، داشته پيشرفتي نتوانستند راه

 به ام عليه را گروهي کردند تالش و افکنند اختالف ما ميان خواستند و کردند هجو را ديگر گروهي و کردند

 باشيم، داشته اختالف چيزي هر در اگر طالبابي آل زا ما عموزادگان و ما که حالي در. بگيرند خود ياري

 اين با که ندارد وجود مسلماني و شمرد خواهيم روا را قتلش و بود خواهيم متحد رسول دهندهدشنام عليه

 باطلبال سعوا خدمتنا، بذکرهم أشادت و أنعمنا عدتهم قد کالب: است اين عبارت متن. باشد مخالف من سخن

 ،الجواب أسکتهم و العذاب، کظّمهم إذا حتي سلم، و عليه اهللصلي نبينا هجوا و ساننا،إح جحدوا و علينا،

 علينا صرهملتن بيننا، بذلک مفرقين هجائنا في بالغوا و بنا، الناس أخص و أهلنا مدحوا و بالترفض، تحسنوا
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 في ترقنااف لو و طالب،أبي آل من عمنا بني و أنّا الکافر الجاهل يعلم لو و عنهم، نفرت قلوبا ليؤلفوا و ة،طائف

 جميعا رين أنّا و فاجر، عليه الفاخر و کافر، اهلللرسول الثالب أن في افترقنا ما عليه، الناس تجتمع شيء کل

 ، رسائل المعتز، ابن ؛ 10ص ج، 1 القيرواني،. )قولي هذا في يخالف من بمسلم ليس و دمه، نستحل و قتله،

93) 

 طالبيان با او نبرد و معتز ابن ديوان

 :داشت خواهيم پيشگفته هايزمينه در وي اشعار از برخي بر مروري اينجا در

 11 صص ديوان،: ]گويدمي آن ضمن سروده ،(کنيد رها دنيايمان با را ما) «دنيانا و دعونا» عنوان با ايقطعه. 1

 (18 ـ

 طالب آل من األدنين عمنا بني

 الحسني الي عودوا و األدني إلي

 أبيکم صنوا العباس بنو أليس

 األدني صاحبه و نجواه موضعَ و

 ةٍخالف عهدَ المأمونُ أعطاکم و

 بالدنيا جاد لکنه حقها لنا

 حرصتمُ قد التي أن ليُعلمکم

 صرعي أثرها علي غودرتم و عليها،

 مکثر غيرُ فقدها، عليه يسيرٌ

 التقوي ذوي للصالحين ينبغي کما

 علمتم قد ما بعد من الرضا، فمات

 اخري مرّة بعده من بنا الذت و

 عاشقٌ عادَ ما مثل إلينا، عادت و

 يهوي ما کلّ له فيه وطن، إلي
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 بنا کَلِفَت التي دنيانا و دعونا

 األولي دنياکم و ترکناکم قد کما

 نزديک برادر عباس،بني زيرا بازگردند؛ خويش نزديک قرابت به تا خواهدمي طالبابي آل از وي قطعه، اين در

 اد،د شما به بود ما حق که را واليتعهدي مأمون: گويدمي سپس. شما پدر مشورت و نجوا محل و هستند آنان

 درگذشت ارض که ديديد. است رفتني دستتان از هستيد، حريص بدان که را آنچه دهد نشان شما به کهاين براي

 ما دنياي با را ما شما،. گرددمي ازب خود وطن به عاشقي که طورهمان درست برد، پناه ما به دوباره خالفت و

 .ايمکرده رها را شما دنياي ما که طور همان کنيد رها دارد دوست را ما که

 عاتمناز و جدالها و آن گذشته و بغداد به ادبي اياشاره با «عمنا بني مهال» عنوان با بلندي قصيده در وي. 8

 (.81 ـ 80/ 8: المعتز ابن شعر ؛11 ـ 13 صص ديوان،: ]گويد نهايت در

 وعوا لو رَحمي، بني نصحتُ

 بأنسابها برّ ةنصيح

 ارتقوا و بغيهم رکبوا قد و

 برُکّابها تُردي بِزالّء

 الشّري اُسدِ فرائس راموا و

 أنيابها بين نشبَتْ قد و

 اشبعوا ثم تفرِس، االُسد دعوا

 غابها في االُسدُ تدع بما

 دارها في ةامي قتلنا

 بأسالبها أحق نحن و

 ال منکم سقت قد ةٍعُصب کم و

 بأکوابها صابا ةخالف

 تملکوا أن اهلل أبي لما و
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 بها قُمنا و اليها، نهضنا

 وافدا حجّابها ردّ ما و

 بأبوابها وقفنا إذ لنا،

 أختها وافقت الرحي کقطب

 بها غلبنا و بها، دعونا

 النبي ثياب ورثنا نحن و

 بأهدابها تجذبون فلِمْ

 بنته بني يا رحم لکم

 بها أولي العم بنو لکن و

 الحجاز محْل اهلل غسَل به

 أوصابها بعد أبرأها و

 إنها عمّنا بني فمهال

 بها حبانا رَبّ ةعطي

 العالمين في تَزلزَل کانت و

 بأطنابها الينا فشَدّت

 تعلمون إنکم اُقسم و

 أربابها خير لها بأنّا

 سسپ. داندمي ثمربي را آنان هايتالش و يستهنگر «بغي» عنوان به علويان هايمخالفت به اشعار اين در

 پادشاهي هب شما نخواست خداوند. ماست از آنان غنايم بنابرين کشتيم، هاشانخانه در را اميهبني ما که گويدمي

 لباس اين رافاط به شما ايمبرده ارث به را پيامبر لباس ما. گرفتيم اختيار در را آن و کرديم قيام ما يابيد، دست

 دگانعموزا اين. اويند ميراث به اوالي عم، بنو اما هستيد، او دختر فرزندان شما که است درست. ايدچسبيده



1514 

 

 ما يهاطناب با که جهانيان در متزلزل امري. رسيده ما دست به که است بوده الهي عطيه اين که بدانيد آرام،

 .هستيم خالفت براي ارباب بهترين ما که دانيدمي هم شما که خورممي سوگند. است مانده استوار

(. 808/ 3: االصابه) المسلم عمّه بنو نحن و/  دوننا بنته بنو انتم و: گويد هم فاطميين به خطاب طعنه به وي

 .نيستيد( ص) پيامبر فرزندان که است اين به اشاره دقيقا «بنت بنو» به طعنه

 - 93/  8: المعتز ابن شعر الصولي، ؛91: ديوان عتز،م ابن: ]گويد «أخذتم هالّ» عنوان با ديگر ايقطعه در. 1

91] 

 لکم فما تَرون، ما إال اهلل، أبي

 طالب آل يا األقدار، علي عتابٌ

 أخذتمُ فهالً حينا ترکناکم

 القواضب و بالقنا النبيّ تراث

 مُمسکو مروان و حرب بني زمان

 غاصب الحکم جائرِ مُلکٍ أعنّة

 عمائماً کَسوکم قد يوم رُبّ أال

 الذوائب حمر الهامات في الضرب من

 دماءَکم أراقوا فلما

 األقارب حَنين نَملک لم و أبينا

 عدوّکم من ثارَکم أخذنا فحين

 الحباحب نار تورون لنا قَعدتم

 علمتمُ قد أعيتکم، التي حُزنا و

 سالب مثل قاتلٌ هل ذنبُنا؟ فما

 بفضله حبانا قد ملک ةعطي
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 المواهب جزيلُ ربٌ قدّره و

 تَملِکوکم أن الناس يريد ليس و

 الجنادب وثوب فيهم، فالتَثِبوا

 من حذار و إيّاکم، إيّاکم و

 المَخالب حمر الغاب في ةضراغم

 علمتم قد التي الحرب إنها أال

 التجارب عند العلم و جرّبتم و

 تقدير آنچه رب ندارند حق ابوطالب آل کهاين و دانسته خدا خواسته شده، محقق را آنچه شعر، اين در وي

 و نيزه اب را رسول ميراث کرديد تالش شما روزگاري که کندمي اشاره سپس. باشند داشته عتابي است، الهي

 کستش اما. داشتند دست در را جائر حکومت سررشته مروان، بني و حرب بني که زمان آن بگيريد، شمشير

 فتيمگر را شما انتقام ما که بود آن از بعد. شديم غمگين ما و شد ريخته شمشيرها با شما هايخون و خورديد

 که است پروردگار عطيه اين بود؟ چه ما گناه کرديم؟مي بايد چه ما. ريختيد آتش ما بر بار اين شما باز اما

 هم شما باشيد، داشته حکومت شما خواهندنمي مردم کهاين. است داده ما به موهبت يک عنوان به خداوند

 ت،درس علم که دانيدمي و ايمکرده تجربه ما و شما که است جنگي اين. بريد يورش نآ بر ملخ مثل نبايد

 .است تجربه همان

 رداختهپ خويش اجداد و آباء مناقب و فضائل به عباسي، وقت خلفاي از ستايش در مختلفي قطعات در وي. 1

 را خود «السائلي ايها» عنوان تحت ايقصيده در جمله از. کندمي تأکيد اندبرده اهللرسول از که ميراثي روي و

 صص ديوان، المعتز، ابن: ]گويد آورده، ميان به سخن اسالم به عباس خدمات از و دانسته را رسول عترت

 [:118 ـ 111

 األط الحسب عن السائلي أيها

 مزيدُ لخلق فوقه ما يب

 الـ العترة و الرسول آل نحن

 تريد فماذا القربي، أهل و حق



1516 

 

 عليه صبح اءأض ما لنا و

 سود ليل آيات أتته و

 ميرا ةاإلمام رقَّ ملکنا و

 يحيد بفخر عنا ذا فمن ثا

 أد قد و النبيّ حامي أبونا و

 يذود هو و تعلمون من بر

 ردع بالجمع استطار يوم ذاک

 وقود للوَطيس و حنين في

 ذوي و عترت و رسول آل ما. ندارد وجود مردم براي آن از باالتر که پرسيمي پاکي حسب از که کسي اي

 يراثم به را امامت ما. است تابيده آن بر شبانگاهي آيات و صبحگاهي نور که چيزي همان. هستيم القربي

 پشت گراندي که حالي در است بوده پيامبر حامي ما پدر. کند فخر ما به بتواند که است کسي چه ايم گرفته

 .طلبدمي را دخو هيزم تنور و رفتند همه که بود حنين روز. کردند

 [:831 ص: ديوان المعتز، ابن: ]گويد علويان به خطاب بيت سه شامل کوتاه ايقطعه در معتز ابن. 9

 لمودّة نعد عودوا عمّنا بني

 التعطّف سِراع الحُسني الي فإنا

 عليکمُ أزال ال فإني إال، و

 التهلّف کثير أحزان محالفَ

 هاشم آل من الشيطان بلغ لقد

 يوسف آل في بلق من مبالِغَهُ

 اال، و. داشت خواهيم عاطفت سرعت خوب، برخورد در هم ما کنيد، پيشه آميزمودت رفتار اگر! عموزادگان

 يوسف آل ميان در آن از پيش که است چنان هاشمبني ميان در شيطان. ماند خواهيم متحد شما عليه همچنان

 .بود
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 هگفت را بيت دو اين شودمي خالفت در آنان حق و عباسيان عليه که منازعاتي باره در ديگري جاي در. 1

 [111: ديوان المعتز، ابن: ]است

 أبيهم حق و عباس آل دعوا

 هم فإنهم منهم، إياکم و

 فسيوفهم الوعي، خاضوا إذا ملوک،

 دم سائرها و مسکٌ مقابضها

 دسته شوند، جنگ ردوا اگر. پادشاهانند آنها اما آنهاييد از شما کنيد، رها پدريشان حق با را عباس آل

 .بود خواهد خون آن بقيه اما مشک شمشيرهاشان

 معتضد دوره نظامي و سياسي منازعات تحليل در معتز ابن ارجوزه

 اسابوالعب اقدامات سپس و معتضد، از پيش سياسي هاآشفتگي باره در( بيت 180 شامل) او بلند ارجوزه

 کردن آرام براي ـ خودش خالفت و پدر زمان در ـ او تالشهاي و( 835 در خالفت ،811 در تولد) معتضد

 .است اوضاع

 لمؤمنينا امير تاريخ في العباسي المعتز بن عبداهلل المؤمنين امير ارجوزة عنوان به ق1111 سال در ارجوزه اين

( 1511 بغداد،) المعتز ابن رسائل: کتاب پاياني بخش در همينطور. است شده چاپ مصر در باهلل المعتضد

 .روشن و دقيق تيترهاي و بنديفصل يک با 103 ـ 10 صص

 از ديوان در کهآن ضمن و دارد مخالف گروههاي از شماري به وي که است مهمي اشارات شامل اشعار اين

 باره در وي سياسي ديدگاههاي شامل ما بحث موضوع باره در فراواني مطالب آمده 181 ـ 101 صفحات

 ابن ورظه مانند مهم شورشهاي و سياسي رويدادهاي باره در اشعار اين يشترب. دارد علويان و عباسيان تعارض

 رويدادهاي از برخي و صفاري عمرو بن ليث با جنگ شام، شورشهاي الزنج،صاحب قيام مصر، در طولون

 موارد ناي بر مروري اينجا در. شودمي مربوط علويان و شيعيان با نوعي به تحوالت اين از برخي. است ديگر

 (19 ، الرسائل المعتز، ابن: )دارد اشاره الزنجصاحب ظهور به آغاز در. داشت واهيمخ

 الخائن بالعلوي يزل فلم

 المدائن المخرّب المهلک
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 االسواق في االحرار البائع و

 المُرّاق و الفجار صاحب و

 کافر رافضيّ کل امام

 ساتر و ةًمقال مظهر من

 المهتدي النبي أصحاب يلعن

 تزدد لم ةعصب قليال، االّ

 عنده سواهم الناس فکفر

 وحده عليه اهلل ةفلعن

 (11 ديوان، المعتز، ابن: )دارد صفاريان با جنگ به اشاره آن از پس

 الزنج بعد الصفار وحارب

 سرج في أنه إال فطار،

 شده عخل) وزير ابوالصقر توسط حديث با مبارزه و تعطيل مذهب يوناني، فلسفي جريانهاي برآمدن از آنگاه

 لمتوک جدش که است حرکتي بقاياي و حديث اهل جريان به وي عالقه نشانگر که است کرده ياد( 831 در

 (50 ديوان،، المعتز، ابن: ))داشت حديث اهل از حمايت در

 ذاکا عند االمور ضاعت و

 اإلشراکا و التعطيل أظهر و

 ةالفالسف و أفالطون مدحَ و

 ةطائف هواه في ساعدته و

 النحوسا و لسعودا ذکر و

 المحسوسا و المعقول الجوهر و

 األفالک و األرض طولِ ذرعَ و
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 األتراک و الصين بالد کم و

 التجسيم في الظاهر العرَض و

 النجوم طبائع في القول و

 الحديث و الفقه في طعنوا و

 مبعوث ميّت من عجبوا و

 عمرو توسط 811 سال به و خورد ستشک 835 سال در کهاين و است اعين بن ةهرثم شورش به وي اشاره

 أکيدت کرد، باب را سفيد رنگ و برانداخت را جامگي سياه او نکته اين روي وي. شد کشته صفار ليث بن

 نتسبم علويان به را هرثمه دارد تالش ترتيب اين به و بود علويان رنگ سفيد، رنگ که آگاهيم. است کرده

 (51 ديوان،، المعتز، ابن. ))کند

 أجناده علي لزيّا بيض و

 سواده من السودد فخلع

 عباسآل نهات نبودند، بيش فريبکاراني آنها همه کهاين و معتضد ديگر سياسي اقدامات از برخي به اشاره با وي

 :داند مي احمد آل را آنان و دانسته احمد صحيح دين روي را

 المطهر احمد آل خير من

 مفخر و عزة کلّ وارث

 اًعلي به اهلل سقي ذاک

 الريا السماء من عمرا و

 دهد،مي رواج معتضد که مرامي عنوان به را( ع) علي و عمر پذيرش بر مبتني مذهب دارد تالش ترتيب بدين و

 حزن و سنت اهل رضايت سبب آوردند، بغداد به را هرثمه سر وقتي که دارد تأکيد سپس وي. کند معرفي

 (59 ديوان،، المعتز، ابن. ))کردندمي نهانپ را اندوهشان وي، گفته به گرچه گرديد، روافض

 ةالسن أهل و الحق ابتهج و

 ةالمن تلک واهلل، شکروا، و
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 الفجّار الروافض أصبح و

 استبشار فوقه حُزنا يُخفون

 زيد بن مدمح کشتن و طبرستان علويان دولت بر عباسي دولت وابسته سامانيان پيروزي ديگر، بخشي در

 و نمود ستم کرد، شورش که کسي شد، کشته و نداده نجات را او کوه و قلعه کهاين و کرده مطرح را علوي

 (108 ديوان، المعتز، ابن: ))کرد ملک بر بغي و ورزيد عناد

 قتل قد ذاک بعد زيد ابن ثم

 جبل رأس ال و حصن يُنجه لم

 عَنَد و جار و عاث طالما و

 قعد و حينا الملک يبغي قام و

 :ويدگ سخن مهدويت و رجعت به آنان باور از پرداخته قرامطه به تحوالت از بخشي رب مرور از بعد ادامه، در

 االجام ذووا القَرمطيون و

 اآلثام مع باؤوا فقد صغوا،

 الفساد شرائع شرعوا و

 عاد قوم إهالک أهلکوا و

 قتلنا اذا يقولون کانوا

 رجعنا ملّتنا علي صبرا

 أهلينا إلي أيام بعد من

 ديناال هذا الرحمن فقبح

 مختفي إمام عن يجاهدون

 يَفي ال و لهم الوعد يُقرّب

 (.101 ديوان،، المعتز، ابن)) نسازند آتش هيزم را خود تا خواهدمي علي آل از سپس
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 والتتح از رفته علي آل سراغ به دوباره روم، پادشاه از رسوالني آمدن و تحوالت از برخي به اشاره با آنگاه

 نبوده ييگو که کرده رفتار آنان با چنان کهاين و گفته سخن آنان با يعفر ابن ردنب و مخالفان برآمدن و يمن

 .اند

: دهدمي دست به آن در فکري مختلف هاينحله وجود و شهر اين از وصفي آمده کوفه سراغ به اينجا در

 (101 ـ 109 ديوان،، المعتز، ابن))

 ةالکوف حديث االن استمع و

 ةمعروف بعينها مدينة

 ةاالئم و األديان رةکثي

 ةاألم أمر تشتيت همُّها و

 فجارا سکانها يزل لم و

 سحّارا أو الشرک في مستبصرا

 عليا قتلوا و أخذوا و

 الزکيا التقي البر، العادل

 ذاکا بعد الحسين قتلوا و

 إهالکا أنفسهم فأهلکوا

 إليه کتابهم جَحدوا و

 عليه قرآنهم حرّفوا و

 ناحوا و بعده من بکوا ثم

 التمساح يفعل کذاک هال،ج

 حياري دينهم في بقوا فقد

 نصاري ال و هم فاليهود
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 براءُ منهمُ المسلمون و

 هباءُ دينهم و رافضة

 الرسوال جحد قد فبعضهم

 جبريال فعله في غلّطوا و

 ربُّنا علي: قالوا بعضهم و

 حسبنا دينا، ذلک حسبنا و

 اعالم است 815 سال که را معتضد عمر پايان آنگاه و ددار شر اين در خوارج وجود به اياشاره هم آن از پس

 .کندمي

 گيرينتيجه

 و ونخلد ابن هايتحليل بر مقدم تاريخي، لحاظ به معتز، ابن شعر گفت تواندمي گذشت آنچه اساس بر

 اساس بر اول قرن سه رويدادهاي تفسير در مقريزي

 اميهبني و اشمهبني ميان ايقبيله مجادالت که هستند تفقم نکته اين در اينها همه. است ايقبيله منازعات نظريه

 اشتهد اسالم صدر سياسي رويدادهاي به دهيشکل در مهمي تأثير طالبيان، و هاشميان ميان منازعات سپس و

 عتز،م ابن اما. است نهاده اساس همين بر التخاصم و النزاع کتاب در را پايه و اساس مقريزي، ويژه به. است

 قرار و باسيانع به عميقش وابستگي با ديگر سوي از و گسترده سياسي شعر با شاعر يک عنوان به وس يک از

 ينا مختلف جوانب گزارش ضمن تا است کرده تالش مجادالت، اين در درگير حتي و آن، مرکز در گرفتن

 از يکي را او توانمي وي هايديدگاه بر مرور با اينها، بر عالوه. کند روشن خوبي به را آن ابعاد منازعه،

 .داد قرار بررسي مورد نيز زاويه اين از را مرور و مقاله اين و دانست هجري سوم قرن شاعران ترينسياسي

 

 : منابع

 قاهره، باهلل، تضدالمع اميرالمؤمنين تاريخ في العباسي المعتز بن عبداهلل المؤمنين امير ارجوزة عبداهلل، المعتز، ابن

 .ق1111

 .م1511 قاهره، الخفاجي، عبدالمنعم محمد تحقيق و جمع الرسائل، عبداهلل، ،المعتز ابن
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 .1555 داراالرقم، بيروت، الطباع، فاروق عمر تصحيح ديوان، عبداهلل، المعتز، ابن

 دارالمع قاهره، فراج، احمد عبدالستار تصحيح الشعراءطبقات عبداهلل، المعتز، ابن
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 (طوسي المخلوقات عجايب مورد) اسالمي تمدن در دانش مفهوم

 جعفريان رسول: نويسنده

 1158/  01/  01: سايت روي انتشار تاريخ

 

 يمرز چه داشتند؟ تصوري چه تجربي هاي دانش از داشتند؟ باور دانش از يمفهوم چه به سلمانان: خالصه

 دانش مفهوم سقوط در تاثيري چه ها دانش اين خلط بودند؟ قائل ديني و فلسفي و تجربي هاي دانش براي

 داشت؟ مسلمانان علمي و ذهني ماندگي عقب با ارتباطي چه مساله اين داشت؟

 االعالم. ]کجروي و لغزش بي هست، که گونه آن است چيزي راگيريف از عبارت علم: عامري ابوالحسن

 (.10 ص االسالم، بمناقب

 و باشد لطيف ديو[ چون]= کى گويند و نکنند قبول و خندند بدان فلسفه اهل و گويند حکايات اَشکال ازين

 اليکهم ديدن، نتوان ار ديو کى مادام ماليکه، رؤيت به کنند انکار کى ماند بدان و ديدن، نتوان کثيف، آدمى

 [.115 المخلوقات، عجائب. ]دارد بکفر سر انکار اين و ديو، از تراندلطيف

 مقدمه

 ومد دانشي، و علمي داليل اول: است شده مطرح اسالمي تمدن در انحطاط براي عوامل دسته دو کلي طور به

 ارافک حاکميت به انحطاط، لميع داليل زمينه در. واجرائي سياسي و اجتماعي مسائل حوزه در عملي داليل

 ايه ديدگاه روي مثل براي و پردازندمي اسالمي تمدن انديشگي حوزه بر سخت و منقبض هايچهارچوب و

 به شيدنبخ تفوق جهت در تالش نيز و آنان مجادالت و هانگره کرده، تأکيد اخباريان و فيلسوفان و متکلمان

 وفيانه،ص تفکر رواج با غزالي مثال که اين. دارند اشاره عقلي دض و استداللي ضد و انديشگي ضد هاي انديشه

 .است زده آسيب اسالمي تمدن به مغول حمله از بيش

 و داخلي جنگهاي و اقتصادي عوامل نيز و تيمور و مغول حمالت روي اجتماعي و عملي داليلي بخش در

 زيست عوامل اي،طائفه و قومي الفاتاخت اجتماعي، مختلف عوامل از بخش، اين در. شد مي اشاره اينها جز

 .شودمي بحث آن مانند مباحثي و اسالم جهان بد جغرافياي و محيطي

 هب که خلدون ابن. است بحث محل است، مؤثر انحطاط در عملي يا علمي داليل دو، اين از کداميک که اين

 سايه در و داشته «عمران» انانمسلم جامعه که داندمي دوراني در را صنعت و علم گسترش دارد، توجه عمران



1515 

 

 از نيز تحصيل و صنعت و علم آمده، وارد خلل عمران در که آن محض به. است کرده رشد وصنعت علم آن

 نظر به[ 111 ـ 118 ص ،8 ج( 1135 تهران، گنابادي، پروين ترجمه) خلدون، ابن مقدمه. ]است رفته ميان

 اسالمي شرق با مقايسه در فلسفه و علم رشد رفت، انمي از اندلس و مغرب در رفاهي مسائل که همين وي

 [555 ص ،8 ج همان،. ]داشت کاهش

 نآ به اينجا در ما آنچه اما باشد، تعقيب قابل شايد «دانش و علم توسعه» با «عمران» تأخر و تقدم بحث

 نديشگيا مسائل حوزه در بحث و فکري و علمي داليل به مربوط مسائل بلکه آنها تأخر و تقدم نه ايمپرداخته

 .است اسالمي تمدن در موجود فکري منظومه و

 زمينه، اين در. است مسلمانان ميان در علم اهميت و اعتبار اصل روي ما بحث که شود تصور است ممکن

 اين بر شاهدي را مسأله همين و داشته را اهميت نهايت اسالم، در علم به دعوت که شود مي اظهار معموال

 راداف اين. است بوده عملي مشکل همه از بيش بلکه علمي، مشکل نه اسالمي، تمدن مشکل که دانندمي امر

 يجادا پيشرفت براي که موانعي و دوره اين در علوم بر آن ذهني هايدستگاه و اسکوالستيسم سلطه براي

 به مونهن براي. دارند کيدتأ انحطاط در مؤثر سياسي و اجتماعي عوامل روي بيشتر و نبوده قائل اهميت کرده،

 بار 390 از بيش اند،گفته که چنان و نهاده علم بر را خويش پايه اسالم تنها نه که کنند مي اشاره مسأله اين

 دنتم در است، مهم بسيار که رفته بکار قرآن در فهم و علم حوزه در مختلف لغات از مختلف ترکيبات

 پس اسالمي علوم افول عوامل: بنگريد. ]اندبوده رخوردارب عمل آزادي از همواره گرا عقل عالمان نيز، اسالمي

 شماره ايران، و اسالم علمي ميراث مجله ناطق، جواد محمد ترجمه الحسن، يوسف احمد هجري، دهم سده از

 [15ـ11 ص ،1151 اول،

 و اهتوده تا حکام از يعني ذيل، تا صدر از مسلمانان ميان نيز دانش به دادن اهميت در عمومي رويه عالوه به

 و رياضيات و طبيعي علوم نيز و اجتماعي و انساني علوم که ديني علوم در نه هم آن علما، قشر آمدن پديد

 .کرد ترديد نبايد باره اين در و است جامعه اين در علم اعتبار نشانگر باز غيره و نجوم

 اما ست،ني دانش و علم به تشويق اصل در مشکل و است درست سخن اين کليت بگوييم، باره اين در بايد

 ناياعت و اعتبار و احترام با که است «علم توليد چرخه» داستان است، توجه مورد مقاله اين در که ايمسأله

 که ستا نقادي و عقل مفهوم دقيق تبيين ويژه به آن، مختلف ابعاد بلکه شد، نخواهد حل علم مفهوم به کلي

 .گيرد قرار توجه مورد تمدن رشد پايه عنوان به تواندمي

 ياسالم تمدن در سيستمي چه با علم توليد گردش و داشته جايگاهي چه دانش که است اين مهم پرسش

 درجه در است فرايندي ما، تمدن در علم گردش. است بوده نقطه کدام در آن اصلي موانع و داشته جريان
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 سوخر از برگرفته ادامه در و مؤمنين، جامعه بدنه به علم مفهوم القاي براي جديد دين تالش از ناشي نخست

 کاپوهات بعدي، مرحله در و اسالم، دنياي به يوناني ويژه به و هندي ايراني، فرهنگ مانند بيروني هاي انديشه

 و علم، توسعه در ديگر شهرهاي و بغداد در اسالمي جامعه دل در شده تربيت عالمان علمي هاي خالقيت و

 غيره و نجوم و رياضي و طبيعي علوم به دين هاي نگره علم، در پژوهش شهايرو در تحقيق و تقليد همچنين

 است چيزي اسالمي، تمدن در علم توليد فرايند. است آمده پديد اسالمي تمدن در ديگر مسائل از بسياري و

 .کنيممي ياد مختلف مراحل در علم گردش عنوان با آن از ما که

 .است شده متوقف آنجا در و آمده اينقطه تا که است فرايندي اين

 فرهنگ يتاريخ تجربه و ديني تفکر که اين و شده تکيه ديني فرهنگ در تفکر امتناع روي اخير سالهاي در

. است تهنگرف قرار علم و تفکر طبيعي مسير در گاه هيچ و بوده ممتنع امري تفکر که دارد آن از نشان ديني

 به طمربو هاي دشواري روي هر به اما شده طرح سياسي زيادي رمقدا به هاديدگاه قبيل اين گفت بايد گرچه

 .است نبوده کم علم توليد حوزه

 کار اين براي. بپردازيم اسالمي تمدن در انديشگي حوزه شناسي آسيب به بايد ما باره اين در بررسي براي

 مورد آنجا در را معل مفهوم سرنوشت و کرده انتخاب علوم مختلف هاي رشته در را مهم اثر تعدادي بايد

 مدنت توسعه و بازسازي و اختراع پايه که را اسالمي تمدن در موجود دانشي هايتجربه و دهيم قرار ارزيابي

 .کنيم مرور است، اسالمي

 و لمع تعريف از بحث که است اين شود بحث بايد آنچه اما است، بوده ارجمند بسيار اسالمي تمدن در علم

 دقيق يمتقس علمي، هايگزاره نادرستي و درستي تبيين چگونگي اخروي، يا است يدنيو که علم نوع دانايي،

 هاي روش علم، مفهوم از تلقي نوع کلي طور به و علمي مختلف هايگرايش در ويژه ابعاد به توجه علوم،

 يگرد ئلمسا از بسياري و بيهوده و خرافي هايدانايي رسوخ تئوريک، کامال ايحوزه در دانايي ارزش دانايي،

 .است دست اين از

 شپي از رهايي و تفکر آزادي و علمي خالص نگاه داشتن انديشگي، و علم مفهوم حوزه در ديگر مهم مسأله

 گرفتار که يمکن قبول بايد باشيم علم از اينقطه هر در که است طبيعي. هاستپارادايم حصار شکستن و فرضها

 از خشيب غرب. باشيم پيشرفت به رو ما که است اين است مهم آنچه اما هستيم نمايي واقع در نسبيت نوعي

 در تدرياف را آن ناکارآمدي وقتي ،(نمود توليد را مشکالتي آن کنار و) کرد حل پوزيتيويسم با را مشکل

 هر از انتقاد. کرد عوض پاراديم نظريه با هم را آن نهايت در و رفت پوپر نظريه سمت به تجربي علوم حوزه
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 رکتح است مهم آنچه بلکه نيست آنها مطلق کارآيي عدم معناي به علم توليد چرخه در نظريات ناي از کدام

 .است تمدن يک گستره در علم پيشرفت رو

 هک بوده اياندازه به تنها اسالمي تمدن در علمي خلوص نسبت اما بوده مطرح هم اسالمي تمدن در امر اين

 دمحدو بيشتر معلومات به را ما دسترسي که چنان رسانده دموجو معلومات از شده تعريف حجمي به را ما

 .است کرده

 فتوق که است اين آن، از بحث و انحطاط ديد زاويه از اسالمي تمدن در علم گردش باره در ما اصلي پرسش

 انندم انساني علوم نيز و طب حتي و نجوم و پزشکي و شيمي و فيزيک از اعم تجربي علوم در ما درجازدن و

 ديدج کشفيات نتوانستيم و مانديم نقطه يک در ما چرااست؟ بوده دليل چه به آن مانند و جغرافيا و ختاري

 اشتيمد اختيار در ديگر نقاط و هندي و يونان علوم از مهمي هايدستمايه که است آن رغم به اين باشيم؟ داشته

 هن آن از پس و شديم متوقف نقطه يک در حال، اين با و ايمداشته هم هاييخالقيت موارد از بسياري در و

 هايراه ودنگش و علم توليد در هاچهارچوب نقادي امکان عدم مهم بحث. رفتيم پس که نداشتيم پيشرفتي تنها

 .کند خارج قبلي هاي فرض پيش تنگ حصار از را دانش يک باشد توانسته که است جديدي

. ليخيا اندازه چه تا و است واقعي ما معلومات اندازه چه تا «طب» دانش در نمونه براي که کنيم بررسي بايد

 باره در بايد بررسي همين. است کدام رشد، مانع و بوده آنها روي ما پزشکي دانش که خطايي بنيادهاي

 دانش تپيشرف در کور نقاط تا گيرد صورت علوم تک تک و شناسي زيست جغرافيايي، تاريخي، معلومات

 هايآگاهي کنار در) را خرافي معارف از ايمجموعه ما سلف وقتي که است روشن. شود روشن ما ميان در

 عنوان به آنچه کردند،مي آن ترويج مصروف را خويش عمر از متمادي سالهاي و دانستندمي علم( جدي

 .نبود مکررات تکرار سردرگمي، جز ميآمد بدست علم گردش

 لوم،ع حوزه خلط بر عالوه اما است، گرفته صورت آنها روشهاي و علوم تقسيم زمين در هاييتالش که اين با

 .است هشد علم توليد در اغتشاش سبب مسأله همين و درآميخته يکديگر با نيز کدام هر در پژوهش روشهاي

 و غيرواقعي کداميک و اصيل و واقعي معلومات از بخش کدام که هست کهن متون در نظر اختالف اين دقيقا

 رشته، نفال در معلومات از بخش فالن کردندمي تأکيد که بودند افرادي موارد، اين از بسياري در. است خرافي

 مطرح جريان يک عنوان به آنها افکار و بودند محدود بسيار افراد اين که جاست اين مشکل اما است، پايه بي

 دهدمي توضيح رسما ،تاريخ دانش باره در و است استاد تاريخي، نقادي در اندلسي حزم ابن مثال، براي. نبود

 مراتب هرسال به بنگريد] است، اساس بي و ساختگي و خرافي يک کدام و درست اقوام تاريخ هايبخش کدام
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 در متأسفانه اما[ 10 ـ 11 ص ،1591 قاهره عباس، احسان تصحيح حزم، ابن رسائل در شده چاپ العلوم،

 .بديانمي ورود فکر اين است، مردمي و عمومي که ديگر منابع

 چه رد و کجا در معرفتي اشکاالت قبيل اين ايمداشته که معارفي مجموعه در که است اين پرسش اينجا در

 است؟ داشته تأثير ما علمي کشفيات در توقف ايجاد در اندازه چه و بوده سطحي

 هب ار پيشرفت سمت به خروج راه و شده متوقف فکري دستگاه چهار در ما دانش که شود مي گفته وقتي

 ارسطويي، فيزيک دستگاه چهار. شويم واقف مطلب اين نادرستي و درستي از دقيقا بايد بوده، بسته ما سوي

 بسيار. است بوده حاکم ما معلومات و معارف بر جابري شيمي و جالينوسي و بقراطي طب بطلميوسي، هيئت

 کرديممي يهودهب تالش طال به فلزات يرتغي براي و دانستيممي کيميا را شيمي سالها ما که همين گفت، بايد ساده

 تپيشرف مسير در ما مهم هايبست بن از يکي آورديم،مي غريبه علوم ضمن را آن حتي و داديم،مي حل راه و

 .باشد داشته ما تمدن در کلي تأثير توانست مي که است مهم دانش اين

 ماهيت ،علم به مربوط فلسفي هايبحث. تاس توجه مورد زاويه چندين از ما ميان در علم مسأله ترتيب بدين

 در دقت اندازه و واقع انعکاس کيفيت حصولي، و حضوري علم به آن تقسيمات وجود، از نوعي عنوان به آن

 کنار رد. است بوده مطرح هم اسالمي فلسفه در شناسي معرفت در که ديگر مسائل از بسياري و نمايي واقع

 اثبات رد کدام هر که ديگر مسائل از بسياري و پيشين معلوماتي و ذهني يفرضهاپيش آن، انواع استدالل، آن،

 است حالي در اين. داشت داشته را خود ويژه مسير اسالمي تمدن در دارد زيادي اهميت آن نقد يا گزاره يک

 نايياعت بي آن به ما که حالي در گرفته قرار تأمل و توجه مورد قرنهاست غربي فلسفه در علم مبحث که

 قدر آن ما براي دارند، پوزيتيويسم به نمونه براي هاغربي خود که انتقاداتي گاهي که آن شگفت. ايمکرده

 ينا به جدي توجه اخير هاي سال در البته. اندرفته باطل راه آنها همه گويي کنيممي تصور که است جذاب

 .ايمداشته هنرمنوتيک مباحث و زباني فلسفه و علم فلسفه از جنبه

 آن نمايي عواق و علم حوزه به مربوط مختلف مسائل ميان تفکيکي بايد الزاما شناسي، معرفت مباحث ميان در

 در و کرديم توقف ما دليل چه به و چرا شود معلوم تا گيرد صورت علم مفهوم از اسالمي تمدن تلقي نيز و

 .مانديم باقي دانش از محدودي سطح

 در «دانش و علم» مفهوم اطراف در که مشکالتي از بحث عبارتي به يا ما، ميان در علم مسأله از تبيين اين

 طالعهم دقت به بايد کند، عمل اشاصلي رسالت به بتواند علم که است شده آن از مانع و داشته وجود ما ميان

 قمنط دايره در ما که حالي در و کرده توجه مسأله به ما از ترجدي بسيار غرب فلسفه زمينه، اين در. شود
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 يرو را همتش تمام غرب، فلسفه مانديم، توجه، قابل برهان تنها عنوان به را «قياس» همه از بيش و قديم

 .است کرده متمرکز شناسي معرفت بحث

 و اهميت و کرده مطرح پرسش تعدادي قالب در را آن بتوانيم که شودمي روشن بهتر وقتي بحث اين

 .دهيم نشان را فهم و درک مختلف مراحل در موجود هايتفاوت

 :از عبارتند هاپرسش اين از برخي

 چيست؟ مسلمانان ميان در علم تعريف

 است؟ شرايطي چه تحت و اندازه چه علم نمايي واقع

 است؟ مؤثر علم پيشرفت چرخه شدن کند در اندازه چه ذهني هاي فرض پيش

 ؟دارد دانايي تحصيل چگونگي روي تأثيري چه اخروي و دنيوي علوم به آن تقسيمات و علم از تلقي

 تهدانس حقيقي علم يک کدام بوده، اندازه چه علمي ارزش لحاظ به علمي هر جايگاه علوم، تقسيمات ميان در

 مجازي؟ يک کدام و شده مي

 دارد؟ علم پيشرفت روي تأثيري چه علم در استقراء و برهان و قياس از مختلف هاي روش

 است؟ مؤثر اندازه چه آن به بخشي ميتعمو در جامعه در علم به گذاري ارج

 دارد؟ شرقي غربي صورت به بندي منطقه علم آيا است؟ ايدئولوژيک و ديني باورها تابع علم آيا

 است؟ متفاوت علمي درک لحاظ به مختلف ادوار در بشر فهم آيا

 د؟گذار مي تأثير آن توان و قدرت و دانش مفهوم چگونگي در عالم، به کردن نگاه رمزي آيا

 در معل توليد فرايند در تأثيري چه اخالقي و علم رابطه ودين، علم رابطه تعهد، و مسؤوليت و علم رابطه

 است؟ داشته مسلمانان جامعه

 است؟ بوده کجا تا داشته رواج مسلمانان ميان در که دانشي و معلومات و معارف در خرافه حدود

 اشتهد اسالمي تمدن در علم بعدي گفتمانهاي بر تسلط دازهان چه يوناني، مثال گذشته معلومات و هادانسته

 .است
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 و درش موانع آنها، تطور مختلف، علوم در دقيق بررسي يک بر عالوه که است اين است مهم آنچه اکنون... و

 هب آنها ؤلفانم کلي نگاه دريابيم تا که باشيم داشته المعارفي دايرة و عمومي آثار بر مروري بايد آنها، گسترش

 انشد مفهوم و علم به نگاه نوع يعني زاويه اين از که ايمکرده انتخاب را اينمونه اينجا در. است چگونه علوم

 .است تأمل محل

 که يکتاب شد، خواهد مطرح بحث مورد کتاب در شده مطرح مباحث ترتيب به شده ياد مسائل مقاله، اين در

 و حقيقت تقريب، تحقيق، علم، باره در را خود هاياهديدگ و کرده عنوان را مطلبي فصلي و صفحه هر در

 .شودمي تکرار پراکنده صورت به اثبات و انکار نامعتبر، و معتبر جزافه، و خرافه مجاز،

 علم مفهوم و طوسي المخلوقات عجايب

 نوشته 931 ـ 991 سالهاي ميان را آن که طوسي احمد بن محمود بن محمد از است اثري المخلوقات عجايب

 از ياويژه معرفت کندمي تالش که دانشي است، نگاري عجايب ادبيات چهارچوب در فارسي اثر اين. است

 ندمان حاضر کتاب که گفت بايد حال اين با. دهد ارائه است نامتعارف و «عجيب» آن وجودي شکل که آنچه

 يک....  و قزويني، قاتالمخلو عجايب يا طبري حاسب الغرائب تحفة نظير نگاري، عجايب رشته آثار غالب

 ينا واقع به. هست هم زمان آن رايج و جاري علوم کليات شناخت در المعارفي دايرة عبارتي به يا علمي اثر

 اثري باشند، جغرافي يا نجوم طب، مانند مشخص دانش يک در اثري که آن از بيش و نيستند هم کم که آثار

 اسي،شن حيوان از اعم زمينه، هر در را عالم عجايب کنندمي تالش آثار اين مؤلفان. انددانشي چند و جانبه چند

 بحار، ر،قم و شمس عجايب به نگاه اين در البته. کنند معرفي اجمال به و فهرست جهانشناسي شناسي، گياه

 .دارند ويژه توجه ديگر موضوعات از بسياري و قبور جواهر، جبال،

 هب اما بودند، شيعه و معتزله ميان در که است خردورزاني و گرايان عقل کار معموال مباحث، اين به عالقه

 که ناي با نويسنده که استثناءهاست از حاضر کتاب. شدمي يافت آنها از اينمونه حديث اهل ميان در ندرت

 ونيبير و جاحظ مانند مستقل حکماي و متفکران بسان اما است، فالسفه و حکما ضد و سني و حديث اهل

 نسانا تفاوت در که همين. است آورده روي نگارش سبک يا دانش اين به ديگر، بسياري و ياصفهان راغب و

 في» عنوان با هم فصلي که چنان. است جالب[ 138 ص] «تقوي و است عقل به آدمي فضيلت: »گويد بهائم با

 زا مقصودش و کرده بحث محسوسات بر عقل شرف باره در فصل، اين در[. 131 ص] دارد«العقل شرف

 نهآي يک مثل زمين، روي يعني اينجا از خورشيد. نيست آن درک به قادر حس که است مسائلي درک عقل،

 .باشد بزرگتر زمين از بارها بايد که کند مي درک عقل اما است، کوچک
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 طبيعي. کرد خواهيم مرور مقاله اين ادامه در که دارد فالسفه به حمالتي کتاب، جاي جاي در حال، اين با

 ريحيص مطلب قرآن در اگر کم، دست و نيست پذيرفته آدمي براي مطلق عقل متدينين، ميان در که است

 خواهد عقل دايره بودن تنگ از ناشي را بودن درک قابل غير متدين يک نکند، درک را آن عقل که باشد

 نچو اما. نکردي حکايت اين آفريدگار نبودي، جن اگر: »گويد جن باره در ما نويسنده که اين کما دانست،

 و. «کندمي رد را قران و نيست خود کي پندارد نبيند، يا نرسد بدان آنچه و کند نگه خود تنگ عقل در مرد

 [.119 ص. ]«داشت بايد ايمان هست، جني گفت چون آفريدگار کي است آن مقصود» که اين

 دهش تأليف بعد به چهارم ايه قرن در فارسي و عربي به نگاري عجايب کتابهاي دست اين از نمونه چندين

 .است دهش تر فربه و تنومندتر مرور به و شده نوشته پيشين آثار از اقتباس با معموال پسين آثار. است

 سياحت عالم در که آن بدون خوانندگان، که آورد فراهم اثري تا است آن کتاب، اين در طوسي آشکار هدف

 آشنايي، اين. شوند آشنا طبيعت و جهان شناخت باب رد عمومي معارف نيز و آن عجايب با باشند، کرده

 لهيا صنع در تأمل و تفکر تا بود آن براي بود، اسالمي ميانه قرون در علم کسب از که هدفي همان مطابق

 و دانند تعالي باري صنع و خوانند را آن تا الموجودات غرايب و المخلوقات عجايب کرديم نام را آن: »کنند

 .«کنند تفکر

 ناسانه،جهانش اثر اين نگارش از هدف که يابيممي در موارد از بسياري در کم دست شويم، مي کتاب وارد يوقت

 گويند مي حديث اهل که است آنها، درست وي، نظر به که آرايي است، باب اين در اقوام مختلف آراء نقل

 .داد تن حکما اقوال به يدبا صورت آن در که نباشد حديثي که آن مگر. دارد وجود آن بر دال خبري و

 ي،اختالف موارد ويژه به هابخش از برخي از اما شده، ديده تدارک عالم عجايب شرح براي کتاب که آن رغم به

 ار کتاب اين ما: »نويسد مي جايي در لذا. کند بيان را مختلف آراء خواهدمي وي که آيد مي دست به چنين

 [.11 ص. ]«دارند مذهب چه گروهي هر کي شود معلوم ترا تا نما گيتي جام کرديم نام

 اظهارات است، «المعارف دايرة» آمد گفته که چنان و شودمي عرضه کتاب اين در که«معارفي» مجموعه

 «اخبار» عنوان به که است مطالبي و شده ياد منجم و فيلسوف و حکيم عنوان به آنان از که است دانشمنداني

 منعکس و ايام آن در استفاده پر آثار بايد که کرده ياد هم را خود منابع اردمو از برخي در وي. شودمي نقل

 .باشد دوره آن در دانشي ـ عمومي معارف کننده
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 دانش تعظيم

 کررم قرآن در که دعوتي است، الهي صنع در تفکر تقويت هدف به کتاب اين آمده، مقدمه در آنچه اساس بر

 بگذريم، که اين از. است شده توصيه و مطرح حيوانات برخي و موجودات و زمين و آسمان شناخت در

 آگاهي که است هندي حکيمان با اسکندر برخورد گرفته قرار نويسنده توجه مورد که عجيبي نکته نخستين

 رادها اسکندر. است جالب آمده داستان اين در که مقدماتي. است شده آنان علم شيفته اسکندر و دارند زيادي

 داده، يحترج هند گرفتن بر را عالمان آن ارسال فرستند، مي اسکندر نزد حکيم دو وقتي اما دارد را هند تسخير

 .«شد زياد هاحرمت اسکندر پيش را حکما» تا شد سبب آنان دانش و آگاهي. شودمي مندبهره آنان دانش از

 [.1 ص]

 ميشهه» که اين و. «کرد نبايد معل به مگر مباهات» که اين و است علم تعظيم در باز فصل اين بعدي نکات

 آنک رعيت از کردي، رحلت دنيا از ملکي چون تا اندگرفته دانش به مملکت و اند بوده مقدم حکما و علما

 به کردي امتحان سال هر را عامالن مروان، بن وعبدالملک[. »5 ص. ]«سپردندي وي به مملکت بودي داناتر

 و[. 10 ص. ]«کردي معزول يافتي جاهل کي آن و بيفزودي او يتوال در بودي داناتر کي هر علمي، سؤالهاي

[. 11 ص] «دارد احترامي را حکما سخن و نکند استهانت کتاب به عاقل: »کتاب حرمت در حکايت دو از پس

 به اندوست و گزيدند حکمت دنيا از علما» که آن نتيجه و دهد مي رخ آن در شگفتي که ديگر داستاني باز و

 اين ما» که آن گواه و است کتاب مقدمات اينها[. 11ص. ] «کردند مقهور علم به را دشمنان و داندوختن علم

 نظر از[. 11 ص] «سياحان و جواالن از شنيديم آنچ و مسطور ها کتب در ديديم آنچ کرديم جمع را کتاب

 که ندک مي نقل نهاآ از را مطالبي صرفا وي و نيست چنين ديگر برخي اما است، «معتبر» منابع از برخي وي

 سيمرغ جمله از عالم شگفت مرغان باره در اخباري مثال. کند تلقي درست را آنها که اين نه باشد، آورده

 همطالع معتبر کتابهاي در کي نادر و غريب مرغان در...  آمد گفته مقدار اين: »نويسدمي نهايت در و دهدمي

 چيست، باره اين در معتبر کتاب يک معيارهاي و است ديدي چه با معتبر که اين اما[ 918 ص] «ايمکرده

 .دهدنمي دست به توضيحي

 علمي اعتبار لحاظ به معلومات انواع

 ظرن از است، عالم هايشگفتي باره در نوعا که را کتاب اين در شده ارائه معلومات کتاب آغاز در نويسنده

 .گزيندمي بر نامي کدام هر رايب و کندمي تقسيم دسته پنج به اعتبار درجه و قسم و صحت

 .«ظاهر» است ظاهر و نبايد شاهدي را آن کي است آن بعضي: الف
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 و روم طلسمهاي چنانک کردن توان حاصل دراز روزگار به و افتد حاجت ببرهان کي آنست بعضي: ب

 «بعيد. »اندلس

 «صدق» است محسوس يا است ناطق بدان قرآن کي آنست بعضي: ج

 «معروف. »کتبها در بود متواتر آن ذکر کي بود شگفتي از بعضي: د

 است دروغ کي گفتن توان و قاطع نديدم برهاني آن بر و سياحان از شنيدم که هاعجايب از بعضي:  هـ

 .«شبهت»

 ارانک کي زيرا: »است نکرده انکار و آورده حال اين با و است گفته شبهت چرا که افزايدمي اخير، مورد در

 آنچه هر که معنا اين به داد، را مطلبي هر درستي امکان بايد که اين[. 13 ص. ]«است شوم خصلتي کردن

 در .مطلب يک باره در نوشتارها و گفتارها همه ارائه جواز براي است ايپايه باشد، درست بسا شده، اظهار

 .«کنندمي تفکر آفريدگار صنع در» تا ست ا نوشته اسالم اهل براي را کتاب اين که دارد تأکيد باز اينجا

 روشي چه از ما جهانشناسي امر در که اين مثال براي. دارد پي در را مهمي هاينکته اقسام اين آميختن در

 ديني الاقو به جهانشناسي، باره در معمول روشهاي از پيروي به طوسي آياکرد؟ خواهيم استفاده معرفت براي

 رآنق از که زماني آيا ؟گذارد مي اسرائيلي مرويات و حاديثا و اخبار و قرآن بين تفاوتي آيا دارد؟ توجه هم

 ؟داندمي ديني را چيزي چه واقع، در رايج؟ هاي برداشت به يا دارد کار قرآني مصرحات به آورد،مي اينکته

 «حکما اقاويل» با «ديني خبر» تعارض

 باسع ابن از اخباري است، علوي اجرام عجايب بيان و شرح که بخش نخستين در علم، مقام ستايش از پس

 مطالبي االحبار کعب از مورد نه کم دست کتاب اين در. 81 ـ88 ص] آورده االحبار کعب و سالم بن عبداهلل و

 «بعجاي» مصداق يعني شگفت جهاشناسي نوعي که را آنها خود مشي اساس بر و[ است آمده جهانشناسي در

 طبيعت، و هانج شناخت باره در علمي مطالب از برخي که شيمبا داشته توجه بايد. کندمي قبول به تلقي است،

 بن عبداهلل و عباس بن عبداهلل و االحبار کعب مانند اسالم به منسوبين از برخي اقاويل و احاديث قرآن، در

 هک حکماست اقاويل نقلها، آن برابر. است حجت ما نويسنده مانند کساني براي که هست ديگران و سالم

 نويسنده. گرفت قرار مسلمانان اختيار در دوم قرن از که است هندي و يوناني حکماي هايتهگف از مجموعه

 و: »دارد توجه کامال را «حکيمان سخن» با «خبر» تعارض و داندمي سنت اهل باورهاي به مقيد را خود ما

 و کنند عقل بر سقيا و نکنند قبول هيچ معاني اين از شمرند،مي حکما جمله از را خود کي جماعت بدانک

 روايات نوع از روايتي مقصودش[ 89 ـ 81 ص« ] گنجد؟ چون صوَري در آخرينان و اولينان جانهاي گويند
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 منشأ صور همين و. گاو و کرکس شير، آدمي، صورت بر بيافريد ملک چهار خداوند گويد که است اسرائيلي

 .است بعدي مخلوقات

 يک است خبر در: »ندارند ايمان آن به زنادقه که گويد الفاصلهب و کند مي نقل خبري که آن ديگر نمونه و

. بشهن شخصي نام يکي هر بر. برگي آن بر جانوري هر عدد به درختي، وي پيش و است استاده الموت ملک

 رمقدا اين: »نويسدمي سپس. «دهد جان مرد افتد، فرو برگ زند، آن بر دارد، اي حربه گردد، زرد برگ گه هر

 است، اسالم اهل امام قرآن و است ناطق بدان قرآن آنک حکم به ما و ندارند ايمان بدين زنادقه و آمد گفته

 در: »گفت مطلب همين ابتداي در که است حالي در اين[. 83 ص. ]«باشيم قرآن تابع و نکنيم اعتماد بدان جز

 .است نيامده قرآن در چيزي چنين. «است آمده خبر

 و «گويدمي عقل آنچه» با «آمده خبر در آنچه» نخست. گيرندمي قرار هم برابر سطح دو در چيز دو اينجا در

 ينا ذهني هايچالش از باشد، سطح هر در تعارض اين. «گويند زنادقه آنچه» برابر «گويد مي دين آنچه» ديگر

 مرتبه ود بر آن و روحانيان صفت در بابي کنيم ياد ازين بعد ما» که دارد تأکيد وي. است معلومات گزارشگر

 روحانيان باره در سپس. «باشي دريافته دو هر تا حکما اقاويل از دوم مرتبه و اخبار و کتاب از اول مرتبه: است

 و. اختصار به حديث اهل مذهب از آمد گفته مقدار اين: »گويد نهايت در و آورده رواياتي مجردات همان يا

 [85 ص. ]«نباشي خبر بي تا ايشان مواضع مالئکه در سلف حکماء اقاويل کنيم ياد ما

 ديني اخبار و حکما اقاويل ميان در معلق آسماني اجرام باره در باورها

 تدرس را آنها که ديني شبه و ديني متون به وفادار هم و حکماست آراء نقل شيفته هم عجايب، نويسنده

 ذهبم بدانک. »دارد ديگري بر کيي ترجيح براي هم قضاوتي گاه و کرده مقايسه آنها ميان نهايت،. داندمي

 ذهبم و» «نيست آفريدگار جز باقي و آفريد فنا بهر از عاليه اجرام و افالک و قطبها کي آنست سنت اهل

 [.11 ص] است روشن آن تکليف و است ديني مسأله اينجا تا. «اندباقي افالک و ماليکه کي آنست دهريان

 وبجن و شمال قطب باره در که مطالبي به دارد، بهشت جايگاه عنوان به چهارم آسمان باره در که بخشي در

 در لکيف صور از برخي و قطب به کردن نگاه با مرتبط که را پزشکي آراء از مشتي و کرده اشاره شده گفته

 اصخو بيشتر و. »«فلکي صور کتاب» و «بابل کتاب» از هم آن کند،مي نقل است امراض از آدمي بهبودي

 [.10 ـ 85 ص] «است چشم شفاي شمالي قطب

 بر ستروحاني قطب بر» مثال شگفت هاي شکل با مجرداتي يعني روحانيان وجود باره در را عجايبي اينجا در

 «دارد دراز گردن...  مانند سروي است ملکي قاف کوه بر گويند» يا و «دارد شير دست دو و آدمي صورت
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 ص. ]«نبود قاطع برهاني و نباشد وقوف ين بر کي ـ لراويا علي العهدة و ـ آمد گفته مقدار اين: افزايدمي

11.] 

 اشکالي نجومي احکام اين وي نظر از. است جذاب هايبحث از يکي نجومي احکام و نجوم باره در بحث اما

 مطالب. «کواکب تأثير به نه کنند اضافت تعالي آفريدگار به احکام و نکنند حکمي خود از کي مادام» ندارد،

 بر گويند» که اين اما ندارد، مشکلي ماه و سال عدد و آفتاب بروج و قمر منازل و البروج منطقه باره در حکما

 صورت بر بعضي... و الجاثي و جوزا چنانک اند،آدمي صورت بر بعضي...  اندصورت هشت و چهل قطبها

. «ندگوي تقريب به ها رتصو اما هست کواکب اين. است ظنيات جمله اين....  و ثور و حمل چنانک اندحيوان

 [.11 ص]

 .ودش مي مطرح آسمان بروج باره در حکما اظهارات باره در وي معرفتي نگاه در ظنيات مفهوم ترتيب بدين

 اين خپاس کند؟مي وارد ايراد آنان به چرا پس گويند، تقريب به صورت حکما اگر که است اين پرسش يک

 بحکم: »افزايدمي دهد،مي فلکي صور باره در تفصيلي اطالعات که زماني. يابيممي بعد صفحه دو را پرسش

 يک بود، آثم کند حيواني صورت چون آدمي پس مخلوق، کار نه است آفريدگار کار انشا و تصوير که آن

 کي نرسد را کس است، آفريدگار صورتها محرک چون دادن، تواند حرکات کي بود آن اليق کردن صورت

 [.13 ص] «شود مأخوذ و آثم کند اگر و کند صورت

 تعبير هک دارد هندي و يوناني منشأ گاه شده، گفته افالک و آسمانها وضعيت چگونگي تفسير باره در آنچه

 اسالمي خبري منشأ گاهي. است آن به اشاره شود،مي نقل ايشان از آنچه و «وطبايعيان» و «منجمان» «حکما»

 قرآن آيات به اشاراتي هم گاهي و دارد، يهودي منشأ باشد، يو اصحاب و االحبار کعب از اگر هم آن که دارد

 بعضيو. »دارد ساختگي کامال رنگ ديگر اين که است «خوانان قصه» سخن نويسنده قول به هم بخشي. است

. «جنس اين از شمرندمي و ياقوت، از سيم سيم، از دويم آفريد، زر از اول آسمان گويند مقلده گويان قصه از

 [.13 ص]

 بن عبداهلل اما «گرددمي خويش قطب بر فلک هفت» است گفته که آورده االحبار کعب از هم خبري اينجا در

 فتگ آفريدگار آنچ: »گفت است، جهودي هنوز که دهدمي نشان حرفها اين که اين به او کردن متهم با عباس

 [.11 ص. ]«بِنَگردد جاي از تا دارم من زمينها و آسمانها کي... 

 جمله از و آورده افالک باب در آنان از سخني. ندارد مؤلف نزد چنداني اعتبار ايشان سخن گويي وانهند اما

 .«مربع و مثلث از بود ترايمن کسر آفات از مدور و شکل مدور و گردند همه سماوي اجرام گويند» که اين
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 هن قياس، راه از و قاصر تيهم از شد حاصل را ايشان خذالن اين و: »کند مي حکم چنين آنان باره در سپس

 [.15 ص. ]«باهر حجتي و ناطق کتابي از

 مستند، گرا خصوص به دو، اين تعريف اما. «ظاهر حجتي يا باشد ناطق کتابي يا» بايد افالک باره در بنابرين

 .گفت سخن ظاهر حجت از تواننمي قرآن، آيات نه باشد خبر

 قبول بينندمي فلک از چشمشان تنگ دايره در را نچهآ که هاست «دهري» با طوسي سخن روي ادامه، در

 هر که است لفي و پشه داستان فلک، و ما داستان که اين تصوير بعدهم. بينندنمي را«آفرين فلک» اما کنند،مي

 يک» مانده غافل اين از هم دهري. کردند وصفي و ديدند را فيل از ايگوشه و نشستند جايي هاپشه از کدام

 هزار هفده و گرددمي آن در آفتاب کي که است اين يکي آفريد، عالم هزار هفده...  العالمين بر آفريگار

 [.10 ص. ]«است عالم اين خارج

 آيا دارد؟ باوري چه هادهري و يهودي هاياخباري و هندي و يوناني حکماي اين ميان در اسالمي، متون اما

 تآنس اسالم اهل مذهب بدانک»جداست؟ اسالم اهل از اسالم آيا باشد؟ داشته افالک باره در خاصي باور بايد

 کساني[. 11 ص. ]«گرداند قهر به را وي کي هست خداي مدبر و است مقهور و مجبور و است جماد فلک که

 بودي حيوان فلک اگر» که است اين ما نويسنده استدالل اما دانند،مي زنده موجودي را فلک که هستند هم

 ستنده کساني هم «ترکستان» در. «افتادي حاجت سکون به را وي تا شدي حاصل سآمتي و يکاللت را وي.... 

 نظر به. «نگردد جدا وي از و است آفتاب معشوقه زهره گويند» هم کساني. «گويند معبود را مشتري» که

 نخذال اين ا ار ما کي خواهيممي آفريدگار از و گويند خرافات جنس اين از و»:است«خرافات» اينها نويسنده

 [.18 ص. ]«دارد نگه

 هاراظ آنچه اثبات براي راهي و است حدسي شده گفته زمين نيز و افالک عمر باره در آنچه که است روشن

: پذيرند فاني همه باشد، دراز افالک عمر ولو است، متدين که وي نظر از اما. است نداشته وجود بوده، شده

 [.11 ص. ]«ماندن خواهند باقي کي نداريم مسلم ليکن دارند دراز هايعمر کي داريم مسلم را معني اين ما»

 اراظه که آن بدون کرده، ياد آنها عادات و شگفت حيوانات از شده، غرايب و عجايب نقل به شروع پس زين

 و است، کرده درک را موسي حتي که شد مي يافت هند در حکيمي. نه يا است درست اينها که باشد نظري

 بيان آفتاب از هاييشگفتي سپس[. 11 ـ 19 ص. ]است گرفته را او اخبار و فرستاده وي دنبال را کسي مأمون

 .کندمي
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. است کوه دو کشمير و ترک حدود در: »دارد حکايات و نقلها اين از برخي ناصوابي به اشارتي گهگاه اين، با

 فتابآ هرگاه. خوانند بت سرخ را آن نهاده بتي ديگر، کوهي بر و خوانند بت خنگ را آن نهاده بتي يکي بر

 و ستا غريب حکايت اين اگرچه: »گويد حکايت اين باره در. «بخندند برآيد آفتاب چون و بگريند رود فرو

 [.91 ص. ]«بيافريند هاعجايب اين از آفتاب در کي نيست عجب آفريدگار قدرت از است، نظر آن صحت در

 و جنب به چيز همه تابدمي وقتي که نوري. است بوده بشر يبرا مهمي پرسش اين چيست؟ خورشيد ماهيت

 سپس و کند مي نقل آرائي باره اين در وي. شودمي ساکت و آرام جا همه رود مي وقتي و افتدمي جوش

 صورت زا دهد باز خبر کي نرسيد بدانجا کس هيچ اال و ظن به يا بود تقريب به يا بگويند همه اين: »گويد

 [.91 ص] «وي

 نجوم علم باني( ع) نبي يسادر

 علوم زا برخي بنيانگزاري به انبياء از برخي که است اين بوده نظر مد اسالم در علم تاريخ در که اي نکته

 گرايشي ياءانب به علوم از برخي دادن نسبت اصوال. دانستمي نجوم که اندگفته ادريس باره در. انديافته شهرت

 که ناي و کرده نقل آفتاب قرص ديدن به نبي ادريس عالقه از ايتيحک طوسي. است داشته وجود که است

 ادريس ملک، آن دعاي به باز گرفته، را ادريس جان الموت ملک راه در که برده آنجا ديدار به را او موکل ملک

 جومن علم کتاب افالک، به کردند رفع را وي آنک از پيش» که مهم نکته اين آنگاه. ماند افالک در و شده زنده

 کواکب صفت از بعضي. آموختند وي از نجوم و افالک علم و داشت شاگرد مرد هزار دويست و دادند را وي

 [.91 ص] «برفت وي با بود ادريس عهد در علم اين» که اين و[ 98 ص. ]«کنند نقل ايشان از افالک و

( باشد داشته يدبا يا) دارد الهي منشأ تجربي و طبيعي علوم آيا: کرد توجه بايد نکته دو به نقلها اين به توجه با

 مي اقعو مقبول و شده مي تلقي حجت عنوان به انتساب، لو و شد، نقل انبياء از چيزي اگر آيا که اين ديگر و

 ناختهش معتبر شده، مي نقل گذشتگان از علم حوزه در آنچه که است خاطر اين به دوم نکته اين است؟ شده

 علم شگستر جهتش يک گذشتگان، از نقل ديگر عبارت به. است کرده مي سد تغيير براي را راه و شده مي

 .است بوده علم از جلوگيري ديگرش جهت و معلومات و

 صوراتت اين از بخشي اينجا در نويسنده و است خورشيد با متفاوت قدري دارد، ماه از بشر که تصوراتي اما

 چون» .است خارج داند،مي باره اين در آنچه و امروزي بشر تصور دايره از و مفصل بسيار که کندمي بازگو را

 برخي. «افزايدمي رگها در خون و پشت آب و گرددمي زيادت حبوب مغزهاي امتالي در شودمي زيادت ماه

 چه نيست روشن که است واهي قدري به اينها از برخي. «بود ماه به درياها جزر و مد» که است راست هم

 و خوب فرزند و کند کمتر ضرري ماه امتالء در کند جماع چون مرد و»:است شده آن پيدايش منشأ چيزي
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 ص. ]«گردد سست گرده و آيد ضعيف فرزند و بکاهد تن کند، ماه محاق در جماع چون مرد و زايد، تمام

99.] 

 آفريدگار خواست يا کواکب تأثير

 که تاس اين بحث اين وجوه از ييک. است شدهمي مربوط دينداري بحث با آن تأثيرات و کواکب شگفتي

 تأثير به اعتقاد اب که معنا بدين خير؟ يا آيدمي پديد خللي او توحيد در آيا شود، کواکب تأثير به قائل کسي اگر

 نمي و است علم علم. است جالب اينجا در ما مؤلف تصور. است شده قائل خداوند براي شريکي کواکب،

 شدن افرک معناي به کواکب، تأثير به قول که کرد پيدا معضل اين حل ايبر فکري بايد. شد منکر را آن توان

 منکر را نآ کي نيست چيزي آن علم و نيست مختصر کواکب کار که بدان: »است مهم بسيار او عبارت. نيست

 ممستقي يرغ وقتي شود، مي گرم جا همه تابد،مي مستقيم وقتي آفتاب. است جالب زندمي که مثالي. «بودن توان

 گويند هالج از بعضي» که اين بنابرين،. است «علم» او تعبير به يا واقعيت يک اين. شودمي سرد هوا تابد، مي

 يک: »است اين هم آن کالمي دليل «خطاست شود، کافر گويد، تأثير را کواکب و آفتاب کي کس آن کي

 باشد راخي سخن به قائل کسي اگر. «آفريندمي خويش نفس به کواکب نه کي است آفريده آن در آفريدگار

 [.95 ص. ]«بود کفر گويد اين که آن»

 يعتشطب اولي که مشتري و مريخ و زهره و زحل طبيعت باره در منجمان ميان در رايج باورهاي از برخي سپس

 ده سکون و افزا علم چهارمي و انگيز حروب و قتال سومي انگيز، طرب و رطب دومي سرد، و است نحس

 را ثالم اين هم بعد. «نيست مسلم کردن حکم اين و داند آفريدگار معاني اين گوييم ما» که است کرده نقد را

 هب اگر اما. ماند شگفت در آن از زحل که لرزدمي خود بر چنان سرما در فقير برهنه درويش يک که زندمي

 شگفت در آن از هزهر کي آيد وي دل در خرمي چندان» «بخشند چند ديناري و دهند جامه» درويش همين

 که رسد چه نداريم آگاهي آنها از ما که پردازدمي نجوم باره در بشر دانش ضعف به آنگاه[. 95 ص. ]«ماند

 لعق از اين: »افزايد سپس و گويد زحل باره در را منجمان سخنان از مشتي حال اين با. بدانيم را آنها مزاج

 [.11 ص] «ديمکر ايراد اندگفته حکما آنک بهر از ما و دورست

 کهل است مردي حکما قول از مشتري صورت» که آن جمله از. اندگفته مطالبي هم مشتري باره در منجمان

: ويدگمي طوسي. اشتري و جاموسي و گاوي و اسپي وي زير در دارد تاجي سر بر نشسته زرين تخت بر

 جمع و حيوانات به را نيرات کنند مشابهت و رانند سخن جنس ازين صورکواکب در حکما از دارم عجب»

 ششم لکف به کي که اين بر تأکيد و «شد حاصل کجا از را ايشان علم اين و. اشتر و گاو و مشتري ميان کنند

 اندفتهگ آنچ ما و. »است مگسي چون مشتري، با مقايسه در غرب، تا شرق از حالي در ديدند را مشتري و رفتند
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 هم معني اين: »افزايد طوسي و آمده گفته هم مريخ باره در مطالب همين شبيه[. 18 ـ 11 ص] «کرديم ياد

 و گويد را اينها مانند عطارد و زهره باره در باز[. 18 ص] «بود کفتار و گرگ مريخ، فلک بر کي است محال

 و جواني هب را يکي و کنند مانند پيري به را کوکبي تا گويند خرافات چنين اين کي دارند روا چون و: »افزايد

 [.11ص. ]«زني به را يکي

 کهن روشهاي با حکيمانه هايداده از ايآميخته ستارگان، يا بروج باره در نجومي اطالعات معمول، طور به

 داده واناتحي يا آدميان زندگي به کواکب تشبيه در شگفت هايآگاهي نوعي آنها کنار در که است بطلميوسي

 اي ليلي است سحابي کي گويد منجم آنچه بدانک. »شودمي دآوريا و داندمي را اينها فرق طوسي. شودمي

 فلک رب کي نداريم مسلّم فالن، صورت بر است قتال گويد آنچ اما داريم، مسلم بادي، يا آتشي يا جنوبي

 سخن همين مانند طوسي[. 13 ص. ]«تحقيق به نه گويند تقريب طريق بر گويند آنچ و نبود پير و امرد صورت

 معوج رو،گران جنوبي، ليلي، منقلب، است شتوي جدي گويد آنچ منجم بدانک» که دارد الجَدْي باره در را

 بر هعنز و بز آنک بحکم نداريم، مسلم اعضا، گشوده بز، صورت بر ماده گويد آنچه اما داريم، مسلم الطلوع،

 [.11 ص. ]«نبود فلک

 شوديم گفته وقتي. است جالب خرافي و آورشگفت معلومات از برخي به رسيدن راه باره در طوسي پرسش

 عقل از دارم عجب: »پرسدمي وي! «پوشيده کهن جامه است پيري جدي، پس از اندآورده کتابي در» که

 صاع گويد آنچ و نو، يا است کهنه جامه کي را وي شد معلوم طريق بِچِه کسي نداند مقدار اين کي حکيمي

 [.11 ص. ]«زندمي کرا عصا بدين و دارد دست در وي کي ديد چون را عصا دست، در

 اي الکواکب صور عنوان به را اسمش گهگاه که وي دسترس در نجومي آثار در که است بوده مطالبي اينها

 تهخف امردي عقرب برج که است آورده الصور کتاب در و: »است داشته وجود وفور به آورده، الصور کتاب

 ار امرد اين... ملتحي يا است امرد وي که حکيم اين بديد چون» هک اين و «نهاده عقرب پهلوي بر سر است

 آمده طوسي انتقاد همين و حرفها همين نيز «دلو» باره در[. 11 ص] «بيدار يا است خفته کي بدانست چون

 .«کنند؟مي چه آب بدين و بود رسن و آب و چاه فلک بر کي نداريم مسلم: »است

 رن برجي گويند آنچ حکما بدانک: »است آمده بخش اين فصل خرينآ در طوسي انتقادات اين بندي جمع

 وهيک دست، در کلنگ است پيري صورت بر زحل گويند آنچ.... حقيقت به نه گويند مجاز به ماده، يا است

 آنچه و درآويخته، ديگر دست از بريده سري و کشيده تيغي مريغ گويند آنچ و. است منجمان جزافات کندمي

 هن است قرآن در نه سوداوي، موهومات است مجازي همه اين، امثال و کنار، بر بربطي است نيز زهره گويند
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 کتاب ات گفتيم ايشان قول از گفتيم کي را اين ما و: »گويدمي هم بعد. «آن قبول کردي واجب کي اخبار در

 .«نموديم باز اندخنديده عوام به کي فالسفه عقل رکاکت و نباشد خالي

 بسيار ت،اس حديثي اهل سني فرد يک که نويسنده براي آن جايگاه و کتاب اين در حکيم و وففيلس اصطالح

 بيلق اين با کرديم، مالحظه هانقادي در که آنچنان علمي، داليل به هم و مذهبي دليل به هم مؤلف. است منفي

 .ندارد موافقت نجوميات

 باشد؟ سرما و باران و ابر موجِد تواندمي کسي آيا

 و ب،عج باشد ابرها سردسير و ترکستان حدود در» که است اين خورده مؤلف گوش به که هاييگفتيش از

 نب اسماعيل از حکايتي هم بعد. «سرما انشاء و کنند سحاب انشاء آنجا رهبانان و باشد دعاوي آن در را ايشان

 اءانش کي نيست آدمي ستبد بدانک» است کرده ترديد اظهار مطلب اين از مؤلف. است آورده ساماني احمد

 اما» :کندمي حل دعا با را مطلب اينچيست؟ عجيب حکايت آن است، طور اين اگر. «کند سرما و سحاب

 بود مکنم: »اوست ديگر تحليل تر،شگفت اما «برآورد آن آفريدگار نهد، کارها بر همت آدمي کي نيست بديع

 ايندنم چنين و کنندانشاء دعوي آن، بوقت دانند آن اوقات رهبانان خيزد، بسيار سرما و ابرها حدود آن در کي

 [.11 ـ 19 ص. ]«کرديم انشاء ما کي

 چنين ديگر فراوان و عجيب ادعاي برابر ولي کند،مي ترديد مورد اين در چطور که است اين مشکل اما

 .«شود انرو سيل کي دآي باران چندان زند بانگي يکي آنجا اگر. است کوهي تبت در: »اين مثل ندارد؟ ترديدي

 نوع از وي يتلق اساسا يا کند؟مي پيدا مشکل «توحيد» مسأله با که است اين براي فقط اينجا در حساسيت آيا

 در را ماحک مطالب وي که گفت بايد کلي طور به شود؟مي اعتراضي چنين سبب مسأله اين فهم و استدالل

 مقدار اين: »گذاردمي باقي آنها در را ترديد عالمت اما کند،مي نقل نهرها و هاچشمه و درياها از عجايب باره

 را ام کي چند هر ايم،يافته کتابها در و ايمشنيده آنچ و حکما، گفتار از آمد گفته هاچشمه و نهرها عجايب

 [.118 ص. ]«کرديم نقل يافتيم آنچه. نبود قاطع برهاني برين

 ند،گويمي چيزي حکما. دارد مذهبي باورهاي با ارتباط وي، نظر از جهانشناسي کرديم، اشاره هم اين از پيش

 يک آنند بر سنت اهل بدانک: »کندمي آغاز چنين را عبارت زمين، خلقت باره در وي. ديگر چيز سنت اهل اما

 از زمين اصل و گشتمي کوه و شدمي منجمد و آب موج از کوهها و آفريد دريا کف از را زمين آفريدگار

 چگونه و دارد سنت اهل به ربطي چه باور، اين نيست روشن دقيقا[. 188 ص....« ]شد طين آنگه است حجر

 .خوردمي پيوند بهم ذهبي باورهاي با هامقياس اين با جهانشناسي
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 نقل ديده کتب در وي که معلوماتي و هادانسته است، جواهر و احجار و هاکوه از بحث که صفحات اين در

 ظرهاين اظهار بخش، همين در اما «کرديم نقل يافتيم معتبره کتب در آنچه» که کندمي دتأکي گاه و شودمي

 .دارد نظر مد را افراد شگفتي رفع در ويژه به مطالب درستي بر استدالل روش که دارد گهگاهي

 را يو که دارد حکما به نسبت وي شيفتگيروحيه همان از حکايت اين و کندمي تعظيم حکما برابر گاهي

 ليناسب قول از رخام حجر باره در مطالبي نقل از پس وي. دهدمي نشان متعصب سنت اهل ميان در استثنا يک

 :گويد

 دانسته کندراس نديم و تيانا اهل و ياشده آپولونيوس بليناس، باليناس، بالينوس، عنوان با او از که شخص اين]

 السيکک ميراث: کتاب در توانمي را آن فارسي رجمهت که صفحه دو در مانده، الخليقه سر عنوان با اثري شده

 با خود ديدار از وي گزارش، اين در. کرد مالحظه 813 ـ 811 صص( 1119 تهران،) روزنتاال فرانتز اسالم،

 داده وا به( طلسمات) االشياء خواص علم و آفرينش اسرار باره در کتابي که کندمي ياد زمين زير در پيري

. امکرده بسياري معجزات و تعويذها و «امشده نامور اي فرزانه» اثر اين آوردن بدست اب که گويد وي. است

 شده تهنگريس او به احترام ديده با و شده نقل مطالبي وي از بارها و بارها عجايب کتاب در که است گفتني

 با وي از مکرر هم( 981 ،159 ،111 ،119: مثال براي( )1551 دارصادر، بيروت،) قزويني البالد آثار در. است

 ـ 818 ص ،91 ج) بحار در هم مجلسي مرحوم. است شده ياد الطلسمات صاحب يا حکيم بليناس عنوان

 .[است کرده نقل مطالبي وي االشياء علل کتاب از صفحه چندين(. 811

 ستهدبي کوزه ديگر دست در و چوبي دست در مردي صورت آن بر چهارشنبه روز کنند نگيني رخام از اگر

 وي از فراموشي دارد خاتم اين که هر....  خروسي او بر شاخي او سر بر و استاده بود بال دو را صورت اين و

 روسيخ و کردن صورتي کي نباشد اين قابل عقل اگرچه کرديم، ياد خاتم چند اين ما: گويدمي سپس. «برود

 ودخ از ترعالم را حکما آنک حکم به اما ،آن در بينمنمي فايدتي وجهي هيچ از و ندارد معني هيچ وي سر بر

 پايان در[. 119 ص. ]«کرديم ايراد نوشته، و بودند گفته چنانک و نديديم روا ايشان بقول استخفاف دانيممي

 را سخن همين مشابه شود،مي ساخته جواهر آن از که است هاييخاتم و احجار باره در که هم ديگر بخشي

 تعالي دگارآفري و کرديم ايراد ما کتب، در يافتيم آنچه آمد، گفته حکما قول از تمام باب اين» که کندمي تکرار

 [.191 ص] «احوال جمله حال به و آن بحال داناتر تقدس و

 جغرافيا حوزه در افسانه نقد

 بويژه. شهري هم و طبيعي جغرافياي هم. جغرافياست کتاب، اين در موجود هايآگاهي از مهمي بخش

 عجايب و داده ارائه دنيا مهم شهرهاي از باييالف فهرستي

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1392 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1392
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 قم در پژوهش هاي دشواري

 جعفريان رسول: نويسنده

 1158/  03/  13: سايت روي انتشار تاريخ

 

 يتسا با قبل چندي که راهکارهاست و ها دشواري قم، علميه حوزه در پژوهش باره در زير گفتگوي: خالصه

 .شود مي عزيز خوانندگان تقديم آمده سايت آن در آنچه عين و شده انجام شفقنا

 ماندگي قبع و ايران در پژوهش نحوه از انتقاد با تاريخ، برجسته پژوهشگر و تهران دانشگاه تاريخ گروه استاد

 بياتاد که گفت و کرد تاکيد مسايل به عالمانه پرداختن ضرورت بر ها کتابخانه و علوم کردن روز به در

 .شود مي تفکر مانع ديني، موضوعات و مطالب به دفاعي نگاه و دفاعي

 يها همکاري المللي بين پايگاه) شفقنا با وگوگفت در جعفريان رسول دکتر المسلمين و االسالم حجت

 کي که عمل بر علم تقدم به ما اگر: کرد بيان علميه هايحوزه در پژوهش نحوه به اشاره با ،(شيعه خبري

 و علم شدر براي ابزاري عنوان به پژوهش بگوييم بايد الجرم باشيم داشته اعتقاد است، شده پذيرفته اصل

 مطلوب نقطه به هم عمل در اشد،نب مطلوب حد در ما دانش و علم که زماني تا و دارد زيادي اهميت دانش

 .رسيد نخواهيم

 است مقدم قم علميه حوزه بر جهات بعضي از نجف علميه حوزه

 به قم امروزه: افزود و کرد اشاره اشرف نجف و قم جمله از مهم مرکز دو به شيعي ديني علوم حوزه در وي

 ايران در شيعه ديگر هايحوزه و دارد را ديني مباحث و موضوعات در پژوهش مسووليت اصلي، بدنه عنوان

 ليلد به و دارد را خود به مختص پژوهشي هايسنت اشرف نجف البته. هستند بدنه اين هايشاخه عنوان به

 بسياري در تاريخي سوابق نظر از نجف حوزه. است مقدم قم بر جهات از بعضي در ما روزگار تا حتي پيشينه

 .دارد تقدم قم بر و بوده پيشگام جهات از

: تگف و دانست گيرد،مي شکل مدت دراز در که مَدرسي سنت يک را پژوهش تاريخ، پژوهشگر و مورخ اين

 تأسيس جهت از ديگر و قديم شيعه هايحوزه ادامه در آن امتداد دليل به يکي دارد، جهت دو قم علميه حوزه

 راث،مي آن بخش يک که دارد تياراخ در ميراثي است، گذشته امتداد در که مقدار آن. است ساله 10 که است آن

 ايدب گيرد،مي شکل که است مدت دراز مَدرسي سنت يک پژوهش گوييممي وقتي اما است، پژوهشي کارهاي
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 قدمتي قم، جهت اين از. است گرفته شکل امکاناتي و نگاه گرايش، عناصر، چه با زماني، چه آن تاسيس ببينيم

 .ندارد

 حوزه يريگ شکل: کرد اظهار گرفت، شکل بدي بسيار شرايط در قم علميه حوزه اينکه بر تأکيد با جعفريان

 يعني. تاداف عقب تحوالت از و ديده آسيب مشروطه نوگرايي برابر در ديني تفکر که بود ايدوره در قم علميه

 و قهف مق سرمايه ترينمهم. نبود قائل اعتباري ديني امور و دين براي کسي ديگر که بود رضاشاه دولت آغاز

 چون اما ،شد استفاده بخشي گرفت،مي قرار استفاده مورد کشور حقوقي نظام در بايد الزاما که بود آن حقوق

 وسطت و جديد اوليه نظام بازسازي در سرمايه آن از مختصري فقط کرد،نمي پژوهشي کار و بود مطرود حوزه

 .شد استفاده افتادند، مسير آن در و درآمدند لباس از که روحانيوني

: ردک خاطرنشان بود؛ شدن محدود و شکست جريان در قم علميه حوزه گيريشکل اينکه بيان با جعفريان

 زيرا نبودند، جوان عمدتا که رسيدمي نفر 100 يا 800 به 1118 - 1110 هاي سال در قم هايطلبه حداکثر

 وجود ام براي شانس اين اما تند،رفمي دولتي مدارس به توانستندمي که کساني و بود ممنوع حوزه به ورود

 يامجموعه خود همراه به بود کرده تحصيل نجف در که حائري عبدالکريم شيخ حاج دوره اين در که داشت

 قم به نجف از که بود اي سرمايه اين. بياورد حوزه به ايران از هم را ايمجموعه و نجف از را شاگردان از

 .شد افزوده آن بر هم ديگر اهايج برخي و اصفهان از البته و شد منتقل

 فقه وزهح در سنتي صورت به جز دوره آن در پژوهش اينکه به اشاره با تهران، دانشگاه تاريخ گروه استاد اين

 آن رد. بود کم بسيار مجله. بود ضعيف زمان آن در کتاب نگارش نمونه، براي: کرد تصريح نداشت، وجود

 اندوست و زادهحکمي مانند روشنفکري روحانيون به متعلق که داشت همايون نام به مجله يک تنها قم زمان

 خانهچاپ مق زمان آن. بود طلب اصالح يک بيشتر و نبود دينبي کسروي البته موقع آن که بود قم در کسروي

 عوض رضاشاه دوره در اما بود، نيرومند چاپي، کارهاي براي تهران البته. تک اوراق چاپ براي مگر نداشت،

 کتاب چاپ و نشر حجم قاجار دوره در که صورتي در. بود خراب کلي طور به ايران کتاب نشر و چاپ

 گذار ورهد رضاشاه دوره چراکه نيستند مقايسه قابل دوره دو اين حقيقت در و بود رضاشاه دوره برابر چندين

 .بودند جديد فرهنگ سوي به حرکت حال در همه و نداشت ثبات کس هيچ و بود عبور و

 که شد ايتازه هايعرصه وارد قم علميه حوزه 1180 سال شهريور در تا داشت ادامه جريان اين: افزود او

 نثر چراکه ،بود آمده فارسي جديد نثر نوشتن، سبک نظر از. طلبيد مي پژوهش فکر و کرد مي فکر بايد الزاما

 و نداشت سروکاري آن با اشاهيرض دوره جديد نسل که بود قديمي نثر همان مشروطه دوره از پيش فارسي

 الس شهريور از بعد رو اين از. کرد تغيير نگارش مدل و آمد فارسي جديد نثر رضاشاه دوره در. فهميدنمي



1534 

 

 اولين 1181 و 1183 هاي سال در لذا. آوردند رو نوشتن جديد اسلوب يادگيري به هاحوزوي که بود 1180

 اين .شدند تربيت دوره همين مذهبي مسايل درباره قمي اننويسندگ اول نسل. شدند منتشر قم در مجالت

 ژوهشپ هاي روش اما شد، پژوهش به متکي اي اندازه تا آنها نوشتن يعني رفت پيش اندکي انقالب تا نسل

 دگان،نويسن اين اغلب چهل، تا بيست دهه در. بود حوزه سنتي مسايل حيطه در آنچه مگر نبود، علمي چندان

 نوشته هم گاهي. ندداشت تأليفاتي ديني زاويه از اجتماعي مسايل باره در بيشتر. تحقيقي نه نوشتند مي تبليغي

 و بود شده ترجمه که را ها فرنگي اسالمي تمدن آثار هم گاهي خواندند مي را تهران ديني نويسندگان هاي

 .کنند دفاع اسالم از زاويه اين از کردند مي سعي کل در

 عاتموضو با روحانيون و شودمي ترجمه دوره اين در مستشرقان کارهاي از خشيب کهاين بيان با جعفريان

 جواب تا کردند سعي حوزويان و شد حمله مذهب به رضاشاه حکومت از دوره يک در: گفت شوند،مي آشنا

 زيرا دانست، عالمانه پژوهش تواننمي را اين و بوده دفاع هدف به نگارش که دهد مي نشان اين. دهند

 ايبر حقيقت در ما پژوهش داريم، را مشکل اين هم اکنون البته. نيست کاوش گيريجهت آن، گيريجهت

 وسيله جدل که حالي در گيردمي خود به جدال حالت چون رسيم،نمي واقعيت به ما و است کردن دفاع

 .دارد اقناعي جنبه نيست، يقيني علم تحصيل

 بگذاريم، پژوهش توانيمنمي را آن نام و هستيم اسالم از دفاع حال در همواره ما هم امروزه کهاين بيان با او

 براي سازي نظام و تاسيس حال در ما و نبود طور اين هجري 1 و 9 ، 1 هايقرن در شرايط: کرد خاطرنشان

 هاغربي م،داري رقيب اينکه بر عالوه است، متفاوت شرايط امروز اما نداشتيم، نيز رقيبي و بوديم فکر و عمل

 نوشته ربغ از دفاع در کتاب يک حتي دليل همين به و نيستند کند، حمله غرب فرهنگ به کسي اينکه نگران

 و گذشته از دفاع فکر در ما اما است، آينده به نگاهشان که هستند اوج نطقه در چنان آنان که چرا شود،نمي

 .نيست دفاع هاآن هدف تنها اام دارند، توجه خود سنت و عرف به هاغربي البته. هستيم داريم آنچه

. اصقص يا جهاد بحث همين مثال. کنيم دفاع آن از بايد و گيريممي قرار حمله مورد مرتب ما: افزود جعفريان

 و ما هک است مسير يک اين البته. کنيم دفاع کنيممي سعي و هستيم خشونت به اتهام معرض در ما مدارم

 و دانهايستاد خشونت روي ها سلفي نداده، جواب مطالب آن که حاال. رفتيم دوره يک در سني نويسندگان

 ياتادب دوره، يک در ما که است اين مقصودم. دهند مي انجام را ها قتل ترينوحشيانه هيچ، کنند نمي که دفاع

 بتهال هک ايمکرده دفاع دين از تنها بعد به جمال سيد از ما. نيست عالمانه پژوهش ادبيات اين. داشتيم دفاعي

 هب ما و نيست سازگار ما ديني مباني با که زندمي تازه حرف غرب گاهي چند از هر. ايم نداشته هم اي چاره

 .رويممي دفاع دنبال به اجبار
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 کاشانه و انهخ بلکه نيست، فرنگي کاشانه و خانه ايران، که کنيم دقت و بدانيم بايد ما کهاين بر تأکيد با او

 هب توانندنمي هم باز کنند آمد و رفت ايران در هم بار هزاران هاغربي اگر: گفت است، اسالم و تشيع مذهب

 مينز دنيا، اين جاي هر. کنيممي زندگي آن در و هستيم زمين صاحب ما زيرا دهند، تغيير را آن ارکان سادگي

 يتموفق بايدن اما است، طبيعي مسأله يک اين دهد،نمي دست از را جاآن سادگي اين به باشد کسي دست

 ستيم،ه موفق هميشه براي ما و ماست زمين ماست، دست در اينجا فعال که ببينيم مسأله اين گرو در را خود

. ويدش شناخته مانده عقب واحد يک عنوان به اما باشيد، هم مسلط و کنيد پيدا قدرت شما است ممکن زيرا

 دشمنان با که است اين غرب تعامل مدل کهاين خصوص به برتريد، که نيست اين بر دليل هستيد، که اين

 در اام باشد، آنها دست منطقه يک که پذيردمي يعني کند، صلح خواهدمي هم طالبان با آيد،مي کنار هم خود

 مينز گرفتن سر بحث االن. بگذارد تأثير آنها روي و کند محدود را آنها نفوذ دامنه تا کندمي سعي مذاکرات

 رگذاريتأثي و نفوذ حوزه کيست؟ مال المللي بين هاي آب کيست؟ به متعلق هوا. هواست سر بحث نيست،

 .کردن سروصدا خود درون در و بودن اصل نه است مهم فرهنگي و سياسي

 باشد تاثيرگذار جهاني سطح در هاپژوهش

 است، انيجه سطح در تاثير جمله آن از که دارد هاييشاخص پژوهش کار در موفقيت کهاين بيان با جعفريان

 ترک، ها ميليون و رفت آناتولي هايترک و آفريقا شمال هايعرب ماوراءالنهر، ترکان ميان به اسالم: کرد اظهار

 بوده هميشه ،نيست جديد عصر مال که الملل بين. بود الملل بين اين. بود موفقيت يک اين. پذيرفتند را اسالم

 انديشه و افکار که است جهاني هايشاخص اسالم هايشاخص که گرفت نتيجه مطلب اين از بايد. است

. ايم کرده مبارزه آن اصل با کنيم، محدودش هرچه. کرد محدود نبايد را اين. است آن از برخاسته هم حوزه

 ندک نگاه اسالم جهاني هاي شاخص به که است وقتي اين اما باشد، تأثيرگذار جهاني سطح در تواند مي قم

 ند،کن مي تالش همه که ديگر جاهاي و روسيه و غرب کنار در اما بوده، گذار تأثير مه لحظه اين تا. محلي نه

 يرانا توانست قم که اين. هاست شاخص همين به توجهي بي در ما اصلي ضعف. است شديد بسيار رقابت

 ببخشد؟ توسعه را دايره اين تواند مي آيا. است مهمي نکته يک درآورد غرب چنگ از اول وهله در را

 به خود در تغييراتي قم و کرديممي دنبال را ايتازه پژوهشي مسير انقالب از بعد بايد ما کهاين بر تأکيد با وا

 زياد فاصله 100 تا امکانات و شرايط دليل به اما است، رسيده 90 به يک از امروزه قم: گفت آورد،مي وجود

. است برزمان پژوهش و تحصيل و درس نت،س که است اين دليلش البته. بود خواهد کندتر حرکت و است

 داشت طراحي عمل اساس بر و رسيد علم حقيقت به و برداشت راه سر از را موانع تا کشدمي طول هاسال

 .کرد حرکت واقع با هماهنگ يعني



1536 

 

 انست،د کوچک نه کرد بزرگ بايد خيلي نه را قم که اين به اشاره با تهران، دانشگاه تاريخ گروه استاد اين

 به ،است شده تأثيرگذار ايمنطقه لحاظ به ايران که همين البته. دارد هاييحرف و هاجاذبه قم: کرد تصريح

 يسممارکس چنانچه. نيست جهاني موفقيت دليل مسأله اين اما. اوست جهاني انساني و اسالمي هايپيام خاطر

 و بودن پژوهشي آن گيريجهت زيرا رفت نبي از اما گذاشت، تأثير الملليبين سطح در و کرد را کار اين هم

 هب هم خودش غرب زيرا نيست، غرب از دفاع حرف اين معناي البته. بود عجيب دگماتيسم نوع يک دچار

 .شود رها آنها دست از سادگي به تواندنمي که دارد راه سر مهمي موانع و است دگماتيسم دچار نوعي

 پيام دليل هب آن از بخشي بدانيم؛ امتياز را اسالم جهان از هاييسمتق بر شيعه تفکر تأثيرگذاري اگر: افزود او

 هب قم علميه حوزه در و ايران در اما. است ايطايفه و ايقبيله هايجنبه هم بخشي و است مکتب اين هاي

 شکل در. ندارند خوبي وضع هاحوزه مثل هم ما هايدانشگاه. ندارد جدي ارزش دانايي، و علم فقه، در جز

 هر يراز غيره و نامه پايان و پژوهشي و علمي و درسي هاي ريزي برنامه از که است اين تلقي متاسفانه جاري

 خودمان براي چهآن ما بنابراين است قديم نظام به مربوط است بد چه هر و فرنگ براي است، خوب چه

 .اندآمده کشور به فرنگ هايکردهتحصيل و آنها مدارس غربي، هايسنت زيرا. نداريم را باشد

 پژوهش و تاليف و تحصيل آن در و است سختي و نشيب و فراز پر مسير علم مسير کهاين بيان با جعفريان

 نهاآ و کنندمي ترجمه را ديگر ملل خوب آثار تمام هافرنگي: کرد تصريح هستند، همراه هم با همه ترجمه و

 آمدن اننگر داريم، ترجمه کار در که ضعفي بر عالوه ما ااينج. نيستند هم نگران. کنندمي خود فرهنگ ضميمه

 هم نگراني. نداريم کافي اندازه به زبردست مترجمان عربي، از حتي ترجمه، نظر از. هستيم تازه هاي کتاب

 ت،اس فرهنگي شهر يک که اين ضمن قم ديگر طرف از. هست حال هر به اما شده کم البته حاال. داريم فراوان

 کتاب هاده روزانه هست؟ فرهنگي تعامالت مسير در فرهنگي، تبادل زاويه از يا آن فرهنگي سطح عاواق آيا اما

 ينا تا قم بگذاريم، کنار را استثنائي موارد اگر. ندارد انعکاس قم در آنها همه اما شود،مي چاپ مقاله صدها و

 .است کرده استفاده چندمي دست هايترجمه از اواخر

 شود مي تفکر مانع طالبم به دفاعي نگاه

 حاصل که اهترجمه از قم در: گفت بينديشيم بهتر تا کنيممي ترجمه را ديگران افکار ما کهاين به اشاره با او

 تاييدي ار خود هايحرف براي آنها از جايي يا کنند رد را آنها يا تا کنندمي استفاده است غربي متفکران افکار

 آمدن حال در که است دانايي و علم مجموعه يک معارف؛ مجموعه يک که يستن اين هاآن نگاه. کنند پيدا

 حرفمن که معتقديم اساس از و کنيممي نگاه مقابل طرف هاينوشته به دشمن يک عنوان به همچنان ما. است

 زيرا دکن فکر انسان گذاردنمي و است ضعف موضع از و نيست عالمانه نگاه اين نظرم به. هستند بيگانه و
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 حرف نفر دو وقتي. کنيدنمي قبول هم باشد درست اگر حتي را آن حرف بينيد،مي دشمن را مقابل طرف وقتي

 .گذارندمي قاضي و شوندمي مخالف نفهمند، را هم

 برود پيش شدن نهايي سمت به بايد هاپژوهش

 گرارمانآ: گفت کنيم، درک را آن بايد که داريم شرايطي ما کهاين بر تأکيد با تاريخ، پژوهشگر و مورخ اين

. باشد غلبه عدب و همطرازي تدريج به و انعطاف تغيير، سمت به بايد پيشرفت پيکان نوک معتقدم اما نيستم،

 بسياري ستا ممکن بنويسيد، يک درجه پژوهشي کتاب يک اگر زيرا رفت پيش شرايط با بايد معتقدم البته

 اشتهد نهايي مدل تواندنمي و دارد شرايطي يک پژوهش. شود دشمني آن با يا برود سؤال زير هافرض پيش از

 .برود شدن نهايي سمت به بايد بلکه باشد،

 وضع است ممکن. ايمداشته هايي پيشرفت ايم،کرده تفاوت بسيار قبل سال 10 يا 80 به نسبت ما: داد ادامه او

 ندک پيشرفت در ما سرعت مقدار همين باشيم مراقب بايد تازه. نيست آل ايده اما باشد، خوب منطقه در ما

 در و زشآمو در ابزارها اين از بخشي. برود پيش ترسريع تا کنيم فراهم را الزم ابزارهاي بايد عکس به نشود،

 امهنپايان و رساله آداب در ديگر بخش است، تحقيق و ترجمه در توانايي و قوت در بخشي است، مدارس

 هب نسبت منفي هايذهنيت بردن بين از در هم بخشي لنگد، مي ما ايپ و است مهم العاده فوق که نويسي

 .ماست جامعه در پژوهش اخالقي مشکالت به مربوط اينها. نواهاست و هاحرف

 توانيممي آن براي را 80 از 11 يا 18 بدهيم، اينمره پژوهش بخش به بخواهيم اگر کهاين بيان با جعفريان

 يحرف وقتي علم در زيرا ايمنشده روز به هنوز اما دانيم،مي را مسايل از بسياري ما: گفت دهيم، اختصاص

 بندي سرهم هم حاال و قيچي و چسب زدن، دور تکراري، ما مباحث اما برويم، خط آخر تا بايد شود،مي زده

 در و اندخام هم ما استادان و نويسند مي نامه پايان ديگران براي که است حراف و اي حرفه آدم مشتي توسط

 .نيستند علت يافتن پي

 است مشترک هاحوزه و هادانشگاه معضالت برخي

 هاآن همگي و شودمي ديده هم هادانشگاه در دارد، وجود حوزه در که معضالتي بعضي کهاين بر تأکيد با او

 است رنگيف کامال و نيست ما آن از طب زيرا نيستيم، گونهاين طب در ما: کرد تصريح هستند، ايران بافت در

 شدبا مسأله همين است ممکن هم ايهسته و فيزيک علم در. دهندمي ارائه را روز تحقيقات آخرين اساتيد و

 در حتي الهيات علوم در ما اما افتاد خواهند عقب بمانند، عقب اگر و شوندمي آشنا هاحرف آخرين با زيرا

 و اندشده بزرگ عراق در که استاداني تنها شايد تهران، دانشگاه عرب ادبيات رشته در. نيستيم آشنا هادانشگاه
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 حرفه ورتص به هم را ترجمه ما عرب ادبيات و زبان استادان. کنند صحبت عربي بتوانند هستند، اندک بسيار

 هايدانشکده لذا بدانند، را ترکيب و تجزيه مفعول، فاعل، فعل، فقط شايد و دانندنمي عالي سطح در و اي

 .هستند مانده عقب جاي يک منوال همين به نيز ها شهرستان که تهران در فقط نه ما هياتال و ادبيات

 در که قداريم به و روندمي پيش علم با که هستند استاداني البته: افزود تهران، دانشگاه تاريخ گروه استاد اين

 ذهني لحاظ از و کنندمي پيشرفت کنند،مي دقت شوند،مي آشنا جديد هايحرف با گيرند،مي قرار بستر آن

 يشفيع ايران در فارسي ادبيات و زبان در. هستند غريب ما علمي جامعه در و استثنا آنها اما دارند، حريت

 عرب ادبيات در دارد؛ وجود فارسي ادبيات در که مسيري همين اگر. است نظيربي دنيا در که داريم را کدکني

 هميدننف براي ويژه هايتنبلي ما بود؛ بهتر بسيار شرايط داشت، دوجو هم...  و حقوق علم و تهران دانشگاه

 همچون نفر 10 بايد آن، اصلي مرکز تهران دانشگاه و است آن مرکز ايران که فارسي ادبيات همان در. داريم

 نداشته شرفتپي. کنيم مي افتخار موجود وضع همين به هم باز! داريم شفيعي يک اما داشتيم،مي کدکني شفيعي

 انقالب از بعد و قبل دانشگاه وضع بپرسيد شفيعي امثال از اگر که بگذريم. ايم نيفتاده هم عقب چندان اما ايم،

 .بود بهتر انقالب از قبل گفت خواهند را

 عيتوض هم انقالب از بعد و داريم خوبي وضع سنتي صورت به فقه دانش در حوزه، در ما کهاين بيان با او

 تعامل حالت در شودمي درگير جامعه واقعيت با وقتي و دارد اجتماعي کاربرد فقه،: گفت ايم،يافته بهتري

 هم فقه رد البته. کرديممي پيدا را حالت همين بوديم، طوراين هم رياضي و فيزيک در ما اگر. کندمي پيشرفت

 شود مي ديده ندرت هب ما هايحوزه مجموعه در مثال؛ عنوان به. داريم پژوهش در ابزاري و منابعي مشکالت

 فقهاي هاياوتتف بعضا اما شود،مي استفاده هانامهپايان در فقه اين از گاها البته باشد، آشنا حنفي فقه با کسي

 جاهاي از موارد از برخي در و شده طي که نادرستي مسيرهاي. دانند نمي فقه تاريخ. دانندنمي را اسالمي

 .کنند نمي يابي علت هم را سردرآورده خاصي

 با يدبا پژوهش موانع: کرد تصريح و دانست مختلف سطوح در آن بازبيني را معضل اين حل راه جعفريان

 تواننمي و شده تاسيس 91 سال قم خانهکتاب ترينقديمي. گيرد قرار بازبيني مورد گسترده بسيار طرح يک

 کتاب 800 از تنها زماني. انبار قطف است، شده انبار يک حاال که داشت قديمي خانهکتاب اين از انتظاري

 هايکتاب شرح و درسي کتاب 800 فقط هم فيضه مدرسه. شدمي استفاده اعظم مسجد خانهکتاب درسي

 ذهن در پژوهشي مايهدست يک عنوان به «کتاب» چون چرا،. گيردمي قرار استفاده مورد که دارد را درسي

 در ما تابخانهک بزرگترين کهاين. است منبر روي تبليغ براي اطالعاتي گردآوري براي ابزاري نيست، طلبه يک
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 يچيز چه از نشان بوده، مختصر ديگر جاي دو يکي و اعظم مسجد کتابخانه هرچند شده، تأسيس 91 سال

 دارد؟

 وجود ختلفم ابزار گوييممي وقتي: گفت است، ديده خود به را بسياري تغييرات دنيا امروزه کهاين بيان با او

 قبع مکان نيز مرعشي اهللآيت خانهکتاب. دهيم تغيير هم را مان ايخانهکتاب نگاه بايد کهاين يعني د،دار

 روي امهروزن يا کتاب يک. نيست روز به اصال آن سايت. رود نمي پيش ديجيتال سيستم با است، ايمانده

 ککوچ و بزرگ مرعشي. است بوده همه آرزوي و آمال خانهکتاب اين که حالي در. است نگرفته قرار سايت

 ،ندارد را وجود الزم امکانات. است تنگ داالن يک آن از استفاده مسير اما اند،کشيده زحمت آن براي خيلي

 کلي بحث. است نمونه عنوان به فقط خانهکتاب اين البته. دهد نمي سرويس دهند،نمي را نيازش مورد بودجه

 .ندارد وجود ايران کل در علمي و روز هب ايکتابخانه سيستم که است اين من

 ردمک سؤال او از و رفتم لبنان در خفاف آقاي نزد بنده: کرد بيان ايخاطره در تاريخ پژوهشگر و مورخ اين

 هارد نهمي گفتم. هزار چهل سي گفتند بگذاريد؟ تأسيس تازه خانهکتاب اين در توانيدمي کتاب چند که

 واقعيت ماا نيست، کردني باور اين نيستند آشنا که برخي براي خوب. دارد کتاب اينجا برابر دو من ديسک

 ت،اس گوگل روي شود مي محسوب بشر گذشته علم که سال بيست ده از قبل هاي کتاب االن. است اين

 سيتسم ينا. ديجيتال فايل صورت به آن درصد پنجاه از بيش هم آن فروش، قابل و است کتابي روز علم فقط

 داريد؟ اناير در را

 به دهم، دامها خواندن کتاب به و بنشينم ساختمان اين باالي طبقه هم ديگر سال ده تا من اگر کهاين بيان با او

 اباصح از همگي که هستيم نفر شش ما: کرد خاطرنشان دارم، اختيار در کردن کار براي کتاب کافي اندازه

 اييآشن هم ديگر دوستان. آيم مي راه سيستم اين با يمقدمات آشنايي حد در فقط بنده اما ايم،خانهکتاب

 .نيست هم باره اين در کردن فکر حتي حاضر حال در ما کدام هيچ روال اما دارند، مختصري

 نيست پژوهش اساس بر ما آموزشي سيستم

 ادبيات: تگف و دانست ادبيات و تاريخ رشته و ايران براي افتخاري و برنده برگ را قم در نور مرکز جعفريان،

 CD مق در اما. است عرفان ما فارسي متون از نيمي که صورتي در است، مانده عقب بسيار ما عرفاني فارسي

. تاس کرده عرضه و گنجانده آن در را فارسي و عربي متون از بسياري که است زده اسالمي عرفان نام به اي

 شناخت اين بر مقدم چون. شود نمي دهاستفا هم اين از حتي. است ساده سرچ يک فقط اين حال، اين با

. است مشخص کتاب چند روي از خواندن درس. ندارد وجود شناخت اين. کتاب پديده شناخت. است کتاب

 سيستم .است نشده تعريف درست مساله اين آموزشي سيستم در و نيست پژوهش ابزار عنوان به کتاب اما



1541 

 

 صورتي در. است اطالعات مجموعه يک يادگيري براي فقط آموزش بلکه نيست، پژوهش با مرتبط ما آموزشي

 .باشد مدنظر بايد آموزش در گذاريهدف که

 اطرنشانخ بود، موثر بسيار که گذاشت بنيان نقد، براي را پژوهش آيين قم در مهدوي آقاي کهاين بيان با او

. نداشتيم مجله 10 دهه در ام چون شد،مي نوشته دانش نشر براي قم در اندکي مقاالت کار، اين از قبل: کرد

 اما ردندک باز را هايي عرصه مهدوي آقاي مثل استثنايي صورت به افرادي و شد برداشته هايي قدم تدريج به

 رؤساي مهم. هستند ما مدارس مديران مهم. ماست آموزش سياق و سبک مهم. نيست دوتا و يکي مشکالت

 سيانگلي نه درست، عربي نه. بس و همين. بگذرد امور هندخوا مي فقط. هستند ما هاي دانشکده و ها دانشگاه

 بايد .داريم خوبي وضع که اندازد مي اشتباه به را ما اين و هست استثنا جا همه اما. خوب تحقيق نه درست،

 .باشد استثناءهايي که اين نه باشد پيشرفت به رو روال

 کالس رس اضافي توضيح دائما استاد که نشگاهيدا هايروش به: افزود تهران دانشگاه تاريخ گروه استاد اين

 بايد ام متون اما. دانممي بهتر قديم سبک به را متن خواندن درسها از بسياري براي و ندارم اعتقاد چندان بدهد

 آيا هک داريم لرز و ترس جديد متون ارائه براي و داريم عربي متن يک ما که است سال پنجاه. شوند بازسازي

 خير؟ يا گيرندمي قرار استفاده مورد

 درک اهحوزه بعضي در پژوهش اهميت کهاين بر تأکيد با ايران، و اسالم تاريخ تخصصي خانهکتاب مدير

 روشن اصال علم مفهوم متأسفانه: کرد خاطرنشان شود،نمي داده اهميت آن به کلي طور به اما است، شده

 بفهميم ار قديمي مسايل يا تازه مفهوم که خوانيممي درس ما. داريم مشکل علم مفهوم اساس با ما يعني. نيست

 را ييدانا جلوي دفاع متأسفانه که است مسأله يک دانايي حال درعين. آييم بر جديد مسايل ابداع صدد در و

 دارد، کاربردي هايجنبه علم پيشرفت. کنندمي کار علم عنوان به را علم که هستند دنيا در مراکزي. گيردمي

 .شودنمي ديده مسايل باقي در و دارد را جنبه اين فقه تنها ايران، رد اما

 هر هک معتقدم بنده: کرد اظهار دارد، وجود صوري صورت به ايران در پژوهش فضاي کهاين بيان با جعفريان

 اصول ونچ بينيم،نمي را مسأله اين اما. باشد داشته خود زندگي در نويي حرف و بنويسد نامهپايان بايد طلبه

 که ايمدهفهمي را اين. کنيمنمي پژوهش در گيريسخت البته. نداريم صحيح نگارش روش و نويسي نامهپايان

 نام به مثال جشنواره يک. کنيم نمي اعمال و دانيم نمي درست و نيستيم بلد را کار روش اما کنيم، کار بايد

 کس هيچ اما. کنند شرکت جشنواره در و دبنويسن مقاله گوييممي همه به و کنيممي برگزار طوسي شيخ

 الملليبين سايت يا پژوهشي و علمي مجله گوييممي وقتي. چيست نوشتن مقاله از مقصود که کندنمي مشخص
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 اردمو در جز نيست، گونه اين به امروز شرايط اما. دهيم پيشرفت آن در را علم خواهيممي حقيقت در داريم؛

 .است کلي ضعف يک اين. خورد نمي بدرد درصدش ده اما فرستند مي قالهم صدها ها همايش براي. نادر

 تند،هس معلوم قبل از ما هايجواب که است اين پيشرفت عدم ترينمهم انساني علوم در کهاين به اشاره با او

 رناک را ها فرض پيش. باشيم علم به وفادار و کنيم، تعريف انساني علوم در را علم مفهوم بايد ما: گفت

 کنيم، يم پيدا ورود سرزميني هاي گرايش با ها زمينه اين در وقتي تا. کنيم قبول را علم استقالل. بگذاريم

 .ايم نداده قرار کار مبناي را علم استقاللي مفهوم که پيداست

 شوند نقادي الملليبين مجمع در بايد هاپژوهش

 و تپيشرف و تفکر پروسه از بخشي عنوان به پژوهش: افزود چنين ادامه در تاريخ، پژوهشگر و مورخ اين

 جهاني علمي مراکز در ها حرف حاصل بايد. کند وارد المللي بين عرصه در را خود بايد جامعه، در تمدن

 .است محدود و اندک آمدمان و رفت و داريم ضعف جهت اين از ما حاضر حال در. شود نقادي و مطرح

 که ستا اين پژوهش هايشاخصه از ديگر يکي: کرد تصريح راناي و اسالم تاريخ تخصصي خانهکتاب مدير

 حرف اگر زيرا گيرد، قرار استفاده مورد و شودمي داده ارجاع فرد پژوهش يا کتاب به مقدار چه شود معلوم

 وشتهن قم در مطالبي امروز. کنندمي رجوع مرجع، عنوان به کتاب اين به همه باشد، اصولي و درست حرفي او،

 روغف شعرهاي فارسي، ادبيات در طور همين. است مفيد بحرين و لبنان شيعيان براي که شودمي ترجمه و

 حرفي ما ها عرصه اين در که است اين معناي به معناست؟ چه به اين. شودمي ترجمه فرانسوي به فرخزاد

 محصول يک عنوان هب دنيا جاي همه در عرضه قابل که برسد جايي به بايد فکر بنابراين. داريم گفتن براي

 امروزه اما شود، ترجمه دولتي پشتوانه بدون که باشد سودمند و علمي قدري به مطلب ديگر عبارت به. باشد

 .شود ترجمه مطالبشان تا دهندمي پول آقايان از بسياري که است نحوي به شرايط

 هدايت تدرس قم که صورتي در: گفت است، آن تکيه نقاط که دارد امتيازاتي قم کهاين به اشاره با جعفريان

 درست نويسينامهپايان سيستم و شوند داده آموزش درست مدارس شوند، اداره درست هاخانهکتاب شود،

 کنيم رفک که اين نه. دارد را المللي بين سطح در علمي رشد امکان و پتانسيل شهر اين گفت توان مي شود،

 .گذاريم مي تأثير دنيا در ييمبگو توانيم مي اما کنيم، مي تصرف را دنيا

 منتظر و داشت حوصله بايد مطلوب نقطه به رسيدن تا کهاين بيان با تهران، دانشگاه تاريخ گروه استاد اين

 هک روزي از زماني فاصله اين. کرد ارائه را بحار تا کشيد طول سال دويست صفوي حوزه: گفت بود، زمان

 سنت لذا بود، گرفت، شکل 1019 سال حوالي در بحار که يروز تا شد بنيانگذاري 503 سال در صفوي
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 رد مجلسي. باشد داشته وجود بايد هم شناسکتاب و شود فراهم بايد کتاب. است مهم ايمدرسه و علمي

 او ،بود ايراني يک درجه شناسکتاب و عجيب بسيار انساني که داشت را افندي عبداهلل ميرزا خود کنار

 کهن راثيمي و طوالني علمي سنت يک محصول الغدير کتاب. کردمي استفاده او از و بود مجلسي شناسکتاب

. يديمرس الغدير و عبقات به تا داديم انجام مطالعاتي و کرديم تحقيق و بحث امامت روي بر هاقرن ما. است

 بومي مدل در حال اين با. شود برطرف بايد که دارد هم اشکاالتي و ماست بومي و سنتي تحقيق مدل الغدير

 .است اوج نقطه يک ما

 تا درامالص از فالسفه نويسي قرآن تفسير سنت: گفت زده مثال حوزه در هم را ديگري هاي سنت جعفريان

 تاريخي شهري که است سنتي اين. است يافته ادامه يزدي مصباح تا آملي جوادي تا طباطبايي عالمه تا مالهادي

 هاي عرصه در آن مشابه و شود داده پرورش و شناخته بايد و دارد ارزش که هاست سنت اين علم، در. دارد

 .است جدي زيان و ضرر يک زمينه، اين در انقطاعي نوع هر. شود توليد ديگر

 ايهبحث: کرد خاطرنشان است، نوري حسين ميرزا امتداد در نويسي ذريعه علمي سنت کهاين بيان با او

 يرو الغدير کند،مي عظمت آن با کاري حسين ميرحامد وقتي لذا است حسين ميرحامد زمان امتداد در امامت

 رياض اساس بر که داريد را الجنات روضات شما. است طورهمين هم نويسي تاريخ در. شودمي سوار آن

 .شودمي درست ايشان طبقات و بزرگ آقا ذريعه آن اساس بر بعد و شودمي نوشته العلما

 کرديم لعم ضعيف هاپژوهش از برخي در

 الفتيخ نظام ما اسالمي سياسي علوم در مثال عنوان به: شد يادآور و اشاره پژوهش در ضعيف شاخه چند به او

 استادان و هستيم جلوتر علمي، هاي سنت داشتن دليل به فقه در. ايمنکرده درستي تحقيقات و ايم نداشته

 علمي سنت قرآني علوم و تفسير در. داريم ملع و فقه تعامل در هم اشکاالتي که اين ولو داريم اي برجسته

 در تيح اواخر اين تا و روايي تفسير چند فقط گذشت، که البيان مجمع از. ايم نداشته ايگسترده و استوار

 ياريبس حاضر حال در. است شده برداشته هايي گام اکنون و کرديم شروع. نداشتيم جدي متن قرآني، علوم

 نگس دارند و است گيريشکل حال در که هستند قرآني علوم حوزه در علمي انجري يک دنبال به محققان از

 .باشيم داشته هم ديگر علوم در بايد را روش و رويه همين ما. گذارندمي را آن اوليه

 مدل نييع. هستيم ضعيف نيز حقوقي مسايل در ما: داد ادامه ايران، و اسالم تاريخ تخصصي خانهکتاب مدير

 حج مسأله در مقابل در اما. کنيم درست را قديم نظام آن اساس بر تا دانيمنمي را آن نوعت و جديد حقوق

 اما داريم، را اوليه هايسرمايه هم قضا حقوق مورد در ما. ايمکرده بسيار کار مورد اين در زيرا هستيم، قوي

 ايلمس براي فقه يعني ارد،ند وجود اينجا در مقاصدي نگاه مثال عنوان به. گيريمنمي کمک ديگر مذاهب از



1543 

 

 استواري علمي سنت هم اسالم تاريخ در حوزه. دارد وجود آن ادعاي هرچند. است ضعيف ايران در جديد

 رشته از سياريب مانند هم رشته اين در بنابرين. علمي تا است داشته مذهبي و تبليغي هاي جنبه بيشتر و ندارد

 و قصه در اسالم تاريخ انقالب، از قبل. هستيم آينده براي يعلم سنت يک کردن درست نيازمند ما ديگر هاي

 .است شدهن تبديل علم به تاکنون بنظرم اما شد، گذاشته بنيان اسالم تاريخ انقالب از بعد اما بود، داستان

 عرفيم دنيا در تا نيست ايتازه حرف اما شود،مي نوشته قم در تاريخي مقاله هاده امروزه کهاين به اشاره با او

 شاخص بايد ما زيرا. هستند اشتباه در سخت نيست، مهم گويندمي که آنها و است مهم ISI: گفت شود،

 نيست، کند،مي فرق بنيادين هايپژوهش و انساني علوم با که جزئي مسايل با سخنم. کنيم نگاه را الملليبين

 ابيکت. ندارد ايفايده ما هايفعاليت و هاپژوهش نسنجيم، را خود جهاني کالس تا که است اين مسأله بلکه

 يب بخوانيم خودمان تنها را شده منتشر کتاب اگر. شود خوانده هم دنيا سوي آن در که دارد ارزش ما براي

 .است فايده

 آموزش لحاظ به و روش در سنت اهل: کرد خاطرنشان و اشاره هم سنت اهل وضعيت به پايان در جعفريان

 ايبيلهق تفکر حال عين در است، نيرومند هم قديمشان علمي هاي سنت هستند، جلوتر ما از مراکز از برخي در

 از قبل. است علمي تفکر يک داشتن براي آنها ميان در اي عمده مانع افراط حاضر حال در. دارند اي طايفه و

 .دداشتن مروزا دنياي براي بهتري تاثيرگذار هاي حرف و بودند تر آزادانديش آنها مراتب به سال، پنجاه
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 علمي به نام سياست شرعي 

 جعفريان، رسول :نويسنده

 0158/  13/  80: سايت روي انتشار تاريخ

 

بخش خواهد داشت. نخست مختصري در باره تاريخ علم سياست شرعي، دوم معرفي اين بحث دو  :خالصه

 311کتاب تحرير االحکام في تدبير اهل االسالم از ابن جماعه متوفاي 

  مختصري در باره تاريخ علم سياست شرعي

ست اگري ترين رکن سياست شرعي در متون سياسي تأليف شده در دوره مماليک، مسأله جهاد و نظاميمهم

ترين هزينه جاري، که همه مفاهيم ديگر را تحت الشعاع قرار داده است. در اين تفکر، اساس بيت المال، مهم

گري قابل فهم است. اين و حتي اساس حکومت و نيز عمارت بالد، در چهارچوب مفهوم جهاد و نظامي

 اليک رسيده بود، ناشي از نبردهايهاي ديني و تاريخي آن که از گذشته به ارث به مممسأله جداي از خاستگاه

صليبي، جنگ با مغوالن، سرکوب شورش هاي داخلي و نيز روحيات خاص مماليک بود که بنا به سوابق 

تاريخي و چگونگي برکشيده شدن آنان از خدمت نزد سالطين تا دستيابي آنان به سلطنت در آنان پديد آمده 

 .بود

هاي اول قرن هشتم هجري، اثري به اختصار اما ه است تا در دههابن جماعه، بر اساس همان باور تالش کرد

 .گويا و صريح در حوزه سياست شرعي تأليف کند

ياست س موضوعي جالب براي کساني است که در مجموع به حوزه« سياست شرعي»سير نگارشهاي مربوط به 

ن فراز و شگرفي دارد و دانستعالقه مند هستند. اين سياست اسالمي يا سياست شرعي داستان بسيار  اسالمي

هاي آن هم نياز به دانستن تاريخ فقه دارد، هم تاريخ سياسي، و هم تاريخ نگارشهاي اسالمي. اسالمي نشيب

کردن سياست يا مبنا قراردادن اسالم براي تدوين اصول سياست و اداره جامعه، موضوع بسيار حساسي است. 

« عيسياست اسالمي يا شر»الم براي اين کار يعني شکل گيري شايد به اجمال بتوان گفت سه ميراث در اس

 :وجود داشت

به عالوه آنچه به نام اسالم پديد آمد مانند اعمال صحابه و تابعين که اهل سنت  (اسالم )قرآن و سنت نخست

 .آنها را هم عين اسالم مي دانستند، نقش اساسي دارد
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د بوذرجمهر و غيره و غيره بود و کم کم سرمايه اي از ميراث ايراني که عبارات حکماي ايراني مانندوم 

 .کلمات اسالمي هم بسان همان کلمات از اشخاص بزرگي که در قرن اول و دوم بودند به آن ضميمه شد

ميراث يوناني که آن هم تحت عنوان اخالق و سياست مدن به دست کندي و فارابي و ابن سينا ديگران  سوم

 .شد در شکل دهي به اين علم مؤثر افتادرسيد و بنياد يک طرز فکر 

در دنياي اسالم به صورت تلفيقي از اين افکار شکل گرفت، « سياست اسالمي»اما اين که چطور اين علم يعني 

هايي که به شکل دهي به علم سياست منجر شد، نيازمند تتبع بسيار اي از آگاهيو در واقع، دانستن مجموعه

ي است. اين بحثي است که با عنوان تاريخ تحول دولت بارها توسط افراد مختلف گسترده و دقيق در متون فقه

 .به آن پرداخته شده اما همچنان نيازمند بازبيني دقيق در نصوص کهن است

در بخش اول، يعني اسالم، و اين که کدام بخش در سياست اسالمي تأثير اساسي داشت، اشاره کرديم که 

و همين سبب شده است تا بخش اعظم اين کتابها در سنت شريعت نامه نقش محوري داشته « جهاد»بحث 

 .نويسي سياسي به جهاد اختصاص داده شود

اين که چطور در دل فتوحات اسالمي، به تدريج بخش مهمي از فقه به نام جهاد يا کتاب السير شکل گرفت 

بحث جهاد به بحث اموال و سپس و با توجه به اهميت جنگ و غنايم در قرن اول و دوم، راه براي ورود از 

ديوان فراهم شد، بحث بسيار جالب و خواندني است. در واقع دو دسته کتابها يکي کتاب السيرها و ديگري 

ها در دل يکديگر پديد آمدند. بحث هاي مربوط به خالفت نيز در جريان اختالفاتي که از آغاز کتاب االموال

و منازعات زمان عثمان و امام علي )ع( و آنچه ميان امويان و ها رحلت پيامبر )ص( مطرح شد، تا بيعت

هاشميان رفت و بعدها آنچه ميان علويان و عباسيان رخ داد، همه و همه، بستري بود که در شکل گيري هسته 

 .اصلي مباحث مربوط به خالفت مهم بود

ي که برايند همه تحوالتي بود گذاشته شد، علم« سياست شرعي»اما در اين گيرودار به تدريج بنيادهاي علم 

که در عرصه فقه سياسي، اقتصادي و اجتماعي ميان مسلمانان مطرح شده بود. در اين علم، اساس استدالل به 

کتاب خدا بود، سپس سنت رسول و در درجه بعد رفتار خلفاي اول. در همه اين موارد، همواره از استداللهاي 

خصوص مدل سياست شرعي از آنچه از خليفه دوم مانده بود و  عقالني و عرفي بهره گرفته مي شد و به

مطرح کردند، ذخيره اي براي پربار شدن بحث سياست  «رأي»بعدها آنچه حنفيان با توجه به توجه شان به 

 .شرعي يا همان سياست اسالمي شد
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سلطانيه اين علم ( با نگارش االحکام ال190ـ  111چهار قرن گذشت تا آن که ابوالحسن ماوردي شافعي )م 

را هم به لحاظ محتوا و هم شکل به مرحله بلوغ کامل رساند. نگارش اين اثر در حالي بود که قدرت در جهان 

اسالم بين خليفه و سلطان تقسيم شده بود و الزم بود تا از آنچه طي دو تا سه قرن بلکه بيشتر در اين حوزه 

توجيه شرعي و در ضمن اصولي براي ايجاد ثبات و نهادينه  يعني اختالف خليفه و سلطان رخ داده، فقهي براي

ملوکيت با عناويني  و وزارت باره در هم آثاري وي کردن برخي از روشهاي تقسيم قدرت، طراحي شود. 

 .چون نصيحه الملوک و قانون الورزاه و ادب القاضي و جز اينها نوشت و اين بحث را پربار کرد

ز آن کسي به اين مهم نپرداخته باشد، بلکه چنان که از آثار برجاي مانده و نمانده البته اين طور نبود که پيش ا

آيد، توجه به اين مبحث، به خصوص به موضوعات ريز آن در جنگ و ]که فقط اسامي آنها مانده[ بر مي

ل، کتاب ااقتصاد مورد توجه بوده است. عناويني مانند کتاب الجهاد، کتاب السير، کتاب الخراج، کتاب االمو

الحرب، و حتي عنواني مانند کتاب الرمي و النضال از ابن ابي الدنيا، قالبي براي بيان سياست شرعي در قرن 

داشت. و ايضا کتاب الغنيمة و الفيء، « جهاد و حرب و غنيمت»سوم و چهارم بود که بيشتر صورت بحث 

عناوين مانند آنچه ماوردي براي کتابش  در اين« ملوکيت»و « سياست»فضل الرمي و جز اينها. اما اصطالح 

اصطالحاتي بود که از تفکر ايراني و يوناني به فکر سياسي جهان اسالم  «االحکام السلطانيه»برگزيد يعني 

[ 130( منسوب شده ]ابن نديم، ص 100افزوده شد. کتابي با عنوان السياسة المُلوکيه به عبيداهلل بن طاهر )م 

[ يا لطف التدبير في سياسة 811( ]ابن نديم، 811احمد بن الطبيب سرخسي )م »سياسة به يا اثري با نام کتاب ال

[ اينها اسامي تازهاي است، چنان 1/115( ]هدية العارفين: 181الملوک از محمد بن عبداهلل لغوي اسکافي )م 

 ري با عنوان کتاب( هم که تحت تأثير همزمان افکار سياسي ايراني و يوناني بود اث181که ابن مسکويه )م 

از قرن پنجم، اصطالح سلطنت وارد عناوين اين آثار مي شود که به  .[1/38 :السياسة داشت ]هديه العارفين

 .( هم همين نام را دارد، يعني االحکام السلطانيه191جز کتاب ماوردي، کتاب قاضي ابويعلي )م 

ترجيح مي دادند از برخي از همان عناوين  با اين حال، سنيان اهل حديث و فقه که تمايالت سلفي داشتند،

قديم مانند جهاد و سير استفاده کنند، اما به زودي اصطالحات جديد غلبه يافت. آنچه تفاوت ميان آثار بود، 

تمايل آنها به بحث هاي فقهي خالص و استناد به نصوص ديني قرآني و حديثي از يک طرف و تمايل به 

 .گرا بر متون ديگر بودو غلبه نگره هاي رأيبحث هاي تحليلي و عقلي و عرفي 

در حال حاضر بايد تأمل کرد که پس از قرن پنجم، توجه به اين مباحث چه مسيري را طي کرده است، زيرا 

هاي کامال جديدي است که بسيار محل تأمل است، اما اين آثار فراوان است و حتي برخي از آنها داراي سبک

کتاب التبر المسبوک في نصائح  (505چه شرايطي است، بسيار مهم است. غزالي )م  که هر يک از اينها، زاييده
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که در سياست شرعي جايگاه خاصي داشت، جالب توجه « نصيحت»الملوک را نوشت که استفاده از کلمه 

 .( نوشته شد980است. در آن سوي جهان اسالم هم کتاب سراج الملوک توسط ابوبکر طرطوشي مالکي )م 

الزمه الينفک فکر سياسي اسالمي و سياست شرعي شده بود و هيچ کس بدون آن « ملوکيت»ن اين زما

توانست در حوزه سياست اسالمي بحث کند. جريان بحث از ملوکيت و سياست اسالمي در ميان علماي نمي

ي قديم مغربي و مالکي هم مسير خود را ادامه داد. برخي از عناوين هنوز در مسير عناويني جهادي و جنگ

االنجاد في ابواب الجهاد و تفصيل فرائضه و سننه و ذکر جمل من آدابه و لواحق »بود و يکي از اين آثار 

( است. و کتاب تبصرة 180از محمد بن عيسي ازدي قرطبي مالکي معروف به ابن المناصف )م « احکامه

ها همچنان آن نواحي جهاد با مسيحي(. در 355االحکام في اصول االقضية و مناهج االحکام از ابن فرحون )م 

اخير است که چاپ آثار  سال بيست اين در تنها و نيستيم آشنا ها مالکي ميراث با ما اصوال ادامه داشت. 

 .مالکي ها در حوزه فقه سرعتي به خود گرفته و اندکي از آنها بدست ما مي رسد

مغول نوشته شد: اساس السياسه از علي بن  در مجموع آثار فراواني در قرن ششم و هفتم تا پيش از سقوط 

( تهذيب الرياسه و ترتيب 955الحروب و السياسه از محمد بن عبدالکريم حارثي )م  (181ظافر ازدي )م 

 .و آثار ديگر (666( تحفه الملوک از ابوبکر رازي )م 110السياسه از محمد بن علي قلعي )م 

ه يافت و بايد بررسي کرد که سقوط عباسيان چه تأثيري روي نگارش اين آثار پس از سقوط عباسيان هم ادام

را  هاي آناين نوشته ها گذاشته است. اين نکته مهمي است که بايد در فقه سني دنبال آن گشت و نمونه

 .استخراج کرد

در اين زمينه بايد توجه داشت که با تعطيلي دستگاه خالفت عباسي در شرق اسالمي، نوعي سلطنت اسالمي 

ومند توسط مماليک در مصر و شام تأسيس شده و ادامه يافت. در آنجا نيز آثار فراواني نوشته شد، زيرا نير

دولت مملوکي هم دنبال آن بود که به اسم اسالم حکومت کند و بنابرين مجبور بود در حوزه قضا، جهاد، 

، به جز قضاوت، بسياري اقتصاد و مسائل عمومي جامعه، نوعي سياست اسالمي طراحي نمايد. در ين دولت

هاي عمومي جامعه توسط علما اداره مي شد و عناويني چون شيخ االسالم و موارد مشابه آنها، در از بخش

اي بود که برخي از آنها سر پرشوري در امر اداره جامعه بر اساس اسالم داشتند. شايد اختيار فقهاي برجسته

است که در اين باره هم نوشت، هم نقد کرد، هم به صورت ( 381م )يکي از معروف ترين آنها ابن تيميه 

 .عملي درگير شد

اما بد نيست نمونه اي از اين آثار را که در دوره، براي ايوبيان يا مماليک نوشته شده، يادآور شويم. کتاب 

( که براي صالح الدين ايوبي 915المنهج المسلوک في سياسة الملوک از عبدالرحمن بن نصر شيزري )م 
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نوشته شد )اين اثر بارها چاپ شده است(. ايوبيان در شام، اما در دوران حضور خالفت عباسي بودند، در 

حالي که مماليک در يک دوره طوالني از ميان قرن هفتم تا پايان دو دهه اول قرن دهم هجري با قدرت تمام 

، رمق و آلت دست خودشان بوداي از خالفت عباسي که آن هم ساختگي و بيو تنها با يک شکل بسيار ساده

 .بخش عمده جهان اسالم را بر اساس سلطنت و نه خالفت اداره کردند

در دوره مماليک، ابن تيميه روي بحث سياست شرعي هم تمرکز کرد و کتاب السياسة الشرعيه في اصالح 

ره پاسخ به پرسشها و غي الراعي و الرعيه را نوشت. وي در اين زمينه، متون فراواني ديگري هم در دل کتابها و

 :نوشت که بيشتر به صورت فتوايي است. در همين دوره نگارشات سياست اسالمي متعدد و فراوان است

( 311، الشهب الالمعه في السياسة النافعه از ابن رضوان مالقي مالکي )م (391احکام اهل الذمه از ابن قيم )م 

قالئد الدرر في سياسة الملک از موسي بن يوسف )م  که باز مربوط مربوط به حوزه مغرب اسالمي است،

 .( و آثار بيشمار ديگر180( مآثر االنافه في معالم الخالفه از قلقشندي )م 351

در اين حوزه به قدري کتاب در اين مقطع نوشته شد که شمارش و مرور بر آنها مقال مستقلي را مي طلبد. 

عصر مشروطه عثماني و ايراني و باال گرفتن بحث هاي مربوط اين مسير در دوره عثماني هم ادامه يافت تا 

ا آن هايي که ببه نظام حکومت نبوي در مصر و سپس طرح مبحث خالفت توسط علي عبدالرزاق و مخالفت

 .شد و نظريات بعدي سيد قطب و مودودي در باب سياست اسالمي

 ز سلفي ها در ميان سنيان، و نيز شيعياننگارش در باب سياست اسالمي در عصر جديد، توسط اخواني ها و ني

با توجه به تجربه ايران، به قدري توسعه يافته که جمع آوري اطالعات کتابشناسانه آن خود کتاب پرحجمي 

طلبد. اين مسأله به خصوص با سياست جاري درگير شده و اکنون چندين دهه است که سياست اسالمي را مي

ا موضوعات شود. طبعات سياسي عرفي که در قرن اخير رواج گرفته، مطرح ميبه عنوان يک آلترناتيو براي نظام

 .اي هم در اين باره مطرح شده است که سابقه نداشته و در آثار اخير مورد توجه قرار گرفته استتازه
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 کتاب ابن جماعه در باب سياست شرعي

عصر مملوکي در حوزه سياست شرعي  يکي از آثار تأليف شده در «تحرير االحکام في تدبير اهل االسالم»

است که در عين رعايت اجمال، از نوعي جامعيت در تمامي مباحثي که سياست شرعي به آن توجه کرده 

توسط دارالمنهاج در سعودي  8018برخوردار است. چاپ جديد اين کتاب با تصحيحي نسبتا مفصل در سال 

 .منتشر شده است

( از علماي 311ـ  115کناني شافعي ) ابن جماعةن ابراهيم بن سعداهلل نويسنده اين کتاب بدرالدين محمد ب

مشهور، پرکار، قاضي و درگير تحوالت سياسي و حکومتي اين دوره است. در روزگار وي، در ايران و عراق، 

مغوالن حاکم شدند و دولت ايلخاني بر سراسر شرق اسالمي حاکم شد، اما وي در سايه حکومت مملوکي 

ا عالم معروف ديگر، جريان فکر ديني ـ مذهبي را استمرار داد. وي فردي اشعري مذهب با مشرب همراه دهه

ها از عقايد، صوفيانه است که در جريان درگيري با ابن تيميه موضعي عليه وي گرفت. وي در بسياري از زمينه

 ش به فقه سياسي يا سياستعلوم قرآني، علوم حديث، و فقه آثاري نوشته است. اما در ميان اين آثار، گراي

اي داشت. وي داراي موقعيت سياسي و منصب قاضي القضاتي مصر و شام بود و به همين شرعي جايگاه ويژه
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 اند. به عالوه در مقامدليل درگير در بسياري از ماجراهايي بود که مورخان ذيل سنوات مختلف از آن ياد کرده

بدين ترتيب با يک عالم حکومتي سروکار داريم که هم از  تدريس، در بسياري از مدارس تدريس مي کرد.

دانش ديني برخوردار است و هم تجربه عملي. اين امر به او کمک کرد تا در نگارش اين اثر در سياست 

 .شرعي از نوعي واقع بيني برخودار باشد

. زه جهاد و غنايم استبا اين حال، زاويه نگاه، فقهي و با اتکاي به نصوص به سبک همان آثار قديمي در حو

اي ندارد، اما اشارات تاريخي و همين طور ديدگاه هاي خاص در از اين زاويه مرور بر اين آثار مطلب تازه

 .تواند به تاريخ پيشرفت علم سياست شرعي کمک کنداين کتاب مي

ز عصر اتوجه داشته باشيم که اين علم نوعي مشروعيت بخشيدن به بخشي از مناسبات سياسي است که 

پيش از اسالم، پس از اسالم و طي يک دوره تاريخي طوالني به دليل الزامات اجتماعي و سياسي و 

 «معتاد»کند در همان آغاز به وضعيت همين نويسنده وقتي بحث از اقطاعات مي .اقتصادي شکل گرفته است

(. بنابرين اين قبيل متون 115اشاره کرده، بحث را از همانجا آغاز مي کند )ص « ديار مصريه و شاميه»در 

کمک زيادي به درک و فهم بهتر اين مناسبات در زمان خاص خود دارند. اما در کنار آن، نوع برداشت و تلقي 

اين افراد از اهداف و مقاصد فقه اسالمي نيز در اين متون درج شده است که خود برآيندي از چگونگي درک 

توان ساختار دولتهاي افزون بر اينها، از اين قبيل کتابها مي .نهاستاينها از اسالم و فقه اسالمي و اهداف آ

 .هايي بوده و نظام اداري به چه صورت بوده استمعاصر را به دست آورد، اين که چه ديوان

کند، اما اندکي بعد در ابن جماعه بحث را با مفهوم سلطان و اهميت وي در اسالم به عنوان ظل اهلل آغاز مي

امام که همان خليفه است، و راه هاي انتخاب آن بر اساس همان طرقي که از قديم در احکام  باره مفهوم

شود. با اين حال، از آنجايي که در ميان مماليک، خليفه هيچ اعتباري ندارد، در باره سلطانيه بوده، بحث مي

ه اگر ن اجبار جز اين نيست کشود. يا به اختيار يا به اجبار، که اياعطاي قدرت از خليفه به سلطان صحبت مي

سزاوار است که خليفه، امور را به وي واگذار کند. پس از آن از « ينبعي»سلطاني به قوت يعني زور غلبه کرد، 

حقوق متقابل خليفه و سلطان از يک طرف و رعيت از طرف ديگر سخن گفته که عمده آن اطاعت آنان از 

 .اي ديگري استيک طرف و رعايت عدل و عمل به احکاع شرع بر

يکي از حقوق رعيت بر خليفه و سلطان، امر جهاد است، مگر آن که به خاطر عذري مانند ضعف مسلمانان 

در اينجا، و ضمن بحث از رعايت عدل، به برخي از جمالت حکيمانه قديم در باره  .(833تعطيل شود )ص 

 .(281ـ  810است )ص  رعايت عدل آورده و به سبک متون ايرانشهري در اين باره سخن گفته



1551 

 

آورده و اين که سلطان بايد با آنها گفتگو کند، اگر  شورش مخالفان داخليهمينجا بحث کوتاهي در باره 

مشکل حل شد که هيچ، واال با آنان جنگ خواهد کرد، اما نه با آالتي چون منجنيق. در ضمن اسرا را نخواهد 

اين بدان معناست که اصطالح  .(811کند )بحث مي «سلطان»کشت. اندکي بعد، يک صفحه در باره مفهوم 

سلطان در اين زمان، مفهوم غالب در قدرت است و خالفت جايي ندارد. در اين موارد و حتي در بيان وظايف 

 .شودرعايا يا حاکم، کمتر به متون ديني يا احاديث تکيه شده و بيشتر عرفي و عقلي بحث مي

برد. بنابرين بحث را با ر نظام اداري ديار مصر و شام بوده پيش ميابن جماعه بحث را به تناسب آنچه د

شوند و شرح وظايف آن را کند، وزارت تفويض و تنفيد دو وزارتي هستند که تعريف ميآغاز مي« وزارت»

کند. اين که بحث از اينها چه نسبتي با بحث سياست شرعي دارد، هيچ روشن نيست، و حتي تناسبي بيان مي

 .در آثار کهن در سياست شرعي بوده ندارد با آنچه

بحث بعدي، تعيين فرمانده براي امر جهاد است. اشارتي به انتصاب فرماندهان توسط پيامبر )ص( و ابوبکر و 

ايي که هکند، ويژگيهايي براي فرمانده بيان ميعمر آمده و سپس باز بر اساس هم رويه عقل گرايانه، ويژگي

(. در واقع مطالبي که عقل 101ـ  108کند. )راي وجود آنها براي فرماندهي ارائه نميهيچ نوع استناد ديني ب

 .آدمي به آنها مي رسد گرچه گاه شواهدي شرعي هم براي آنها دست و پا مي شود

سهم علما در اين حکومت چه اندازه است؟ وقتي قرار باشد از سياست شرعي سخن به ميان آيد، بايد نقش 

حکم و قضاء، مفتي،  نبه شرعي آن بيان شود. دست کم چهار منصب براي علما وجود دارد:علما در رعايت ج

به بعد(. اينها مناصبي است  101شود. )ص محتسب، و معلم. سپس به ترتيب از هر کدام اينها سخن گفته مي

 به در ذيلکه در دولت مملوکي براي علما وجود داشته است. در باره حسبه مي گويد که روزگاري امر حس

قضاء بود اما در مواردي مستقيما زير نظر سلطان قرار داشت. وظايف محتسب، نظارت به اجراي شرع در 

 .(111بازار، وضعيت اهل ذمه، ايتام و سفيهان و مسائلي از اين قبيل است. )تا ص 

اين  .ستبوده ا« سير»و « جهاد»و « حرب»اساس علم سياست شرعي، بحث پيش از اين اشاره کرديم که 

مسأله به دليل اهميتي که بحث جهاد داشته، و مسيري که فتوحات طي کرده، و در نتيجه حکومت صدر اول 

نمايد. بعدها اين مسير در شرق، با دولتهاي ترک که عالقه زيادي اراده کرده طبيعي مي« غنائم»و  «فيء»را با 

وان درگير جنگهاي صليبي شدند، بيشتر شد. حتي ت به جنگ داشتند، و به تدريج با آمدن آنان به شام و مصر و

گفت که در عثماني هم وضعيت در همين مسير پيش رفت. در اين صورت طبيعي است که در کتب سياست 

شرعي، بحث جهاد، يکي از بحثهاي کليدي باشد. ابن جماعه، افزون بر کلياتي که در باب جهاد داشت، دوباره 

( که به معناي تقويت 115)ص « اد و اعدادهم و تفريغهم للقيام بفرض جهادماتخاذ االجن»بحثي را در باره 
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با  رساند، سپسگري در جامعه و برنامه ريزي براي آن است دارد. وي مسير بحث را به سيره نبوي مينظامي

کومت به نظر وي حکما هم اساس ح«. و عليه جرت سنة الخلفاء الراشدين اماما بعد امام»دهد: عمر ادامه مي

 (188)ص «. اند: الملک بناء اساسه الجندگري مي دانند که گفتهو نظامي« جند»را 

خواهد، اينجاست که براي طبعا سپاه، پول و منابع مالي مي .در اين تصوير حکومت با نظامي گيري سرپاست

 .(323ت. )ص تأمين آنان، بايد وضعيت درآمد مالي دولت را درست کرد و اين هم جز به عمارت بالد نيس

ان عطاء السلط»ترين مورد مصرفي که براي هزينه بيت المال وجود دارد جالب است که از نظر ابن جماعه، مهم

گري يکي از محورهاي مهمي است که تفکر سياسي ترکي ـ (. اساس دانستن نظامي181است )ص « لالجناد

قتي کرده، تا وه در دشت قپچاق زندگي مياسالمي به دليل ماهيت زندگي اجتماعي و سياسي خود از زماني ک

 .شودکه به دولت و حکومت دست يافته، در آن ديده مي

شود، به جز خمس غنايم، بحث در باره منابع مالي دولت اسالمي بر اساس آنچه در سياست شرعي مطرح مي

ود( و همين طور شهاي مفتوحه )با جنگ يا صلح گرفته ميترين نکته است. خراجي که از زمينخراج مهم

هاي عشريه است که در واقع همان زکات است. در واقع ترين منابع مالي است. به جز آن، زمينجزيه، از مهم

 .غالب هزينه هاي عمومي حکومت از جهاد به صورت مستقيم يا غير مستقيم بدست مي آيد

ت المال هست در درجه اول ( مجددا تاکيد دارد که هرآنچه در بي118وي پس از شرح اين مباحث )تا ص  

 .«الن بيت مال المسلمين لمصالحهم و تجنيد االجناد آکدها»مربوط به تأمين منافع نظاميان است 

شود که اين نيز در درجه اول، واگذاري اراضي به نظاميان مطرح مي «اقطاعات»از اينها که بگذريم، بحث 

وانند تاجازه دولت هم ميباد کردن زمين است و مردم، بياست. البته کليت اقطاع که خود انواعي دارد، براي آ

هاي موات را آباد کنند. وي در اينجا به رسم زمانه خويش اشاره کرده که نوعي خاص از اقطاع، اقطاع زمين

استغالل است که در بالد مصريه و شاميه در جريان است. اين اقطاع به اين معناست که اراضي خاصي به 

(. هرچند عنوان ملکيت براي آنان 190گيرد. )ص قرار مي« بعض االجناد»زايا در اختيار عنوان حقوق و م

 .ندارد

حقيقت آن است که اساس بحث اقطاع همين است، هرچند در ادامه، کساني که يا از نظامي گري خارج 

يير ت مسأله را تغگرفت، اندکي صورشوند يا به داليلي زمين ها در اختيار ورثه غير نظامي آنان قرار ميمي

داد. نويسنده تأکيد دارد که در اين صورت هم نبايد آن زمينها را از آنان گرفت تا مجاهدان ديگر، به کار مي

 .(191جهادي خود اميدوار شوند )ص 
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« مصحلت»نوع اين برداشتهاي فقهي که عنوان حکم شرعي در حوزه سياست شرعي به خود گرفته، برگرفته از 

ه صورت عادي در کتب سياست شرعي از قديم االيام بوده، و در نهايت مستند به اعمال عرفي است که ب

خلفا که به خصوص آنچه توسط خليفه دوم صورت گرفته، دقيقا جنبه عرفي و مصلحت انديشي شخصي او 

و  نبه خود گرفته است. البته گهگاه مستنداتي از قرآ« شرعي»بوده و براي ابن جماعه و پيشنيان وي صورت 

سيره براي مواردي که به صراحت در آنها حکمي بوده، شده که اين موارد، نوعي از احکام فقهي حوزه سياست 

دارد. اقطاع منابع باطني يا زير زميني ممکن است، اما منابع ظاهري مانند نمک خير، شرعي را ثابت نگاه مي

(. اصل 195آن را عمومي اعالم کرد )ص اي در باره يک معدن نمک نداد و زيرا پيامبر )ص( چنين اجازه

اقطاع ارفاقي که براي مثال واگذاري استخراج معادن باطني است، نوعي از اقطاع است که گويي ارفاقي است 

نمايد. اين نوع اقطاع در باره واگذاري که سلطان در حق کسي دوست دارد به او ارفاق کند، واگذار مي

 .د هم از اختيارات سلطان استمحلهايي در بازار به برخي از افرا

در بحث اقطاع، جداي از آن که واگذاري اقطاع معادن ظاهره، در حيطه اختيارات سلطان نيست، تصرف تمامي 

شهايي تواند بخها توسط سلطان، يا واگذاري آنها به اغنيا هم از اختيارات سلطان نيست، ضمن آن که ميچراگاه

 از اين  (119ـ  111ان که پيامبر )ص( و خلفا چنين کردند. )ص را براي شتران حکومت تصرف کند، چن

مستندات و بيشتر به لحاظ حقوق عامه محل توجه است و در واقع، جز  لحاظ به هم که است مواردي همان

شود. با اين هاي مردمي با حکومت مياين هم شدني نيست، و اگر هم باشد، منجر به منازعات و مخالفت

يه، دست سلطان باز است که هر جايي از مراتع را که خواست به اسم دولت و حکومت حال، در اين نظر

 (111تواند وارد آنها شود )ص تصرف کند و کسي هم نمي

ايد توان و بيابد، و فصل بعدي هم باز در باره حجم پولي است که ميبحث در باره حقوق نظاميان ادامه مي

پيامبر )ص( و ابوبکر قائل به برابري در دادن پول به نظاميان بودند، اما  پذيرد کهنويسنده مي .به نظاميان داد

 .(131ـ 130عمر آن را نپذيرفت و آنان را چندين طبقه کرد و حقوق متفاوت داد )

براي چندمين بار تأکيد مي کنيم که بيشتر احکام جهاد و تقسيم مال فتوحات و خراج و غيره از رفتار خليفه 

و او سهم شگفتي در اين بخش سياست شرعي دارد. حتي در اين مسأله که سلطان تا اندازه دوم اتخاذ شده 

من حکم سرپرستي ايتام و اموالشان را  :تواند از بيت المال براي خود بردارد؟، استناد به عمر است گفتمي

حد معروف برداشت دارم و عفاف خواهم کرد و اگر نيازمند باشم در نياز شدم ديگر بر نميدارم، وقتي بي

تواند براي اطرافيان و اميران ( اما در کل، اين مبحث که مثال سلطان تا چه ا ندازه مي131خواهم کرد. )ص 

حقوق تعيين کند، يک بحث عقلي ـ عرفي است که به قول ابن جماعه، بسته به زمان و مکان، گراني و ارزاني، 
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 شرعي مستندات به نياز که نيست شرعي امري  (، طبعا133عادت جاري در بلد براي پوشش و غذا دارد )ص 

قرآن و سنت داشته باشد. با اين حال، از نظر ابن جماعه، يک شاخص، ارتباط اين مسأله با امر جهاد است  از

ها هم اگر حتي پول دادن به بنده« فان کان فيهم مصلحة في الجهاد جاز»کند که چه اندازه به آن کمک مي

 .کند، جايز استيدا ميربطي به جهاد پ

بايد توجه داشت که ابن جماعه به رغم آن که شافعي است، در اين کتاب خاص، مانند ابوحنفيه، هم مصلحت 

کند هم حکومتي. ابوحنيفه از جهاتي شبيه به خليفه دوم است، آنچه را که درست بداند فتوا انديشانه فکر مي

يشتر موارد فتاوي وي به نوعي مساعدت به سلطان است که دهد، توجهي به روايات منسوب ندارد. در بمي

دانيم که فتاوي ابوحنيفه در سياست شرعي در جهت منافع دولت گرايي، هميشه مي .بتواند کشور را اداره کند

ها بوده است. کتاب تحفة الترک شاهدي بر اين امر است که در جاي ديگر يک امتياز براي مماليک و عثماني

باره آن نوشته ام. وقتي ابن جماعه از پوشيدن پارچه تمام حرير براي مردان سخن گفته و آن را  مقاله اي در

نادرست شمرده و افزده است که حکم کثير الحرير هم مثل برخي از انواع عتابي چنين است، افزوده است که 

ازه او اج« بي حنيفة جوازهو عن ا»استفاده از اينها براي فرش هم مجاز نيست اما بالفاصله افزوده است که 

 .(135اين قسمت اخير را داده است )ص 

هايش شود تا بچهاحکام جهاد تمام ناشدني است، اگر فرماندهي مُرد، حقوق او به خانواده اش داده مي

بنابرين بيمه نظاميان هم تأمين است. در اين باره جزئيات ديگري آمده که آدمي  (386سروسامان بگيرند )ص 

 .کند و همه اينها باز نشانگر اهميت جايگاه نظاميان در سياست شرعي اين دوره استت زده ميرا شگف

ها و االغها و قاطرهاي پيامبر )ص( بحث از تدارک اسب براي نبردها که ورودي آن با يادي از اسامي اسب

مه از آموزش هاي نظامي مطرح شده و در ادا «واعدوا لهم مااستطعتم من قوة»است، به عنوان مصداقي از حکم 

سربازان، و هزينه کردن براي آن، و نيز برگزاري مسابقات و دادن جوايز و غيره سخن گفته شده است. بحث 

ه و اي برخوردار بودباز هم به قصد تقويت نظامي گري طوالني شده و پيداست که از اهميت ويژه« مسابقه»

 .(101 ـ 101احکام و عرفيات خاص خود را داشته است )ص 

به نظر ابن جماعه،  گردد، چه جايگاهي در سياست شرعي دارد؟اي که به ساختار اداري باز ميديوان، پديده

ديوان از ديو گرفته شده که در فارسي همان شيطان است، و اين به داستاني که در اين باره در زمان کسري 

اما از آنجايي که اين موارد هم بايد مهر  .(111گردد که کتّاب خود را ديوانه خواند! )ص رخ داده باز مي

(. سپس 111نخستين کسي که ديوان را در اسالم وارد کرد، عمر بود. ) :افزايدشرعي بخورد، بالفاصله مي

که از نظامات  (420بحثي در باره انواع ديوان، مانند ديوان جيش، ديوان رسوم اموال و اعمال آورده )ص 
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وقت و حتي دو سه قرن پيش از آن بوده است. مهم اين است که اگر در ديوان جاري بالد مصريه و شاميه 

عمر، افراد بر حسب نسب و نزديکي با نسب پيامبر )ص( مرتب شدند، به نظر وي، در اين دوره، بايد جز 

 .(181تر است، مقدم باشند )ص شان به سلطان نزديکمعيارهاي اسالم، آنان که نسب
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 ديوار روي نويسي يادگار

 جعفريان رسول: نويسنده

 1158/  03/  81: سايت روي انتشار تاريخ

 برجاي قاجار دوره از شاه مادر مسجد ديوارهاي يرو هاي نوشت يادگار بر مشتمل بلندي رساله: خالصه

 اينجا آنچه. کردم منتشر صفحه 50 بر بالغ) اشکوري احمد سيد استاد نامه جشن در را آن کامل متن که مانده

 !گري اخباري از دفاع در بلند هاي نوشت ديوار آن از يکي عالوه به است آن مقدمه آمده

 ديوار روي نويسي يادگاري سنت

 آن از عما ديوار، گفت بتوان شايد که طوري به است بشري تمدن در کهن بسيار ايپديده ديوار روي نوشتن

 اعم هاوشتهن اين. است کرده ثبت را چيزي آن بر بشر که است دفتري نخستين آن، جز يا باشد کوه ديواره که

 غارها ديواره بر هزاران از اندکي و داشته وجود قديم روزگاران از کتابت، يا باشد نقاشي صورت به که آن از

 ديوارهاي روي تا است شده سبب بعدها که است سنت همين شايد. است مانده برجاي هاصخره از برخي و

 .شود کشيده تصاويري يا شده نوشته مطالبي  هم ساختگي

 روي سپريا با ننوشت نويسي، پارچه تراکت، صورت به که هايينوشته از نوعي به ما، روزگار در نوشته ديوار

 هآنچ اما. شودمي اطالق ديوارها روي شعارنويسي نيز و است هامغازه پشت در کاغذ روي ماژيک با يا ديوار،

 برخي و کاروانسراها مساجد، زندانها، در که است يادگاري هاينوشته نظرماست، مورد خصوص به دراينجا

 .شودمي نوشته مشابه هايمکان از

 وشتنن حس وقتي که آن يکي. داد توانمي چندي هايپاسخ پرسش اين براي نويسد؟مي ديوار روي بشر چرا

 که يدبنويس جايي در است داشته دوست که اين دو. بنگارد آن روي تا نبوده اختيارش در چيزي کرده، پيدا

 در ينا و  غيارا چشم از دور بنويسيد جايي در تا داشته قصد که آن سوم. بخوانند را آن و کرده عبور افرادي

 وير نوشتن گاهي، البته. شود يادآور را مطلبي است خواسته تنها و نکرده ثبت را نامش که است مواردي

 و حکومت با ضديت براي. مطلبي اعالم براي کسي، آبروي بردن براي مثال. دارد هم ديگري وجه ديوار

 جمله از. شود بحث خود جاي در بايد که است ديوار روي نگارش مختلف هايشعبه کدام هر اينها. دولتي

 زدن حرف امکان که هايي دوره در ويژه به. دارد و داشته سياسي جنبه که عمومي هايتوالت در هاينوشته

 عمومي مجامع در زدنش امکان که را سياسي فحش حتي يا تند حرفهاي از برخي يا است، کمتر عمومي

 .نويسندمي ها توالت ديوار روي نيست،
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. است عمومي مکاني نوعي به و هست آمد و رفت بدهند احتمال که جايي معموال نويسند؟مي کجاها اما

. نندک انتخاب نوشتن براي را مکاني نشود، آنها نوشتن متوجه کسي که اين و امنيت روي است ممکن گاهي

 و ممه و قديمي اهايبن ترتيب بدين. ماند خواهد باقي آنجا در طوالني مدت براي بدهند احتمال که آن سوم

 رايب را هانوشته از نوع اين. رفت نخواهد زودي اين به آنها شدن ويران احتمال که شود مي انتخاب باشکوه

 .بماند يادگار به که چيزي. گويندمي «يادگاري» همين،

 نويس ديوار هروي ابوالحسن

 کتاب صاحب و حلب، در 111 توفايم هروي ابوبکر بن علي ابوالحسن نام با ذوق اهل اينويسنده باره در

 در ريمنذ. است نوشتهمي مختلف بناهاي روي فراواني مطالب که شده گفته «الزيارات معرفة الي االشارات»

 خط که آن جز بود شهر در مشهور محالت از جايي کمتر و نوشتمي ديوارها روي او: است نوشته وي باره

 شدند مالح بحر وارد که گفتند دريايي نيروي فرماندهان زا برخي که طوري به. داشت وجود آن روي وي

 وي[. 119/  8: النقله لوفيات التکمله. ]ديدند آن روي را وي خط و ديدند ديواري اي جزيره در آنجا وسط

 آنجا به داشت وجود ديدني کجا هر که است نوشته خلکان ابن که طوري به بود، معنا تمام به جهانگرد يک

 مختلف بالد در خود من و نوشتمي ديوار روي چيزي خود خط با که آن جز رسيد نمي اييج به و رفتمي

 فهالخال شمس ابن گويد مي نوشته، خلکان ابن که مطالبي نقل با ذهبي[. 1/111: االعيان وفيات. ]ديدم را آن

 فتي کل بيت في کديته اوراق: ]کرد مي آماده خوبي به را اوراق است که گفته مردي وصف در که شعري در

 يختار[ ]الهروي السائح ذاک خطّ کأنّه/  جبل إلى سهل من األرض طبّق قد/  روي اختالف و معان اتفاق علي/ 

 [18ص ؛ 11ج ؛ األعالم و المشاهير وفيات و اإلسالم

 موصل در. جهانگرد حال عين در و بود خراط هروي، که است آمده وي حال شرح ضمن نيز اربل تاريخ در

 رةالمشهو المواضع في کتب و اال مدينة يرد لم: نويسد مي سپس. بود هرات اهل پدرش هرچند آمد، دنيا به

 نوشتمي ديوارها روي خود خط به مطالبي آن، مشهور بناهاي در که آن جز نشد شهري هيچ وارد. خطه بها

 برخي که آن از پس وي[. 1/191: اربل تاريخ. ]هستند وي بر عيال باب، اين در بعد هاي دوره در مردمان و

 در هک کسي: نويسدمي و آورده شده نوشته حلب بيرون در هروي قبر سنگ و ديوار و در روي مکتوبات از

 وي از متني آن از پس. داشت نيکويي خط که بود موصلي ترکي ارغازي بن غازي داد، ادامه را او راه باره اين

 [.1/191: اربل تاريخ. ]کندمي نقل ديوار روي
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 ألهمس اين امروزه، که طوري به است، شده رايج مفهوم يک نوشتن ديوار روي تاريخي فرهنگ در حال هر به

 يا «نوشت يادگاري تواننمي فالني ديوار روي نوشتن: »است درآمده هم المثل ضرب يک صورت به

 واردي روي يادگاري شه ينم ديگه» يا «سوريه تندروهاي ديوار روي هاامريکايي نوشتن يادگاري پيامدهاي»

 .اينها جز و «نوشت وکروبي موسوي

 ايران در نويسي ديوار سنت

 وشتهن تاريخي بناهاي روي ها يادداشت از بسياري. است داشته وجود سنت اين ديگر، بالد مانند هم ايران در

 ديده راه، يانم در خصوص به عمومي، اماکن در هانوشته اين از برخي. است چنين نيز تاکنون و شدهمي

 حس گويي. دارند خود از يادگاري گذاشتن جا به براي اشخاص که است غريبي حس آن دليل. شودمي

 عينو و شدن جاودانه حس نوعي. شد خواهند ماندگار و شده ثبت آنجا در حضورشان نوشته، اين با کنندمي

 هاحمام حتي ها،امامزاده کاروانسراها، مانند کهن، تاريخي بناهاي. نيست آنجا در جسمشان که جايي در حضور

 ات که نگاشتن اين. نوشتندمي ها آن روي يادگاري مردم که است جاهايي جمله از ديگر، مراکز از برخي و

 نبايد و اهابن اين به است ايضربه که شود مي تلقي چنين ميراث، محافظان ديد از غالبا يافته، ادامه ما روزگار

 يتاريخ بناهاي روي نويسي يادگاري جلوي بايد که اندشده يادآور افراد اين بارها، اره،ب اين در. يابد ادامه

 .زند مي آسيب آنها به زيرا شود، گرفته

 ارديو اين که، اين است تأسف باعث آنچه ها،يادگاري اين از برخي به نسبت بويژه و ديگر، سوي از اما

 فتهر دست از دارد، نويسي حال شرح حتي و اخالقي و ماعياجت اطالعات از گرانبهايي گنجينه که هانوشته

 ينا از برخي خود هاي سفرنامه در افراد از برخي پراکنده، طور به. است نياورده فراهم يکجا را آنها کسي و

 که کرد اشاره[ 119 ص] الدوله ممتحن خاطرات به توانمي نمونه براي. اندکرده حفظ را ها نوشت ديوار

 :است نوشته

 جهانگير ميرزا پدر و تبارعالى سادات از که الملک ناظم خان محسن ميرزا مرحوم وطن مرند به بعد روز دو

 ارىيادگ بطور را اشعار اين که. کرديم منزل کاروانسرايى باالخانه در و رسيديم بود حاليه الملک ناظم خان

 ديوار روى در رفتم فرنگ به ديگر سفرى در بعدها و داشتم محفوظ بنده و بودند نوشته باالخانه آن ديوار در

 عجالتا. آورد خواهم قلم به را کليسا وضع و مسافرت آن شرح بعدا که نگاشتم لوبک شهر در بزرگ کليساى

 :کنممى اکتفا اشعار نوشتن به

 پدر گفته از ام نوشته دل لوح بر
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 عنبرين باد او تربت که ازل روز

 رسى اىافتاده صحبت به اگر طفل کاى

 .....مبين او در حقارت چشم به مشو غافل

 :فراگرفتم بود گشته نوشته ديوار در مرند چاپارى باالخانه همان در که ديگرى شعر و

 برهى بميرى که زى چنان تو

 برهند بميرى که زى چنان نه

 :باشند هداشت ادي به سرگذشت اين قارئين اميدوارم که بود نوشته آن بر مزيد را اشعار اين حاشيه در ديگرى

 عريان دنيا به بيامدى آنکه اى

 گريان بودى تو و خندان همه مردم

 مردن وقت که بکن چنان دوست اى

 خندان باشى تو و گريان همه مردم

 براي دقيقا آنها از برخي که اند سروده شاعران هم اشعاري يادگاري، خط و نويسي ديوار فرهنگ باره در

 اين رد که شعري. است ديواري هاينوشته خط همين براي دقيقا هم برخي و هبود رسمي هايکتيبه نگاشت

 :است اين نمونه براي رفته بکار زياد باره

 نيست درد اهل يکي زمانه در که بس از

 کنممي ديوار به خويش درد اظهار

 :باشد امر همين به اشارتي هم هم بافقي نوايي از بيت اين شايد

 فتاد وي اندر آتش گفتم سنگ با دل درد

 ماند سنگ نهاد در ما از آخر يادگاري

 :است آمده هم دفتر همين در که بيت اين و

 هيچ دگر ديدار محرومي ز فرياد/   نويسم ديوار و در بر رَسَم که جا هر
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 :است آمده دفتر اين در هم آن که بيت اين و

 سياه خط بماند يادگار به رب يا/    تباه شدن خواهد چه خاک زير به دستم

 :است آمده دفتر همين در که بيت اين باز و

 نويسم ديوار درو بر نبود کاغذ   نويسم يار غم شرح رسم که جا هر

 ديوار عنوان با کتابي اخير سالهاي در. دارد آن روي خاصي جاي ديوارنوشت است جاهايي از يکي زندانها

 زمينه در ويژه تالشي بايد که شده منتشر (1111 جشمه نشر) هاشمي پريناز توسط قصر زندان هاي نوشته

 نفراديا سلولهاي ويژه به زندانها که داريم توجه. شود شناخته ديواري يادگاري هاييادداشت قبيل اين ثبت

 هک اين بدون و تدريج به موارد اين غالب هرچند است، فراوان يادگاري هاينوشته که است جاهايي از يکي

 گاريياد نوشتن براي خاصي فلزي ابزارهاي زندانيان که است اين جالب. رودمي ميان از شود ثبت جايي در

 آنان. دکنن استفاده آنها از بتوانند بعدي افراد تا کنند مي پنهان سلول از جايي در را آنها که دارند ديوار روي

 تهنوش هادلتنگي و دبيا نکات زندانها در چه هر. نويسندمي را ابزارها اين کردن پنهان محل ديوار روي جايي

 ستا حکومت با ضديت در معموال که مطالبي يعني دارد؛ سياسي جنبه ها،توالت هاينوشت ديوار شود،مي

 يزن جنسي هاينوشته ديوار جاي ها،توالت همچنين،. شودمي نوشته آنجا در نوشت، شودنمي ديگري جاي و

 .است اخالقي غير هاي نقاشي با همراه گاهي که هست

 بر و پرداخت امريکا در اتوبانها در عمومي هاي توالت هاي يادداشت گردآوري به زيمر آلفرد نام با مردي

 اين. شد منتشر 8008 سال در که نوشت «داد خواهي دست از داري دوست آنچه هر» نام با کتابي آنها اساس

 .بود دهش نوشته راهي بين هايتوالت از يکي ديواره در که بود جمالتي از يکي

 از شکايت تاريخي، آثار حفظ به مندان عالقه و فرهنگ ميراث اصلي هايگاليه از يکي حاضر حال در

 به رنتاينت در زيادي يادداشتهاي باره اين در. شود مي نوشته تاريخي ابنيه روي که است هاييديوارنويسي

 :است آمده خبري در. ددار هم مجازات و حبس کار اين شده، نقل که چنان حتي و خوردمي چشم

 که اتيتصرف و دخل از جلوگيري براي قانوني ضوابط آيا که پرسشي به پاسخ در حقوقدان کشاورز، بهمن

 :گفت است ترتيب چه به آن حکم و دارد وجود گيرد مي صورت تاريخي برآثار مردم از اي عده توسط

 و ها محوطه اماکن ابنيه، از قسمتي يا مامت به هرکس است آمده اسالمي مجازات قانون 911 ماده به باتوجه

 خطوط اي ملحقات تزئينات، يا و است رسيده ثبت به آثارملي درفهرست که مذهبي و فرهنگي هاي مجموعه
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 به منجر که کند ايجاد تصرفي و دخل و تغيير است تاريخي آثار ارزش واجد مستقال که موجود نقوش و

 .شود مي سال 10 تا 1 از حبس به محکومه وارده خسارت جبران بر شودعالوه تخريب

 ايراني سالطين و اميران از جمشيد تخت در يادگاري هاي نوشته ديوار

 جمشيد تخت روي ديگران و بويه آل شاهان از شماري که است مطالبي يادگاريها، ترين مهم از بخشي

 را اآنه از کدام هر تاريخي ارزش و آورده پارس اقليم کتاب در مصطفوي مرحوم را يادداشتها اين. اندنوشته

 گردي نقاط برخى و داريوش کوچک کاخ در مختلف يادگارهاى و هانبشته» عنوان زير وي.  است کرده بيان

 تاالر -تچر) داريوش کوچک کاخ توصيف ضمن کتاب متن 85 صفحه در بطوريکه: نويسدمي «جمشيدتخت

 ختلفم مراحل نمودار که سوم اردشير و خشايارشا و داريوش مبنا ميخى هاىنبشته بر عالوه شد اشاره( آئينه

 تعددىم هاىنوشته است گرديده نقل الذکر سابق صفحه در اجمال بطور آنها مفاد بوده مزبور کاخ ساختمانى

 متيازا شده نقر نامبرده کاخ مستحکم سنگهاى بر نستعليق و نسخ و ثلث و کوفى و پهلوى بخطوط هم

 بزرگان و شاهان يادگار عموما هانوشته اينگونه است بخشيده داريوش کوچک کاخ به تباب اين از مخصوصى

 اتىاحساس بنوعى هرکدام نموده بازديد را جمشيدتخت آثار روزگار گذشت طى که است مختلفى رهگذران و

 وقايع و اتفاقات موارد برخى در و اندنبشته نثر يا شعر بصورت اندکرده پيدا آنجا اطالل ديدار اثر بر که را

 يخىم هاىنبشته برخالف و اندنموده ذکر است بوده ديدارى چنين با مقارن که را خود بزمان مربوط تاريخى

 ره که پادشاهى نام ذکر و آهورامزدا ستايش حاوى بوده يکديگر شبيه آنها عموم مضمون که جمشيدتخت

 داراى الذکر سابق يادگارى هاىنوشته شدميبا است شده ساخته او زمان در جمشيدتخت آثار از قسمت

 بيان و انشاء طرز و خطوط متنوع هاىنمونه و است تاريخى مختلف بادوار مربوط و گوناگون مضامين

 هاينگون نقر براى داريوش کوچک کاخ سنگهاى انتخاب علت -دارد وجود آنها در مختلف بانواع احساسات

. است ودهب آن از ناشيه آسيبهاى و اسکندر آتش از ماندن محفوظ و مزبور سنگهاى استحکام و خوبى هانبشته

. است کرده نقل را موارد اين تک تک سپس[ 191 ص تا خطوط اين نقل ادامه و 111ص ؛ متن ؛ پارس اقليم]

 جمشيد تخت از بازديد طي وسالطين شاهان که است يادگاري هايديوارنوشت بلکه کتيبه، نه شده، ياد موارد

 پس آنها اندنم باقي امکان طبعا که نوشته دست نه است سنگ کندن صورت به شده، ياد موارد البته. داننوشته

 مونمض دقيقا که دارند هايييادداشت هم ديگر هاي چهره از برخي سالطين جز به. نيست و نبوده سال هزار از

 داخل ديواره ديگر محل در» :است نوشته مصطفوي جمله از: است ويادگاري ديواري هاي نوشته همين آنها،

 افتاده خاک ذره هر زما/  ترتيب و نظم اين سالها بماند «است رفته مرقوم نسخ بخط زير کتيبه پنجره همان

 کند/  رحمت ز روز صاحبدلي مگر/  بقايي بينم نمي را هستي که/  ماند باز ما کز است نقشي غرض/  جايي

 اصلح ماللّه المنصور مظفّر بن محمّد بن يزيد ابو الغفور الصّمد لّهال عباد اضعف حرّره دعايي درويشان کار در
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 ذى اواخر فى آمينا قال اللّه يرحم و الرّاحمين ارحم يا برحمتک المسلمين لجميع و لوالديه و له غفر و شأنه

 در نقر صورت به که يادگاري خطوط اين شک بدون[ 111: پارس اقليم. ]سبعمائه و سبعين و اثنين الحجّه

 معروف از برخي از يادگاري و آمده شمار به خود نوع در ارزش با بسيار هاي مجموعه از يکي است، سنگ

 .است ايراني سالطين و اميران ترين

 چهارباغ مسجد ـ مدرسه نوشت ديوار هاييادداشت

 ورط به و بار نخستين براي زياد، احتمال به که است اثري زيرا آيد،مي شما به پديده يک حاضر رساله

 در بتهال. است آورده فراهم بوده ديني ـ تاريخي مکان يک در تنها که را يادگاري هايديوارنوشته اختصاصي،

 شده تشرمن آثاري است، اسالمي انقالب به مربوط آنچه خصوص به انقالبي، و سياسي هاي نوشته ديوار باره

. است ارييادگ و تاريخي هاينوشته ديوار کتاب، اين بحث. ندارد اثر اين به ربطي گفت توانمي تقريبا که

 ادرم مدرسه در يادگاري عنوان به آنچه هر تا است کرده موظف را کسي که است السلطان ظل اثر، اين باني

 .آورد گرد ايرساله در و گردآوري بوده، شده نوشته اصفهان در شاه

 چهارباغ مدرسه نام به که است ايمدرسه انهم مدرسه، اين است؟ کدام شاه مادر مدرسه دانست بايد اوال

 لطانس شاه دستور به و صفويه دوره در که است آموزشي ـ تاريخي بناهاي آخرين از يکي و شده شناخته

 آن هايکتيبه از برخي بر نامش همچنان که کسي شد، ساخته آقاکمال معروف، خواجه هميت با و حسين

. دارد قرار گنبد زير که است همان آن مسجد بخش و است مدرسه مسجد مکان، اين. درخشدمي مدرسه

 حوالي در شده ياد مدرسه. نامندمي شاه مادر مدرسه و سلطاني، مدرسه چهارباغ، مدرسه را شده ياد مسجد

 هنر مرحوم را آن هاي کتيبه و مدرسه اين باره در تفصيلي اطالعات. است شده ساخته 1111 ـ 1111 سال

 ديوار به اي اشاره البته. است آورده[ 1190 اصفهان،] 388 ـ 119 صص اصفهان تاريخي آثار گنجينه در فر

 .است نشده شده، ياد اثر اين طول در هانوشته

 سالهاي که است شاه ناصرالدين فرزند است، داده را هانوشته ديوار اين نگارش فرمان که کسي السلطان ظل اما

. است بوده جاري و ساري اصفهان مردم ميان در همواره نامش و کرد حکومت فارس و اصفهان بر متمادي

 از يکي زني را اثر همين بتوان بسا که است فرهنگي و روشنفکري حال عين در و ظلم قدرت، از ترکيبي وي

 .کرد تلقي وي فرهنگي وجوه

 توردس به اشاره مقدمه در دانيم، نمي وي باره در چيزي لحظه اين تا االسف مع که کتاب اين جامع باقر محمد

 :است نوشته و کرده باره اين در شاهزاده
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 ستورد جاللت مبارک حضور اشاره انجام، ستوده فرجام خجسته ارقام اين تحرير بر باعث که نماناند مخفي

 جمشيد عتاب بهرام کتاب عطارد رکاب قمر احتجاب خورشيد جناب فلک رقاب مالک مستطاب، نواب

 ادهشاهز شاه، ناصرالدين ـ فداه روحنا ـ اهلل ظل پناه دين جمجاه پادشاه قدرت قدر اعليحضرت ظلّ احتشام،

 ـ العباد رؤوس علي ظلّه اهلل ادام الفدا، له العالمين روح و روحي ـ واال امجد اشرف معظم زاده ملک و اعظم

 مادرشاه بارکهم مدرسه ديوار و درب بر آنچه محمدباقر خاکسار نثار جان غالم و مقداربي بنده که گرديد

 لجاه و عالم از شريف و وضيع و امير و شاه از سابق متردّدين است، اصفهان در که آشيان خلد مکان جنت

 بودن راغب و دنيا از بيزاري و بنيان رفيع خلدنشان مکان آن عمارت تعريف و نصيحت و موعظه از يادگار به

 خاطرش به هرچه خود، مزاج و طبع مقتضاي به هک هر هکذا، و گرانبها عمر شدن تلف از افسوس و آخرت به

 .«بنويسم داشته، مرقوم و رسيده

 نصبم و مرحمت اين قابل خاکسار، نثار جان اين حقيقت در» که اين و نفسي شکسته ابراز با باقر محمد

 .است داده انجام را فريضه اين و شده فرض خود بر را شاهزاده فرمان از اطاعت «نبودم کبري عطيّه و عظما

 هک است اين بزند حدس توانسته او که آنچه و بوده زياد بسيار زمان آن در ها نوشته اين حجم وي، نظر به

 و محکوک آنها از اغلب» که آن دليل به حال اين با. «شودمي بيت هزار صد از زياده نثار جان اين نظر به»

 قدورم آنها از آنچه» تنها که است کرده تأکيد وي و نبوده ها نوشته ديوار آن همه ثبت امکان «است شده سياه

 .است السلطان ظل خود از آنها نخستين که هايي يادداشت. «شد خواهد ثبت باشد، ميسر و

 به است واجب نيست، بيشتر بيت دوهزار که بود فرمايش چون» که است شده آور ياد هم کتاب پايان در

 «کنم ختم جا همين

 خود از شده ضبط گزارش اين در که ديوارنوشتي نخستين که آن جالب. تاس 1851 سال نيز کتابت تاريخ

 روحي ـ واال امجد اشرف مستطاب نواب شويمي که گنبد وارد »است سال همين به مربوط و السلطان ظل

 شهر 81 بتاريخ: بودند فرموده مرقوم خود مبارک دست به مرمر سنگ منبر به ـ الفداه له العالمين روح و

 وارد وقتي السلطان ظل شودمي معلوم. «رفتيم بعد. اينجا آمديم شکارچيها جمعي با 1851 ثانيال جمادي

 راهمف دفتر در هايادداشت اين از ايمجموعه است بهتر که کرده فکر نوشته، را يادداشت اين و شده مدرسه

 .آيد

. دآيمي دست به کاتب توسط اآنه از برخي حذف و هايادداشت اين باالي حجم هم کتاب از ديگري موارد از

 :نويسدمي ديوار روي ساله دوازده بچه يک خاطرات نقل با دفتر، اين از جايي در وي
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 از و خواندهمي تذکره معلم نزد در مبارکه مدرسه اين در خودش نوشته قرار از سالگي دوازده سن به طفلي

 مامت ميخواستم گاه هر و شد ثبت آنها از قرهف چند بماند، خاطرش به که نوشته ديوارها به و نمودهمي حفظ

 .نياورد ماللت نموده اکتفا لهذا نوشت را تذکره بايد بنويسم را

 بايستيمي آتشکده خوبي اين به خانه اين/   گفتمي ايمغبچه دي ديدم حرم طوف در

 يا «شده نوشته» يا «اايض» مانند تعابيري کدام هر ميان و نوشته تفکيک به را ديواري هاييادداشت نويسنده

 بسياري در .است آشکار نيز نگارش نظر از آنها تفکيک عالوه، به. است کرده استفاده اينها امثال و بود«مسطور»

 .باشد يادداشت دو فاصل حد تا است کرده استفاده قرمز رنگ از ايضا، چون کلماتي براي موارد از

 تاريخدار هايياداشت

 نکاتي زا يکي اين و کرده معين نيز را نگارش روز حتي و تاريخدار اتفاق، به يبقر کتاب، اين هاييادداشت

 بوده چهارباغ مدرسه در آنچه کهنگي. شودمي رعايت يادگاري هايديوارنوشته در معمور طور به که است

 مداري دفتر اين در که تاريخي ترين قديمي يعني. است بعد به 1135 سال نيز و 1111 سال حوالي از است،

 سالهاي از قاجار خان آقامحمد دولت پاياني سالهاي از يادداشت چندين آن از پس. است شده ياد سالهاي

 يادداشت تاريخ که 1851 سال به برسد تا است قاجاري هاتاريخ تناوب به آن از پس. است 1811 تا 1805

 .باشد 1110 سال به وطمرب که زد حدس توانمي که هست هم 111 تاريخ يک. است السلطان ظل خود

 ايه يادداشت ظاهرا اما. است بوده شده ثبت تاريخ با همراه نامشان که بوده افرادي از هايادداشت بيشتر

 هنوشت جايي در مجموعه اين تدوينگر دليل، همين به. است نبوده آنها ذيل نامي که است بوده هم ديگري

 آورده ار ابياتي سپس. «نمودم جمع بود، مجهولي شخص از يادگار يک هر شد، ثبت که رباعيات اين: » است

 «بود نوشته که مجهولي: »است نوشته ديگر جاي در و. است

 هايادداشت نگارش محل

. است شدهمي نوشته کنار و گوشه يا و مرمر منبر روي هم برخي و گنبد، زير در ديوار، روي هاي يادداشت

 رمنب به واال امجد اشرف مستطاب نواب شويمي که گنبد اردو: »است آمده السلطان ظل يادداشت باره در

 آنها مکان نيز هايادداشت از ديگر برخي باره در... « بودند فرموده مرقوم خود مبارک دست به مرمر سنگ

 شدهيم منتقل دفتر به مطالب بوده، ها ديوارنوشت از انبوهي که جاهايي از بخش بخش گويا و شده گزارش

: رديگ جاي در و. «بود شده نوشته محراب چپ دست طرف در: »است نوشته ديگري يادداشت باره در. است

  دست شويمي گنبد وارد ايضا: »ديگر جاي در و«. نشين شاه در چپ دست شويمي که گنبد وارد ايضا»
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 نشين شاه در چپ دست طرف در شويمي که ايوان وارد: »ديگر جاي در و. «گنبد از قبل ايوان در چپ

 .«بود نوشته

 نظم و نثر از ترکيبي هايادداشت

 به را اين و آمديم که اين اصل يعني يادگاري مطلب موارد غالب. است نثر و نظم از دفتر، اين کلي ترکيب

 به غزل، يا بلند قصيده يک تا بيت يک از اشعاري کاتب، موارد، از بسياري در اما آمده نثر به نوشتيم، يادگار

 وانتمي که چنان باشد، سعدي مانند مشهوري شاعران از تواندمي اشعار اين. است کرده ثبت يادگاري عنوان

 بنابرين و نوشته بر از را شعر نوشته،مي که وقتي در شخص که است طبيعي. باشد گمنام افراد از برخي از

 .ادد تطبيق شاعران اين ديوان اصل با بايد که باشد داده رخ آنها در خطاهايي است ممکن

 آن بيم. است شده نقل اشعاري کدام هر از و شده ياد تخلص با شاعران از شماري از دفتر، اين از بخشي در

 اي تهنک اما. ندارد وجود تصريحي باره اين در گرچه نباشد، ها نوشته ديوار به مربوط بخش اين که رود مي

 ستد گنبد، زير در که اين و آنها ثبت لمح حتي آمده، هاديوارنوشته که مواردي بيشتر در که اين هست که

 از را چند شاعراني اشعار از بخشي که است محتمل اين. است شده معين آنها محل است، چپ يا راست

 .باشد کرده نقل ايتذکره

 هايادداشت محتواي

 ديگر لمسائ و باورها شکوه، آرزوها، جاري، رويدادهاي بيان و خاطرات از است، متنوع بسيار هاييادداشت

 .است شده گفته نثر و نظرم به که

 مراهانه کاتب، نام شامل اطالعاتي ارائه يادگاري، بحث اصل آنها غالب که گفت بايد منثور، عبارات مورد در

 والمعم افراد، اين روحي حالت. است شخص روحي حالت بيان همچنين و مدرسه به ورود دقيق تاريخ نيز و

 را شخص شادماني و خوشحالي که هست هم اندکي بسيار موارد هرچند ،دهدمي نشان را افسرده وضعيت

 نجوم نيز و گري، اخباري زهد، تعريف زمينه در هم علمي مطالب گاه متون، اين ميان در. دهدمي انعکاس

 ودهب ديوار روي واقعا مطالب اين که افتدمي ترديد به آدمي و بوده مفصل بسيار مواردي در که دارد وجود

 با که دارد وجود دهاقاني کريم محمد بن جعفر محمد از 1811 سال از رساله دو اينها ميان در. نه يا است

 در ريديگ و زهد باره در رساله يکي. باشد مي صفحه چندين شامل کدام هر و شده ضبط دفتر اين در فاصله

 شودمي ديده علما از هم انتقادي رساله يک. دهاقاني جعفر محمد از مجتهدين ضد و گري اخباري از دفاع

 .است آمده مجموعه اين در خداوند با تعامل انواع باره در ايرساله طور همين. است صفحه يک به نزديک که



1566 

 

 انيمسلم او که دهند شهادت قيامت در ديگران تا بنويسد را خود مذهبي باورهاي است خواسته هم، نفر يک

 را ودخ اعتقادات بيان مسجد، اين در که است سزاوار حقيقت در! اميرالمومنين دوستان اي»:است بوده معتقد

 از ءاهللشا ان آنها شهادت واسطه به و بدهند تعاليباري نزد در شهادت قيامت روز در نظرکنندگان تا بنويسم

 .«گردم نجات اهل

 وايدف نخست. است بحث قابل جهت چندين از ديواري هاييادداشت اين سودمندي گفت، بايد کلي طور به

 رد که دارد منصبان صاحب از برخي و شاه باره در اطالعاتي ها،يادداشت ازاين برخي در. است آن تاريخي

 که اشعاري نثر، نوع. است هاييادداشت اين ادبي ارزش دوم مرحله در. باشد سودمند تواندمي خود جاي

 ينا ادبي فايده براي که است وجوهي ينترمهم ديگر، نکات از برخي و مردمي و عاميانه ادبيات شده، ارائه

 برخي به اشاره ضمن چرا است، ارزشمند موجود هاييادداشت نيز اجتماعي نظر از. کرد لحاظ توانمي هامتن

 نگرش و بوده هاتوده دل از که دارد مردماني خلقيات و روحيات باره در مطالبي اجتماعي، رسوم و آداب از

 .اند کرده نبيا زندگي به را خود نگاه و

 شهر حاکم باره در مردم هجويات و آن ماجراهاي و اصفهان گراني باره در ديوار روي ديگرکسي گزارشي در

 هم عدب من :که است گفته بوده، آمده حاکم آن جاي به که السلطان ظل از ستايش با پايان در. است نوشته

 نشد، ممکن فلکي ازتقديرات برسانم، لقا اهم مرتبه ملک قدر فلک آن عرض به بلکه که نمودم انشاء غزلي

 .«را دعاگو اين حالت بدانند و شود واقع خلق گاه نظر آنکه تا نمودم ثبت ديوار به لهذا

 دفاع در بلند يادداشت يک وجود. دهدمي نشان را خاصي هايگرايش که دارد وجود هايييادداشت نيز گاهي

 ابنو از يکي همراه که گويدمي کسي نيز مورد يک در. است شگفت دهاقاني جعفر محمد از گرياخباري از

 احوالي وبي دماغ سوختگي کمال با: » است کرده ديدن چهارباغ مسجد از 1811 سال در( ع) زمان امام خاص

 در...  گرديده مکان اين وارد ـ فرجه اهلل عجل ـ زمان امام خاص نواب از يکي و...  زدگيمصيب حالت با

 يادداشت همچنين. است بابيه هايماجرا ادامه سال اين«. 1811 سنه الثاني جمادي شهر نوزدهم شنبه سه يوم

 در: »است داده قرار توجه مورد را ظهور بودن الوقوع قريب 1811 سال در آسماني اتفاقات به توجه با ديگري

 از( ع) عيسي حضرت نجيلا در را اين و شدند، کنده هم به و ريختند، هم به آسمان از ها ستاره1811 سنه

 در زمين به آسمان از عيسي حضرت نزول است معلوم و است، زمين در او نزول و عيسي ظهور هايعالمت

 .«است ـ فرجه اهلل عجل ـ زمان امام ظهور وقت

 روشن يزن آن علت شود،مي يافته وفور به دنيا اعتباري بي و مرگ از ياد و موعظه و نصايح اشعار، اين ميان در

 که تاس مطلبي ثبت براي و دنيا وفايي بي و عمر گذران دادن نشان براي ها يادگاري اين که اين آن و است،
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 وارديم اما. دارد گونهنصيحت حالت اشعار نوع دليل همين به. بخوانند است قرار بعدي هاينسل القاعده علي

 البته موارد اين. است اخالقي غير آنها از برخي مضمون گاه و شده درج سبک اشعاري که دارد وجود هم

 .است نادر بسيار

 غالبا مؤمنين ارض در مردم چون حاال: ... است نوشته را عبارت اين خودش قرمز خط با جا يک در مؤلف

 و نويسندب ديوار به خصوصا است نانوشتني هر و بگويند است ناگفتني چه هر که ندارند باکي نشده، واقع

 زا نمودم ضبط و ثبت نثار جان اين اوراق اين در مزخرف آنچه ولي. ببينند واهندخمي است ناديدني آنچه

 .نوشتم بودم خلق ارض در هم خودم که راهي آن از العالج و کردم، سياه و حک مسجد ديوار

 !ناراحت نويسندگان

 صورت به عموالم اند،نوشته يادداشت که افرادي که دارد آن از نشان آمده عبارات اين از بسياري در آنچه

: ستا شرح اين به عبارات از برخي. اندنوشته را مطالب اين اند،بوده ناراحت يا غمگين که حالي در و عبوري

 در: »ديگر جاي در و. «گرديد قلمي نبود، ترسخت آن از که حالتي در الحرام محرم شهر يازدهم تاريخ به»

 هب: »ديگر جاي در و. «گرديدم شريف مکان اين وارد تمام تنگي دل با الحرام قعده ذي غره شنبه سه يوم

. «تمداش هم را دماغي بي نهايت و شدم نشان بهشت مکان اين وارد المعظم شعبان شهر چهارم يکشنبه تاريخ

 اين وارده: »ديگر جاي در و. «دماغي بي و کسورت نهايت در گرديديم، مکان اين وارد: »ديگر جاي در و

 دهش خشک خمير نان قدري. رسانيديم هم به نان به رغبت. پولي بي غم و هم هايتن در شديم، شريف مکان

 سوختگي کمال با: »ديگر جاي در و. «خالي دشمنان جاي. کرديم جان نوش پخته، آفتاب گوشته قدري و

 ايج در و.« شد تحرير دماغ سوختگي نهايت در» :ديگر جاي در و. «زدگيمصيب حالت با احوالي وبي دماغ

 زگاررو دست از آزرده دل و دلتنگ بسيار وقت اين در چون: »ديگر جاي در و. «دل شکستگي کمال در: »ديگر

 همگي اند،نوشته خط ها منزل اين در که خاليق تمام» :ديگر جاي ودر. «نمودم قلمي را کلمه چند اين بودم،

 لاق: »ديگر جاي در و. «هستم دنيا در دلتنگ. هوش نه دارم گوش نه روسياه، حقير االّ اندبوده کمال صاحب

 .«شديم مکان اين وارد پريشاني نهايت در ميرزامهدي اخوي اتفاق به اهلل خلق

 !نکند محو را من يادداشت کسي

 .نکند آنها کردن محو در تالشي کسي که است آن درخواست آمده، هانوشته اين از برخي در که اي نکته

 را آن نگرندگان سال سالهاي و بماند ربطش و خط خواهد،مي دلش سندهنوي که معناست اين به يادگاري

 در کينمس که گويي اگر/  نشانه مسکين و من از نماند/   خانه ديوار و در بر نوشتم. »کنند دعايش و بخوانند

 «کند کباب را جگرش علي/    کند خراب مرا خط که هر/   زمانه دست از بگريخت بگو/    رفت کجا
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 هب کند سياه که هر: »ديگر جاي در و. «شود گرفتار خدا لعنت به کند، سياه را اين که هر: »ديگر ايج در و

 ولرس و خدا نفرين به کند، پاک مرا خط کس هر: »ديگر جاي در و. «شود گرفتار رسول نفرين و خدا لعنت

. «اشدب شريک زياد ابن گناه اب و باشد شمر مثل کند، سياه را خط اين که هر: »ديگر جاي در و. «شود گرفتار

 .«کند آب غرق به را او اطفال و عيال و را او خود خدا کند، سياه يا کند پاک که هر: »ديگر جاي در و

 گري اخباري از دفاع در 1811 سال از ديواري مفصل يادداشت نمونه يک

 دهاقاني جعفر محمد از

 [دهاقاني ممحمدکري بن جعفر محمد/ گري اخباري از دفاع در رساله]

 :که بود نوشته ايضا

 خدا بانز از که چرا گردند، ديندار و متديّن بنگرند، آن در انصاف نظر به برادران گاه هر که بنويسم يادگاري 

 .خود پيش از نه نويسممي او رسول و

 از اشد،ب  کرده تراوش محمد آل از که است آن ـ السالم عليهم ـ محمد آل علم اهلل و دار دين برادران اي

 ودخ عقل از را علم آنکه نه باشد، ايشان آثار و اخبار در و باشد شده ايشان از روايت و باشد، مأثور ايشان

 علم نيست، ائمه علم علم، آن. بگويند چيزي مردم اين عامه و عرف از. بگويند چيزي خود رأي از. بردارند

 شيعيان از جمعي نزد در اشحقيقت و هست مردم از بعضي دست در رسمش پس نيست، خدا و پيغمبر

 در اندفرموده که آنست محمد آل و محمد دين لکن محمديم، آل[ 81] و محمد دين بر گويندمي همه. هست

 مگير نّا،م تکن منّا االّ التأخذ کند را ما آثار متابعت که است کسي ما شيعه. کنيد را ما آثار متابعت خدا دين

 فانّه اتّبعني من. شويمي حساب ما از وقت آن ما، از مگر نگيري و کني چنين اگر و ما از مگر را خود علم

 گويدمي خود عقل به آنکه لکن است، آنها از کندنمي فرق را امام يا پيغمبر يا خدا کند متابعت کس هر. مني

 .گفته آلش و رسول از نه گفته، خدا از نه

 جهت به است، مجتهد دارد رأي که هر و اندنهاده را نعلمايشا نام مجتهد که است اين قرار سني ميان در

 وگردانر پيغمبر آل از آنها و بود پيغمبر آل نزد در پيغمبر دين. ندارند پيغمبر از سنيان را احکام جميع آنکه

 ييعن گفتند، مجتهد را آنها و شدند پيدا آنها ميان در مجتهدان. نداشتند را دين جميع جهت اين به شدند؛

 .بفهمند و کنند کوشش نداشتند پيغمبر از را آنچه که نندهک کوشش

 که نآ جهت به. کنندمي اجتهاد ندارد، نص که جايي است؟ نامربوط نص مقابل در اجتهاد که است اين نه آيا

. ندباش نفرموده چيزي رسول و خدا که کرد بايد جايي در اجتهاد پس. است نامربوط نص مقابل در اجتهاد
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 جاي که حاالفهميدي. باشد گفته رسول نه باشد گفته خدا نه که را چيزي بگويد که است کسي مجتهد پس

 گويدمي که است کسي مجتهد پس(. ص)رسول نه چيزي، باشد گفته خدا نه که آنجاست کجاست؟ اجتهاد

 اين ونچ پيشترها. است سني توي رأي اين و است مجتهد اين حاال. رسول نه باشد گفته خدا نه که را چيزي

 سال هشتاد هفتاد قدر به. اندرفته هاسني و اندشده شيعه است زماني اندک است، بوده سني دست هاواليت

 آباد باسع اين. اندبوده سني همه اينجاها. صفويه زمان در بودند افغان همه واليتها اين بر و دور. نيست بيشتر

 تندهس سني هنوز که دهاتش بسيار چه خراسان راه در ناال بوده سني دست اينجاها کرده، قتل افغان را همه را

 پس. دندکرمي اجتهاد بود نفرموده چيزي پيغمبر که جايي. داشتند هم رأي. مجتهد گفتندمي را سني علماي و

 .رويممي راه ما مجتهد فالن براي و است چيز چه مجتهد فالن رأي که بود سني ميان در مصطلح رأي اين

 ند،گفت مجتهد قديم عادت به هم ها شيعه اين شد، خالص شيعه واليات و آمد کار روي عهشي که آني از بعد

 لآ راويان و محدثان اخبار، راويان. بگوييد مجتهد نگفته امامي هيچ. نيست مجتهد شيعه ميان در لکن

 رأي رد،ندا مجتهد شيعه است بابت آن از گذاردند، مجتهد هم هابيچاره اين اسم لکن بگوييد،( ص)محمد

 در هک آنها به کرد حکم فرستاد اطراف به که حکامي شد، خليفه که روزي عمر. باشد داشته خود از نبايد

 اجتهاد. را اجتهاد داد مردم ياد او. بشويد مجتهد و کنيد اجتهاد دهدمي روي شما[ 83]  براي که هاييقضيت

. گويندمي مجتهد هم را اينها. اندگذارده سرشان بر را اسم اين هم را ما علماي حاال. است ايشان طريقه از

 مجتهد فالن رأي. ندارند رأي خود از. محمدند علم حامل. اندحديث راويان شيعه علماي. نيستند مجتهد هرگز

 .است اين

 تانگش گويندمي که شهادت انگشت مثل مانده، هاسني از که است چيزها خيلي. هاست سني الفاظ از اين

. تاس هاسني مال اين. کند اشاره شهادت انگشت به که نويسندمي هم کتابهاشان توي. است کدام شهادت

 اهلل اال لها ال ان اشهد: گويندمي کنندمي بلند را راستشان ناخن اين تشهد، وقت کنندمي نماز که وقتي ها سني

 شتانگ را ناخن اين اسم سني يتو. رسوله و عبده محمدا أنّ أشهد گويندمي کنند،مي بلند را چپشان ناخن و

 پاشور، حوض ها،پاشوره اين چنين هم. آنها از است اسمي اين. مانده هم شيعه توي حاال. گويندمي شهادت

 ما که مسحي عوض شورند،مي را پاشان کردندمي که وضو هاسني. مانده تسنن روز همان از اين چه؟ يعني

 لفظ .هست خيلي مشهد کنند،مي درست قلتبين. کنندمي ستدر کري دو هايحوض اين چنين هم کشيم،مي

 اظالف پاره يک اند،برداشته گريسني از دست تازه مردم آنکه جهت به هم حاال. مانده هاسني از هم قلتبان

 بودند، نشده مسلمان هنوز که است وقتي آن از مانده، مردم ميان در که عادات خيلي. مانده توشان در همانها

 آب رنجشيرب. کنندمي روشن بام به آتش. گبرهاست از چينند،مي که سبزي سفره اين مثل. بودند گبر و

 نبهش سه بي بي روزه. کنندمي ميهماني را پريان شاه دختر کنند،مي مهماني را هاجن گبرهاست، کار دهند،مي
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. گويندمي هنوز قديم عادت همان به مانده، مردم ميان در که است جاهليت مذهب از همه اينها. گيرندمي

 رأي: گويندمي. اندگذارده مجتهد را بيچاره علماي اسم. است مانده تسنن عهد از هم مجتهد اسم اين همچنين

 راويان[ و] علما. نيست مجتهد آقا است؟ کدام مجتهد. است رأي از بيزار آقا است؟ کدام رأي،. است اين آقا

 .اندالسالم عليهم ـ محمد آل اخبار

 تو ايبر باب هزار باشي باهوش اگر که نوشتم شما بر( ص)محمد آل اخبار مقتضاي به که بود علمي باب

 .گرددمي کامل تو دين و گرددمي مفتوح

 1811 سنه في دهاقاني محمدکريم بن جعفر محمد حرّره

 

  

 

 است شده منتشر( علم نشر) اشکوري حسيني احمد سيد استاد نامه جشن در مقاله اين کامل متن
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 صفوي دوره از يمن در امامي تشيع مروج ايراني يک شگفت سرگذشت

 جعفريان رسول: نويسنده

 1158/  01/  19: سايت روي انتشار تاريخ

 

 علوم تدريس به صنعا شهر در و کرد ترک يمن قصد به را ايران 1110 سال در ايراني دانشمند يک: خالصه

 .شد سال شش مدت براي شهر اين در فراواني هاي واکنش سبب و پرداخت البالغه نهج و معقول

 راسانخ و طبرستان هازيدي دآم و رفت به منحصر عمدتا يمن، به ايرانيان آمد و رفت کلي طور به و مهاجرت

 مدهآ رجالي منابع از شماري و زيدي کهن منابع در پراکنده صورت به آن اخبار که بود بعد به پنجم قرن از

 باره اين در که اندداده قول و نوشتند مقاالت انصاري حسن آقاي ما دوست همه از بيش باره اين در. است

 .ورندآ فراهم هايشان نوشته مجموعه از کتابي

 مه خبرساز که عجمي يوسف سيد نام با يمن به صفوي عصر از امامي ايراني عالم يک مهاجرت داستان اما

 طالعاتيا عجالتا. است نگرفته صورت تحقيقي آن باره در دارم اطالع بنده که آنجا تا که است مطلبي شده،

 در آن، از بعد و دوازدهم قرن همان از من،ي در زيدي منابع در اما نداريم، ايراني منابع طريق از وي باره در

 .هست وي باره

 از اريبسي روي و بوده مشغول کالم و فلسفه آموزش به و رفت صنعا شهر به وي که دهدمي نشان اخبار اين

 نوانع به وي شيعي حساسيت شده نقل وي باره در که اخباري از. است گذاشته تأثير شهر علمي هايچهره

 ـ جارودي هايزيدي ميان نظر اختالف يک گرفتن باال جريان در و بوده مشخص مالکا امامي شيعي يک

 مني در را امامي مذهب تا است کرده تالش اند، داشته بيشتر گرايانه سني تمايالت که کساني با هادوي

 .دهد گسترش

 .هست توجهي قابل اطالعات منبع سه در وي باره در

 سيد از مورد سه در وي. است شده تأليف 1811 سال در که  شوکاني محمد از الطالع البدر در نخست. 1

 :است کرده ياد عجمي يوسف
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 و کرد رشد صنعا در آمد، بدنيا 1110 سال در وي: گويد صنعاني صالح بن احمد قاضي حال شرح در: الف

 عالمه سيد امير، اسماعيل محمد سيد هبل، زيد بن احمد عالمه قاضي جمله از آنجا بزرگان از برخي نزد

 (1/58: البدرالطالع. )کرد تحصيل العجمي يوسف سيد و....  شامي اسماعيل بن محسن

 آمد بدنيا صنعا در 1111 سال در وي: نويسدمي احمد بن حسن بن علي بن اسماعيل سيد حال شرح در: ب

 بن محمد مهعال سيد: اندجمله آن از که کرد تحصيل آن هايشخصيت از برخي نزد و باليد جا همان و

 (.1/118 البدرالطالع،. )ديگر گروهي و عجمي يوسف سيد امير، اسماعيل

 درس وي نزد صنعا عالمان از برخي و داشته درس مجلس يوسف سيد که دهد مي نشان مورد دو اين

 :سوم مورد اما. اندخوانده

 ورمشه علي بن حسن بن حسن بن...  ]محمد بن صالح بن اسماعيل بن محمد سيد حال شرح در همچنين: ج

 وي. فاتتألي صاحب و بود مطلق مجتهد کبير امام و امير به معروف وي: گويد صنعاني[ صنعاني امير ابن به

 به پدرش با سپس و بود کحالن در ابتدا. آمد دنيا به 1055 سال الثانيه جمادي ماه نيمه جمعه شب سال در

 اخفش حسين بن صالح عالمه سيد حس، بن محمد بن دزي عالمه سيد مانند ديار آن علماي از و آمد صنعا

 منصب منصور، امام طرف از وي. برد بهره مدينه و مکه علماي از و رفت مکه به سپس. کرد استفاده... و

 ائمه از يادي ها، جمعه از برخي در وي. کرد حفظ را آن مهدي امام فرزندش زمان تا و داشت را صنعا خطابه

 ليهع نداشتند، علم با انسي که امام آل از گروهي بنابرين. کرد نمي شد مي ياد آنها از عادت صورت به که اي

 تلق به منبر روي را او گرفتند تصميم بار يک حتي و کردند ياري را آنها هم عوام از گروهي. شوريدند وي

 1115: فتخال] باهلل منصور امام زمان که بود امامي عجمي يوسف سيد سوي از تحريکات اين بيشتر. برسانند

 اين از[ 1115 ـ 1111: خالفت] ـ منصور فرزند ـ مهدي. داد مي درس او حضور در و آمد يمن به[ 1111 ـ

 بخطي اسماعيل بن محمد سيد طور همين. کردند دستگير را امام آل از شماري دارد دستور و شد آگاه مسأله

 رامآ فتنه و کردند بيرون يمن ديار از را ميعج يوسف سيد تا فرستاد را کسي همچنين. کرد زنداني هم را

. دسپر وي به را خطابت مسند و درآورد زندان از را( اسماعيل بن محمد) خطيب دوباره ماه، دو از پس. گرفت

 ردب مي باال نماز در را ها دست وقتي خصوص به کردند، مي گري ناصبي به متهم را او مردم عامه زمان، اين

 که داشتند را علي بن زيد مذهب جماعت اين عامه زمان اين که است حالي در ينا. گذاشت مي هم روي و

 منيدش وي با و بودند متنفر خطيب اين از حال اين با. دارد قبول را آن گذاشتن هم روي و دست بردن باال

 (.8/111: الطالع البدر. )نبودند قائل او براي ارجي و کردند مي
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 اليمن الءلنب العرف نشر نويسنده داده، اختصاص وي به را مدخلي و گفته نسخ وي با در که ديگري منبع. 8

 از پس از را يمن رجال که است صنعاني حسني زباره احمد بن...  يحيي بن محمد بن محمد از األلف بعد

 شماره حال شرح در وي(. السلفية المطبعة در ق1133 چاپ. )است کرده فهرست ق 1139 تا 1000 سال

 درگذشت از پيش سال دو احتماال] 1110 سال در وي: نويسدمي «االمامي العجمي يوسف» مدخل حطر با 108

 دمحم بن احمد قاضي: گويد مي پس. کرد او از زيادي استقبال حسين منصور امام و آمد يمن به[  منصور

 :گويد خود القصر دمية کتاب در امير اسماعيل بن محمد امام سيد حال شرح در قاطن

 ثناا امامان به و بود اثناعشري اما داشت، تبحر معقول علوم در که عجمي يوسف سيد منصور، زمان اخراو در

 يديگر احاديث[ اماميه] اينها. داشت جمود خود باور بر او. آمد يمن به داشت اعتقاد( ع) حسين ذريه از عشر

 مطالب اين من. شمرندمي نادرست را آنان آراء و نامندمي عامه را بقيه و دارند را خود خاص رجال و دارند

 مي گمراه هم را زيديه آنها. کنم مي نقل شناسند مي را آنها و اندداشته آمد و رفت آنها با که کساني از را

 الحص بن يحيي جمله از کردند، معرفي منصور امام به را او نداشتند، او از دقيقي شناخت که کساني. دانند

 ذهبم از يکسره او. کند وعظ را مردم صنعا جامع در تا گفت و داشت بزرگ ختس را او نيز منصور. سحولي

 و کردند پيروي او از هم مردم. خواند مي بيت اهل حب و تشيع به را مردم و گفت مي عامه براي خويش

 اآنه از برخي که آن تا گفت مي هم خواص براي گفت، مي عوام براي که را حرفها اين او. گرفت باال کار

 از شامي عبدالرحمن بن احمد من شيخ. بودم ثال در زمان آن من. گويد مي بد هم صحابه اکابر به او يدندشن

 او با دشمني چه صنعا علماي و کردند چه او با جهال که اين و نوشت من براي وي احوال عجايب و غرائب

 املع حسادت تنها که بود اين فکرش اما شد، آگاه مسائل اين از منصور. نوشت هم را ديگري مسائل. نمودند

. ذاشتگ مي وي به بيشتري احترام او کردند مي اصرار آنها هرچه و است يوسف سيد عليه مطالب اين بيان

. گرفتند کناره عجمي يوسف از مردم و آمد مهدي فرزندش و مرد منصور چون نکشيد، طول زياد مدت اين

 و مديد سحولي صالح بن يحيي قاضي نزد را او. شتندا قراءت و وعظ ديگر او رفتم، صنعا به من وقتي

 مردم هک گفت من به هم يحيي قاضي. کرد انکار او اما گفتم او به بودم شنيده او از که را مطالبي. شناختم

 .کنند مي استفاده تقيه سالح از ها عجم اما گويند، مي دروغ

 ريگ ناصبي به متهم را او عجمي يوسف که شهر خطيب همان ـ امير اسماعيل بن محمد امام از را متني سپس

 اطالعات حاوي و کرده حمله عجمي يوسف به سخت که آورده ـ شوراند وي ضد بر را عوام و کرده مي

 لاسماعي بن محمد امام خود خط به را متن اين که گويد نويسنده. هست هم يوسف سيد باره در اولي دست

 ناي با کند مي معرفي ديني بي اساس را يوسف سيد آغاز انهم از اما نيست نامه اين ابتداي. است ديده
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 بآراء تأسس االسالم، في مکيدة و... االسالم في مصيبة و المتقين، لظهور قاصمة الدين، في فاقرة:  »جمالت

 .«بالجنة لهم المشهود العشرة سب و الرفض ظهور هي و األفدام، من جماعة

 من زعمه علي فارّا. »است گريخته ايران به طهماسب دست از او هک است اين آمده نامه اين در که اي نکته

 به 1111 سال در افاغنه توسط اصفهان سقوط از پس که باشد دوم طهماسب مقصود بايد که «طهماسب

 شاه نادر دست از وي است ممکن و است شده وارد يمن به 1110 سال حوالي که شد اشاره. ]رسيد سلطنت

 گذشت از عدب شصت، سال اوائل در و بود يوسف سيد نامش که کند مي تصريح پسس[ باشد گريخته يمن به

 له أن ادعي و. »است منطق علم مقصود که«الميزان علم في معرفة له و. »شد صنعا وارد سال، اين از ماه چهار

 له اتفقف ألعيان،ا من معرفة الفنين هذين في له من أدني مثل البيان، و النحو في له و. »«معرفة الهيئة علم في

 از او هک گفتند و کردند معرفي منصور امام به عالم يک عنوان به را او کساني که گويد مي سپس. «القبول

 ابکت و سنت معرفت ادعاي هيچ خودش يوسف سيد اين که است حالي در اين است، مأثور و معقول علماء

 به ورمنص: افزايد مي سپس. نداشت دانشي که دبو آدمي کرد، معرفي منصور به را او که کسي اما نداشت، را

 ادد دستور منصور و کردند روشن را ها شمع او براي. کند تدريس صنعا جامع در را البالغه نهج تا گفت او

 مذهب القاي او همت تمام. آمدند زيادي شمار نيز مردم عامه از. شوند حاضر او مجلس در دولت بزرگان که

 صحابه باره در هم هايي دروغ. کرد مي اضافه هم را فالسفه کفريات از گاهي و بود مردم اذهان در رافضه

 اين بش هر. بود گذشته بيت اهل و( س) فاطمه بر که بود مسائلي باره در روافض اکاذيب از که گفت مي

. گفتند بد صحابه به هم مردم و اند کرده تحريف را قرآن صحابه که گفت هم بار يک. داشت ادامه وضع

 يداستپ اينجا از و!! ]داد مي طالب ابي بن علي به را رسالت بايد و کرده اشتباه جبرئيل که گفت طور مينه

 و فرق متون در رايج هاي دشنامه همان و است بسته دروغ عجمي يوسف اين به چه تا نويسنده اين که

 .است کرده بيان را قديمي مذاهب

 علماي. کرد وارد مطالبش اين در که اين جز بود نمانده عجم مذهب از چيزي حال هر به: دهد مي ادامه وي

 که ندگفت و کردند گو باز او براي را رافضه مذهب حقيقت و دادند خبر خليفه به و کردند انکار را او زيديه

 ماما تحريک براي که است عجيب همه اين و] باشد داشته اي ذريه علي بن حسن که هستند آن منکر اينها

 [.است نکرده قبول را حرفها اين اصال منصور امام که حالي در اندکرده هم سر دروغهايي چه زيديه حسني

 ربيشت عظمت باعث اين. باشند حاضر هم علما و بخواند را البالغه نهج او حضور در تا گفت منصور امام

. ردک مي تقيه موارد از خيبر در اما خواند، مي را البالغه نهج منصور خليفه نزد او. شد مردم عامه نزد روافض

 از يبرخ يعني ربه، آدم فعصي آيه معناي و است نکرده را پروردگار عصيان آدم، حضرت: گفت مي همچنين
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 او و بود رمضان ماه پنجم روز در اينها. است زياد آن شرح که ديگر حرفهاي و کردند عصيان آدم فرزندان

 .بود شده تعطيل خليفه حضور در رمضان، ماه در البالغه هجن خواندن البته. کرد مي امالء کرسي، بر همچنان

 نوانع به او عليه را مردم عجمي يوسف سيد که خطيب اسماعيل بن محمد امام همان که است مطالبي اينجا تا

 ليهع رايج هايدروغ همان از آشکارا هانسبت از برخي که پيداست و شده نوشته بود شورانده ناصبي يک

 آيه و کرده انکار را وضع اين هم( ص) پيغمبر گويي که کند مي نقل خوابي هم آن از بعد. ستا اماميه شيعه

 احمد براي که است اسماعيل بن محمد امام نوشته همان از هم اين! است خوانده را راجعون اليه انا و هلل انا

 يوسف سيد براي حال شرح اين نوشتن در زباره ابن مأخذ و نوشته القصر دمية صاحب قاطن محمد بن

 .است شده نوشته عجمي يوسف سيد اول درجه دشمن زبان از شده ياد مطالب واقع، در. است بوده عجمي

 ستنش منصور پدرش جاي به مهدي امام تا بود اين: نويسد مي منبع همان از نقل به اليمن نبالء نويسنده

 براي و ماند همچنان مبتدع اين اما. برداشتند را کرسي و شد تمام بدعت اين و المبتدعين دابر قَطَع و[ 1111]

 .کرد مي تدريس عامه

 از ار بسياري قلب که بود حالي در اين اما گردد، باز خود بالد به تا خواست عجمي اين از مهدي بعد مدتي

 بغض ارهب در و کرد مي تقبيح را عجم يکسره هم اسماعيل بن محمد سيد اين. بود کرده پر صحابه با دشمني

 .گفت مي سخن زيديه به نسبت ها جمع

 در اعيلاسم بن محمد سيد اين حال شرح در که کرده نقل حوثي عبداهلل بن ابراهيم سيد از نقل به زباره ابن

 او کرد،[ تسفير] بيرون يمن از را عجمي يوسف سيد 1111 سال در مهدي: است نوشته العنبر نفحات کتاب

 او ورود. آمد پديد زيادي هايمصيب او وجود سبب به و داشت مذهب اين به تظاهر و بود مذهب رافضي

 وارد عامه از شماري قلوب در را اماميه مذهب و داد مي درس[ صنعا] جامع در و بود منصور ايام يمن به

 [.515 ـ 519/ 8 اليمن، بنبالء العرف نشر. ]کرد

 يف معاقله و العلم هِجَر جلدي هارچ کتاب است آورده عجمي يوسف باره در اطالعاتي که منبعي سومين. 1

 شستاي و اسماعيل بن محمد حال شرح ذيل وي. است معاصرين از االکوع علي بن اسماعيل قاضي از اليمن

 هاي گفته اساس بر که عجمي يوسف سيد به اشاره جمله از[  1/1119: العلم هجر] مطلق مجتهد عنوان به او

 .است کرده داشت، او عليه مردم تحريک در مهمي نقش پيشين

 تهداش تالش ـ که بوده متهم ـ اسماعيل بن محمد يعني شخص، اين که شود مي معلوم چنين مطالب اين از

 نام دليل همين به. کند جايگزين را سنت اهل مذهب و برده بين از را هادوي زيدي شيعه مذهب تا است
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 فتنبرآش سبب همين و کرده حذف را شود وردهآ جمعه نماز خطبه در که بوده مرسوم قبال که ايائمه از برخي

 .است شده تشيع نشر براي عجمي يوسف سيد يافت فرصت و او عليه اوضاع

 اصنع در را بيت اهل مذهب اسماعيل بن محمد سيد که است گفته و نوشته متني علما از يکي زمان همان

 هبمذ تغيير باره در اسماعيل بن محمد تالش باره در نامه اين متن منبع اين در[.  1/1119] است کرده عوض

 اند فتهگ و داده پاسخ نامه اين به ديگري کسان. است مهم بسيار که است آمده صنعا در سني مذهب به شيعه

 زيديه ميان نظرهاي اختالف و شده پرداخته کالم و فقه از مباحثي به نامه اين در. نيست چنين وضعيت که

 بن محمد دسي که است شده گفته و بوده اختالفي که مسائلي است، شده جدر آن در سني يا شيعه به متمايل

 هلا علماي فتاوي ميان در مطالب اين که شده گفته نامه اين در اما است، نزديک ها سني به آراءش اسماعيل

 نکرد ابودن صدد در مزبور، شخص که است اين بر تأکيد و قبلي نامه پاسخ باز بعدي نامه. است بوده هم بيت

 ادامه در. است شده استناد البالغه نهج مطالب از برخي به نامه اين در[ 1/1110. ]است بيت اهل مذهب

 بتينس و فاطمي هاشمي انا» که است کرده افتخار که اين و آمده نامه اين به اسماعيل بن محمد سيد واکنش

 که اين و داده بدست خود مناقب و فضائل از شرحي آنگاه[. 1/1111. ]«محمد الرسول سبط حسن الي/ 

 .است سروده طالب ابي بن علي ستايش در قصايدي

 است، تشيع به تمسک در زيديه تندرو جناح عقايد که جاروديه عقايد زمان، اين که است آمده اينجا در

 مانه اينجا، در نويسنده. است داشته جارودي افکار انتشار با مقابله براي تالش محمد سيد اين و يافته رواجي

 قبلي بخش در را آن خالصه ما و بود، نوشته قاطن محمد بن احمد شاگردش بن محمد سيد که اي نامه

 [.1113 ـ 1/1119] است آورده را «ربه آدم فعصي» آيه به مربوط بحث همان تا و کرده نقل آورديم،

 رطو به[ است ديگر اي هنام گويا و نيامده العرف نشر در و] است جالب که دارد ديگري اشاره آن دنبال به

 است خراسان از دهي يا اصفهان از جايي کرده رها را آن و آمده آنجا از او که شهري که کند مي اشاره مبهم

 بدري اصحاب ذام و علي مادح همه او قول به که[ خراسان کور من کورة او اصبهان حافات من حافة کأنها]

 [.1/1113[. ]ةالسقيف أخبار ذاکرا او بدريا صحابيا ذاما و عليا مادحا اال فيها التسمع] هستند سقيفه اخبار راوي يا

 خانه زدن آتش داستان شامل که دهد مي فکر طرز اين به هم ديگري هاي نسبت ادبي، متن يک در ادامه در

 يالمصطف بنت بيت علي/ تهجموا و ضلعه دقوا عمار و/  سيفه حمائل في عليا قادوا و. ]هست هم( ع) علي

 از هايي نمونه بيان و قرآن تحريف بحث جمله از ديگر نکات و[ فأضرموا النار بيتها في أال ينادي/  صيهو و

 آنچه همه که اين باره در سپس[. 1/1115] کنند مي نقل شده نازل وصي باره در که آياتي عنوان به اينها آنچه

. تاس پرداخته خود مخالفين از دانتقا به نيست، درست شود مي داده نسبت زيد حتي و هادوي مذهب به
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 بن محمد امير اين[. 1/1191. ]است آورده اذان در العمل خير علي حي باره در او اجتهاد از هم مطالبي

 .است درگذشته 1118 سال در و آمده دنيا به 1055 سال در اسماعيل

 قاتطب در وي باره رد سطري چند حال شرح باال، منابع در مذکوره مطالب از برخي اساس بر است گفتني

 .است آمده 1/95 الرجال تراجم و 10/188: الشيعه اعيان ،111 ص دوازدهم قرن

 .شد شناآ بيشتر ايراني اين فکري شخصيت با بتوان که شود پيدا زيدي منابع در ديگري مطالب شايد

 مذهب روجم و زده سني زيدي ترين معروف شوکاني استاد که صنعاني اسماعيل بن محمد امير اين که بيفزايم

 رد وي حال شرح به بنگريد عجالتا. است آمده مختلف منابع در که دارد اي عديده حکايات است، سلفي

 .الصنعاني اسماعيل بن محمد مدخل ذيل( عربي ويکي) الحرة الموسوعة

 (ارمسگزسپا کرد آشنا عجمي يوسف سيد اين نام با را بنده بار اولين براي که يمني عماد عصام آقاي از)
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 جديدة سلفية اجتهادات الي التقليدي االسالمي الفقه من: الجهاد مفهوم تطور و السلفية

 جعفريان رسول: نويسنده

 1158/  01/  80: سايت روي انتشار يختار

 

 تابک صدها بر بالغ گذشته دهه دو طي که جديد سلفيه ميان در جهاد مفهوم تطور از است گزارشي: خالصه

 تهداش خود مخالفان با را رفتارها ترين خشن نيز عمل صحنه در و کرده منتشر زمينه اين در مقاله هزاران و

 .شد ارائه 8011 نوامبر 10 ـ 1 روزهاي طي استانبول در اليوم و التاريخ في سلفية همايش در مقاله اين. اند

 

 العالمين رب هلل الحمد و الرحيم الرحمن اهلل بسم

 المنتجبين أصحابه و آله علي و محمد علي اهلل صلي و

 الجهاد مفهوم تطور و السلفية

 جديدة سلفية اجتهادات الي التقليدي االسالمي الفقه من

 الواقع و الفقه بين جهادال مفهوم

 لرفع لةوسي يکون کما التوحيد، ترويج وسائل أحد وهو المقدسة القرآنية الدينية المفاهيم من الجهاد مفهوم إنّ

 .خاصة المستکبرين و عامّة الکفار من المستضعفين و المحرومين نجاة و الظلم

 آية بطريق العمل و «االحسن جدال» طريق عن «االسالمية الدعوة» مفهوم جانب إلي المفهوم هذا وجود وإن

 الدينية والقيم نطاقه توسعة أمر في اإلسالم نظر وجهة لتعريف جديداً ترکيباً لنا يکوّن «الغي من الرشد تبين قد»

 .واإلخالقية

 ءاالفقه  استنبطه وما واألحاديث القرآنية االيات من منه قسم أخذ قد وفقهه الجهاد مفهوم أساس أنّ والمهم

 صرع في للفتوحات التاريخي المسير مَغبّة في وقع قد – الجهاد أي - األصل هذا ولکن منهما، والمجتهدون

 لجبهاتا مختلف علي انذاک حدثت التي التاريخية والتجارب األولى الفتوحات عهد وهو والخلفاء،( ص) النبي

 .الهجري الثاني و االوّل القرنين في وغرباً شرقاً
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 لفقهاءا نظر وجهة علي أثّرت قد االُمة عقل في نفوذها و الکبيرة سعتها مع التاريخية التجربة هذه أن والواقع

 متون عنوانهاب والخلفاء التابعين و الصحابة جيل وأعمال أقوال أي «اآلثار» من االستفادة السيما للجهاد، بالنسبة

 الرومية وريةواإلمبراط الساسانية الفارسية اطوريةاإلمبر علي الغلبة وعصر الفتوحات عصر هو العصر وهذا. دينية

 فقهاً - ةالغلب عصر أي - العصر هذا في دوّن قد الفقه أن نرى فلذلک وغيرها، إفريقيا في صغيرة دويالت وعدّة

 ثحي األول، العصر في الجهاد فتاوي صدور في مهمة مسألة وهي المرحلة، تلک ضروف مع متناسباً جهادياً

 لعصورا وفي جهاديّة، صبغة ذات النصوص  تلک أغلب فکانت الصلح، علي تأکيده من أکثر ادالجه علي أکد

 .النهج هذا استمرار الى أدّى مما القديمة، المصادر علي مبتنية الفتاوي کانت أيضا المتأخرة

 لسياسةا فقه أي السياسي، الفقه من جزءاً وصار الجهاد فقه توسّع التالية، القرون في أي األوّل، العصر بعد و

 حدث ام ذلک مثال و الکفار، مع - جزءاً أو کالًّ - االسالمي العالم بين المختلفة الحروب أبان ذلک و الشرعية،

 األروبيين، مع األندلس في وقعت التي الحروب أو الصليبيين مع الحرب في السابع وحتي الخامس القرن في

 .الفتوحاتو الحروب مراحل في خاصةً المراحل هذه في ألفت قد ادالجه في أُلّفت التي الکتب أکثر أن نرى فلذا

 عهد في األمر هذا تکرّر وقد المسلمين، ال الکفّار مواجهة في المسلمون کان الجهادية، الحروب تلک کلّ ففي

 تلک کلّو بعدها، حتي و عشر الثاني حتي الهجري العاشر القرن في االُروبيين مع حروبها في العثمانية الدولة

 .وأخالقه وفروعه الجهاد فقه علي تؤثر حربية تاريخية تجارب هي التجارب

 إلسالمي،ا المجتمع داخل وفي صغيرة دائرة في حدث ما وأما المسيحيين، من الکفار مع الحرب إلى بالنسبة هذا

 قالدقي معنيبال جهاداً التسمّي الحروب وهذه البغاة، حرب تسمّي المسلمين بين الحروب من آخر نوعاً کان

 هذه اسوأس الکفار؛ مع الحرب من شَراسةً أکثر األحيان، بعض وفي وقتاالً حرباً الواقع في کانت وإن الفقهي،

 لدالئل؛ا بمختلف الحکومة ضد خرجوا الذين البغاة تحارب رسمية إسالمية دولة هناک أنّ على مبتني الحروب

 عدم يعل يؤکدون الشرعية، السياسة حول مدوناتهم کلّ وفي ـ تيميه ابن وحتي ـ القديم منذ الفقهاء وکان

 إلطاعةا يجب بل ظالمة، أو فاسدة کانت إذا حتي الشرعية، ذات الدولة مع المخالفين قبل من الحرب مشروعية

 .إصالحه في السعي و

 !االنفعال: الهجري عشر الثاني القرن مطلع عند الواقع و الفقه بين الجهاد مفهوم

 بالشيخ تتعلّق ةخاصّ بمعتقدات نجد في التيارالسلفي بعنوان جديد تيار أُنشيء عشر الثاني القرن المطلع عند و

 نوبج في و األشراف مکةمن في الساکنين وبعض العثمانية الدولة بمحاربة قاموا وقد عبدالوهاب، بن محمّد

 .مخالفيهم من غيرهم و الشيعة مع العراق
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 المخالفين من أنهم بعنوان النجديين تقاتل العثمانية الدولة کانت لحکومة،ا مع الوهابيين السلفيين حرب ففي

 لکفرا کلمة إطالق بعد وذلک والحکام الحکومة يحاربون النجديون کان اآلخر الطرف وفي والبغاة، المسلحين

 مفهومب قالوا أن بعد المسلمين، من کبيراً قسماً شمل بحيث الکفر، مفهوم وسّعوا هم أُخري، وبعبارة عليهم،

 ساسأ وعلي المذکور القرن في إنّ: هذا معنى و.  کفّار باعتبارهم يقاتلونهم فکانوا والشرک، للتوحيد خاص

 المجد» کتاب في ورد فقد وتغير، الجهاد مفهوم توسّع قد الجهاد، و الحرب أمر من الجديدة التاريخية التجربة

 و الدعوة هذه بظهور سبحانه اهلل مَنّ ولما: )1191 سنة في يةالوهاب الحرکة بدء عن البحث عند «نجد تاريخ في

 بن محمد] الشيخ إمر الموحدين أيدي علي التوحيد شمس إشراق و المسلمين شمل اجتماع و الدين هذا

 المقصود ان واضح و[ 11/ 1 نجد تاريخ في المجد( ]االلحاد أهل من التوحيد أنکر لمن بالجهاد[ عبدالوهاب

 ذاک في «اإللحاد أهل» من و الکفّار، مع للجهاد الشرعي المفهوم هو الجهاد من و النجديون، الموحدين من

 قونيطل وکانوا ذلک، علي شاهد خير ذلک، بعد الحوادث من وقع وما للوهابية، المخالفون المسلمون أي الزمان،

 کميناً لهم جعلوا و ثادق دبل المسلمون غزا -1111 سنة اي - وفيها: )فقط الوهابية على «المسلمون» کلمة

 الکتاب، کلّ في جارياً کان الخطاب هذا و[ 1/95:المجد...( ] رجال ستة البلد أهل من قتل و أغنامهم فأخذوا

 .حواليها و العربية الجزيرة علي للسيطرة الوهابيين أعمال في البحث عند واضحا ونراه

 لفقها بين التعامل من متّخذ مهم أصل وهذا والجهاد، ةالسلفي مفهوم بين التعامل حول جديد أصل بدأ هنا ومن

 .الجديدة التاريخية والتجربة الديني معناه في

 لميالديا العشرين القرن طول وعلي االسالميون، والکتّاب العلماء کان الميالدي عشر التاسع القرن اواخر في وأما

 اريخالت ضدّ الغربية الحملة مواجهة في اهتمامهم جلّ وصبوا الجديد، الغربي الفکر بمواجهة بدأوا قد کذلک،

 الجواب ومنها ومبادئه، اإلسالم عن الدفاع في کتباً کتبوا أنهم ذلک نتيجة وکان االسالمية، الفتوحات و االسالمي

 الدليل :بدليلين وذلک الطلب، جهاد أو اإلبتدائي الجهاد أمر عن سکتوا فلذا السيف؛ دين االسالم أن يقال عما

 ضعفل الطلب لجهاد مناسبة ارضية أي وجود وعدم وروسيا الغرب مقابل في العثمانية الدولة انکسار هو وّلاأل

 و سالمياإل العالم في الغربي الفکر رواج هو ـ اإلسالميين ناحية من يقال کما -الثاني والدليل عامة، المسلمين

 الجديدة، الغربية الفکرية بالميول التأثر

 :أوّلوا أنهم همنرا لذلک ونتيجة

 أيديهم في کان ماب اإلکتفاء مفهوم على بالترکيز قاموا بل العالم، في اإلسالم لبسط عمل باعتباره الجهاد أصل أوّالً

 وتأسيس ة،العالمي الجهادية الفکرة عن بالتخلّي قاموا أنهم أي فقط، البالد تلک إصالح علي والترکيز البالد من

 .والقتال الجهاد طريق عن قلاإل علي لإلسالم عالمية دولة
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 الثورية اتالحرک أن نرى ولذا الغربية، الليبرالية واألفکار يتناسب بشکل عرضوه و الجهاد فقه تأولوا وثانياً

 من لحقبةا تلک في المارکسية بالحرکه منحصرة کانت المسلح الکفاح اسلوبها في اعتمدت والتي المسلحة

 .الزمن

 بالدفاع الجهاد وتفسير المعتدلون

 مختلفة ورةبص وعرضه الجهاد، مفهوم تبيين اإلسالميين المصلحين أکثر حاول العشرين، القرن في أنّ والحاصل

 عبداً يراألس صيرورة و األسير أحکام و الغنائم و االبتدايي الجهاد حکم من القديم االسالمي الفقه في کان عما

 أنّ يؤکد لب التطرّف، مع تتالئم افکاره تکن لم المصرية، يارالد في المفتي عبده محمد الشيخ فهذا. ذلک غير و

 اسالن إکراه على يوافق ال هو و األخص، بالمعنى بالجهاد مختصاً ليس و الوسع وبذل الجهد بمعني الجهاد

 الحکام وافقام کلّه يکن لم و الملک طبيعة اقتضته: )اإلسالمية الفتوحات إلي بالنسبة قال و االسالم، لقبول

 يعتقد ـ التنوريين من ـ عبدالرزاق علي إن کما[ 13 ص في االسالمي، الفکر في الجهاد مفهوم تطور(. ]لدينا

 و الدين رجال من غيرهما هکذا و[ 38 ص... مفهوم تطور] الدعوة سبيل في ال الملک سبيل في الجهاد أن

 .تالستينا إلي العشرين القرن بداية من البالد من غيرها و مصر في الفکر

 :انموذجا ومودودي قطب سيد رضا، رشيد: الجهادي الفکر في التجديد

 الذي ضار رشيد محمد السيد مثل ندر ما إال الدين عن الدفاع بعنوان غالباً الجهاد يفسّرون کانوا الثمانينات في

 فهومم طرح حيث لإلسالم السياسي الفهم لتشديد المقوّمات و المقدّمات رسم و جديد، من الجهاد مفهوم فسّر

 .االسالمي المجتمع في األسلمة مفهوم علي التأکيد و المخالفين مع التسامح دون من المعارضة

 من الجهاد فکر بدأ باکستان في االسالمية الجماعة و مصر في اإلخوان حرکة تشکيل مع األخيرة المرحلة في و

 لدولل التصدي على القدرة نفسه في يرأ و الصحوة من بنوع  االسالمي العالم أحس أن بعد خصوصاً جديد،

 الفکر صار[ 1535] المودودي و[ 1511] قطب سيد و[ 1515] البناء حسن فکر في فنري. ومطامعها الغربية

 أنه تبارباع الجهاد مفهوم عن الدفاع في کتباً المؤلفين من عدد کتب و قبلهم، عليه کان عما متفاوتاً الجهادي

 تحقيق إلى السعي بمعنى هذا مفهومه في العالم؛ في االسالم لنشر بل الستعمار،ا مع للمواجهة فقط ال وسيلة

 يدفعوا أن عليهم فيجب الکتاب أهل وأما اإلسالم، عقيدة واعتناقهم الکتاب أهل عدا ما االرض إهل إسالم

 فکرة سالماال إنّ: )المودودي ابواألعلي قاله ما ذلک على مثال خير و صغار، و ذلّ في کونهم حال الجزية

 الءسالم و... جديد من بنيانه يؤسس و... بأسره اإلجتماعي العالم نظام يهدم أن يريد إنقالبياً منهاجاً و انقالبية
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 في هادالج( ]کلها األرضية المعمورة يستدعي و يتطلب إنما و منها، بجزء أو بقطعة اليقنع و األرض يتطلب

 النظم بنيان هدم هو اإلسالم في الجهاد غاية إن: )قال و ،[91 ،85 ،81 ص( 1533 قاهره،) المودودي، اهلل، سبيل

 مةمه المهمة، هذه و بها، استبدالها و مکانها في اإلسالم قواعد علي مؤسسة حکومة إقامة و لمبادئه، المناقضة

 نأ عينيه نصب يضعه و اإلسالم يريده ما بل قطر، دون قُطر في منحصرة غير عام، اسالمي إنقالب إحداث

 [.11 ص اهلل، سبيل في الجهاد( ]المعمورة أنحاء جميع في الشامل االنقالب هذا يحدث

 و ياتالثمان في الثوريين المسلمين بين الجهادي الفکر إلنبعاث المناسبة األرضية خلقت الفکرة وهذه 

 الثقة يفتقدون نواکا عموماً المسلمين من الثوريون و الميالدي، والعشرين الواحد القرن بداية و التسعينات،

. اإلسالم اُصول عن انحرفت قد بأنها الدولي بالنظام التزمت التي دولهم يتّهمون وکانوا ومؤسساته، العالمي بالنظام

 راتالثو بعض ظهرت حتي بعده و الستينات من االسالمي المجتمع عمق في موجود النزاع هذا أن اليخفي و

 ....االسالمية

 :ألفغانستان الروسي االجتياح عند السلفي و الجهادي رالفک بين اإلرتباط تبلور

 الفکر کةحر بين االرتباط في تمثّل قد والسلفي الجهادي الفکر بين النظري اإلتصال و االرتباط محور إن

 أخرى، هةج من السعودية في الوهابية بين و جهة، من المصريين السلفيين و اإلخوان من الثوريين عند الجهادي

 ابن الشيخ يماس السلفية األفکار تأثير نري حيث. روسيا ضد األفغان جهاد في العملي، االرتباط هذا تبلور وقد

 خصوص و ناإلخوا وأفکار الجهاد، بأمر مشغوالً االسالمي العالم کان التي الفترة في الجهاد في کتب الذي تيميه

 و اديةالب في الحرب ميراث من لوهابيةا الي وصل ما إلى مضافا الغرب، ضد الجهاد في قطب السيد کتبه ما

 .العثمانية الدولة ضد صراعهم

 الجهاد مفهوم الي بالنسبة الوضع تغير الماضي القرن من الثمانينات أوائل في الروس مع األفغان حرب بدء فعند

 دض للحرب جهادية إسالمية أحزاب مرة ألوّل المذکور الحرب خالل تشکلّت فقد جديد، قالب في تطوّره و

 الجهادية ربالح أنّ بالذکر والجدير. تعالي و سبحانه اهلل بوجود حتي التعتقد التي الکافرة الدولة وهي الرّوس،

 هذا على مراأل يستمرّ لم لکن و الکافرين، ضد المسلمين حرب أي :القديمة الفقهية للمباني وفقاً کانت تلک

 زبح أن حيث. أفغانستان في ـ ظاهرا ـ إسالمية ةدول تشکيل و المارکسية الدولة سقوط مع سيما النحو،

 دولةال مع جديداً جهاداً فبدأوا الخالفة، تشکيل و الحکومة على االستحواذ صدد في کانوا طالبان و القاعدة

 .سقوطها و المارکسية الدولة زوال بعد أفغانستان في المستقرّة المسلمة

 سبتامبر من عشر الحادي في امريکا مع الحرب في السلفي للجهاد العالمية الجبهة فتح
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 مع الخفية ربالح بدؤا قد الجهاديين السلفيين عامة و القاعدة تنظيم کان أفغانستان، في الروسية المعضلة بعد

 البالد يف الحاکم السيء الوضع أنّ الحال و خاصة، اإلسالمية البالد في و عامة العالم في نفوذها بسبب امريکا

 تعاطف في باًسب کان ذلک کلّ المسلمين، بين الفقر شيوع و األمريکان، تسلط و المسلمين رتحقي و االسالمية

 النتيجة، نتوکا يوم، بعد يوماً يتزايد التعاطف ذلک وکان السلفيين و القاعدة مع السنة أهل من المسلم الشباب

 انک المسلم الشباب أنّ لطبيعيا ومن أُخرى، ناحية من القاعدة و ناحية من أمريکا بين الحرب من نوع ايجاد

 في  الجهادي کرالف انتشار الى أدت التي األسباب کانت و وسيع، بشکل الجهاد فکر فانتشر القاعدة مع يتعاطف

 البالد من يرالکث في طبعت التي الکتب في ذلک انعکس حيث سابقاً، کان ما مع متفاوتة الزمنية الحقبة هذه

 .السلفي الفکر ظل تحت الجهاد نحو دائماً الشباب تحرّک کانت والتي الجهاد، حول

 يکون معها فينالمتحال و امريکا أن بما و أمريکا، سيطرة تحت االسالمية الدول أنّ السلفيين تفسير في کان فلما

 و أمريکا، مع الجهاد مثل الدول هذه مع الجهاد کان ،«الصليبي اليهودي التحالف» بعنوان يعرف ما بمجموعة

 عن يدافعون الذين حلفائها إلي ويمتد أمريکا من کالً يشمل السلفيين، عند «العدوّ» مفهوم أن يبمعن ذلک

 ثمّ لفائها،ح و أمريکا رکاب في السايرة االسالمية الدول ءلي ثم اإلسالمية، االمّة شؤون في يتدخلون و إسرائيل

 فيجب ،الجهاد في السلفيين مع يشارکوا لم و سکتوا الذين إلي ثم حکوماتهم، يهادنون الذين الناس عامة إلي

 الذي الطريق هذا و ممکنة، وسيلة وبکل الجهادية المنظمات عند العدوّ مفهوم على بناء جميعاً هوالء محاربة

 الناس و المسلمين أبرياء إلي امريکا من مختلفة جبهات في الجهاد لهم يسوّغ الشرعي و الديني الجهاد يسمّونه

 فقهاء ليهاإ يشير التي المصلحة عنوان تحت واضح سبب دون من الجميع يقتل حيث ارع،الشو و األسواق في

 .الصريح الشرعي دليل لها يکن لم مورد أي في السلفية

 الفقهي و العلمي الجهاد بحث أرکان في التطور

 لديني،ا الجهاد ماليو عليه يطلق صار ما اخري ناحية من امريکا و ناحية من القاعدة بين النزاع حصلية کان لقد

 نع يوم کلّ يکتبوا أن الجهادية النظرية هذه عن المدافعين علي صار منه مفرّ ال واقعا الحرب صارت لما و

 لخارجيا الواقع عالم في يجري ما مع يتناسب ما مع الفقهية فروعه و المفهومية توسعته و عنه الدفاع و الجهاد

 .الحرب ميدان و

 شرع الحادي في امريکا له تعرضت الذي الهجوم هو الجهادي، الفکر تقوية في همتسا التي العوامل أهمّ ومن

 لبلدينا هذين الي امريکا لدخول المناسبة األرضية القاعدة فوفرت العراق، و أفغانستان حرب و سبتامبر من

 امياًمح سلمةالم الشباب من آالف صار و التنور فار امريکا قبل من البلدين احتالل وعند الهجوم، ذلک بعد

 .الجهادي ـ السلفي الفکر ظلّ تحت للقاعدة
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 و جهاد،ال إال عمل لها يکن لم فالقاعدة الحرکات، تلک إلى بالنسبة األصل يمثل الجهاد مفهوم أن نرى واليوم

 ليا يحتاج ذلک کل. أسفله و الهرم رأس بين القاعدة تنظيم في االنضباط أساس کان الذي هو المفهوم هذا

 ما إلى اديالجه فکر توجيه و الجهاد فکر لتقوية....  و الرسائل و الکتب و المتون تدوين و الفکرية التنمية

 .الجهاد باسم مختلفة أعمال من به يقوم أن يجب ما و الخارجي الواقع في حوله يحدث

 الثاني و علميال الجهاد مفهوم األول: محورين حول تمحورت فقد بالجهاد التعريف في انتشرت التي الکتب اما

 .الفرعية الجهاد احکام

 :العلمي الجهاد مفهوم في التطور

 تربى الذي و أفغانستان في السلفية الجهادية الحاضنة من انبثق الذي السلفي الثوري الجيل تعلمه شيء أول إن

 لعالمل  ماًمهاج باعتباره الغرب على الهجوم هو  غيرهما، و المودودي و قطب للسيد الفکرية الکتابات ظل في

 و. تهمأنظم علي االعتماد عدم و عليهم الجهاد موضوع لتبيين  الکتب و المتون إلي الحاجة فظهرت االسالمي،

 اوينعن من عنواناً الجهاد أمر اعتبروا الذين اإلسالميين المؤلفيين علي للردّ لديهم الحاجة ظهرت ذلک، قبل

 الدين ذاه أن و الجمهورية، الرئاسة و المشروطة نظام و الغربية يةالديمقراط يوافق بأنه اإلسالم عرّفوا و الدفاع

 .دالجدي مفهومها في االنسان لحرية  الموافق الدين و السالم، و السلم دين بل القتال، و الجهاد دين ليس

 ابوعمر محمود بن لعمر المنهج في تأمالت االجتهاد، و الجهاد کتاب 1555 سنة في صدرت التي الکتب من و

 للندوات االنتقاد بعد اهذ کتابه مقدمة في فکتب ،![الفلسطيني ابوقتادة باسم االينترنت في الکتاب نفس يوجد و]

: «لمنحرفا الغربي االسالم» بـ التعريف و «بالغرب االسالم عالقة» موضوع عنـ  قوله حسب عليـ  الردة بالد في

 إزالة و اإلسالم ترويض في الغرب أجلها من يسعي التي العصرية الفتوي فَلَک في تدور کلها الندوات هذه

 من و: أضاف و[. 11 ص االجتهاد، و الجهاد] الکافرة الفکرية وأبعاده الغربي الحضاري الغزو موانع و عوارض

 داخل في اروبا في المسلم الشباب انخراط إلي دعوته عند «الغنوشي راشد» هو «المنحرف التيار» هذا مصاديق

 [.18 ص] «المجتمعات

 الصراع» علي ديؤک بل معهم، االيجابي التعامل و الغربية الديمرقراطية قبول الي فکري ميل أي اليقبل فالکاتب

 قل» نهام عليه، قرآنية بآيات يستدل و األول، األصل هو عنده هذا و الباطل، و الحق بين البشر، بين «الدائمي

 و حاکم ثابت أصل أنه على الجهاد حول البحث يبدأ هنا نم و «زهوقا کان الباطل إن الباطل زهق و الحق جاء

 [.بعدها و 19 ص. ]شيء کل علي مقدّم
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 ماتحکو في الکتاب أهل کفار  ذلک من مقصوده ليس الطواغيت، اسم عليه يطلق من کلّ يکفّر فالمؤلف

 لمنظماتا تنظيم علي يؤکد و االسالمية، البالد في الحکومات رؤساء أغلب أو کلّ مقصوده بل الغرب، و امريکا

 لجهادا مباني تبيين في ساهمت التي الکتب أهمّ و أول من يعتبر الکتاب وهذا. للجهاد الترويج و الجهادية

 .الجديد السلفي

 :للجهاد الفقهية الفروع في التطور

 حيث من راًطومت کان أنه حيث الشرعية، السياسة من جزءاً يعتبر الجهاد بحث منه و االسالمي الفقه أن قلنا لقد

 ذاه االمور، من ذلک غير و المالي النظام و الحرب في العمل وآليات العالم تغيّر مع ولکن الواقع، مع انطباقه

 نم مناص ال جعل ذلک کل اُخرى، ناحية من الدولية العالقات و الجديد العالمي السياسي والنظام ناحية، من

 صلياأل المحور و األساس هو الجهاد أن تعتقد التي المنظمات عند سيما الجهاد، من عديدة مباحث في التغيير

 .المسلمين غير و المسلمين بين العالقة في

 يةناح من جديد فکر بدأ حيث المضمار، هذا في جديدة سلفية اجتهادات و جديدة وقائع هناک الواقع ففي

 غيرها و وديةالسع الجامعات في لجامعيةا الرسائل و الکتابات من العديد فکتبت الجهاد، حول الوهابية السلفية

 الواقع أمالها تيال الجديدة الشرائط علي ينطبق حتي الجديد الجهاد مفهوم توسعة و تغيير في متخصصة کانت و

 و لفقهاءا أي السعودية، سلفية أما الجهادية، السلفية عقيدة على بناء العدوّ علي النصرة تهيئة و الجهاد، على

 مثل روع،الف بعض في الجهادية السلفية ضد أحيانا کانوا السعودية الدولة مع صلة علي انواک الذين الکتّاب

 هذا في الطلب جهاد شرائط حول کتب بعضهم نري حيث الجهاد، حکم أيضا و السعودية الحکومة إطاعة

 العسکري و لميالع و التقني التخلف من حالة يعيش االسالمي العالم إن: »قال الفقهي، البحث تناوله فبعد العصر،

 ما و لمسلمونا يمتلکه ما بين شاسعاً بوناً و کبيراً فرقاً نجد القوي ميزان إلي نظرنا إذا و الکافرة، بالدول مقارنة

 األعداء ألن الجهاد، اليجب هذا زماننا في أن ذلک من يستنتج و... «االسلحة أعداد و أنواع و أعداءهم يمتلکه

 شرط نأل الجهاد اليجب فاالن لمهاجمتنا، الدوائر بنا فيتربّصون للمسلمين، عسکري تحرّک کل يترصّدون

 فإذا قهرهم، و أعدائه شوکة کسر و الدين راية إلعالء شرع إنما الجهاد أن: يؤکد ثم موجود، غير االستطاعة

 التي المدمرة لحةاألس امتالکه أو العدو، عدد کثرة أو تفرقها أو ضعفها، بسبب األعداء مواجهة عن االمة ضعفت

 ص الفدائية، االعمال... ]الطلب جهاد يؤخروا و أيديهم المسلمون يکف أن المشروع فإن بها، للمسلمين الطاقة

13] 

 منم المؤلفين من کثير و الجهاد، بوجوب يعقتدون غيرها و القاعدة قيادة تحت الجهادية السلفية لکن و

 .أعمالهم عن ودفاعاً لهم ةمناصر الجهاد في عديدة رسائل کتبوا يناصرهم
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 :الجهاد في جديدة فقهية مباحث

 :منها الجهاد من مختلفة موارد وفي جديدة مباحث استجدت لقد

 .ممکن شکل بأي معهم الجهاد السلفي المجاهد علي يجب ممن الکفار و الکفر مفهوم في التطور: ألف

 االسالمية الحکومات ضد القتال علي لجهادا مفهوم بسط و الجهاد في اإلمام من االذن و االمامة بحث: ب

 .االمة علي شرعية لهاوالية ليس التي الفاجرة

 سميي ما و الفدائية و االنتحارية األعمال يشمل وهذا( العنف  استعمال جواز من) الجهادي العمل في التطور: ج

 .ذلک غير و المساجد و الشوارع و االسواق في األبرياء قتل و باإلرهاب

 يحتاج ام لتوجيه تکفي هل القديم، االسالمي الفقه في للجهاد الفقهية المباحث أن هو البحث هذا من ضالغر و

 ال؟ أم الجديدة المصاديق علي القديمة المفاهيم تنطبق هل أي ال؟ ام الجديد الواقع اليه

 للجهاد جديد تفسير في دوره و الجديد ثوبه في الکفر مفهوم.  أ

 جواز هخالل من ليتضح فقهي توجيه إلي يحتاج فانه کان عدوّ اي مع الحرب أن على ؤکدي االسالمي الفقه إنّ

 أو ،الحکومة علي خارج و باغ أو األصنام، يعبد مشرکاً أو حربياً، کافراً يکون أن إما أنه حيث من العدوّ محاربة

 اسمب يسمي معهم الجهاد وأن رالکفا مع المقاتلة هو الجهاد، في األصل ولکن. الفقه في عنها بحثوا أخر أمور

 ،«الجهاد» في خاص دور الکفر لتعريف يکون فحينئذ الکفر، مفهوم هو األساس کان فإذا. الدفع أو الطلب جهاد

 في اثارها رکتت مختلفة مفاهيم و معاني لها و الفقهاء و المتکلمين بين الخالفات بعض فيه التعريف هذا ولکن

 .الجهاد أمر في منها و الفقه من شتى موارد

 لمحتلةا اإلسالمية البالد أو الکفار بالد في  األخيرة، الجهادية الحروب في يجري و جري ما إلي بالنسبة أما و

 :صورتين علي الجهاد و الکفر مسألة فإنّ غيرها، و العلمانية الحکومات أو

 .غيرهم و غربال بالد سائر و أمريکا مثل العالم في الکافرة الدول إلي بالنسبة: األوّلى

 کفار أنهمب السلفية تدعي ما، لدالئل لکن و االسالم ظاهرها اشخاص أو المنظمات أو الدول إلي بالنسبة: الثانية

 .مرتدون أو

 هل أن يف االختالف حلّ وقد دارالکفر؛ و اإلسالم بدار «الدار» يقسم الفقه فانّ الکافرة، الدول إلي بالنسبة أما

 تبارباع أو مسلمون أهلها أن باعتبار هل االسالم، دار تعريف في ايضا کذلک و. ال أم حرب دار هي کفر دار کلّ



1587 

 

 الماالس دار عليها يطلق الکفار ناحية من المحتلة اإلسالمية البالد هل: جديداً و اخيراً و االسالم، احکام اجراء

 .االختالفات من ذلک وغير دارالحرب او

 و لحربا تجويز في خاص منظار من األبحاث هذه إلي تنظر کانت ألخيرةا الجهادية رسائلها في السلفية فإن

[ 13 ـ 11 ص! المهاجر ابوعبداهلل الجهاد، فقه من مسائل: راجع المثال سبيل علي. ]ممکن طريق بأسهل الجهاد

 لمسائ] الحرب أهل من فهو المسلمين، مع العهد أهل من الکفار من يکن لم من کلّ: أخر مواضع في قال کما

 [.81 ص الجهاد، فقه من

 أمان له سولي حربيٌّ هو کافر فکلّ: العهد مورد في إال للکفر مساوياً و مرادفاً جاء التعريف في الحربي فمعني

 [.11 ص المصدر نفس] االسالم أهل من

 طالحاًاص فالتعر السلفية الجهادية الفکرة ألنّ العسکريين، و المَدنيين بين فرق يکن لم التعريف، هذا في و

 بشرع بالنس و النسبة، منقطع باطل، أحکام، من عليه رُتب بما المصطلح هذا: تقول و المدنيين، معنى و باسم

 کافر کلّ قتل فيجب[. 115 المصدر، نفس] عسکري و مدني بين اليفرق اإلسالم إذ معني، و لفظا دينه و اهلل

 لمصدرا نفس] له مطيقا کان من أي القتال، أهل نم کونه فشرط المسلمين، مع يقاتل لم إن و القتال له يمکن

 [.118 ص

 بل البالد هذه من کثيرا فإنّ للکفر، جديد تفسير على بناء فهو االسالمية، البالد في الحرب و الکفر نسبة اما

 لکفارا ناحية من محتلّة کانت إما أنها باعتبار االسالمية، الدولة معايير عن خارجة الجهادية السلفية عند کلها،

 الشرعب العمل دون من الجديدة باألنظمة حکامها إلعتناء أو البالد، هذه شؤون علي مسلّطون ألنهم أو الغربيين،

 .المعنى هذا شابه ما أو دارالکفر من حينئذ فتکون االسالمي،

 إسالم، بلد تليس بالقانون، فيها يحکم التي البلد: السعودية علماء من الشيخ آل ابراهيم بن محمد الشيخ يقول

[ 81 ص الجهاد، فقه من مسائل عن نقال 111/ 1 ابراهيم، بن محمد الشيخ رسائل و فتاوي] منها الهجرة تجب

 ألهل خالفةالم وغيرهم الصوفيين مثل االسالمية الفرق وجود بدليل المسلمين بالد سائر على يحکمون هکذا و

 .حديثا و قديما الحديث

 المسلمين من رکثي فيها قتل و األهلية الحرب فيها نشبت وقد اإلسالمية البالد عضب في نراها التي األحوال فهذه

 أساس على نهمبي فيما يقتتلوا لم انذاک المسلمين أن حيث القديم االسالمي العهد في مثيل لها يکن لم األبرياء

 .لتشريعاتا هذه أمثال من الکثر صياغة في الکبير الدور لها کان والحکومات السياسه ولکن مشروع فقهي مبنى
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 ينب دارت التي الحرب هي الکفر، مفهوم أساس علي بينهم فيما السنة أهل من المسلمون اقتتل مرّة فأول

 البغاة و لمسلّحينا المخالفين بعنوان النجديين إلي تنظر العثمانية الدولة کانت حيث. العثمانية الدولة و النجديين

 شروعةم إسالمية دولة تمثل کانت العثمانيه الدولة أنّ وذلک قديم فقهي اساس له أمر هذا و تقاتلهم، و المسلم،

 الرغمب عليهم، الکفر کلمة باطالق الحکومة يحاربون النجديون، کان اآلخر، الطرف في لکن و الوقت، ذاک في

 أن: قولال يعنستط و الشريفين، الحرمين خادم و الخليفة مثل عناوين تحت ويحکمون السنّة أهل من أنهم من

 من خاص مفهوم على بناء السنّة، المسلمين من کبيراً قسماً شمل بحيث الکفر مفهوم وسّعوا السلفيين النجديين

 و فرالک لمفهوم عام شمول من اآلن نراه لما بداية هذه و کفّار، بأنّهم يقاتلونهم صاروا ثم الشرک، و التوحيد

 .االسالمية البالد في الجهاد

 عاملالت کيفية من نابع مهم أصل هذا و الجهاد، و السلفي المفهوم بين التعامل في جديد أصل رظه هنا من و

 .الجديدة التاريخية التجربة و الديني معناه في الفقه بين

 ساير و القاعدة بين و االسالمية الدول بين دبّ الذي واالقتتال للمشاحنة وبداية الشديد الخالف أول هو وهذا

 المفاهيم ضبع ظل تحت يحاربون لکنهم و مستقرة، دولة لهم ليست أنّهم على بها، المتصلة سالميةاإل الحرکات

 .الکفار و الغربية الدول من بحماية مسندون أنّهم بذريعة إتهامهم أو الکفر مثل

 و لقبوريينا مثل ةالعباد في کفار مخالفيهم من کثيرا أن يعتبر النجديين تفسير في الکفر، أن بالذکر، الجدير و

 المجتمع داخل يف الکفر يکون فعليه. العلمانيين علي يطلق اخر جديد معني للکفر ظهر وقد غيرهم، و الصوفيين

 :شرکين و کفرين االسالمي،

 رقالف من غيرهم و والصوفيين، القبوريين المعنى بهذا الحقوا قد و األوثان عبادة شرک هو: األوّل الشرک

 اختالف جودو مع محاربتهم تجب کفار فهم الوهابية، للسلفية الفکري للمنهج صلةب تمت ال التي االسالمية

 .غيره و التطبيق في يسير

 بن عمر فالکاتب. العلمانيين و التنوريين من قسماً يشمل الشرک هذا و بالمشرکين، اللحوق: الثاني الشرک

 فيةصو من المتعبدين شرک هو و]  رالکف و الشرک بهذا أمتنا من طوائف لحقت قد و: يقول عمر ابو محمود

 و المشرکين، قوانين و نظم و بمناهج اللحوق شرک هو و...  أعناقها إلي فيه دخلت و[ خرافية و قبورية و

 و الشرک ورص من غيرها و والقومية الوطنية و البعثية و العلمانيه و بالشيوعية کاللحوق طوائفهم، في الدخول

 الجهاد] «االخري الشرک صور من غيره من أکثر تعاظم و األيام هذه کثر قد الشرک من النوع وهذا األکبر، الکفر

 نيينالعلما طوائف فيه وقعت هذا و القصور، شرک لثاني وا القبور، شرک عنده فاألوّل[ 81 ـ 89 ص واالجتهاد،

 [.83 ص]



1589 

 

 واتهامهم شخاصاأل إلي التکفير نسبة تسهيل و الکفر مفهوم شمول عن تفصيلي بشکل يبحث ، الکتاب هذا و

 ما سيما لثالث،ا القرن في بغداد حنابلة إلي المنسوبة األقاويل و األخبار بعض إلي ذلک في يستند و به، ورميهم

 اتهمنا إن: يقول ثم المخالفين، تکفير في[ 811 ـ 111] حنبل بن أحمد االمام امامهم و الحديث أهل عن روي

 [91 ص! ]قبل من التهمة بهذه أئمتنا اتهم فقد خوارج، بأننا

 مختلفة، البأشک لهم المخالف مع المقاتلة و الحرب تجويز هو العمل، ميدان في التکفيرية االفکار هذه فنتيجة

 يحاربوا أن الفکرة هذه عليهم فتفرض. حاکم و دولة له مجتمع في يعيشون ألنهم غيره، أو إرهابي بشکل سواء

 عن وابعادهم المجتمع من جذورهم وقلع الستئصالهم الصوفيين و وريينالقب عن فضالً قاطع بشکل العلمانيين

 .هاغير و المذهبي و الديني اجتماعهم مراکز في النطاق واسعة فدائية بعمليات إال اليتمّ ذلک و الحکومة،

 الدالب يف الحاکمة الدول يشمل بل فحسب، األشخاص اليشمل الفکرة هذه على بناء التکفير فإن....  اخيراً و

 و: محمود بن رعم يقول. الغربية الحقوقية والقوانين السياسية بالمناهج تعتني االنظمة هذه أن بذريعة االسالمية،

 ذهه أن القدر و الشرع بدليل اعتقدوا إذا إال الصمود ألفرادها فاليمکن...  االسالمي العالم في الجهاد جماعات

 [.11 ص] ردة و شرک الحکومات

 الجزيرة يف حتي و االسالمية البالد في الوالة بعض ضد الجهادية السلفية منها تستفيد لتيا المفاهيم من و

 بقلم «سعود آل و التتار» رسالة في ورد المثال سبيل وعلى وغيرها «المرتد» و «امريکا عميل» عنوان العربية،

 نشرية يف طبع و ينترنتاال صفحة في الرسالة ظهر علي جاء الذي التعبير حدّ علي وذلک ـ الشهيد الشيخ

 :العبارة هذه الرشود محمد بن اهلل عبد ـ الجزيرة للقاعدة الجهاد صوت

 ،الدين لهذا المحاربين المرتدين حضيض إلى المارقين الخوارج منهج طور من خرج سعود آل ضالل إن بل»

 تمس ال يالت والشرائع ئرالشعا بعض بإقامة والسماح واالدعاء االنتساب بمجرد کفرهم، على التستر محاولين

 آل حکومة تجاوز مظاهر من وکان وتدليساً، تلبيساً والخارج الداخل في وحلفاءهم والنصارى اليهود مصالح

 المشرکين إعانة من المشرکين وترک المسلمين قتل على زادوه ما المرتدين مهاوي إلى الخوارج حد سعود

 الدول ليَطال يرکث ذلک أمثال و...« خاللها من المسلمين ضربوالي للکفار الجزيرة أرض بفتح المسلمين قتل على

 آل علي قهتطبي و التتار حول تيمية ابن فتاوي شرح في الرسالة هذه جاءت قد و. غيرهما و الوطنية و البعثية

 .سعود

 حيث يرة،خاأل السنوات في اإلسالمية البالد في الذمة أهل قتل إلي المسألة هذه ذيل في نشير أن علينا ويجب

 کفارال اعتناء محل أنهم باعتبار قتلهم أن يقال أن الممکن فمن لذلک، فقهيا توجيها االن حتي رأيت ما إني
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 المتطرفين بعض ناحية من جاءت انما األعمال هذه أن يدعون ربما أو ذلک، غير أو جواسيسهم و الغربيين

 .للشرع موافقاً عملهم يکن لم الذين

 المنظّمة؟ بإذن تبديله و اماالم إذن شرط حذف: ب

 من مشروعية له کان الذي األمير و الخليفة في يتبلور ذلک و االمام، إذن هو الجهاد في الواجبة الشرايط من

 من اهير فيما طاعته الرعية ويلزم اجتهاده، و اإلمام إالي موکول الجهاد أمر: قدامة ابن يقول کما الخليفة ناحية

 إذن لزوم علي أکّد و[ 55ـ 55 ص] الفدائية االعمال کتاب مؤلف ذلک عن بحث و[.  198/ 1 المغني،] ذلک

 في الترديد بدء اخيرأ لکن و يزيد، هو و فاسق خليفة مع غزا االنصاري أباايوب ألن فاسقا، کان لو و االمام

 :هذه القصة و المسألة،

 مشکلة اإلذن سألةم صارت مختلفة دويالت إلي الکبيرة االسالمية البالد تقسيم و العثمانية، الخالفة انحالل فبعد

 لنظاما مالحظة مع - أکثرهم و الجهاد، علي قدرة لهم ليست المقطعة اإلسالمية البلدان في الحکام ألنّ عويصة،

 إذا و العصر؟ هذا في الجهاد يمکن کيف أنه السنة، أهل عند المهم فالسؤال. الجهاد بأمر اليعقتدون - العالمي

 حکمب التکليف يکون أن يمکن فکيف به، يأمرهم و الجهاد علي الناس يحرض أمير و خليفة کهنا يکن لم

 مينالمسل والة أين الحال؟ أصبح کيف و: احدهم يقول کما الجهاد، معوّقات من الشرائط هذه فيحسبون الجهاد؟

 الجهاد مفاس فعالً، و قوالً ربوهحا منهم، کثير علي جاثماً کابوساً يمثل الذي اللفظ هذا الجهادي، واجبهم أداء من

 في هادالج معوقات] للجهاد الفعلي الواقع عن بعيدة عسکريتهم و العسکرية، أسمائهم و ألفاظهم من مستبعد

 [99 ص ،8008 الرشد، مکتبه العقال، فريع بن عبداهلل تقويما، و تحليال الحاضر العصر

 بالدال في السنة أهل علماء من کثيراً فإنّ ذلک مع و فة،الخال انحالل بعد السنة أهل مشکلة هي المسألة هذه و

 و الحکم يعود اليهم و المشروعية لهم للبالد الفعليين الحکام أن يعقتدون و بالدولة، صلة لهم کان االسالمية

 مهل ليس هوالء أن الجهادية السلفية نظر ففي الجهاد، أمر علي اليقدمون الحکّام هوالء أن بما لکن و اإلذن،

 مثل العظمى للدول عمالء هم الواقع في و الجهاد حکم اجراء فکر في يکونوا لم أساسا و الحکم صالحية

 .روسيا و امريکا

 غير و نيينالوط و البعثيين من بأنهم اتهموهم و حاليا، األمر والة إطاعة في بالترديد الجهادية السلفية بدأ فلذا

 .الغرب و الکفار يةوال لقبولهم بهم، يعتني أن الينبغي و ذلک
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 عليه أجمع ما خالف هذا کان إن و عليهم، بالسيف الخروج جوّزوا و الوالة، إطاعة مسألة السلفية أنکر فقد

 و السالميةا البلدان في الحاکمة الفعلية األنظمة نفي في ترديد أوّل هذا و المتوالية، القرون في السنة أهل ءعلما

 .عنها بديلة أخَر تنظيمات و تشکيالت وايجاد التعبئة من ةجديد ترتيبات و بعمليات البدء

 کثير و يةالزيد و المعتزلة و بالخوارج مختصا کان بالسيف االعتقاد أن الکالم، و الفرق کتب من نعرفه ما أما و

 الحديث أهل لسان على مبتدعة کلهم هوالء و[  181 ـ 810] االشعري الحسن أبي تعبير حد علي المرجئة من

 السيف في الناس اختلف و[: 191 ص االسالميين، مقاالت]  االشعري ابوالحسن يقول کما قديما، السلف و

 يلنز أن أمکننا إذا واجب ذلک المرجئة من وکثير الخوارج و الزيدية و المعتزلة فقالت أقاويل، أربعة علي

 في نلک و الخلفاء، طاعة بلزوم يعتقدون السنة أهل و الحديث أهل لکن و. «الحق نقيم و البغي أهل بالسيف

 مع ادالجه لزوم في المذکورة الفرق حذو حذوا السابقة العقائد ترک مع الجهادية السلفية الجديدة، الشرائط

 .الحالية االسالمية البالد في الوالة

 ةحاربم جواز بعدم يعتقدون حيث قديماً أسالفهم الراء موافقة جائت المتأخرين علمائهم بعض آراء وإن هذا

 لم الدين نأ حيث اإلسالم، في أحکام له الحکّام علي الخروج إنّ: تلفيزيوني برنامج في القرضاوي فقال. الوالة

 ال و داً،ج خطيرة قضية هذه ألن فتنة، يعمل و السالح يحمل أن حاکم عند منکرا رأي من کل علي الباب يفتح

 الکفار قتال فإنّ أيضا و.... اثنان فيه اليختلف الذي الصريح الکفر حالة في إالّ الحکام علي الخروج يمکن

 يونيتلفيز برنامج عن نقال] الشريف، لماهر الجهاد مفهوم تطور: انظر... ]لعدوانهم يکون بل لکفرهم اليکون

 الطالب و العلماء فيه انقسم السعودية، في الوالة إطاعة بحث إن اخيراً و(. 885 ص[ القرضاوي الشيخ من

 .لها مخالف و الحکومة عن مدافع قسمين، ليإ السلفيين

 أو الکفار يةوال قبول أو الکفر باعتبار الوالة محاربة علي تصرّ الجهادية السلفية القيادة أن حالياً والملحوظ هذا

 دؤاب  ثم من و الحرب، إلذن اإلمام بديل يعرفوا أن عليهم يجب هنا، فمن ذلک، غير و االرتداد مثل أخر عناوين

 و للميالد العشرين القرن أواخر من وذلک السلفية علماء من عدّة رعاية تحت المؤسّسات و األنظمة دبايجا

 تکون تيح السنين من العشرات مر على السلفية الثورية األنظمة لکل مرکزية ايجاد في سعوا و القاعدة، مثل

 .للحرب الالزمة التنظيمات ايجاد في لإلمام بديال

 :ومرحلتين طريقين من وذلک االمام وجود عدم مع اإلذن مشکلة حل مهمزع على استطاعوا فقد

 اإلمام،و الخليفة غياب عصر في أنّ إثبات و غيرها و القاعدة مثل األنظمة و الجماعات تشکيل االولي المرحلة

 .أوامرهم و ضوابطهم و رعايتهم تحت األنظمة هذه في المسلمة و المسلم يحضر أن يجب
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 بحيث سوريا، في جهادية أنظمة من متشکلة کانت التي الخالفة مثل الالمرکزية الخالفة تشکيل الثانية المرحلة

 حد علي المرتدة للحکومات بديال تکون ألن المرکزية حکومة و دولة يشکلّون المنظمات من عدد صار

 .تعبيرهم

 ناحية من الجهاد حکم صدور إن و الجهاد، أمر في لالمام الفقهي اإلذن مشکلة بحلّ قاموا المحاوالت فبهذه

 .سابقا الخالفة و الحکومة بمنزلة يعد الجماعة رئيس

 بعض ناحية من بدء أمر اإلمامة، و والخالفة الدولة محل الجماعات أو الصغيرة األنظمة وجود أي البحث، هذا و

 تهاداالج و لجهادا کتاب صاحب ابوعمر محمود بن عمر منهم و العشرين، القرن أواخر في السلفيين الکتّاب

 رسمها، أحاول التي الصورة هذه المجيد االسالمي تاريخنا في وجد قد و: قال حيث ،1555 سنة في طبع التي

 ودوج مع التنظيم، أو التحزّب معني مثل معني، من الجماعة لفظ يعني ما بکلّ الصغري الجماعة وجود هي و

 ختاري من منهم کان و الحق، علي البيعات و العهود بينهم نتفکا الحزب، و الجماعة لهذه الجامعة الرابطة القوة

 ففي[ 11 ص االجتهاد، و الجهاد] إلعاته أو لحفظه تبايعت و عليه التقت ما بکل تقوم هکذا و القائد، و األمير

 و واحد مّعتج في يجمعهم کبير رجل يظهر حتي التنظيمات، و التکتالت تکون أن الزم مرحلة، في أن تصوّره

 [.13 ص المدرک، نفس راجع. ]الکبيرة الشاملة دولة يشکّل و واحد ظيمتن

 الباطن، وأ الظاهر في االهلية، الحرب نشوب هي االسالمي، المجتمع واقع في الجديدة الفتاوي تلک نتيجة وإن

 جاء والذي نةس عشرين قبل الکتّاب بعض عليه نبّه ما وذلک األبرياء، المسلمين من الکثير فيها يقتل حيث

 ص کريم،عبدال خليل المدنية، الدولة و الدينية الدولة بين االسالم)] الجديد الجهادي الفکر نتيجة عنوان تحت

 رةصغي جماعات من کبيرة دولة تشکيل هي و األعمال هذه غاية إلي ينظرون الجهادية، السلفية لکن و[  39

 .اليوم نراه کما اآلالف االسالمية مجتمعاتال داخل في العمليات هذه جراء قتل وإن والقتال، للمحاربة

 االستشهادية أو الفدائية االعمال: ج

 الذي صباح نحس جماعة خصوصاً الشيعية، اإلسماعيلية الفرقة إلى االسالمي التاريخ في الفدائي اصطالح يعود

 الفدائيون و الهجري، السادس و الخامس القرن في الموت باسم ايران جبال إحدي في دولة لهم أقاموا

 الملک نظام الخواجة قتلوا کما االسماعيلية، حرب علي يصرّون الذين واالمراء الرؤساء يقتلون االسماعيليون،

 حتي نظمم فقه لهم ليس االسماعيلية و غيرهم، و األتراکأُمراء من کثير عدة و السلجوقي ملکشاه السلطان وزير

 العمليات و ئيالفدا عن نصوص لدينا ليس و االمام، يطعيون هم بل فقهيا، العمليات هذه تأييد في شيئا يکتبوا

 .اإلسالمية العلمية المجاميع في الجهاد فقه في الفدائية
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 دوراً لعبت الفدائية العمليات بدأت العالم، في وجدت التي الحروب من العديد في الحاضر العصر في لکن و

 .الفدائية للعمليات امتداد هو حاليا نراه ما مث ولبنان، فلسطين في کما مختلفة، نواحي وفي مهماً

 فرد قتلل طلبا فاعلها عليها يقدم التي العسکرية األعمال: »هو العمليات هذه تعريف في يقال أن يمکن الذي و

 نوانع تحت وتقع المنظمات قبل من موجهة تکون أن يمکن العمليات فهذه «أيضا نفسه يقتل و افراد عدة أو

 نراها لتيا اإلنتحارية العمليات مثل معين شخص بها يقوم خاص بشکل تکون أن يمکن کما المسلّح، الکفاح

 .أفغانستان و العراق في يومياً

 و يوبا حسن للشيخ «االسالم في الفدائية و الجهاد» کتاب مثل مقاالت، و کتب عدة الموضوع حول فکتب

 «الجهاد فقه من مسائل» کتاب في بحث و[ 1111 الرياض،] محمود خالد بن لسامي «الفدائية االعمال» کتاب

 اسم کتاب و[. 111 ـ 35ص االستشهادية، العمليات: الخامسة المسألة] العلي، عبدالرحمن المهاجر عبداهلل البي

/  1181 نةس في کتبت مقالة] نجيب، عبدالکريم الحمد ،«االستشهادية العمليات مشروعية علي الجلية الدالئل»

 روري،التک هايل نواف الفقهي، ميزان في اإلستشهادية العمليات کتاب و االنترنيت، في دةموجو وهي[ 8008

 .م1533. ماجيستر رسالة بعنوان

 للقتل، سهنف ـ غالبا ـ المتخفي المجاهد فيها يعرّض أعمال: الفدائية العمليات تعريف في سامي الدکتور قال و

 به العمل هذا يعرف و[ 180 ص الفدائية، االعمال] «شهادةلل طلبا مصلحة، تحقيق او بالعدو نکاية إللحاق

 .االنتحارية أو االستشهادية العمليات

 العالم  في ةانتحاري عملية وأول فيتنام، او الثانية العالمية الحرب في االنتحارية العمليات من وقع ما إلي اضافة

 افغانستان و لبنان من أُخري مناطق يف بعد و[. 110 ص المصدر، نفس] 1599 سنة في فلسطين في االسالمي

 .البالد من غيرها و الشيشان و

 بعض وأ القرآنية بالعمومات التمسّک على مبتني المختلفة، بأشکالها العمليات، هذه عن الفقهي البحث أما

 .أصال سابقة أيّ له ليس و االسالمي الفقه في جديد بحث فهو األخبار، و الروايات في اإلشارات

 ذات أعمال نهاأ بعنوان فلسلطين في اإلستشهادية العمليات إلى يشير «الفدائية االعمال» کتاب ؤلفم فمؤلف

 للعمليات افيه خصوصية ال و القتال، علي المؤمنين تحريض علي تدلّ التي االيات بعض إلي يشير و جدوي؛

 فتص والتي اإلسالمي اريخالت من الموارد بعض إلي أيضا ويستند[ 130 ص المصدر نفس راجع. ]االنتحارية

 االعمال جواز ذلک من يستفيد و ال، أم ذلک جواز في البحث دون ومن العدو صفوف علي الجند احد هجوم
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 مفسدة العمل هذا علي اليترتب أن و بالعدوّ، النکاية وجود و تعالي، هلل االخالص منها بشروط ولکن الفدائية

 [.808 ص مصدرال نفس] امير من االذن و مصلحته، من أکبر

 و بالعدوّ، کايةالن بقصد النفس تفجير أيضا و المسلمين، مصالح علي خوفاً النفس قتل عن يبحث ذلک بعد و

 األعمال کتابه في محمود خالد بن سامي يقول ما علي الحاضر الوقت في الفدائية العمليات صور أشهر هي هذه

 أن کما غيرهم، و السعوديين من المعاصرين السنة أهل علماء بعض عن الجواز نقل و[. 811 ص] الفدائية

 أفتى قد کان وإن[ 811 ص] عظيم نفع و کبيرة مصلحة وجود بشرط بالجواز افتي عثيمين بن محمد الشيخ

 :اصحابه من طلب عندما العوام بن الزبير قاله ما الجواز علي االدلة من و سنري، کما أخرى مرة في بالعدم

 معا قتلهما علي فموافقته[ 891 ص! ]الفتنة أساس االشتر أن يري کان النّه! األشتر لکما أي مالکا، و اقتلوني

 !هذا مثل اخري أدلّة و الفدائية، العمليات جواز يدل

 اهلل و فسهن قاتل ألنه اليصلح هذا أنّ مرّة غير نبهنا وقد أري الذي: )قال حيث الجواز بعدم يفتي باز بن والشيخ

 (.111 ص العصرية، القضايا في الشرعية الفتاوي. )نفسکما تقتلوا ال و: يقول

 المصدر نفس] نفسه به قتل بما جهنم في سيعذب انه و نفسه قاتل أنه هذا في رأي حيث: عثيمين ابن قال و

 .بالدهم في السياسية باألوضاع  متأثر الفتاوي هذه مثل بأن علما[. 891 ص

 هو اليوم هانعيش التي أوضاعنا في العمليات هذه بمثل الشعب و الجيش بعض فقتل: )عبدالعظيم سعيد قال و

 دون اءلألبري البالغة المضرة و األذي تعدي و المحرّم الغدر عن ذلک الينفک حيث المجرمين، سبيل أتباع من

 [.801 ص الجهاد، لتحقيق الزاد تحصيل( ]معتبرة مصلحة

 اراالسالمد في أو دارالعهد، في أو دارالکفر، في هل ها،محل و العمليات نوع بإعتبار کثيرة فروع للمسألة کان و

 .العراق أو أفغانستان إلي بالنسبة مهم مورد األخير و الکفار، ناحية من المحتلة

 هللا و ـ لي يظهر المقدمات بهذه و: )خاصة مالحظات مع( الفدائية االعمال) کتاب صاحب خالد، بن سامي قال

 عدم وه المعصومين و المسلمين عن اليتميز الذي المحتل العدوّ ضد الفدائية العمليات تنفيذ حکم أن ـ أعلم

 [.131 ص الفدائية، األعمال(. ]المسلم لدم صيانة األحوال، أضيق في بقدرها تقدّر راجحة لضرورة إال الجواز

 غيرها و الکيمياوية و النووية أسلحة من االستفادة جواز: د

 النصوص ضاأي و بعيد، من الرمي و المنجنيق استعمال إلي تشير التي المياإلس الفقه في األحکام بعض يوجد

 يمحوا أن يمکن وسيلة کلّ استعمال جواز النصوص هذه من بعضهم فاستفاد غيرها، و التحريق حول الفقهيه

 بعض في تراه کما ذلک، لکراهية وجه وال المسمومة، بالسهام الرمي فيجوز وعليه،: )أحدهم فيقول. بها الکفار
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 فالواجب رثومية،والج والکيميائية النووية باألسلحة الرمي استخدام إلى بالنسبة أما: )يقول ثم...(  المالکية، کتب

 عدم لاألص ولکن تصنيعها، وکيفية استخدامها، طريقة ومعرفة األسلحة، من جديد کل معرفة المسلمين على

 يمکن ال ثبحي الضرورات، في إال األسلحة هذه تستعمل فال عليه، وبناءً. النفوس وإتالف األرض، في اإلفساد

 ص االنجاد، کتاب هامش(. ]بالمثل المعاملة باب من ذلک کان إذا سيما وال بواسطتها، إال العدو على التغلب

 سهنف في جائز يعم بما القتل ان: )المهاجر ابوعبداهلل يقول و[ 8009 ابوظبي، الريان، موسسه مالک، داراالمام 51

[ 131 ص الجهاد، فقه في مسائل( ]المسلمين قتل في ذلک يتسبب أن إال...  الضرورة شرط علي متوقف رغي

 نصوص نم تضمنه ما و کله، السابق بحثنا أن: )يقول االسلحة مختلف من االستفادة جواز في البحث بعد هو و

 لمقصودا تحقق وسيلة بکل لهمقتا و قتلهم و المحاربين الکفار رمي مشروعية تقرير في االئمة و الفقهاء

 طلبهم و کفارلل المسلمين غزو حال أي الطلب، قتال في اساسا هو إنما معنا، سبقت التي المختلفة بتفريعاتهم

 حققت وسيلة بکل قتالهم و قتلهم، و المحاربين، الکفّار رمي مشروعية معنا تقرّرت إذا و بالدهم، في لهم

 و لنووية،ا األسلحة من الشامل، الدمار بأسلحة اليوم يعرف ما هي الوسيلة کانت إن و الطلب قتال في المقصود

 قتال يف األولي باب من المشروعية هذه تقرير في شک فال إليها، الحاجة عند نحوها و الجرثومية و الکيمياوية

 [111 ـ 113 ص الجهاد، فقه من مسائل(. ]االسالم ديار الکافر العدو نزول عند أي الدفع،

 بلد إلي بلد من نقلها و أمواتا أو أحياء الکفار رؤوس قطع : هـ

 قطع في حثب الکفار، بأجساد المثلة جواز أنکر أن بعد ،(الجهاد فقه من مسائل) کتابه في المهاجر ابوعبداهلل أما

 وعيةمشر في الدالله ظاهرة...  النصوص فهذه: )فقال النصوص، بعض اساس علي و المحاربين الکفار رؤوس

 [.833 ص الجهاد، فقه من مسائل] أمواتا أم کانوا أحياء الحربيين الفجرة الکفرة رؤوس حزّ و عقط

 هاءفق ألقوال العرض بهذا و: )قال و اخري بلد إلي بلد من الکفار من المقطوعة الرؤوس حمل في يبحث ثم

 لقلوب ةتقوي ذلک في کان إذا آخر إلي بلد من الرؤوس نقل جواز علي األکثرين أن لنا يظهر المختلفة المذاهب

 [.818 ص المصدر، نفس( ]للکافرين إرغام و کبت و المسلمين

 بأيّ کافر، نهأ يحسبون من أو الکافر قتل جواز السلفية عند الجهادي الفقه مباحث جميع في نري أننا فالحاصل

 هم،ل المروِّعة األساليب عجمي استعمال وجواز غيرها و اإلرهاب و و واإلغتيال الحروب فيها بما کانت وسيلة

 ظرن وجهة من المنحرف والمسلم الحربي فيهم بما الکفار جميع قتل وجواز بالکافر اإلستعانة جواز وعدم

 تعمالاس جواز کذا و ذلک؛ من استثنى فقد المعاهد وأما الکفار، من کذلک هوالء بأن يعتقدون حيث السلفية

 الجهادي فقهال خالصة هي وهذه  والکيميائية، النووية األسلحة ذلک في بما الکفار إبادة في الممکنة الوسائل کل
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 العصر من يخيالتار و الروائي النصوص ببعض االستدالل مع إما لهم، المخالفين مع التعامل من المستفاد السلفي

 .کلية عناوين تحت و المصلحة بعنوان أو األول،
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 (998ابن مازه و کتاب لطائف االذکار )از سال 

 رسول جعفريان :نويسنده

 11/15/0158ت : تاريخ انتشار روي ساي

 

لطائف االذکار نوشته ام و به تازگي منتشر شده مقاله حاضر مقدمه اي است که براي کتاب ارجمند  :خالصه

است. اين اثر در باره آثار و اماکن زيارتي شهرهاي بخارا، مرو ، سرخس، نيشابور.... تا بغداد و حرمين است 

 .نوشته شده است 998( در سال 911که توسط شمس الدين محمد بن عمر بن مازه )م 

 يادآوري

اريخ حرمين قلم زده ـ يعني اين بندة خدا ـ شانس بزرگي بود که کتاب براي کسي که سالها در حوزه حج و ت

 998لطائف االذکار را براي تصحيح آماده و به دوستداران فرهنگ اسالمي اسالم تقديم کند. کتابي که در سال 

ها با عشق حج براي زائران خراساني نوشته شده است، در دوراني که خراساني« راهنماي حج»به عنوان 

 کردند و با حج عشق، و اين براي قرون متوالي، جاري و ساري در زندگي ديني خراسانيان بود.مي

توان گفت اين اثر از يک سو، راهنماي حج و از سوي ديگر، گزارشي از مزارات با توجه به محتواي کتاب، مي

توان ابرين، همزمان ميشهرهاي بزرگ شرق اسالمي از بخارا تا بغداد و سپس شرحي از مکه و مدينه است. بن

 اي به شمار آورد.و بايد آن را اثري ديني، جغرافي و حتي سفرنامه

اين افتخار از آنجا نصيب بنده گرديد که دوست ارجمند جناب آقاي سيد علي موجاني اعالم کرد که در ميان 

تين بار که نخس اي استتصاويري که از انستيتوي نسخه هاي خطي آکادمي علوم تاجيکستان رسيده، نسخه

 بنا .است حج سفر باره در و آقاي يزدان علي مردان به ايشان معرفي کرده است. اين نسخه مهم اثر ابن مازه 
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. ذاشتندگ بنده اختيار در را آن لطف سر از هم ايشان. کنم آماده را آن تا کردم اشتياق اظهار گذشته، تجارب به

( تمامي 1111ف شده بودم )شعبان مشر عمره به که ايام همان در و شده آن روي کار مشغول لحظه همان از

روزهاي اين سفر را به کار روي اين متن اختصاص دادم. در بازگشت تصحيح ادامه يافت تا آن که اين روزها 

ظ ام متن اصلي را حفکه بار ديگر زمان حج تمتع رسيده، به اين سبک و سياق آماده شده است. تالش کرده

 ام.ييري در امالء و انشاي آن ندهم. در اين باره، در مقدمه توضيحاتي آوردهکنم و هيچ تغ

در اين جا بايد از آقاي موجاني به خاطر در اختيار گذاشتن نسخه سپاسگزاري کنم. همچنين از آقاي عليرضا 

و  لماتاباذري که يک بار با دقت متن را خواندند و يادآوري هاي بسيار سودمندي در باره خوانش برخي ک

تعابير داشتند. مقدمه بنده بر اين اثر، در دو بخش خواهد بود: نخست شرح حال نويسنده و خاندان وي؛ و 

ديگري در باره اين اثر و جايگاه آن در متون ديني پارسي. خداي را شکر که توانستم کار اين اثر را به انجام 

ه يافته که خوشحال خواهم شد، دوستان بر بنده هاي فراواني رابرسانم. مطمئن هستم که درين کار، ناصواب

منت گذاشته آنها را يادآور شوند. اگر اين خطاها را در مقالتي نوشته و چاپ کنند، عالوه بر من کساني هم 

د فاده کرده و به خطا نخواهناند، از آن استاي بابت آن پرداختهکه کتاب در دسترسشان قرار گرفته و هزينه

 رفت.

 خاندان برهان و نويسنده. شرح حال 0

شناخته شده و از علما و « بني مازه»و  [1]«آل برهان»نويسندة ما از خانداني است که در متون کهن با عنوان 

هاي غالبا علمي و بعضا سياسي ها و شخصيتاند. چهرههرؤساي بخارا از نيمه دوم قرن پنجم به بعد بود

فراواني از آنان در تواريخ عمومي و محلي شناخته شده و آثاري از ايشان در حوزه علم و سياست برجاي 

مانده است. بر اساس منابع موجود، نسب آنان به عمر خطاب رسيده و در اصل، از نسل اعراب مهاجر خراسان 

 پس از آن هستند. طي دوره فتوحات يا

دهيم. نخست مطالب مرحوم قزويني در تعليقات هايي در باره آنها بدست ميدر اينجا، در چند بخش، آگاهي

در باره اين خاندان که طي آن فهرستي از افراد بنام ايشان را نام برده و اطالعاتي در باره آنان لباب االلباب 

وه توضيحاتي که مشخصا در ادامه گفتار وي در هر مورد از بدست داده است. احتراماً اين مطالب، به عال

در باره اين  تاريخ مالزادهطرف ما و در کروشه آمده، ارائه خواهد شد. در ادامه، توضيحات مختصري که در 

خانواده آمده، ارائه خواهد شد، و در نهايت به شرح حال کوتاه نويسنده بر اساس کتب تراجم کهن تقديم 

 خواهيم شد.
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 آل برهان در بخارا الف:

محمد قزويني بر اساس اطالعاتي که از مآخذ در دسترس خود داشته، شرحي از احوال خاندان برهان که 

آورده که به رغم کهنگي، اطالعات خوبي  تذکره لباب االلبابشود، در مقدمه شامل نويسندة رساله ما هم مي

سد: آل برهان که ايشان را بنى مازه نيز گويند، از خانوادهاى نويگذارد. وي مياز اين خاندان در اختيار مي

جليل الشأن و شريف بودند در بخارا و رياست شعبه حنفيّه که مذهب عامّه ماوراءالنهر است اَباً عن جدّ بعهده 

ايشان موکول بوده است و در اواخر دولت قراخطائيان در ماوراءالنّهر ايشان از جمله ملوک بخارا محسوب 

آيد، ما چند تن از ايشان را گذاردند، چون ذکر اين خاندان در تاريخ بسيار مىشدند و به قراخطا باج ميىم

 نماييم:ايم درينجا ايراد مىکه از مواضع مختلفه جمع کرده

. امام برهان الدّين عبد العزيز بن مازه بخارى حنفى که ظاهرا اوّلين کسى است که ازين خاندان شهرت 1

[ ]عنوان است.« صدر جهان»و  [3]«صدر ماضي»اند. ]وي ملقب به و آل برهان همه باو منسوب [2]نموده

 صدر غالبا براي قاضي است و عنوان صدر جهان به معناي قاضي القضات است.[.

. پسر او امام الشّهيد حسام الدّين عمر بن عبد العزيز بن مازه که از مشاهير فقهاء ماوراءالنّهر بود و در سنه 8

ايى روى داد و [ و گورخان خط998در جنگ قطوان که در حوالى سمرقند مابين سلطان سنجر ]م  911

 هزيمت فاحش بر سنجر افتاد، امام حسام الدّين مذکور بدست گورخان کشته شد.

ق(،  911 -111بخارى. ) مازه ]صدر شهيد، حسام الدين، ابو محمد/ ابوحفص عمر بن عبد العزيز بن عمر بن

ل ى رسيد که ضرب المثافقيه حنفى. معروف به ابن مازه. اهل خراسان بود. نزد پدرش فقه آموخت و به پايه

اى از او فقه آموختند. وى از على بن محمد خدام حديث شنيد و شد و نزد سلطان جايگاه رفيعى يافت. عده

ابو على بن وزير دمشقى از وى حديث روايت کرده است. در واقعه قطوان در سمرقند کشته شد و در بخارا 

؛ «عمدة المفتى و المستفتى»؛ «الفتاوى الکبرى»و « غرىالفتاوى الص»، در فقه؛ «الجامع»دفن شد. از آثارش: 

خصاف؛ شرح « ادب القاضى»؛ شرح «اصول حسام الدين»، در فروع؛ «االجناس»، به نام «الواقعات الحساميه»

(، سير النبالء 181/ 8(، ايضاح المکنون )810/ 9شيبانى، در فروع فقه حنفى. بنگريد: االعالم )« الجامع الصغير»

، 1119، 1111، 1101، 1101، 1881، 1881، 1888، 915، 911، 111، 11، 11(، کشف الظنون )53/ 80)

(. )بنگريد: اثر 311/ 1(، هدية العارفين )818/ 9(، النجوم الزاهرة )851/ 3(، معجم المؤلفين )1551، 1131

م( عمر  1111 -1050 / 911 -111( آمده است: الصَّدْر الشَّهِيد )91 /9(. و در اعالم زرکلي )1/11آفرينان: 

مازة، أبو محمد، برهان األئمة، حسام الدين، المعروف بالصدر الشهيد ]: من اکابر  بن عبد العزيز بن عمر بن

لفتاوى ا»و « الفتاوى الصغرى»فقه، و « الجامع»الحنفية، من أهل خراسان. قتل بسمرقند و دفن في بخارى. له 
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ح أدب القاضي، شر« »الواقعات الحسامية»و « عمدة المفتي و المستفتي»و  في المکتبة العربية بدمشق،« الکبرى

تونس و في الصادقية ب« ترتيب الجامع الصغير»في تذکرة النوادر، و باسم « شرح الجامع الصغير»و « للخصاف

 غير ذلک.

ا بود و در سنه [ محمّد بن عمر بن عبد العزيز بن مازه، رئيس بخار. پسر او امام ]شمس الدّين صدر جهان1

غارت ترکان قرلق را بر بخارا بلطائف الحيل بتعويق افکند تا جغرى خان بن حسن تگين که از جانب  995

خطا والى سمرقند و بخارا بود برسيد و شرّ ايشان را دفع نمود. سوزنى شاعر معروف را در حقّ او مدايح 

بصدر جهان شاد و خرم است / جاويد باد شاه  بسيار است از جمله در اشارت بهمين واقعه گويد: شاه جهان

نوشته است. همو والدت  911بشادي و خرمي .... ]اشاره خواهيم کرد که ابن نجار تاريخ قتل نويسنده ما را 

 دانسته و بنابرين، ذهبي سن او را پنجاه و پنج سال گفته است.[ 111وي را 

عبد العزيز بن عمر بن عبدالعزيز بن مازه که از اعاظم الدّين . پسر ديگر او صدر الصّدور صدر جهان برهان1

سلطان »همه جا ازو به  جوامع الحکاياترؤسا و از مشاهير خاندان برهان است و عوفى درينجا ]لباب[ و در 

ألبى بکر محمّد بن جعفر  تاريخ بخاراکند و اوست که محمّد بن زفر بن عمر تعبير مي« دستارداران جهان

 بنام او اختصار و اصالح نمود. 931سنه  النّرشخى را در

اختصار کرد به جهت خدمت مجلس عالى موالنا صدر الصدور »] در تاريخ بخارا وي چنين وصف شده است: 

جهان خواجه امام اجلّ اعزّ اشرف اطهر امجد کبير کريم برهان الملة و الدين سيف االسالم و المسلمين، حسام 

لک )و( الملوک و السالطين، سلطان الشريعة کهف الملة قدوة االمامة، ناصر االئمة فى العالمين، زينة الم

السلطنة، قامع البدعة، ظهير الخالفة نصير االيام مجير االنام ملک العالم اکرم الدنيا اعلم الورى، سيد اهل االرض 

مفاخر اللمراتب و تاج المعالى و المناقب و ا امام الحرمين مفتى الخافقين کريم الطرفين حبيب االبوين

عبدالعزيز بن صدر االمام االجل الشهيد السعيد حسام الدين عمر بن الصدر االمام الحميد برهان الدين 

... کمترين بندگان محمد بن زفر بن عمر، باشد که مجلس عالى مولوى دام عليا شرف مطالعت  عبد العزيز

 مايد، إن شاء اللّه تعالي[.ميمون دام ميمونا ارزانى دارد، و به چشم رضا مالحظت فر

ده ياد شده و گفته ش« الشيخ االجل برهان االئمة ابومحمد عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز مازه»از  القند در

در بخارا درگذشته. وي به سمرقند وارد شده، در آنجا حديث روايت  911است که در روز نهم ذي قعده سال 

اين که اين شخص چه نسبتي با  [4]از طريق وي نقل کرده است. کرد و مناظره نمود. سپس يک روايت هم

عني ي القندعبدالعزيز مورد بحث قزويني در اين بند دارد، بايد تحقيق شود. بسا در سال درگذشت وي در 

 خطايي رخ داده باشد يا آن که شخص ديگري باشد.« سمائةثماني عشرة و خم»
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. برادر او ]برادرِ حسام الدين پدر مؤلف ما[ تاج االسالم احمد بن عبد العزيز بن مازه که گورخان بعد از 9

کشتن برادرش صدر شهيد حسام الدّين عمر، وي را مستشار وناظر بر البتگين حاکم بخارا فرمود تا هر کارى 

 ن کند باشارت و راى تاج االسالم باشد.که البتگي

کتاب » الهدايهاثر معروف در فقه حنفي است وصاحب  الهدايه]به نوشته منابع، وي يکي از مشايخ صاحب 

 .110 /1محمد بن حسن شيباني را از طريق وي روايت کرده است. بنگريد: الطبقات السنيه، « السير

ر يعني حسام الدين شهيد و تاج سعيد احمد، چنين آمده است: در باره اين دو براد 91ص  تاج التراجمدر 

است. اين برهان االئمه  المحيطالحسام الشهيد، ابومحمد عمر ابن برهان االئمه عبدالعزيز، و او عم صاحب 

عبدالعزيز دو پسر داشت: يکي صدر شهيد عمر ]حسام الدين پدر مؤلف[ و ديگري التاج السعيد احمد ]عموي 

 شود. تحقيق در اين نسبب المحيط، پسر تاج سعيد است و بنابرين صدر شهيد عموي او ميمؤلف[. صاح

اند. از آن جمله قطب الدين در کتاب طبقات تنها در کالم ما آمده است و بسياري در اين باره اشتباه کرده

 الحنفيه.

يرة الذّخمشهور به  رة الفتاوىذخي. امام برهان الدّين محمود بن احمد بن عبد العزيز بن مازه صاحب کتاب 1

 [5]که جامع است فتاوى صدر شهيد حسام الدّين را با فتاوى خود او. البرهانيّه

برادرش افتخار العزيز بن مازه و معروف بصدر جهان ابن احمد بن عبد  برهان الدّين محمّد. امام 10ـ  3

، صدر جهان مذکور از جمله اعاظم ملوک عصر بود و وى ملک األسالم و عزيز األسالمو دو پسرش  جهان

از راه حجّ ببغداد رفت در وقت ورود  101گذارد، در سنه نمود و به خطائيان باج ميخود حکومت بخارا مى

ض راه با حجّاج خوش رفتارى ننمود در وقت رجوع از حجّ، احترامى شايان ازو نمودند، ولى چون در عر

که  111يا  111مَقدم او را در بغداد چندان وقعى نگذاردند و حجّاج او را صدر جهنّم لقب دادند و در سنه 

سلطان عالء الدّين محمّد خوارزمشاه بقصد عراق و محاربه با خليفه النّاصر لدين اللّه تصميم عزم داده بود 

حزم را قبل از حرکت بعراق صدر جهان با برادر و دو پسرش را از بخارا بخوارزم انتقال داد، از خوف رعايت 

اينکه مبادا در غياب او اسباب فتنه و فساد شوند و ايشان همچنان در خوارزم بودند تا بوقت آنکه ترکان 

( قبل از 111نمايد )سنه خاتون مادر خوارزمشاه از خوف لشکر مغول مصمّم گرديد که از خوارزم فرار 

حرکت از خوارزم از براى فراغت خاطر و اطمينان بال، صدر جهان و برادر و دو پسرش را با ساير ملوک 

لمحمّد بن احمد النّسوى  سيرت جالل الدّين منکبرنىاطراف که در دربار خوارزمشاه بودند تماما بکشت )

 ( ]پايان نوشته قزويني[.15، 81 -81ص 
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عبد العزيز بن عمر گويد: لقب عمر  عمر بن ( در باره محمد بن عبد العزيز بن محمد بن113م ابن دبيثي )

شوند، اما محمد صدر جهان، از اهالي بخارا است، از اخير، مازه است و فرزندان وي به بني مازه شناخته مي

ي از ائمه مذهب حنفي خانداني بزرگ و مشهور به علم و تقدم و مذهب ابوحنيفه. جد وي محمد بن عمر يک

همراه شماري از فقهاي شهر خود و ياران و تجمل  101است... اين محمد بن عبدالعزيز صدر جهان، در سال 

زياد به بغداد آمد. کاروان وي مورد استقبال ديوان قرار گرفت. صاحب ديوان زمام در آن وقت فخرالدين 

عتي از حاجبان و امرا و لشکران و شخصيت ها تا نزديک ابوالبدر محمد بن احمد بن امسينا بود که همراه جما

ديوار شهر در باب الحلبه آمدند و همراه او در روز پنج شنبه دوم ذي قعده سال مزبور وارد شهر شده و در 

سمت غربي دجله در دارزبيده در کنار دجله ساکن شدند. او به حج رفت و برگشت و خود و فرزندش 

 [6]به شهرش بازگشت[. 109ول سال خلعت گرفت و در ربيع اال

. صدر جهان سيف الدّين محمّد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مازه که عوفى ميگويد اکنون باقى 11

 لباب األلباب)که سال تأليف  113شود که تا حدود سنه مي ( پس معلوم111، 111، 110، ص لباباست )

 است(. در حيات بوده است.

. برهان االسالم تاج الدّين عمر بن مسعود بن احمد بن عبد العزيز بن مازه معاصر قلج طمغاج خان ابراهيم 18

)لباب، ص  است و او يکى از اساتيد عوفى 105بن الحسين و پسرش قلج ارسالن خان عثمان مقتول در سنه 

 [.111 /1؛ دانشنامه ادب پارسي، 111 /8تاريخ ادبيات صفا،  (، ]در باره وي بنگريد:131 -115

رفته است )در حدود سنه . پسر او نظام الدّين محمّد بن عمر که عوفى در وقتى که از خراسان به بخارا مي11

ر پايان گويد: اين است على العجاله آنچه ( چند روزى در آموى در خدمت او بسر برده است. قزويني د100

 [7]ايم.از افراد اين خاندان بدست آورده

ر باره آل قل د]البته افراد ديگري هم از اين خاندان نامبردارند که شناسايي کامل آنها نيازمند يک تحقيق مست

محمود بن أحمد بن برهان الدين بن تاج الدين أحمد بن الصدر االمام الماضي عبد »برهان است. از آن جمله 

تصل لهم نسَب م»که ابن فوطي در قرن هفتم از او ياد کرده و افزوده است که « مازه البخاري العزيز بن عمر بن

 [8]«.لعلم و الرياسةبأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، و هم من بيت ا

 ب: آل برهان به روايت معين الفقراء

مزار آل برهان در بخارا دست کم تا قرن نهم که معين الفقراء مزارات بخارا را نوشته، بوده است. وي تحت 

اند، و آثار مآثر و اخبار مفاخر ايشان در مفاخر زمين و زمان بوده»گويد:  «معظم آل برهان ذکر صدور»عنوان 
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ارباع ربع مسکون نه چنان شايع و اليح است، که بتعريف اين فقير، حاجتمند بود، از تعريف احوال ايشان 

 «.اند مغنى استبحر محيط که بجهت محتاجان طلبه علم ذخيره کرده

اه اند که بر سر ربعضى از ايشان درين حظيره»اين که قبور آنان در سه موضع بوده گويد:  وي با اشاره به

فتحابادست، و اغلب در آن حظيره عوراتند و گويند ابوالصدور الصدر برهان االئمه و صدر حليم ]که اين 

اند، و [ در آن حظيرهتعبير آخر اشاره به حسام الدين شهيد پدر مؤلف ما و فرزند بنيانگزار اين خاندان است

اى که بر باالى مقابرست، و آن حظيره در مقابله راه است، و اکثر در آنجا از اوالد و احفاد بعضى، در حظيره

اند که بر شمال اين حظيره است، و قبر هريکى از ديگرى و اعقاب صدوراند، اما اکثر صدور معظم، در آن توده

 [9]«.تغرقند، و در مقام اتحادند، رحمهم اللّهممتاز نيست و مجموع در عالم وحدت مس

وي همچنين از محمد بن عمر بن حسن بن محمد بن صدر شهيد احمد بن عبدالعزيز بن محمد بن الصدر 

( ياد کرده و گويد که او مريد خواجه عبدالخالق 951ين )متوفاي الشهيد الحليم حسام الدين امام الحرم

 [10]( بوده است.939غجدواني )م 

 [11]رده است.نيز از ابوالمفاخر عمر بن صدر کبير برهان الدين عبدالعزيز بن عمر بن مازه ياد ک

معين الفقرا در باره نخستين فرد اين خانواده گويد: ابو الصدور الصدر االمام الکبير رحمه اهلل. اجداد وي در 

از طرف سلطان سنجر به وي رسيد و سلطان  159مرو بودند که به بخارا آمدند و صدرات پس از سال 

صدر حليم عمر صاحب »دخترش را به عقد وي درآورد و او را صدر ناميد. فرزند او که از وي با عنوان 

 ياد کرده بايد همان حسام الدين شهيد پدر مؤلف ما باشد.« مغني

قراء آثاري از وي ياد کرده و گذشت که برادر حسام الدين عمر شهيد، احمد بن عبدالعزيز است که معين الف

 مطالب پيشگفته به او اشارت داشت.قزويني در 

 ج: آگاهي هاي ما در باره نويسنده اين کتاب

شناسند، بسيار زياد است. حسام الدين عمر بن عبدالعزيز مي «صدر شهيد»شهرت پدر مؤلف که او را با لقب 

زد شود. وي ننيت ابومحمد و حسام شهيد شناخته ميمعروف به صدر شهيد با القابي چون برهان االئمه و ک

نها را و جز اي «الجامع الصغير المطول»و  «الفتاوي الکبري»و  «الفتاوي الصغير» پدرش درس خواند و کتاب

به شهادت رسيد. وي استاد مرغيناني نويسنده کتاب  911سال  [12]به دنيا آمد و در ]صفر[ 111نوشت. در 

 [14]( بوده است.931و ممدوح شاعراني همچون وطواط )م  [13]الهدايه
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وشته الدين عمر بن عبدالعزيز نشمس الدين ذهبي شرح حال نسبتا مفصلي به سبک و سياق خود براي حسام

 [15]و واقعه قتل وي توسط گورخان را که از متون تاريخي معروف برگرفته، شرح داده است.

[ در آن مشارکت کرد و 998کشته شدن وي در جريان حمله گورخان به ماوراءالنهر بود که سلطان سنجر ]م

 تشکست خورد و هزاران نفر از مسلمانان در آن حمله کشته شدند و برخي از اعضاي خانواده سنجر به اسار

 برند.درآمدند. قطوان، نامي است که منابع براي اين نبرد بکار مي

خانواده آل برهان در مقام علم و رياست شهرت خود را حفظ کرد و آثاري از آنان در قرن هفتم و حتي پس 

سلطان اعظم سنجر ـ برّد اللّه مضجعه »از آن در بخارا برجاي مانده است. راوندي در قرن ششم نوشته است: 

کافر،  کرد که خطا خان و خواجه امام برهان در خوراسان وماوراءالنّهر و غزنين چندان تربيت صدور جهان ـ

 [16].«ايشان ملک نتوانست داشتن، هنوز اعقاب ايشان را حاکم و ممکّن داردچون بر آن ملک مستولى شذ، بى

 تواند شامل محمد بن عمر بن عبدالعزيز، نويسنده رساله حاضر نيز باشد.صدور جهان وي، مي

رهبري ديني در بخارا پس از کشته شدن حسام الدين عمر بن عبدالعزيز که پدر نويسنده ماست، به برادرش 

بوده، پسر حسام الدين، يعني محمد ـ نويسنده  991در تاج االسالم احمد رسيد. بسا پس از مرگ وي که گويا 

 لطائف ـ رهبري ديني را بر عهده گرفت.

قزويني در جاي ديگري هم نوشته است: حسام الدين عمر هم از مشاهير علماي مشرق و از جمله فقهاي ما 

و گورخان خطائى در جنگ قطوان که در حوالى سمرقند ما بين سلطان سنجر  911وراءالنهر بوده، و در سال 

روى داد، و به پيروزى گورخان خاتمه يافت، حسام الدين به دست گورخان کشته شد. حسام الدين عمر را 

 دو فرزند برومند و دانشمند بوده:

و  [االذکار لطائفرئيس بخارا. ]مؤلف  عبد العزيز بن مازه عمر بن يکى شمس الدين صدر جهان محمد بن

جهان برهان الدين عبد العزيز بن عمر بن عبدالعزيز بن مازه که از اعاظم رؤسا، و ديگر صدر الصدور صدر 

به نام  931را در سال  تاريخ بخارا از مشاهير خاندان آل برهان بوده، و همين شخص است که محمد بن زفر

 [17]«او اختصار و اصالح کرده است.

اي ترين [ يکي از حرفه111اما در باره نويسنده ما دست کم يک شرح حال کهن عالي توسط ابن نجار ]م

و  911مورخان بغداد برجاي مانده که ديگران هم آن را نقل کرده اند. بر اساس نوشته وي، تاريخ تولدش 

 [18]ياد کرده است. 998ر از سفر حج نويسنده ما به بغداد در سال نجّااست. ابن 911کشته شدن وي در 

 عبارت کتاب او در باره نويسنده ما به تقل از الجواهر المضئيه چنين است:
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. شمس الدين، أبو جعفر اإلمام، ابن اإلمام. تقدّم والده، و جدّه ابن مازه عبد العزيز بن عمر، عمر بن محمد بن

قال ابن النّجّار: من أهل بخارى، و کان رئيسها و ابن رئيسها، و من أکابر أعيانها، و فحول فقهائها، المشهورين 

و  ل، سنة اثنتين و خمسينبالفضل و النّبل، و له التقدّم عند الملوک و الساّلطين. قدم بغداد حاجّا، فى شوّا

 «مشيخته»عنه أبو البرکات محمد بن على بن محمد األنصارىّ، فى  خمسمائة، و حدّث بها عن والده. روى

 :، عن أبى البرکات األنصارىّ، قال: أنشدنى أبوجعفر ابن مازهقرأت على يوسف بن جبريل

 ألم تستحي من وجه المشيب

  
  

 و قد ناجاک بالوعظ المصيب

  

 أراک تعـد لـآلمـال ذخـرا

  
  

 فـما أعـدت لألجـل القريب

  

 

عن وفاة محمد بن عمر بن عبد العزيز ابن مازه، فقال: فى سنة  [19]سألت مسعود بن أحمد ابن مازه البخارىّ،

قتال. و کان مولده فى سنة إحدى عشرة و  ن و خمسمائة، و أظنّه فى ربيع األوّل، قتل ]قيل[ست و ستي

 [20]خمسمائة.

ر امام، ابن االمام. شرح حال ترجمه: محمد بن عمر بن عبدالعزيز بن عمر، ابن مازه، شمس الدين، ابوجعف

پدرش گذشت. ابن نجار گويد: از اهل بخارا و رئيس آن بود، پسر رئيس آن، و در شمار بزرگان از 

هاي آن، از فقيهان برجسته، مشهور به علم و عقل، نزد پادشاهان محترم و مقدم بود، در شوال سال شخصيت

ت کرد. ابوالبرکات محمدبن علي بن محمد انصاري در براي حج به بغداد آمد، در آنجا از پدرش رواي 998

مشيخه از او روايت دارد. من بر يوسف بن جبرئيل خواندم، به نقل از ابوالبرکات انصاري، که گفت: ابوجعفر 

کني، در حالي که با آيا از صورت پير ]خود[ حيا نمي»شمس الدين اين شعر را ]از خودش![ برايم خواند: 

گويد؟ مي بينم که در فکر تهيه مال براي تحقق آرزوهايت هستي و براي اجل سخن مي وعظ رسايش با تو 

از مسعود بن احمد بن مازه در باره تاريخ وفات محمد بن عمر بن عبدالعزيز «. اينزديک خود را آماده نساخته

 بود. 911ر کنم در ربيع االول، کشته شد. والدتش د، و تصور مي911ابن مازه پرسيدم، گفت: در سال 

اين اطالعات که ابن نجار گزارش کرده بسيار عالي است و به خصوص براي تعيين تاريخ تولد و وفات مؤلف 

 ما بسيار با ارزش است؛ اما اين که مسعود بن احمد بن مازه بخاري گفته است که او کشته شده، باز خبر تازه

سياسي داخلي بخارا مربوط باشد، براي ما روشن تواند به مسائل و مهمي است، هرچند علت اين قتل که مي
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اي در بخارا به هيچ حادثه در منابعي چون کامل ابن اثير هم اشاره 911نيست. در فهرست رويدادهاي سال 

 نشده است تا در اين باره حدسي زده شد.

براي آن  مربوط به همين سفر حج است که کتاب حاضر 998اشاره کرديم که آمدن وي به بغداد در سال 

اند. در قصيدة سوزني که نوشته شده است. شمار فراواني از مردم بخارا او را در اين سفر همراهي مي کرده

 در باره بازگشت وي از همين سفر سروده و خواهد آمد، اشاره به کثرت همراهان شده است.

، عزيز بن مازة أبو جعفر البخاريّعبد ال ذهبي براي پايه همان اطالعات ابن نجار نوشته است: محمد بن عمر بن

الفقيه الحنفيّ، شيخ بخارى و رئيسها و ابن شيخها. لقبه: شمس الدّين. روى عن أبيه. و عنه: أبو البرکات محمد 

 [21]بن عليّ األنصاريّ قاضي أسيوط في مشيخته، سمع منه ببغداد لمّا قدمها. عاش خمسا و خمسين سنة.

اشتباهي از نظر  911دهد که در تاريخ درگذشتي که ابن نجار آورده يعنيسال زندگي نشان مي 99تعيين 

 اماليي اتفاق نيفتاده است.

ها و في من اهل بخارا رئيسعبدالعزيز بن مازة ابو جعفر الفقيه الحن عمر بن صفَدي هم نوشته است: محمد بن

ابن رئيسها. کان من فحول فقهائها المشهورين بالفضل و النبل و له التقدّم عند الملوک و السالطين، قدم بغداذ 

و حدّث عن والده، روى عنه ابوالبرکات محمد بن علي األنصاري قاضي سيوط من اهل مصر في مشيخته. 

سنة »از اين تاريخ اخير بايد يک  [22]و خمس مائة. ة ستينمولده سنة احدى عشرة و خمس مائة و قتل سن

 911شود در حالي که منابع پيشگفته، مي 910افتاده باشد، زيرا چنان که صفدي آورده درگذشت وي « ست و

 دهد.را نشان مي 911همان  911دانسته که بر اساس تولد در  99وص ذهبي که سن او را هم اند، به خصنوشته

تا آنجا که جستجو شد، از محمد بن عمر بن عبدالعزيز، کتابي جز اثر حاضر مالحظه نشده و بنابرين، اين 

 ها اثر بازمانده از او تلقي شود.تواند تنتاکنون مي لطائف االذکارکتاب، يعني 

 بن مازه در حمله ترکان قرلق به بخارانقش ا

( اشعار ستايشي فراواني در باره امرا و رؤساي خراسان و سران دولت سلجوقي 915سوزني سمرقندي )م 

دارد. گفته شده است يکي از ممدوحان وي محمد بن احمد بن عبدالعزيز بن مازه و برادرش افتخار جهان و 

بوده است. در اين باره البته ترديد هست، زيرا اين محمد بن احمد دو پسرش ملوک االسالم و عزيز االسالم 

 باشد شده سوزني ممدوح آن، از پيش دراز روزگاري که اين تصور و رفته حج به  101بن مازه در سال 

 [23]مطلع ذيل را در باره وي مي داند.  با  قصيده ديوان، مقدمه در حسيني شاه. است دشوار
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تصور اين که کسي مانند 

 915سوزني که سال 

درگذشته در باره وي که 

 نمايد، گرچه امکان دارد.دشوار مياي گفته باشد، قدري به حج رفته، قصيده 101در سال 

االذکار نيز يکي از ممدوحان سوزني است. قزويني در اين باره نوشته است: از جمله ممدوحان نويسنده لطائف 

وي، امام شمس الدين صدر جهان محمد بن عمر بن عبدالعزيز بن مازه از آل برهان که رئيس بخارا بود ودر 

بخارا بلطائف الحيل بتأخير انداخت تا جغري خان بن حسن تگين که از  غارت ترکان قرلق را بر 995سنه 

جانب خطا والي سمرقند و بخارا بود برسيد و شر ايشان را دفع نمود. سوزنى شاعر معروف را در حقّ او 

 مدايح بسيار است؛ از جمله در اشارت به اين واقعه گويد:

  

شاه جهان بصدر جهان شاد وخرم 

 است

  

  
 د شاه بشادي و خرميجاويد با

  

 سلطان علم و دين و دنيا هم آن تست

  
  

 معظمي شاه دولت نيکخواه چون 

  

 در مدح تو به صورت تضمين ادا کنم

  
  

 يک بيت رودکي را در حق بلعمي

  

صدرجهان جهان هم تاريک شب 

 شدست

  

  
 ر ما سپيده صادق همي دميبه از 

  

از حشمت تو بي ربض و خندق و 

 سالح

  

  
 محکمي ز بخارا است سکندر سدَ 

  

حق کي گذاشتي که بخاراي چون 

 بهشت

  

  
 جهنَمي مشتي بحمله شدي ويران 

  

 دارم هواي آن که پر از دُر کنم جهان

  
  

 جهان کنم پر جهان صدر ثناي از تا 
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 اي حسام برهان داني که تو کيشمس

  
  

 [24]مرهمي و درمان را بخاريان درد 

  

  

هجري است. ابن اثير نوشته است: خان خانان چين،  995داستان مورد اشاره قزويني در باال مربوط به سال 

جغري خان را به عنوان حاکم سمرقند و بخارا تعيين کرد. او مدتي در آنجا بود تا اين که در اين وقت، خان 

مرقند به کاشغر بازگرداند تا سالح را کنار گذاشته و به به او گفت تا ترکان قارغليه را از منطقه بخارا و س

کشاورزي مشغول شوند. وقتي جغري خان تصميم بر اجراي فرمان خان گرفت، اين جماعت از پذيرفتن آن 

خودداري کردند. وي اصرار کرد اما آنان يکپارچه معترض شده به سمت بخارا حرکت کردند. در اين وقت، 

، رئيس بخارا، جغري خان را آگاه کرده از او خواست، هان الدين عبدالعزيز بن مازهمحمد بن عمر بن برفقيه 

پيش از آن که اين جماعت شري برپا کنند و بالد را غارت نمايند، خود را برساند. از سوي ديگر، ابن مازه، 

هر يورش بردند ش يعني همين فقيه، کساني را نزد معترضين فرستاد و به ايشان گفت: پيش از اين کفار به اين

اما از غارت آن خودداري کردند، شما که مسلمان هستيد، زشت است که دست به اموال و خون مردم دراز 

کنيد. من هرآنچه پول بخواهيد به شما خواهم داد تا از نهب و غارت خودداري کنيد. در اين باره نمايندگاني 

شد تا آن که بدون توجه ترکان و روزها سپري ميبين آنان رفت و آمد داشت و ابن مازه وقت کشي مي کرد 

قارغليه ]قرلق[ جغري خان رسيد و به آنان يورش برده، شمشير ميانشان نهاد و شکستشان داد و متفرقشان 

 [25]کرد و بدين ترتيب شر آنان از سر بخارا کم شد.

 او باره در سوزني قصيده و 998 سال حج  بازگشت مؤلف از سفر

شعر گويي براي بزرگان خراسان به ويژه در باره سفر حج آنان امري رايج و معمول بوده و اين هم از آن 

سوزني به مناسبت بازگشت ابن مازه از  [26]روست که حج در نگاه خراسانيان اعتبار زيادي داشته است.

 اين  وده واي تابناکي سرسفر حج، يعني همين سفري که کتاب حاضر لطائف االذکار در آن نوشته شده، قصيده

 :است شرح بدين که دهمان برجاي کتاب اين کنار در نهايت خوش شانسي ماست که اين قصيده 

 محترم شاه شريعت آمد از بيت الحرم

  
  

 آمد از بيت الحرم شاه شريعت محترم

  

تر زاير آمدشد آن که از وي محترم

 [27]نداشت

  

  
 ت الحرمتا پديدار آمدست آمد شدِ بي
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که اندر دين  [28]صدرفاروق نقي نسبت

 حق

  

  
 قلم از او کرد، تيغ از تقي فاروق آنچه 

  

 او پرستاران حق را با خود از روي نياز

  
  

 کرم زاير بيت الحرم کرد از راه لطف و

  

 پادشاه تخمه برهان اجل شمس حسام

  
  

 ارم باغ باديه، شد او رفتار از که آن 

  

 آيت رنج و عناي سالکان راه حج

  
  

 بهم شد او با که نازل نشد حاجي آن اندر 

  

مکه و يثرب زيارت کرد و چون مردان 

 مرد

  

  
 درم و دينار پاشيد حرم دو جمال بر 

  

 ورد در انعام خويشلشکري را برد و باز آ

  
  

 نعم دارد حشم بهر بود منعم پادشا 

  

خسرو شرعست وشيرين لفظ اوشيرين 

 اداست

  

  
 نعم و ال مسند بر او شيرين جلوه 

  

هرچه او بر لفظ شيرين راند اندر اصل و 

 فروع

  

  
 ن را مستفاد و مغتنمآ مر دارد مستمع 

  

هست چون برهان وسيف وچون 

 جالدين وتاحسام

  

  
 قدم ثابت و راسخ ثابت نعمان ره بر 

  

کيست اندرملک شرع ازنسبت برهان جز 

 او

  

  

 وتاج جد سيف و حسام واب نام شمس 

 عم
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 آمد از وي بر هواداران درين ميمون سفر

  
  

و  [29]عنز دل بر شکاري شير از آنچه 

 غنم

  

قافله ساالر سنت را ازو بد فتح 

 [30]ونصر

  

  
 [31]موت و الم را اَلموت قلعة ملحدان 

  

 از شکوه او شکاف کوه را کردند پست

  
  

 پاي و دست پنهان کردند کشَف چون 

 شکم اندر

  

 دکر [32]حجت او بر هواداران هوا را دام

  
  

 دم حلق از دام حلق در را صيد براند کي 

  

 مبتدع چون صيد او شد مانده در دام نظر

  
  

 دين شد هدر ني ور زند سنّت از دم گو 

 ودم

  

 از شرايع آنچه اندر حج اسالم است کرد

  
  

 اشد الجرمب اومقبول کردار حق نزد 

  

از فضل  [33]اي سر برهانيان و فضليان

 حق

  

  
 عجم واندر درعرب پيدا تو برهان گشت 

  

 يافت خاقان از تو تشريف امير المؤمنين

  
  

 علم نکيوا بر از ميمون تشريف برين زد 

  

 اين کرامت از تو شاهنشاه را آمد پسند

  
  

 حشم و رعايا جان بر هست اين منت 

  

 شاه عالم را به تشريف امير المؤمنين

  
  

 غم هيچ مبادت عالم در که کردي شادمان 

  

 از سفر خرم خراميدي و کردي ناگهان

  
  

 خرم خراميدن خرم بدين جلّت حضرت 
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 هرکجا خواهي که بخرامي بتقدير ملک

  
  

 رقم عمرت دفتر بر خرّمي خواهد بود 

  

 جرم شمس و قطره تا بارد ز ابر تا بتابد

  
  

 گاه و بيش گاه گردد ماه نور که تا 

 [34]کم

  

تو چو شمس روشن رخشنده از برج 

 شرف

  

  
 دژم ابر چو گرينده تو منحوس حاسد 

  

 و قطرة بارنده ابر ذرة تابنده شمس

  
  

 اي تو عمر سالدرپيش کم باد 

 [35]محتشم

  

 سوزني شاه شريعت را ستايش کن بشعر

  
  

نگهي از شعر حکمت گو اگر داري وا 

 حکم

  

حکمت آفرين و مدح شاه شرع گفتن 

 است

  

  

 حکمت اهل نباشد حکمت کاندرين 

 [36]متهم

  

  

سوزني در اين قصيده در باره موقعيت وي در اين خاندان و نام جد و پدر و عمو به روشني سخن گفته است 

شمس نام و اب حسام و سيف جد و »و پس از آن « و سيف و چون حسام الدين و تاجهست چون برهان »

 «.تاج عم

گذشت که قصيده ديگر سوزني با مطلع: صد جهان رسدي به شادي و خرمي / در دوستان فزوني و در 

 [37]در ستايش محمد بن عمر بن عبدالعزيز بن مازه، يعني همين نويسنده ماست.« دشمنان کمي
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 . نکاتي در بارة کتاب حاضر8

 فقه و ادبيات زيارت

وان از تگردد، ميهايي که يک سر آن به متون ديني و سر ديگر آن به تاريخ و شرح حال بر ميدر ميان دانش

روشني از آن است. اين دانش که تاريخ و دين را بهم پيوند داده، به  نمونه دانشي ياد کرد که همين کتاب

ماند که هدف اصلي آن زيارت قبور و تربت مشايخ و معرفي آنهاست. نوعي اثر شرح حالنگارانه صوفيانه مي

نگاري اولياء، همواره مورد توجه علم مشايخ نگاري، در شکل تربت شناسي يا مزار شناسي يا تذکره

ويسندگاني از ميان متصوفه بوده است که مريدان را تشويق به رفتن بر سر قبور و زيارت آنها و استمداد از ن

کردند. توجه به اين بُعد، از منظر باورهاي ارواح آنان براي حل مشکالت دنياوي و ديني و طلب شفاعت مي

ه في با تصوف را در خود تجربه کردها ميان مذهب حنترين تلفيقديني تصوف، در خراسان که يکي از عميق

بود، بسيار رواج داشت. در اين نگاه، قبرستانها جاي بسيار مقدسي بود و هر بخش آن، به دليل وجود شيخ يا 

ارات حالها با عبشدند، قدسيتي داشت که در اين شرحمشايخي که معموال استادان و شاگردان کنار هم دفن مي

گونه بودن آن در حل و فصل مشکالت سخن گفته شده است. در اين حال،  فاخر از کيمياگر بودن و ترياک

بود، زيارتي که اساس آن از روايت زيارت بقيع توسط رسول خدا آثار مزبور نيازمند نوعي فقه زيارت مي

)ص( و سپس رواياتي است که در باره زيارت قبر پيامبر )ص( وارد شده است. مشي شماري از صحابه و 

ها، و بعدها، سيره مشايخ صوفيه در تأييد آن که نفوذي چشمگير ي زيارت، به رغم برخي از مخالفتتابعين برا

در باورهاي مذهبي مردم اين نواحي داشتند، تقريبا زمينه را براي اعتبار و اهميت زيارت قبور مشايخ فراهم 

سالطين و اميران و نيز کرده است. از سوي ديگر، اين نگاه مثبت، سبب آبادي برخي از مزارات بدست 

ظيم شود، شده است. اين آثار منبعي عگسترش ادبيات و فقه زيارت که ايضا شامل نگارش اين نوع آثار نيز مي

براي دريافت ادبيات صوفيانه، به خصوص کرامات و معجزات شگفتي است که در باورهاي عمومي نسبت 

 به اين قبور وجود داشت.

د مقصتابها که البته از قرن نهم هجري و دوره تيموري بدست آمده، کتاب براي يک نمونه از اين دست ک

( است که اختصاص به معرفي 1191از سيد اصيل الدين عبداهلل واعظ )تهران، بنياد فرهنگ،  االقبال السلطانيه

ير به تعب اند. مقدمه اين اثر در باره زيارت، مشروعيت آن، آداب وقبور بزرگاني دارد که در هرات مدفون شده

در بيان مأخذ زيارت و ذکر آداب شرايط و ارکان ضوابط آن و شرح روايات و اخباري که در اين »خودش 

 مطالبي را آورده که همان ادبيات پيشگفته است.« باب وارد شده و به ثبوت پيوسته
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 در قرن نهم نوشتهيا مزارات بخارا است که توسط احمد بن محمود معين الفقراء  تاريخ مالزادهنمونه ديگر 

ها و مزارهاي شده است. اين اثر که بر پايه متون پيش از خود تأليف شده، اثري است که در حوزه معرفي تربت

شهر بخارا، مشهورترين شهر خراسان در دوره مياني تاريخ اسالم و ايران نوشته شده است. از اين کتاب، 

نشانگر اعتبار و اهميت آن توسط مردم و رواج استفاده از هاي فراواني در ماوراءالنهر وجود داشته که نسخه

ه يعني اثر موجود دارد ک لطايف االذکارهاي خاصي ميان تاريخ مالزاده با کتاب آن بوده است. از قضا شباهت

ايم. در واقع بخش مزارات بخاراي اين کتاب با آنچه در مالزاده کرده ها اشارهبه موارد آن در برخي پاورقي

ه شباهت زيادي با يکديگر دارد. طبعا لطائف، سه قرن بر تاريخ مالزاده مقدم است و الجرم بايد اصل آمد

باشد، مگر آن که هر دو، از کتابي ديگر اقتباس کرده باشند. به هر حال نوع موارد مشابه در پاورقي اين رساله 

مقايسه با آنچه در لطائف آمده، بازسازي ارجاع داده شده و نشان داده شده است که عبارات تاريخ مالزاده در 

شود تصور کرد که بخش بخاراي اين اثر، منبع تاريخ شده و کهنگي نثر قرن ششمي لطايف را ندارد. مي

 مالزاده بوده يا منبعي مشترک مانند تاريخ بخاراي غنجاري، منبع هر دو بوده است.

صالح حجاري رسي تربت قاضي امآم ابوعلي نسفي  بيش از انک بتربت امام»براي مثال در لطايف آمده است: 

( آمده 19ـ  11)ص  تاريخ مالزادهو در « آست استاد خواجه امام شمس االيمه حلوآيي، و کفي هذا معرّفا

اند پيش از آن که بتربت امام صالح سجاري رسي، تربت امام ابوعلي نسفي است، رحمه اهلل، و و گفته»است: 

 «.دين حلوايي است، و کفي هذا معرفااو استاد موالنا شمس ال

به بحث ادبيات زيارت باز گرديم. ادبيات زيارت، جداي از مزارات مشايخ صوفيه، در کتابهاي مناسک حنفي 

در اين  گردد.هاي مدينه منوره مانند بقيع و اماکن ديگر بر مينيز وجود دارد که به طور عمده به بيان زيارتگاه

که  نفيتواند دامنه بحث را در کتابهاي مناسک ح، اشاراتي وجود دارد که ميلطايفباره، در ارجاعات کتاب 

 فراوان هم هست، نشان دهد.

 تأليف کتاب به درخواست مادر

اطالعات اندکي در اين کتاب در باره نويسنده و خاندانش آمده که مناسب است در آغاز توضيح و شرح 

 محتواي کتاب اشاره کنيم.

ابرين اين بن«. کتاب لطايف االذکار للحُضّار و السّفار»ستين آمده نام کتاب است با عنوان آنچه در صفحه نخ

کتاب نوعي ذکر گويي است براي کساني که حاضر در شهرها هستند و براي مسافران. با اين حال، توجه 

 است. افرانداريم که کتاب براي حجاج نوشته شده و بنابرين بيش از اين که براي حضار باشد، براي مس
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الصدر االجل االکرم برهان الدين شمس االسالم و »در همان صفحه نخست از نويسنده چنين ياد شده است: 

اينها القابي بوده است که وي به در «. المسلمين، ملک العلماء، سيد المجتهدين محمد بن عمر بن عبدالعزيز

رساند. تعبير مجتهد در فقه ت مذهبي او را ميزمان حياتش از آنها برخوردار بوده است. عنوان صدر، موقعي

که « اجتهاد»حنفي امري رايج است، چرا که در ميان مذاهب اسالمي، در آن روزگار، حنفيان بيش از همه از 

 کردند.اشاره به مذهب رأي داشت، دفاع مي

ما جداي از اين نوشته شده و  998نکته ديگر اين است که اين کتاب به مناسبت سفر حج نويسنده در سال 

. است بوده بغداد در 998 سال در او که آگاهيم گذشت، و  متن، از متني که ابن نجار در شرح حال وي آورده،

عزم زيارت بيت اهلل کعبه معظمه مشرّفه و  اثنين و خمسين و خسمايه سنه شهور در چون»: است نوشته وي

در تمنّي تيسير اين سعادت و تسهيل طريق اين موهبت  تربت پاک محمّد رسول اهلل افتاد، بعد از آن که سالها

شب بروز و روز بشب آورده شده بود، مصمم گشت و موانعي کي از رفيق و عوايقي کي در طريق بود، بفضل 

 «.اهلل سبحانه و تعالي و حسن تيسيره برخاست

سوزني که در استقبال از  اند، آگاهي خاصي نداريم. از قصيدهاين که در اين سفر چه کساني همراه وي بوده

برد  لشکري را» شود که کاروان او بسيار عريض و طويلي بوده است: وي در بازگشت سروده شده، معلوم مي

سال از کشته  11اما به طور ويژه، وي در مقدمه به همراهي مادرش که اکنون «. و باز آورد در انعام خويش

گورخان گذشته، ياد کرده است. وي از اين همراهي  شدن شوهرش حسام الدين عمر بن عبدالعزيز توسط

کي يک حج درين خدمت، »گويد که ثواب حج وي از يک به ده تبديل شده است: بسيار شادمان است و مي

ده حج گشت و خدمت او که وسيلت رستگاري و رفع درجات آخرت و امان و نيک نامي دنياست، بدست 

اما دعايي که براي وي آمده « سيد رفيع معصوم»جهت مبهم است:  تعبيري که براي مادر آمده از يک«. آمد

 «کمال ضعف و فتور بنيت»گذارد. در ين وقت مادرش در است که ترديدي باقي نمي« عصمها اهلل و سترها»

از بهر مزيت »بوده است. جالب است که نگارش اين اثر هم به خواست مادر بوده و همانجا آورده است که 

خويش را بساختن کتابي مشتمل بر بيان مذهب سنت و جماعت و کيفيت اوراد و وضو و  کرامت، بندة

صلوات و بعضي از احکام آن و باز نمودن احکام مناسک و چگونگي شرايط زيارت و اعالم کردن از تربت 

که  دارد که اينسپس اشاره «. هر بزرکي از قبة االسالم بخارا ـ عَمَرها اهلل ـ تا بمدينة السّالم اشارت بفرمود

سيف الدين امام الحرمين و صدر اجل شهيد سعيد »واقعا به اين دليل نبود که با وجود آثار برجستگاني چون 

متثال داشت و الکن چون طاعت»باشد، اما آنچه مهم بود اين بود:  يعني پدرش، نياز به اين قبيل نوشته« والد
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ز مفترضات شرع و عقل بود، و بنده را اعتراض نمودن و حکمت اوامر و نواهي او ـ صانها اهلل عن االفات ـ ا

 «.خردي، امتثال نموده شد و انقياد کرده آمدطلب کردن ترک ادب و بي

وي در اين کتاب چند بار از پدر خود ياد کرده که مناسب است همين جا آن موارد را نقل کنيم. وي در باره 

ي حضرت در بخارا بوده، از جمله اشاره دارد که يکي هم زيارت موي مبارک رسول )ص( و اين که چند مو

و يک تار ديگر موي با[ حسآم الدين والد است ـ تغمّدهما اهلل برحمته ـ از روي »]همراه پدرش بوده است. 

در اينجا وي اشاره به کشته شدن پدرش و اين که لباس او به دست وي افتاده و موي را در «. ظآهر و غآلب

چون آن روز که بيش گورخآن لعين او رآ بيرون بردند، بي هيچ جهت، موي »نويسد: ه، و ميآن نيافته کرد

يش اي موم در پهاي نقره و زر که ساخته بود بيرون کرد، و در پارهمبآرک مصطفي را ـ عليه السالم ـ از غالف

ورد و نْد و فرو خگريبان قميص دردوخت و جون حال شهآدت يآفتن او رآ مقر گشت، چنين گفتند کي بر ک

گردد کي آن قميص بعد از آن بدست مُرتّب کتآب افتآد و حالي با اوست، و موي در گريبان نيست. معلوم مي

 «.آن خذآي آمرزنده، فرو خورده آست

در جاي ديگري هم از سفر حج پدرش و احترامي که براي مزار ابوسهل ابيوردي قائل بوده سخن گفته و 

 لهسفر قب ي که صدر شهيد حسام الدين والد ـ تغمده اهلل بالرحمة و الرضوان ـ ازو در وقت»نوشته است: 

صدر سعيد برهان الدين ـ رحمة اهلل عليه ـ استقبال فرموده بود، جون او را  بازگشت، و ]جد نويسنده ما[

ول يارت مشغبتربت خواجه امام ابوسهل ابيوردي ارشاد کردند ... نمود و زيارت ديگري قطع کرد، و بدين ز

نمود، و در گرمگاه، جندان کرد و تقرّب و تبرّک ميگشت و بسيار بايستاد، و بتضرّع و زاري مناجات مي

 «ظم حاله، کفي هذا، و اهلل اعلم.بايستاد که جمله اتباع و خدم و شاگردان را سامت آورد؛ و علي ع

 هاي صوري نسخهويژگي

مشکل محو  19/1جز چند مورد افتادگي مياني در آن نيست. برگ تک نسخه ما از آغاز و پايان کامل بوده و 

قسمت اندکي از اوائل سطور را دارد که بايد از بابت آن به دليل نامشخص بودن نام برخي از مساجد مدينه 

هاي کلي هم مانند خيس شدن بخشي از صفحات وجود داشته که متأسف بود. در عين حال، آسيب ديدگي

که آثارش باقي مانده، اما به متن آسيب نزده است. همچنين بخشي از قسم دوم کتاب  خوشبختانه، ضمن آن

 ايم.و آغاز قسم سوم نيز نواقصي دارد که در جاي خود به آن اشاره کرده

به وصف صوري نسخه برگرديم. در صفحه نخست، عنوان کتاب به صورت درشت و زيبايي باالي صفحه 

معمولي کتاب نوشته شده است. پس از آن باز با بسم اهلل الرحمن الرحيم که  آمده و نام مؤلف زير آن با قلم
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به صورت درشت نوشته شده متن کتاب آغاز شده است. در ادامه اقسام يا بخشهاي کتاب به صورت مشخص، 

تاب، تر هم در کبا کشيدن دو خط باال و پايين عنوان بخش و به رنگ قرمز مشخص شده است. عناوين فرعي

 با رنگ قرمز نوشته شده است. باز

 19سفيد است. بنابرين متن کتاب،  11برگ  8برگ اول کتاب و صفحه  1برگ است که صفحة  11نسخه 

صفحه است. از نوع خط آشکار است که توسط دو نفر به صورت متفاوت حتي از نظر  50برگ و به عبارتي 

اند. هر است که دو برادر آن را کتابت کردهامالي حروف کتابت شده و اين از انجامه رساله نيز مشخص 

 سطر است گرچه اندک صفحات بيست سطر هم در خود جاي داده است. 15صفحه حاوي 

پايان  131آغاز شده و به  111گفتني است که رساله يک شماره گذاري ديگر هم براي برگها دارد که از 

اي قرار داشته که از آن جدا شده و ل مجموعهدهد که زماني اين بخش از کتاب داخيابد. اين نشان ميمي

 11تا  1صحافي شده است؛ زيرا در ادامه تصوير جلد کتاب هم در اختيار ماست و به عالوه برگ شماري از 

که به التين نوشته شده مؤيد آن است که در اين اواخر جدا شده و صحافي گشته است. يا ليت که کل 

توان مطمئن بود که باقي طالعات ديگري در با ره رساله بدست آورد. ميشد امجموعه در اختيار بود تا مي

 ها باقي مانده است.رساله هاي اين مجموعه در ميان نسخه

کتابت شده و کاتب آن، دو برادر با نام  111جمادي الثانيه سال  89به تصريح انجامه کتاب، اين نسخه در 

اند. متأسفانه اين دو نفر از سواد کافي دين خوارزمي بودههاي محمد و محمود فرزندان سعيد فرزند حميدال

ايم برخي از کلمات را به جاي آن درست بنويسند، برخوردار نبوده و همان طور که در جاي خود اشاره کرده

اند. با اين حال بايد به خاطر نگارش اين متن مهم از آنان سپاسگزار نقاشي کرده و اسباب سردرگمي شده

 وص که همين جا خط آنها خواناست.بود، به خص

نام دو نفر ديگر در اين انجامه آمده است. نخست نام امام اجل ... حاج الحرمين آل يس که کسي جز مؤلف 

در ابتداي آخرين  «آل يس»از او ياد شده است. از آنجايي که « آل يس»کتاب نيست و معلوم نيست چرا با 

رسد نام مؤلف در اين ميانه بوده که افتاده صفحه قبل، به نظر مي در انتهاي« حاج الحرمين»صفحه آمده و 

]در « حاج الحرمين ]و زائر[ آل يس»است. اما آل يس به چه معناست؟ آيا ممکن است عبارت چنين بوده: 

اينجا نام مؤلف يا حتي بدون آن[ چون در اول کتاب بوده است. به هر روي، بايد مطمئن بود که اين عبارت، 

فرغت من تسويد هذا الکتاب المسماة بلطايف ]االذکار[ لالمام االجل العالم » د بيان نام مؤلف است: در صد

 «.العامل اسوة المصنفين قدوة المحققين حاج الحرمين آل يس
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نام ديگري که در انجامه آمده، اميري است که رساله براي او نوشته شده است. اين شخص امير حاجي بيک 

 تواند شخص مورد نظر ما باشد:نام امير حاجي بيک در اطراف قرن نهم هست که نفر سوم مياست. سه نفر با 

يکي مربوط به اواخر قرن هشتم کسي با نام امير حاجي بيگ پسر امير ساربوغا که تيمور او را به حکومت  :الف

تواند مربوط باشد و پيش از آن است نمي 111اين سال به تاريخ کتابت رساله ما که  [38]اصفهان گماشت.

 است.

در جريان منازعات مرکز ايران و اصفهان و بغداد درگير تحوالت  118امير حاجي بيگ که در حوالي سال  ب:

 اين هم مشکل تاريخ دارد. [39]سياسي بوده است.

: اميرحاجي خان بيک دنبلي هم که سي و پنج ساله بوده پس از پانزده سال حکمراني از حوالي الر تا ج

 [40]درگذشت. 113سلماس و خوي در سال 

 يا است شخص همان دقيقا آيا اما است، نزديک  111اين تنها کسي است که با تاريخ کتابت اين رساله يعني 

زمي بودن برادران کاتب ما را به اشتباه اندازد که در خوارزم خوار نبايد. نيست پذيرش جز ايچاره عجالتا خير،

اين امير حاجي بيک باشيم. کتاب حاضر هم منحصرا تاريخ بخارا نيست تا در آن نواحي جستجو کنيم. دنبال 

بنابرين اين احتمال که مقصود همين شخص باشد، مطرح است. در اين جا بر عبارت انجامه کتاب مرور 

 کنيم.مي

عامل المام االجل العالم الل [االذکار] بلطايف ةففزت بالتحميد حين فرغت من تسويد هذا الکتاب المسما

 نةسالمحققين حاج الحرمين آل يس في الخامس و العشرين مِن شهر جمادي الثاني  ةالمصنفين قدو ةاسو

اهلل و ثلثين و ثمانمايه لالجل االمير الخطير مربي العلمآء مقوي الضّعفآء امير حاجي بيک ـ سلمه [و]أربع 

 ن االخوين محمد و محمود بن سعيد بن حميدالدين الخوارزمي. ابقاه ـ و انا العبدين الفقيرين الحقيري

اللهم اغفر لمن قرأ و لمن نظر و لمن دعا لصاحبه و کاتبه بالخير برحمتک يا أرحم الرّاحمين و صلي اهلل 

 علي محمّد و آله اجمعين الطيبين الطاهرين.

 رادر در مآخذ در دسترس يافت نشد.متأسفانه نام اين دو ب

 

 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1412#_ftn38
http://historylib.com/index.php?action=article/view/1412#_ftn39
http://historylib.com/index.php?action=article/view/1412#_ftn40
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 اي امالييهويژگي

توسط دو برادر کتابت شده است. اين  111همان طور که گذشت بر اساس انجامه اين نسخه، رساله در سال 

د. اين هايي با يکديگر دارندو برادر، نه تنها از نظر خط با يکديگر متفاوت هستند، از نظر اماليي نيز تفاوت

 ايم.شکل اماليي هرچه بوده، ما عينا آن را حفظ کرده

 998باره وضعيت اماليي اين نسخه، پرسش اصلي اين است که آيا بايد آن را از زمان تأليف يعني سال  در

بدانيم يا زمان کتابت که نيمه نخست قرن نهم است؟ پرسشهاي ديگري هم مطرح است که پاسخ آنها را به 

شاره خواهيم کرد، بيشتر افراد متخصص وا خواهيم گذاشت. در عين حال، کلياتي را در باره امالي کلمات ا

ايم عين همان نسخه را منعکس کرده و از لحاظ اماليي تغييري در از آن روي که ما در اين چاپ، تالش کرده

 ايم.آن ندهيم، جز در مواردي که يادآور شده

نوشته شده است. همين وضعيت در باره « ک»استفاده نشده و همه موارد « گ»تقريبا در هيچ موردي از حرف 

کتابت شده است. در چاپ حاضر شکلي اصلي « ب»و « ج»نيز رعايت شده و موارد موجود با « پ»و « چ»

 اين کلمات به صورت آنچه در نسخه بود، حفظ شده است.

به طور کلي بايد عرض کنم که مواردي وجود دارد که نشانگر عدم وجود ضوابط يکدست براي کاتب در 

بر سرافعال است که بدون قاعده مشخصي، « مي»مورد مشخص وضعيت اين نوشته است. در اين زمينه دو 

 جمع نيز وجود« هاي»يا « ها»گاه چسبيده به فعل و گاه جداي از آن نوشته شده است. همين وضعيت در باره 

 دارد که گاه چسبيده و گاه جدا نوشته شده است.

ي از حروف يا کلمات، درست عکس آنچه هاي روي برخيا نقطه با کمال شگفتي، در بسياري از موارد نقطه

 نوشته شده است!« نکند»به صورت « بکند»بايد، نوشته شده و براي مثال بارها 

مانند آنچه روي  «ي»دو جهت به طور دقيق رعايت شده است. نخست به جاي  «ه»روي « ء»اما در باره نهادن 

آنچه در نسخه چاپي «. ايپاره»در مواردي مانند « اي»شود. دوم به جاي گذاشته مي «درباره»در کلمه  «ة»

در صورت « اي[»]و تغيير صورت دوم به صورت « ة»حاضر رعايت شده است حفظ مورد اول به صورت 

 اي زير آن نوشته شده است!در مواردي، کسره« ه»روي « ء»دوم است. همراه گذاشتن 

شود که از آن جمله واحي در اين کتاب ديده مياستفاده از برخي کاربردهاي خاص در فارسي رايج در آن ن

همين طور استفاده از «. بادي سرد برآوردن و کفت...»است، مانند اين جمله: « آورد»به جاي « آوردن»نهادن 
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 زوج فالن »: عبارت  آمده است. يا« اينجا مياييت...»، که به صورت «مياييد»اي مانند در کلمه« د»به جاي « ت»

 .«دهيت وضو مرا که کرد اشارت» مورد اين زني و ،«بدهيت

در باره امالي جمالت عربي، از آيات و احاديث، بايد تأکيد کنم که تغييري در آنچه در نسخه بود داده نشد 

و اين به رغم آن است که اگر الزم بود مطابق امالي درست يا رايج عمل شود، بايد تغييراتي در آن داده 

« ايمه»است که در اين کتاب همه جا به صورت « ائمه»بعد از الف در مواردي مانند شد. براي نمونه همزه مي

ي که در قطع و جز اينها که به همان صورتهاي آمده و همان حفظ شد. همين طور گذاشتن ء روي همزه

 نسخه بوده، حفظ شده است.

 محتواي کتاب

ب راهنما براي زائران خانه خدا نگاشته شده در مرحله نخست بايد توجه داشت که اين اثر به عنوان يک کتا

است. طبعا نه يک اثر اعتقادي يا فقهي است، و نه لزوما يک سفرنامه يا کتاب مناسک. اين در حالي است که 

تمامي اين بخشها در آن وجود دارد. يعني آنچه يک زائر از نظر اعتقادي نياز دارد به صورت مختصر و در 

در بيان مذهب »وي گذاشته شده است. اين بخش، به عنوان قسم اول و با عنوان حد يک مجموعه در اختيار 

در اين کتاب آمده و حد ضرورت « سنّت و جماعت، و شرح آن قدر کي مسلمانان را از دانستن آن چاره نباشد

ه کيا به گفته خودش چاره، در آن رعايت شده است. آنچه در اين قسم آمده، نوعي اعتقادنامه مختصر است 

دهد. تعابير در نهايت اختصار و در عين هاي کالمي فقها و رؤساي حنفي بخارا را در اين دوره نشان ميباور

حال جامع ديدگاه هايي است که يک زاير عمومي از دين و باورهاي ديني بايد بداند. مباني کالمي آن نيز 

شتند و بر اساس مباني مذهب اشعري نوعي نگاه ميان افراط و تفريطي است که اهل حديث و معتزليان دا

است. از آن جمله نظريه کسب است که متعلق به اشاعره است و طبق آن افعال آدمي آفريده خداوند و کسب 

شده توسط بشر است. در اين باورها عقايد صوفيانه مکتب بخارا نيز حضور قاطع دارد که نشان آن فاصله 

 اورهاي تجسيمي است.داشتن نگرش توحيدي آنان با اهل حديث و ب

در درجه دوم، مباحث فقهي ـ دعايي براي يک زائر الزم بوده که شامل ادعيه و آداب طهارت و نماز است. 

اين دومين قسمتي است که وي به آن توجه کرده و درجه اهميت آن يا به عبارتي جايگاه آن پس از مبحث 

شده صل ميبايد شامل شش فس تقسيم بندي وي، مياعتقادي قرار گرفته است. متاسفانه اين قسمت که بر اسا

فقط سه فصل آن در اين رساله هست و روشن نيست چرا سه فصل ديگر نيامده است. عنواني که وي براي 

اي از در اوراد، کي بهر وقت اختصاص دارد، و کيفيت طهارت و صلوات و شمه»اين قسم گذاشته اين است: 

 «.بعد از فراغ از طهارت و نماز احکام هر دو و دعوات در طهارت و
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کند تا به مقصد که يک زاير پس از دانستن مطالب اعتقادي و آداب طهارت و نماز، از شهر خود حرکت مي

حرمين است برسد. در اين مرحله آنچه زاير از ديد نويسنده به عنوان يک فقيه و صوفي بايد بداند، آشنايي با 

رهاي مختلف مدفون هستند. وظيفه اوست تا به زيارت آنها شتابد و تربت و مزارات مشايخ است که در شه

از زيارت هيچ کدام دريغ نکند. اين قسمت شامل بيان شهرهاي مسير، مزارات شهرها، و معرفي مراقد مشايخ 

در بيان وقت و آداب »و ارائه نکاتي در شرح حال آنها از ديد صوفيانه و زاهدانه است. اين قسم که با عنوان 

فوايد زيارت و اسامي گذشتکان از ايمه و علمآ و زهاد و اصحاب طريقت و ارباب حقيقت و طرفي از  و

مناقب هر يک بدان قدر کي درست شده است از قبة االسالم بخارا ـ عَمَرها اهلل تعالي ـ تا بمدينة السالم ـ 

ـ و خواندني در زيارت و از آيات مختاره و دعوات ماثوره . آخرين قسم کتاب در باره وظائف «الزالت معموره 

زائر در حرمين است. اين قسمت، شامل مناسک، معرفي اماکن زيارتي و متبرکه مکه و مدينه و نيز آداب سفر 

در مقدمات مناسک به قدر کي حاجت را البد باشد دانستن »و مسافر و دعاهاي مربوطه است. عنوان اين قسم 

تمامي اين مباحث در يک رساله «. ارد، بي آنک بتطويل انجامدآن و دعوات کي بدان مقامات اختصاص د

 جمع و جور مختصر مطرح شده و نويسنده بارها اشاره دارد که قصد تطويل ندارد.

  

 ارزيابي و مرور بر محتواي کتاب

ي هاي تاريخي و جغرافيايارزش محتواي اين کتاب در حوزه هاي مختلف قابل ارزيابي است. کساني با جنبه

ها توجه دارند؛ برخي اطالعات رجالي و تراجمنگارانه آن هاي آن را در اين حوزهسروکار دارند و به داده آن

هاي ديني، به خصوص در زمينه مناسک حج، قابل تأمل است. چنان دانند. در کنار آن، آگاهيرا سودمند مي

در باره مکه و مدينه بيان کرده، در که در حوزه تاريخ و جغرافياي ديني، نکات مختصر اما قابل توجهي که 

حد خود بسيار سودمند است. بنابرين، مرور بر همه اين فوايد آن هم از زاويه ديد يک نفر، کامل نخواهد بود 

 شود.و به همين دليل به اختصار به برخي از نکات اشاره مي

 اطالعات منحصر بفرد

يه شهرهاي طول مسير، اين کتاب اثري سودمند و در حوزه شناخت بخارا و مرو و تا حدودي نيشابور و بق

ها و هايي که وي در باره اين شهر و خانداننفيس است، زيرا نويسنده از رؤساي شهر بخارا بوده و آگاهي

عالمان آن، از هر جهت، دست اول و جالب توجه است. در باره بقيه شهرها نيز از آنها عبور کرده و قطعا 

 اطالعاتي کسب کرده است.
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هايي با اين هم آمده، و هرچند تفاوت تاريخ مالزادهدر باره مزارات بخارا، بسياري از اين اطالعات در کتاب 

اثر دارد، اما پيداست که با استفاده از آن نگاشته شده است. با اين حال، همه مطالب مربوط به بخارا در آن 

ع اي است که در منابگورخان، نکته تازهکتاب نيامده است. خبر وي از چگونگي کشته شدن پدرش برابر 

تاريخي درج نشده است. چنان که، اشاره وي به جايگاه برخي از علما در ميان بخاراييان براي شناخت 

هاي آن بسيار مهم است. وي در باره خواجه امام ابوحفص گويد وضعيت علوم ديني در اين شهر و استوانه

اي حآلت، بدآن مقام بوده آست که فضل و بزرگي او در عالم در بيشتر علوم و قوت مجآهدت و صف»که 

 .«اندبسيآر آست، و شرح و بسط افتقار ندارد، و جملة علمآ بخارآ عيال اواند در فقه، و عآمه در دعوت وي

اشارات پراکنده وي به حضور معدودي از صحابه و فرزندان آنها در بخارا و مرو نشانگر پذيرايي اين شهر از 

هلل اند ـ رضي اديگر از متقدمآن آنجا فرزندآن عبداهلل بن عبآس»مهاجر و فرزندان صحابه و خلفاست: اعراب 

 رسد.چنان که نسل خود مؤلف به عمر بن خطاب مي«. عنهم ـ و از فرزندآن عثمآن بن عفآن نيز هستند

اشته و مؤلف به هدف توصيه اي دشده شود و مزار و تربت شناختهرجالي که به عنوان مشايخ از آنان ياد مي

به زيارت آنان، نامشان را در اين کتاب آورده، اغلب از افراد بنام در متون صوفيه هستند که داستانها و کلمات 

که  اي ارائه شدهصوفيانه آنان در متون يادشده نقل شده است. با اين حال، گاه در باره اينان اخبار محلي تازه

ه يک نمونه معرفي خواجه احمد سرماري است که با تفصيل بيشتري در باره جالب توجه است. در اين بار

وي سخن گفته است. افزون بر آن که گهگاه نام کساني به ميان آمده که در متون معمول شرح حال متصوفه، 

 ديا از آنان يادي نشده و يا بسيار ناچيز است. نويسنده اين سطور در حد بضاعت خود در باره نوع اين افرا

 جستجو کرد، اما شرح حال برخي را نيافت.

ها، نشانگر همراهي دقيق تصوف و تسنن در خراسان است، به طوري که اين کتاب، به ويژه در اين بخش

آيند. شگفت آن که در اين اثر، با کمترين هاي برجسته در تصوف به شمار ميغالب فقيهان خود از چهر

وال منسوب به آنان روبرو نبوده و از همه ستايش و تمجيد فراوان انتقادي نسبت به مشايخ و کلمات و اق

گيرد. باور به کرامات به شکل هاي مختلف، در سراسر اين کتاب، درست مانند آثار صوفيان و صورت مي

 ود، چنانشآمده، ديده شده و هيچ نوع انکار يا ترديدي نسبت به آنها ابراز نمي تذکرة االولياءهايي که در نمونه

حکآيت در کرامآت اين بزرگ دين بي »که پس از نقل کرامتي از شمس الدين عبدالعزيز حلوايي گويد: 

 «.شمارست

( است. توصيه به زيارت وي در کنار 859ـ  111در ميان مشايخ، نام يک امير نيز آمده که اسماعيل ساماني )

مان بخارا داشته است آنجا که در مشايخ صوفي و علماي حديث، نشانگر جايگاهي است که وي در ذهن مرد
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و امير زآهد عالم اسمآعيل سامآني ـ رحمة اهلل عليه و ديگر زيارت جهار گنبدان آست، »گويد: باره وي مي

ـ آنجآست، و از مفاخر اين امت آست، و زيآرت او بس مرغوب؛ و حقيقت آست که از کذشت امرآي صحابه 

از اين به هر روي، «. ده آست در علم و عدل و زهد و خدآي ترسيو تابعون در دار اسآلم چون او اميري نبو

 ها فراوان است.دست آگاهي

 منابع کتاب

ت بخارا و مرو دارد. نخسبراي يکي از نکات ارزشمند اين کتاب، نقلهايي است که از دو کتاب تاريخي محلي 

ر د»ذيل مزار دروازه ريو گويد:  کتاب تاريخ بخاراي غنجار است که چند مورد از آن نقل شده و براي نمونه

حافظ غنجاري ـ رحمة اهلل تاريخ بخارآ اند از متقدمآن و از زهآد، و اسآمي ايشآن در آن مقبره، بسيآر بزرکآن

حافظ غنجآري ـ رحمة اهلل »و در جاي ديگر آورده است: «. عليه ـ آورده آست و ذکر هر يکي بتطويل انجآمد

ه آست که حاشد از امرآي معروف بود، دوآزده هزآر مرد، تيغ زن بوده آست. او آوردتآريخ بخآرا در  عليه ـ

رآ انتباهي ظآهر شد و دنيا و ظآهر و جآه و خواجکي و سلطنت، بس بشت آورد و توبة نصوح کرد اللَّهمَّ، و 

 ،بطلب علم و عبآدت و مجآهدت مشغول شد تا علم بسيآر حآصل کرد و از جملة مذکورآن و متقدمان شد

 کوسفندي بنوشت: و مدّتي رياضت و عزلت کرد، و بعد از آن بماورآلنهر باز کشت و بر يک جانب شانة

تر از توبه کردن، و بر جآنب ديگر بنوشت: قوله تعالي: و اما من خآف مقام ربّه و نهي النفس مآندن گآه اسآن

چنين هم«. گسفند، نگريستي در آن شانة هي المآوي؛ و هيج ندانستي جز عبآدت کردن و عن الهوي فانّ الجنّة

 «.در ذيل نيشابور نيز باز نقلي از اين کتاب در باره احمد بن حرب ودعاي باران وي دارد

از ديگر منابع مهم که از آن در تاريخ مرو استفاده شده تاريخ مرو عبدالغافر المعي است. وي در همان آغاز 

اند کي راوي بناي اين مسجد جنين آورده»کرده و نوشته است: معرفي مزارات مرو، از بنا و مسجدي ي اد 

برين سياقت، عبدالغفار ]عبدالغافر[ بن حسين بن المعي است ـ رحمة اهلل عليه ـ در مراوزة خويش آورده 

و صاحب مراوزه عبدالغفار بن الحسين بن المعي ـ رحمة اهلل ]عليه[ »و در جاي ديگر هم آورده است: «. است

يخ مرو جنين آورده است که.... اول تربتي که در اسالم بمرو در نهاده شده است تربت عبدالرحمن ـ در تار

تا آنجا که نويسنده اين سطور آگاه است، اين نقلها منحصر بوده و از اين کتاب در منابع «. بن سمره االنصاري

 ديگر ياد نشده است.

هاي بسيار سفر بهره برده است. در اين باره نشانهنويسنده، در نگارش اين اثر از مشاهدات خود در طول 

مختصري در کتاب وجود دارد، از جمله اشاراتي که در بخش مدينه آن براي معرفي برخي از موارد آمده و 

هايي مانند اين که مثال در فالن نقطه که قنديلي آويزان است، اشاره شده است. فضاي برخي از موارد نشانه
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هايي که دهد، يا نقلهايي که از تربت مشايخ ميکند. با اين حال، در باره نشانرا تأييد مي ديگر نيز اين مسأله

در باره آنان دارد، از منابع مکتوب نيز استفاده کرده و نمونه آن همان ارجاعاتي است که به تاريخ مرو يا بخارا 

کند. براي مثال وقتي از در وارد ميداده است. در مواردي نيز پس از نقل مطلبي در آن خدشه کرده و ايراد 

کويند که اسامة بن زيد ـ رضي اهلل عليه ـ و ديگر سراجون آست و مي»نويسد که باره مقبره سراجون مي

 «.اين درست نيست که بحقيقت اسامه بحجآز کذشته شده آست»افزايد: بالفاصله مي« انجآست

ست، چنان که در مورد سنگي که بر بالين مزار يکي از شاره به نقلهاي شفاهي کما بيش در اين اثر آمده اا

وبزرکي جنين کفت کي آن سنک که بر بالين سيد »مشايخ است آن را از قول بزرگي نقل کرده و گويد: 

همدآني آست، از کوه حري برکنده آست، از آن موضع که اول بمصطفي ـ عليه السالم ـ وحي آمد و رنج 

اند تا بحيله بسيآر حاصل کرده آست، و تبرک و تقرب را کذآشتهعرب نمي بسيآر ديده آست در آن کآر، جه

ريزند و آن آب سبب شفآ اند، و اهل حآجت و بيمآران آب بر آنجآ ميوصيت کرده تآ بر سر تربت او نهاده

 «.کرددو رآحت مي

رديد دارد. وي ضمن ها و اين که مدفون در آن چه کسي است، خود وي هم تطبعا در باره برخي از زيارتگاه

ابراز ترديد با استناد به اين که حال و هواي آن نشانگر آن است که بزرگي در آنجا مدفون شده، توصيه به 

شود. در واقع به نوعي تسامح در امر زيارت مزارات قائل است. در باره مزار محمد زيارت آن کرده و رد مي

حمد بن واسع منسوب آست و بيک روح و راحت و آسايش ديکر رباط انبنکته آست که به م»بن واسع گويد: 

جآي آست، و از تواريخ بر درستي آنک محمد بن واسع ـ رحمة اهلل عليه ـ در آن بقعت است، کس نشاني 

اند کيآه ديدهدهد جز آنک در وقت ظهور اين خاک از کرآمآت عالمآتي بديد آمده آست، جنانک خلق مينمي

ن اند، و خلق در آکشتهشده آست و ستورآن به بيرامن آن موضع نميشک نميسبز آن موضع در زمستآن خ

 «.اندبودهمتحير مي

وجود محلي در شهر مرو به عنوان مدفن رأس الحسين )ع( خبر جالبي است که آن روزگار شهرت داشته و 

رکوار سيد الشهداء سر بز»نويسنده ما هم روايت آن را آورده است. اصحاب تواريخ مرو روايت کرده اند که 

پس وي س«. حسين بن علي بن ابي طالب ـ رضي اهلل عنهما ـ در کوشک ابومسلم است در ميان ديوار مدفون

مام بحرمت ت»دليل صحت آن را آورده و ان روايت قاضي فخرالدين قاضي القضات محمد ارسانيدي است که 

يوار، و از هيبت آن لرزه بر وي افتاد، وحال بر آن ديوار بکاويد، و يافت آن فرق مبارک بزرکوار را در آن د

وي بکشت و جون بخود باز آمد بسيار بکريست و بفرمود تا صندوقچة کردند از چوب عود و آن را بحرمت 

در او نهادند و بر مشک و کافور کردند، و هم دران ديوار، ديکر باز دفن کردند، و آن ديواريست کي اندرون 
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اند و کفته اندبعضي اختالف کرده»با اين حال در پايان افزوده است: «. لم بوده استآن موضع، نشستگاه ابومس

 «.که درست نشود، و اهلل اعلم بحقيقة ذلک و العهدة علي اصحاب التواريخ و افواه الروات

در عين حالي که وي اين اطالعات را ضمن مرور بر اين شهرها به دست آورده و به همين دليل گاه آدرس 

ق آن را بيان کرده، در بسياري از موارد اتقان آنها را در در حد نوعي تاريخ شفاهي براي اين شهرها نشان دقي

و بر سر مهين کورستان بر لب جوي شهر در مقابله رباط تربت خاک »نويسد: دهد. جايي در باره مرو ميمي

يد: و در باره روضه نبوي گو«. هدر فق کافيحاکم خليل شهيد ابوالفضل است رحمة اهلل عليه مصنف کتاب 

السّالم ـ آيد، و بيش روي مبارک او بايستد، جنانک پشت بقبله کند، بعد از آن بروضة باک مصطفي ـ عليه »

و روي بروضه، باندازة چهار کز از ستوني که برکنارة ديوارست، و آن قنديلي که آويخته است، راستاي سر 

دن به آدرس دا«. السّالم ـ استاده بودمقابلة روي مبارک مصطفي ـ عليه  مبارک او بود که هر که چنين کند در

ر کورستان، و بآخ» ها را نشان داده که قنديل در اينجا جالب توجه است. در مرو نيز محل حضيره سمعاني

 «.حظيره سمعانيان است

 مسير حج و زيارت مشايخ

اس آن هم اين است که قبور مشايخ و علماي دين در کتاب راهنماي نويسنده ما، مسير حج معرفي شده و اس

معرفي شود تا زايران در هر شهر به زيارت آنان بشتابند. اين مسير از بخارا تا عراق و از آنجا از ميان باديه تا 

رفته است. اين حرکت که به صورت کارواني بوده تحت رياست علما قرار داشته و حرمين، مکه يا مدينه مي

کرده است. اين مثال از اين سفر و مشابه آن داريم همين است که يک کاروان عظيم حرکت مياز آنچه براي 

رفته و بسا مدتي هم در برخي از شهرهاي کاروان در اين مسير تحت نظارت عالم به زيارت مزار مشايخ مي

ر وزني سمرقندي داي که سمانده است. مبنا قرار دادن قصيدهبزرگ براي ديدار با علما مدت بيشتري را مي

تواند دامنه و نفوذ اين سفر را در خراسان بويژه باره سفر نويسنده ما به همراه شمار فراواني به حج رفته، مي

خراسان که پايگاه اصلي بوده نشان دهد. در واقع، تا پيش از آن که راه ايران براي حج مسدود شود، و اين 

راءالنهر به خراسان آمده، از مرکز ايران عبور کرده به عراق مربوط به زمان صفويه به بعد است، حجاج ماو

شدند. آنچه اکنون ما در اختيار داريم، رفتند و سپس از بغداد از سمت باديه، يعني راه نجد عازم حرمين ميمي

 دهد.مي مسير اين سفر را نشان

شهر و نيز روستاهاي آنها که شهرتي  نويسنده پس از شرح مزارات بخارا، از مرو ياد کرده است. در باره اين دو

داشته و قبري از مشايخ در آنها ديده شده، تفصيل داده شده است. سپس به سرخس رفته، و از آنجا بدون آن 

که يادي از طوس يا مشهد کند، عازم نيشابور شده است. پس از شرح نسبتا مفصل در باره مزارات اين شهر، 
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ت که رفته اسبسطامي سخن گفته است. بايد يادآور شد که او از راهي مي عازم بسطام شده و از مزار بايزيد

کرده و ساالنه مورد استفاده بوده است. حتي در برخي از شهرها مکانهايي بوده قرنها حاجيان از آن عبور مي

روازه دبر »هاي سرخس گويد: شده است. براي مثال در باره زيارتگاهکه براي اقامت گاه حاجيان استفاده مي

در ياد از مزارات بسطام هم از «. شهرستان شيخ ابوالفضل حسن است بنزديک قهندز کي منزلکاه حاج است

اين بزرگ  تربت»ياد کرده، فضائل و مناقب او را برشمرده و افزوده است: « تربت کبير قوم ابوالحسن خرقاني»

براي  حال توصيه کرده که رفتن دو فرسنگبا اين « دين، بخرقانست بدو فرسنگي بسطام، و بر راه حاج نيست

 زيارت وي شايسته است.

شود که نخستين آنها محمد بن حسن شيباني پس از بسطام، از دو مزار در سمنان و آنگاه از مزارات ري ياد مي

 ايشخصيت دوم در مذهب حنفي است. اشاره وي به مزاري در مراداقان نزديک ساوه متعلق به عالمي ساوه

دهد که مسير حجاج پس از ري از کنار ساوه به سمت همدان بوده است. پس از همدان و کرمانشاهان، نشان مي

کردند. حنفيان به خاطر قبر مقصد مهم بغداد يا مدينة السالم است که حاجيان براي مدتي در آنجا اقامت مي

 شايخ بزرگ صوفيه مانند معروفابوحنيفه در بغداد براي اين اقامت اهميت زيادي قائل بودند. وجود مقابر م

کرخي و جنيد و همگنان آنان براي مسافران صوفي ماوراءالنهر بسيار اهميت داشت و لذا نويسنده ما به تفصيل 

در باره مزارات اين مشايخ و مقامات و کرامات آنان سخن گفته است. اين معروف کرخي همان است که به 

ي و ديگري سري سقط«. افتاده است و بر دست او مسلمان شدهپس بر علي بن موسي الرضا »قول نويسنده 

تربت سيد الطايفه ابوالقاسم الجنيد بن محمد ـ قدس اهلل روحه ـ است ممدوح همه زبآنها »بشر حافي و آنگاه 

و مقبول همه دلها، متفق عليه در تقدم بر اقران و اشکآل. مرجع اليه در علم اشآرت و توحيد معظم شرع و 

ت در آن حظيره جعفر خالدي اس»وي با بيان حظيره آنان در قبرستان بغداد افزوده است: «. و فعل سنت بقول

غداد در ب«. و محمد بن وهب البغدادي است، و جمعي از بزرگان فرزندان شيخ ابوسعيد ابوالخير و جز ايشان

ان مقابر قريش در آنجا از کبار ديگر از مشاهدة بزرگ»از مقابر قريش و مرقد امام کاظم )ع( هم ياد کرده است: 

و سادات، موسي است سراج آل رسول که پسر جعفر صادق است، و پدر علي بن موسي الرضا، و حافدة او، 

پسر علي رضا، در پيش نهاده است او را، صفتي عظيم است در اهل بيت پيغامبر ـ عليه السالم ـ بعلم و زهد 

 «.ا او سادات بسياراند در آنجاو خُلق و از مدح و تعريف مستغني است. و ب

در بغداد، مزار زبيده همسر هارون هم بوده است و اهميت آن براي مسافران خانه خدا، خدماتي است که او 

. و بيرون مشهد ايشان، ..»براي اصالح اين راه کرد. نويسنده ما هم از اين فضيلت آگاه بوده و نوشته است: 

 عليهما ـ و او زن عظيم با خير بوده است، هيچ کس را در اصالح راه هارون الرشيد ـ رحمة اهلل زبيده زن

 تربت بشر حافي و منصور عمار»در همين مقابر قريش «. باديه آن سعي ندارد و آن مال نفقه نکرده است که او
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 وتفصيلي که وي در باره مزارات بغداد داده قابل توجه «. و ابن شمعون و بسيار کس علما و زهاد آنجاست

البته متناسب با حضور شمار فراوان مشايخ صوفيه و زهاد در اين شهر است. وي در بغداد توصيه به زيارت 

 نامش شيخ احمد طاليه، کرده است. يک شيخ پير را که زنده هم بوده و

 شيعيّات مؤلف

تي با ه نسبهاي ماوراءالنهري است کمؤلف يک عالم برجسته سني از نوع حنفي آن، آن هم تحت تأثير نگره

تشيع نداشته است. با اين حال، از جهت اشتراک در اسالميات و نيز برخي از باورهاي مشترک مانند تأکيد 

 توان عنواني شبيه آنچه را که اينجا نوشتيم بکار برد.روي اهل بيت )ع( مي

ي نسبتا منحصر به فرداوال در باره مقام رأس الحسين در مرو و اهميتي که اين مسأله براي شيعه دارد، اطالع 

نمايد و ما قبال به مناسبت سخن گفتن از تاريخ المراوزه از آن ياد در اين رساله است که بسيار جالب مي

 کرديم. داستان مربوط به کوشک ابومسلم در مرو است که در يکي دو جاي ديگر هم از آن ياد شده است.

، از کاظمين ياد کرده و از قبر امام موسي کاظم )ع( دو ديگر آن است که نويسنده، ضمن سخن گفتن از بغداد

 اند.اش حضرت جواد )ع( سخن گفته و ستايش کردهو نواده

سوم آن که پس از بغداد، به سراغ کوفه رفته و در آنجا نيز به برخي از آنچه مورد عالقه شيعه است، پرداخته 

ه گويد بتواند جالب توجه باشد. وي مياست. توجه به مزارات شيعه در عراق از سوي يک عالم حنفي مي

خاک هيچ کس از بي عنايتي خلق و عزت »اند، اما رغم آن که بسياري از صحابه و تابعين در کوفه دفن شده

ـ رضي اهلل عنه  در مسجد  -ايشان ظاهر و معين نيست، مگر خاک مسلم بن عقيل پسر برادر اميرالمؤمنين علي 

در وفات »گويد:جف را بياورد، اشاره به مزار امام علي )ع( در آنجا دارد و ميسپس بدون آن که نام ن«. جامع

 اند، و اين مسجدي که هستامير المومنين علي ـ رضي اهلل عنه ـ و تربت مبارک او اقاويل مختلف نقل کرده

هد همان مشاند که بسيار بزرگان برانند که قالب عزيز او در بس با راحت و آراسته است؛ و در کتب آورده

است، و دوستي و بزرکي، از يکي از بزرکي بغداد نقل ميکرد که گفت هيچ فرزند نباشد که تربت پدر خويش 

نيايد و از بعد اميرالمؤمنين علي ـ رضي اهلل عنه و عن اوالده ـ جملة فرزندان و اهل بيت بزيارت پدر و جد 

 «.از و صدق زيارت کنند، بمقصود برسنداند؛ و اکر در آن مشهد نباشد، جون بنيخويش اينجا آمده

 سيّد شباب اهل الجنّه ابن»تر، اشاره به مزار امام حسين عليه السالم است که با تعابيري چون اما از اين مهم

البتول و کبد الرسول، االمام السّديد و المظلوم الشهيد الحسين بن علي ـ رضي اهلل عنهما و عن امه و صلوات 

 کند، آنجا که حضرتدر فضليت آن حضرت نقل مي اد کرده و سپس روايتي از رسول )ص(ي« اهلل علي جدّه



1627 

 

علي ـ رضي اهلل عنه ـ بنشاند و پشت او بر سينة خود نهاد و پشت فاطمه بر پشت خود نهاد و حسن را بر 

سوي  ويراست و حسين را بر چپ نشاند و گليمي در جمله کشيد، چنانک هيچ از ايشان بديد نبود. آنگاه ر

ان من. اند و خاصکآسمان کرد و بانگشت تسبيحه اشارت کرد بقبلة دعا، و گفت: خداوندا، اينها اهل بيت من

هر کي با ايشان بصلح است من با او بصلحم و هر که با ايشان بحرب است من با ايشان بحربم، اللهم وآلِ 

سپس به زيارت امام حسين )ع( پرداخته « ممن واالهم و عاد من عاداهم، و انصر من نصرهم و اخذل من خذله

رضي اهلل عنه ـ و منقبت او را نهايت نيست، ـ  و اميدوارترين زيارتي درين راه، زيارت حسين است»و گويد: 

اي باشد از جگر مصطفي ـ عليه السّالم ـ کما قال ـ صلي اهلل و بس بود کي اين شوق و بزرگواري کي پاره

تربت با ضيا او بديه کربال است، و موضع شهيد شدن او ظاهر است، و مشهدي عظيم  . واوالدنا اکبادناعليه: 

اند آنجا اند، و عباس بن علي ـ با نور است و آراسته، و چندين کس از فرزندان او و اقربآء او که شهيد شده

 را رد نکند، ورضي اهلل عنهما ـ آنجاست، و شهيد شده است، و اميد است کي حق سبحانه و تعالي آنجا دعا 

 «.از دوزخ و نفس امّاره آزادي کرامت فرمايد

اي است که او براي امامان بقيع دارد. نامهاما يکي از شاهکارهاي مؤلف در اين زمينه، يعني شيعيات، زيارت

يد: وتعابير بکار رفته در اين زيارتنامه تقريبا به طور کامل رنگ شيعي دارد. در آنجا پس از ياد از چهار امام گ

و چون بقبّه حسن بن علي رسد بايستد و بگويد: السالم عليکم يا آهل بيت النبوة و معدن الرسالة و مختلف »

المآلئکه سآلم عليکم بما صبرتم فنعم عقبي الدآر، الحمد هلل الذي اذهب عنکم الرجس و طهرکم تطهيرا، جعلنا 

بکم الي  بحبلکم، و المقتدين بآثارکم، و المتوسلين اهلل من المقتفين لکم و المعتقدين لمواالتکم والمتمسکين

ربکم، و الي نبينا جدکم وال قطع اهلل آثارنا من زيارتکم، و ال اعرض عنا في يوم القيامة بوجوهکم. بعد از آن 

دعا کند بدانج خواهد. بآز بمسجد فآطمه رود ـ رضي اهلل عنها ـ نزديک بتربت حسن بن علي ـ رضي اهلل 

نجا نماز کند، و برو سالم کويد و بر جفت و فرزندآن او درود فرستد. بآز بخآنة اميرالمؤمنين علي عنهما ـ و آ

ده السآلم ـ آنجا بسيآر نماز گزارطالب رود به بقيع، و اندر زآوية آن خآنه نماز کند که مصطفي ـ عليهبن ابي

 «.آست

ر د« بمحمد و آله»وجود ندارد، اما تعبير « آله و»در نوع دعاهايي که پس از نام رسول خدا )ص( آورده، تعبير 

نتهاي در کتاب آمده است. و در ا« و صلي اهلل علي محمّد و آله الطيبين» کتاب بکار رفته و يک بار نيز عبارت 

انک قد بلّغت الرسالة و اديت االمانة و نصحت »اي هم که براي رسول خدا )ص( آورده آمده است: زيارت نامه

دت عدوک، و هديت امتک و عبدت ربک حتي اتاک اليقين صلي اهلل عليک و علي اهل بيتک االمة و جاه

و نعوذ باهلل من ذلک، و الحمد هلل رب العالمين، »آخرين عبارت دعايي کتاب هم اين است: «. الطيّبين الطّاهرين
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نده ن طور که گفته شد نويسبا اين حال هما«. و صلي اهلل علي محمّد و آله الطيبين، برحمتک يا ارحم الراحمين

 از فقهاي معروف حنفي بخارا بوده و در نگارش اين اثر نيز مبناي وي، همان باور به تسنن است.

بر و دست بپاية من»يکبار هم به طور خاص در يک بحث تبرک، به حديث اهل بيت تمسک کرده و گويد: 

 اند که هر که دست بر پاية منبر مصطفي ـکرده السّالم ـ فرو مالد که از بزرگان اهل بيت نقلمصطفي ـ عليه

 «.السّالم ـ نهد و بر ديده و روي خود فرود آرد، از درد چشم و بسيار بيماريها امان يابدعليه

اي بوده، براي آخرين مرحله از مسير سفر عبور از باديه يا همان راه نجد است که در مسير آن، اگر هم ديه

و زيارتگاهي در آنها نبوده است. تنها استثناء مرقد ابوذر غفاري است که هم  نويسنده ما جذابيتي نداشته

صحابي بوده و هم نوعي شخصيت عرفاني کم رنگ در ميان صوفيه داشته است و لذا نويسنده ما با اين جمله 

ه ربذ به استقبال آن رفته و شرحي از روايت معروف دفن ابوذر را در« ومزار اعظم در عالم باديه است»که 

 «.تربت او ظاهر است»آورده است و در نهايت اين نکته را يادآور شده است که 

اما نکته لطيف در اينجا، اهميت باديه براي عرفا و صوفيه است که باز نويسنده ما در آغاز شرحي که براي 

مت سرود و تکبير جملة باديه دل و ديده عزيزان حق است، بايد که بحر»مزار ابوذر اده آن را بيان کرده که 

سپس حکايتي هم از شبلي ياد کرده است. در منابع داستانهاي «. ميگويد، و از ذکر و قرآن خواندن غافل نباشد

ديگر هم از شبلي و باديه هست که يکي در شرح التعرف آمده و در نهايت شبلي گويد: ده سال رياضت با 

اصوال مفهوم باديه در تفکر مشايخ صوفي همراه با بار معنايي  [41]کند.من آن نکند که يک سفر باديه مي

 کند. اين مفهوم که گاهاي است که فضاي خاصي از معنويت و تنهايي همراه با رنج و تعب را تداعي ميويژه

وط به شود، در اصل مربو آفتاب شديد همراه با سکوت و حتي گمگشتگي قرين مي با خار مغيالن و تشنگي

ادبيات حج به خصوص راه حج است. سنايي گويد: از کوفه وصالت تا در کعبه رجا / نيست اندر باديه هجران 

و در جاي ديگر: عالمي در باديه قهر تو سرگردان شدند / تا که يابد بر در کعبه قبول  [42]به از خوفت خفير

 [44]ج باديه نرسي مشعر الحرام.و جاي ديگر: طاووس وار جلوه به باغ و بهار مگير / بي رن [43]پر بار.

 بيا ن مناسک

آخرين بخش کتاب مربوط به زماني است که زائر به حرمين رسيده است. در اينجا او دو کار بايد انجام دهد: 

ر )ص( و روضه مطهره. از آنجايي که هدف ابن مازه، نگارش کتابي براي مناسک حج و زيارت قبر پيغمب

راهنمايي زائران است، او در اين قسم، تصميم دارد مختصري از مناسک حج را بيان کند. خوبي کار آن است 

رها ظگيرد و تنها فتاوي را براي او نقل کرده و از استدالل يا بيان اختالف نکه دقيقا يک زائر را در نظر مي

 کند.خودداري مي

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1412#_ftn41
http://historylib.com/index.php?action=article/view/1412#_ftn42
http://historylib.com/index.php?action=article/view/1412#_ftn43
http://historylib.com/index.php?action=article/view/1412#_ftn44
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وي به ترتيب از اهميت فرايض ديني از نماز و روزه و زکات و جهاد ياد کرده و در مرحله پنجم به حج 

در آن است، و « نقصان مال و رنج تن و طول مفارقت اهل و اوالد و اخوان و احباب» اي که رسد، فريضهمي

است. بنابرين زائر بايد بهترين استفاده را کرده ضمن  آن را واجب کرده« در عمر يکبار»لذا خداوند متعال 

شتابد ب« ديدار ايمة اخيار و عباد و ابرار و زيارت مشاهد صحابه و اوليا، و رياضت نفس»حج، در اين سفر به 

 تر از همه خانه خدا و روضه رسول را زيارت کند.و مهم

أکيد دارد که احکام را به اختصار خواهد گفت شود. او تاز اين پس، احکام حج از تفسير استطاعت آغاز مي

از آن جمله چند فصل بياريم بر طريق اختصآر با بياني »و در اين باره شرح و تفصيلي در کار نخواهد بود: 

در اينجا اخباري فضائل حج و شرحي «. کافي و شرحي شافي، جنانک مقهور مفهوم عام و مرضي خآص باشد

آن نيز مغتنم بوده و معمول در کتابهاي فقهي حج نيست. نيت حج براي چهار از فلسفه حج به دست داده که 

اول تجديد عهد ايمآن و توحيد... دوم نيت آنست کي از ان ساعت که از خانه بيرون آيد تا آن »جهت است: 

وقت که بکعبه رسد عبرت کيرد درين سفر مر سفر آخرت رآ... نيت سيوم انست کي تا اين رنجهاي سفر و 

شت غربت کفارت شود مر انواع تنعم و تمتع حالل و حرآم را.... چهارم تا باطن او ترسنده و شرمنده وح

 «.شود، و بديدن مشآهدة بزرکآن و آثار اوليا و انبيا پايش بگِرِد هيچ گناه نگردد

حتي  ق همه،کند، و از حقوسپس به بيان آداب و ادعيه راه که به طور مستند و متکي بر متون آنها را نقل مي

و چون راه با علف بود، ستوران را آهسته رانند تا بهره گيرند، و چون »گويد: ستوران زير پاي زائران سخن مي

زمين خشک بود تيز رانند تا زودتر بعلف رسند، و چون بمنزل فرو آيند، اول علف مرکبان مهيا کنند، باز 

بيان اعمال و افعال و احکام حج علي » و ادعيه به  پس از بيان اين آداب«. ترتيب طعام و شراب خود سازند

پردازد، ضمن آن که گهگاه به آراء شافعي رسد و بر اساس مذهب حنفي به بيان آنها ميمي« سبيل االختصار

 اگر»پردازد. بناي وي بر اختصار است زيرا هم رقيب مذهب حنفي در خراسان است، و گاه مذهب مالک، مي

کاري که حتي اختصارش هم در اين گزارش ما روا نيست. با اين حال الزم «. ي کشدهمه بيان کنيم بدراز

است اشاره کنيم که در بيان برخي از نقاط جغرافيايي، اشارات آن روزگار را آورده است، مثال در بيان ميقات 

بگذرد بي اگر از ذات عرق »است گويد: « خراساني و عراقي و ماوراءالنهري»ذات عرق که از آن حاجيان 

 «.احرام، دم الزم شود، مکر قصد بوستان بني عامر کند تا از جملة باشندگان آن موضع گردد

و »پردازد: از اينجا به بعد، مناسک را با دقت شرح داده و در مواردي که الزم است، به بيان مصاديق نيز مي

ا و ايزار که بيان کرديم اکر برنگ سر و روي نبوشد، و قبا و قميص و سراويل و کاله و دستار نبوشد، و رد
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دازد پس از ورود به مکه به بيان احکام طواف و نماز آن مي«. کرده باشند بعصفر يا زعفران يا ورس نپوشند

 کند.و ضمن بيان واجبات، از سنن نيز ياد مي

چون »يکي از شاهکارهاي وي در اينجا، بيان چگونگي نزديک شدن به حجر االسود و بوسيدن آن است: 

بکعبه رسد، ابتدا از حجر اسود کند، و چون بحجر رسد دست برارد، جنانک در تکبير، و در حجر مالد، و 

حجر را دهان دهد اکر بتواند بي رنجانيدن و آزردن کسي، و اکر نتواند دهان دادن، دست در مالد و دست 

کف اشارت کند سوي حجر اسود، و خود را دهان دهد، و اکر بي آزار کسي دست نتواند در ماليدن، بهر دو 

. در جمله، آزار خلق در همه مکان و اديان حرام است و نامبارکدست خود را دهان دهد و بروي در مالد. 

 «.اللهم احفظنا

ا آن کند تآيد و وي آنها را يکان يکان بيان ميزان پس آنچه مربوط به عرفات و مشعر و مني است، در پي مي

يابد. آنگاه از ورود به کعبه و خواندن نماز در آن، خوردن از آب زمزم، دعا در ملتزم يکه مناسک حج پايان م

 و ديگر سنن ياد کرده است.

کردند. نويسنده ما نيز اي دارند و از ديرزمان، فقيهان، احکام ويژه آنان را بيان ميزنان در حج، احکام ويژه

به شمارش آنها « رين احکآم برآبرند مگر در چند چيزو زنان با مردمآن د»چنين کرده و با گفتن اين که 

اول آواز بلند نکنند تا مردم نامحرم بشنود، و بدآن قدر گويند که عديل محمل شنود، و جآمة »پردازد: مي

نادوخته نپوشد، و موزه نشايدش بوشيدن، و جز روز گشاده ندآرد، و نشآيد نقاب بر روي فرو گذاشتن مگر 

د، چنانک روي را بنساود، و موي سر نسترد از بهر حالل شدن رآ، و لکن بمقدآر سرانگشتي کي از روي آزار بو

از موي خود ببرد، از هر کدآم روي کي خوآهد و در طوآف رمل نيآرد، و در ميآن صفا و مروه سعي نيآرد، 

، آرد و درست بودبل که آهسته رود، و اکر از نمآز گزآردن بعذر شرع بآز ايستد، وقوف در عرفآت و مزدلفه 

در طوآف، و طوآف صلکن طوآف زيآرت کي فريضه آست روآ نبود و نباشد تا پاک بشود و حآلل شود بي

د و بروي هيج که طوآف وداع آست هم روآ نبود با اين عذر، ولکن روآ بود که طوآف صدر ناآورده بآز گرد

 «.واجب نبايد

 زيارت بقاع متبرَکه مکه و مدينه

 رسد. اين باور مؤلفمي« ودآع مکه و مزارات و موآضع متبرکة اين بقعه»يان يافت، نوبت به اعمال حج که پا

تا از وقت بيرون آمدن خآنه و »است که بايد در هر شهر مزارات آن را زيارت کرد و تأکيدش اين است که 

د، و از ترتيب افتالسّالم ـ رفتن ببهر شهري رسيدن و زيآرت کردن و حج گذآردن و بروضة مصطفي ـ عليه



1631 

 

ترين نقطه در مکه که در درجه اوّل اهميّت از نظر وي مهم«. موضعي گذشته نبايد حق آن موضع ناگذآرد

صحآبه و تابعين و علمآء کبآر و اوليآ و صديقان و مشآيخ »است، قبرستان معلي است که شمار زيادي از 

شيده امآ غالب بو»اما متأسفانه قبور آنان «. ودطريقت از اهل مکه و مجاور آن اکر کسي بنويسد دفتري پر ش

تربت علي بن فضيل بن عيآض »در اين ميان، «. دهد که جمله رآ بدآنداند و از اهل مکه کسي نشان نميکَشته

تي سپس فهرس«. ظآهر آست و تربت پدر او هم نزديک اوست... و تربت او در جوآر سفيان بن عيينه آست

ه داده که در حد يک فهرست جالب است و برخي از نکات هم، دست کم در نام، از بقيه اماکن زيارتي مک

السّالم ـ وحي بيشتر در آنجا آمده است؛ و مولد ديگر قبة وحي است که مصطفي را ـ عليه»متفاوت است: 

فاطمه است و سرآي خديجه آست و موضع والدت مصطفي است و دار خيزران است که رسول در آنجا بود 

خطاب بيامد قاصد و اسالم آورد؛ و مسجدي است بر کوه بوقبيس، و مسجد اميرالمؤمنين عمر آست کي عمر 

اندر بآزار مکه، و مسجد جبير بن مطعم است، و مسجد شمشير است، و مسجد وادي الجن است، و مسجدي 

 آتبعرف سلم و عليه اهللصلي است مصطفي موقف و است نزديک چاه ميمونه، و غار حرآست، و غار ثور... 

 .«است الرحمه جبل و کوه نزديکي

دا شود در اغلب آنها رسول خدر مرحله بعد فهرستي از مساجد بيستگانه ميان راه مکه و مدينه را که گفته مي

از بعد آن بيرون آيد سوي رآه »)ص( نماز خوانده، بدست داده است. اساس اين نگاه باور به تبرک است: 

مصطفي تفحص کند تا هر کجا مصطفي )ص( فرود آمده باشد، زيارت کند، و  مدينه بر قصد زيارت روضة

س آخرين آنها مسجد معر«. السّالم بدايشان رسيده استآن بيست مسجد است که قدم مبارک مصطفي ـ عليه

کرد رسيد توقف و استراحت ميدر کنار مسجد شجره است که وقتي رسول خدا )ص( شبانه نزديک مدينه مي

 شود.ز وارد شهر ميو سپس رو

ورود به مدينه، آداب خاصي دارد که پياده شدن از ستور و غسل از اوليات آن است. وي روي اهميت مدينه 

آورد. نتيجه آن که زائر بايد با آرامش و طمأنينه و حفظ حرمت شهر تکيه کرده رواياتي در فضيلت آن مي

السّالم ـ در دل خود زيادت بايد از همه ي ـ عليهبايد کي هيبت و حرمت و تعظيم مشهد مصطف»وارد شود. 

 «.دهدالسّالم ـ صلوات ميرود، و بر مصطفي ـ عليهجايها با فصل و آهسته سوي مدينه مي

نکته جالبي که وي چند بار روي آن تأکيد دارد، حس گرفتن زائر در هر نقطه براي تصور حضور پيامبر )ص( 

وآهد درآمدن با خشوع و خضوع و تعظيم درآيد، و با درد و اندوه، و چون بمدينه خ»در کنار خويش است:

نان در خود چ»خواند شود و ادعيه را ميحتي وقتي وارد مسجد النبي مي«. گويي کي روز وفات مصطفي است

صورت کند که مصطفي در محراب نشسته است، و صحابة اخيار از مهاجر و انصار بترتيب در خدمت او 
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دازند، و پرپس به مانند ساير کتابهايي که پس از مناسک، به بيان آداب زيارت مدينه ميوي س«. حاضراندي

راي هاي دقيق باين رسمي کهن در متون فقهي بوده، از زيارت بخش بخش مسجد ياد کرده است و گاه نشاني

ديوار است، و آن روي به روضه، به اندازه چهار گز از ستوني که بر کناره »دهد، ايستادن و زيارت کردن مي

جا السّالم ـ در پهلوي منبر، آنعليهآنگاه بمقام مصطفي آيد ـ »و جاي ديگر گويد: «. قنديلي که آويخته است

 «.که صندوق است و صلوات دهد بسيار و نماز کند، جندانک تواند و دعا گويد و هرجه خواهد

نامه هايي ارائه شده ابوبکر و عمر نيز زيارتها با دقت آورده شده، افزون بر پيامبر )ص( براي زيارت نامه

و لو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اهلل و استغفر »ها، استناد به اين آيه نامهاست. در بخش زيارت

آمده که حکايت از نگاه حنيفيان شرق براي توسل به قبر رسول )ص( « لهم الرسول لوجدوا اهلل توابا رحيما

وهابي  هاياي است که معموال مدافعان زيارت و توسل به قبر پيامبر )ص( در مقابل سلفييهاست. اين همان آ

ها و نيز آداب رفت و آدم داخل حرم نبوي، نامهکنند. در اينجا با ترکيبي از روايات و زيارتبه آن استناد مي

 يابد.بحث ادامه مي

رسد. در آنجا هم قبرهاي زيادي به قول ع ميپس از زيارت روضه نبوي و قبر رسول )ص( نوبت زيارت بقي

و چون از »اند: نبوده است، و اين به رغم آن است که هزاران صحابي و تابعي آنجا مدفون بوده« ظاهر»وي 

چهار امام و  آنگاه از قبور«. السّالم ـ فارغ شد بايد که بسوي گورستان بقيع بيرون شودزيارت پيغامبر ـ عليه

ريبا تق«. از بزرکان کي ظآهراند حسن بن علي است و...»ده که قبرشان ظاهر بوده است: برخي ديگر ياد کر

موارد همانهاست که امروزه هم آشکار است. اشاره کرديم که زيارت نامه قبه حسن بن علي )ع( که در منابع 

رنگ کامال شيعي دارد و از آيه تطهير در آن استفاده شده است. يادي  [45]ديگر به نام قبه عباس شناخته شده،

باز بخانة اميرالمؤمنين علي »از مسجد فاطمه در بقيع شده که همان بيت االحزان است، اما اين افزوده او که 

ه السآلم ـ آنجا بسيار نماز گزاردنماز کند که مصطفي ـ عليهطالب رود به بقيع، و اندر زاوية آن خآنه بن ابي

 «!است

باز نزديک آن جآه رود کي »پس از آن از قبا ياد شده و باز آدرس دقيق چاهي را داده که نزديک آن است: 

السآلم ـ چنين کرده برآبر مسجد آست زير ديوآر و از آب آن جآه بخورد و وضو کند کي مصطفي ـ عليه

 «.آست

پس فهرستي از مساجد مدينه را که در شمار مساجد متبرکه است آورده که متاسفانه بخشي از آنها در نسخه س

ما محو شده است. آنگاه از زيارت احد و قبر حمزه ياد کرده و در نهايت به آداب بازگشت به خانه رسيده و 

و چون در وطن »کنون به وطن رسيده و ادعيه مربوطه را در هر مرحله تا وقت ورود به خانه بيان کرده است. ا
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قرار گيرد، اين را فراموش نکند، و بغفلت روزگار نگذارد و بمعصيت مشغول نگردد که باعضاي خود که 

 «.چنين مواضع را بسوده باشد، معصيت کردن نيک قبيح بود، و آن عالمت حج مقبول نباشد

*** 

   

 

( و نيز 101ـ  1/103المعارف بزرگ اسالمي ). براي اطالعات بيشتر بنگريد به مدخل آل برهان در دايرة[1]

. هردو مدخل قابل استفاده بوده و ما را بي نياز از بحث 18ـ  5 / 1مدخل آل برهان در دانشنامه ادب پارسي، 

 کند.اين باره مي بيشتري در

. وي شخصيت معروفي بوده و در زمان خويش ممدوح شاعران برجسته بوده است. ابوالهيجا مقاتل بن [2]

 ( آمده است.1/135عطيه بکري شعري در ستايش وي سروده که در خريدة القصر )

 190 /1. الطبقات السنيه،  [3]

 111. القند، ص [4]

 111 /3. در باره وي بنگريد: االعالم زرکلي، [5]

. ]شرح اين سفر و بازتاب آن ميان مردم را بنگريد در تعليقات سيرت 801ـ  115 / 1. ذيل تاريخ بغداد، [6]

ياد شده است. بنگريد:  101[. در تواريخ مکه هم از اين سفر در سال 111ـ 110جالل الدين منکبرتي، ص 

 ( که نوشته است: فيها حج برهان الدين صدر جهان محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن1/9اتحاف الوري )

البخارى رئيس الحنفية ببخارى، و هو کان صاحبها على الحقيقة، يؤدى الخراج إلى الخطا و ينوب عنهم مازة 

فى البلد، فلما حج لم تحمد سيرته فى الطريق، و لم يصنع معروفا، و سمّاه الحاجّ صدر جهنم، و کان قد أکرم 

ي اخبار الحجاج. نيز بنگريد: الروضتين فببغداد عند قدومه من بخارى، فلما عاد لم يلتفت إليه لسوء سيرته مع 

؛ البداية و النهاية 11ـ  11 /11 ذهبي، االسالم تاريخ  ؛1/115؛ ذيل تاريخ بغداد، ابن دبيثي، 15 /9الدولتين، 

  . 101، 103: 18؛ الکامل البن األثير  13: 11

 113ـ  118. تذکره لباب االلباب، ص [7]

 911 /1. مجمع االداب، [8]

 11. تاريخ مالزاده، ص [9]
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 13. همان، ص [10]

 11ص  . همان،[11]

 ( آمده است.830 /9. قيد ماه صفر در النجوم الزاهره )[12]

 811اج التراجم، ص . ت[13]

 کرد.وي نيز بسان ال مازه، نسب خود را منتسب به عمر بن خطاب مي 198 /1. دانشنامه ادب پارسي، [14]

. مصحح تاريخ االسالم ذهبي منابع ذيل را براي شرح حال عمر بن 181ـ  180 /11. تاريخ االسالم، [15]

 53/ 80، و سير أعالم النبالء 99/ 8، و دول اإلسالم 11/ 11عبدالعزيز معرفي کرده است: الکامل في التاريخ 

، 11، و تاج التراجم البن قطلوبغا 815ـ )811/ 9، و النجوم الزاهرة 190، 115/ 8لمضيّة ، و الجواهر ا93رقم 

، و 118، و کتائب أعالم األخيار، رقم 833/ 8، و مفتاح السعادة له 51زاده ، و طبقات الفقهاء لطاش کبرى13

، 1101، 1101، 1881، 1881، 1888، 915، 911، 111، 11، 11، و کشف الظنون 1185الطبقات السنية، رقم 

 ، و هدية العارفين115، و الفوائد البهية 1551، 1131، 1119، 1111

 معجم و ،851 -851/ 1 العربيّ األدب تاريخ و ،93 النوادر تذکرة و ،181/ 8 المکنون إيضاح و ،311/ 1 

دارالکتب العلميه، ، بيروت، 953. ]و نيز بنگريد: تاريخ دولة آل سلجوق، )عماد اصفهاني م 851/ 3فين المؤل

 111( ص 1191و ترجمه فارسي همان، )تهران،  111( ص 8001

 11. راحه الصدور، ص [16]

 180ـ  119. چهار مقاله عروضي، حواشي، ص [17]

م که وي يدان. ابن نجار با توجه به سال وفاتش بايد اين مطالب را از روي منابع ديگر برداشته باشد. مي[18]

با استفاده از چند ذيلي که بر تاريخ بغداد بوده، مانند ذيل ابن السمعاني، ذيل ابن الدبيثي و جز اينها ذيل خود 

عني عمدتا ي« عبدالمغيث بن زهير تا فضل بن محمد»بر تاريخ بغداد را نوشته است. متاسفانه کتاب او از نام 

تاريخ بغداد منتشر شده است. بنابرين  80ـ  11ان مجلدات را دارد که به عنو« ف»و بخشي از « غ« »ع»حرف 

در آن نيامده است. خوشبختانه متن ياد شده در الجواهر « محمد بن عمر بن عبدالعزيز»شرح حال نويسنده ما 

 المضيئه آمده است.

. ابن کثير در باره مسعود بن احمد بن مسعود بن مازه محاربي ]بخاري[ نوشته است: وي يکي از فقهاي  [19]

حنفي و فاضل بود، در تفسير و حديث نيز عالم بود. به عنوان نماينده مغوالن به بغداد آمد تا به حج برود، او 
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درگذشت  111ت و بازگشته در بغداد در سال را براي سالها حبس کردند، پس از آن آزاد شده به حج رف

[ وي يا پدرش، همين شخصي است که ابن نجار از وي سال فوت مؤلف ما را 118 /11]البداية و النهايه، 

 پرسيده است.

 819 /1ئه، . الجواهر المضي[20]

 891 /15. تاريخ االسالم، [21]

 181 /1. الوافي بالوفيات، [22]

 885. ديوان سوزني، ص [23]

 100ـ  851. ديوان سوزني سمرقندي، ص [24]

 111، ص 11. الکامل في التاريخ،  [25]

اعران رفتند در ميان شاز طبقات فرهيخته و بلند مرتبه به حج مي . رسم شعر گفتن براي حاجياني که[26]

. استفاده 111ـ  101وجود داشت. براي نمونه بنگريد به شعر سنايي در ديوان )تصحيح مدرس رضوي(، ص 

از حج و راه و باديه و خار مغيالن و .. آن قدر در اشعار شاعران اين دوره خراسان رواج دارد که موضوع يک 

نامه مفصل است. اين شعر سوزني را مالحظه فرماييد: کعبه است دل من که بدان کعبه نيايد / بي دوستي  پايان

 (11ـ  13آل نبي قافله حاج )ديوان، ص 

 «.ز وي محترم تر زايري آن در نداشتآنکه ا» 555. در نسخه مجلس ش [27]

 . اشاره به انتساب خاندان آل برهان به عمر بن الخطاب.[28]

 «.عنز»مجلس:  555و  8119در نسخه مجلس، ش « غرم». در چاپي  [29]

ه شاره کنيم کمناسبت نيست ا: قافله ساالر سنت را از او فتح و ظفر. بي555. در نسخه مجلس ش  [30]

يعني يک سال  991اي است که در سال شدند. نمونه آن واقعهالموتيان با کاروان حج خراسان درگير هم مي

قبل از همين سفر و نگارش لطائف االذکار روي داد. در آن سال ابتدا رستم بن علي بن شهريار پادشاه شيعي 

، اما اندکي بعد آنان به حجاج خراسان يورش بردند و مازندان با اسماعيليان درگير شده و آنان را منکوب کرد

 11/18اميرالحاج آنان را هم کشتند. بنگريد: تاريخ االسالم ذهبي، 

 «وت را موتي الم.ملحدان قلعه الم: »555و  8119. در نسخه مجلس، ش  [31]
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 : رام کرد.555. در  [32]

 نيامده است.« و». در هر دو نسخه خطي  [33]

 . در پاورقي گفته شده که اين بيت در نسخه س چنين است:[34]

 تا بتابد جرم شمس عالم آراي از فلک / تا ببارد بر زمين ابر هواپيماي نم

 : چند باشد سال عمرت بيش باد آن چند و کم.8119مجلس مصرع دوم در نسخه  [35].

 115ـ  111. ديوان سوزني سمرقندي، ص [36]

 100ـ  851. قصيده را بنگريد در ديوان سوزني سمرقندي، ص [37]

 915 / 1. ظفرنامه شرف الدين علي يزدي، [38]

 1900 /3، تاريخ الفي، 180 /8. احسن التواريخ، [39]

 118. تاريخ کاشان، ص [40]

 1058 /1. شرح التعرف، [41]

 در مدح مسعود بن ابي الفتح 11. ديوان سنايي، قصيده ش [42]

 33. ديوان سنايي، قصيده ش [43]

 ام که ان شاءاهلل منتشر خواهد شد.ي نوشتهمقاله مستقل« باديه». در باره 19. ديوان سنايي، قصيده، ش [44]

 10. االرشارات الي معرفة الزيارات، ص [45]
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 شيعه فقه در عاشورا به نگاه

 جعفريان رسول: نويسنده

 1158/  05/  01: سايت روي انتشار تاريخ

 

 بشود؟ ايدب يا شده بررسي فقه ابواب از يک کدام ذيل هست، اگر خير؟ يا است فقهي عاشورا قيام آيا: خالصه

 مرور وراعاش باره در فقهي بحث تطور مقاله اين در دارند؟ نظراتي چه و اند گفته چه باره اين در شيعه فقهاي

 .است شده مختصر بررسي و

 قهيف موضوعي عاشورا اگر فقهي؟ فرا يا است فقهي حرکت يک کربال آيا که، است اين پرسش نخستين

 به آن از توانمي و است شيعيان براي سيتأ قابل طبعا باشد، آن به فقهي رسيدگي بررسي امکان يعني باشد،

 لحا هر در و عرفاني يا الهي شده طراحي يا عاشقانه اي حادثه اگر اما. کرد استفاده فقهي منبع يک عنوان

 حثب. ندارد مفهوم و معنا آن بودن فقهي و بوده تأسي قابل غير طبعا باشد،( ع)حسين امام ويژه تکليف

 يک اساس و بوده مطرح قديم از مدرن عرفاني يا سنتي تفسيرهاي با( ع) حسين امام تکليف بودن اختصاصي

 بديلت رايج گفتمان به و کرده حيات تجديد نو از چندي از هر که بوده شيعي دواير در کهن بسيار برداشت

 در ن،دي کردن عرفاني باب در دين به متجددانه نگرش از بخشي با سنتي نگرش حاضر، حال در. است شده

 .دارند نظر وحدت نوعي قطه،ن اين

 گيري نتيجه و ارزيابي فقه در مسأله يک صورت به تواند مي که است حرکتي عاشورا اگر: پرسش دومين 

 به امر :ب جهاد؛: الف: گيرد مي قرار زير فقهي مباحث از يک کدام ذيل که است اين پرسش اکنون شود،

 هادج مجموعه زير ظلم، با مبارزه يعني عنوان، اين آيا: ييمبيفزا و ظلم؟ با مبارزه: ج منکر، از نهي و معروف

 ابب کدام در جمعي يا فردي صورت به ظلم با مبارزه ديگر عبارت به منکر؟ از نهي و معروف به امر يا است

 .کرد خواهيم صحبت باره اين در ادامه در[ گيرد؟ مي قرار بحث مورد فقهي

 زا برخي به است ممکن هرچند ست، قيام اصل و عاشورا نهضت کليات ما بحث اينجا در که شويم يادآور

 .باشد شده استناد خوف، نماز فقه در عاشورا، ظهر در خوف نماز مانند عاشورا فرعي مسائل

 استنباط هک هستيم مواجه معصوم «فعل» با اينجا در که باشيم داشته توجه که اين بحث ابتداي در اخير نکته و

 مبادي: بنگريد نمونه براي] بحث محل و دشوار حدي تا و دارد را خود خاص وابطض و قواعد آن از فقهي
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 اللاستد امکان و «حسنة اسوة اهلل رسول في لکم و» آيه باره در که بحثي به( 131 ص) حلي، عالمه الوصول،

 باره رد اگر که چنان نيست، ايتقيه معصوم فعل که شود ثابت بايد اول درجه در(. دارد حضرت آن فعل به

 تصاصياخ معصوم فعل که اين ديگر. باشيم داشته پاسخ آن براي بايد شد ادعايي چنين( ع) حسن امام صلح

 اين سوم .نيست عموم براي استناد قابل باز صورت اين در(. ص) پيامبر براي شب نماز مثل نباشد، معصوم

 داليل همين به فقها شايد. داد تعميم را آن تواننمي هم صورت اين در که باشد، «واقعه في قضية» نبايد  که

 .دارند توجه فقهي استنباطهاي براي ،(ع) معصومين تاريخي اخبار و تاريخ به کمتر که است

 ديگر يادآوري سه

 خيتاري گزارش يک واقعا گزارش، اين دانيممي که اي دوره در و دقت با عاشورا تاريخي منابع بررسي: الف

 اريخيت نقلهاي بر غلبه تحليلي گرايش زماني هيچ که است محال چيزي نينچ البته. است گرايش بدون

 رزي بعدها آنچه با اوليه تاريخي هاي گزارش. دارد وجود هم تفاوت که است آن حقيقت اما باشد، نداشته

 ايه گزارش بايد ما حال هر در. دارد تفاوت شود مي نوشته رايج هاي گفتمان و تحليلي هاي نگرش سايه

 آنچه که تاس آن امر اين دليل. باشيم داشته اختيار در ماوقع از دقيق گزارش يک و بشناسيم را اصيل خيتاري

 اهدافي يا هدف کليت شناخت براي مهمي بسيار منبع شده، نقل( ع) حسين امام زبان از عاشورا قيام طي

 و است درست مطالب اين از بخش کدام دقيقا که اين. است داشته نهضت اين از( ع) حسين امام که است

 برادرش به( ع) حسين امام نامه وصيت مانند. )نه يا دارد وجود شده نقل فرمايشات آن باره در ترديدي آيا

 مهمي بسيار نکته البته و[ بس و آمده 9/81: فتوح در فقط کهن منابع در] است ترديد محل که حنفيه محمد

 و مفسدا ال و بطرا ال و أشرا أخرج لم إني: کند مي بيان را( ع) حسين امام خروج اصلي دليل که آمده آن در

 آمر أن أريد( سلّم و عليه اهلل صلّى) محمد جدي أمة في الصالح و النجاح لطلب خرجت إنما و ظالما، ال

 طالب بيأ بن علي أبي سيرة و( سلّم و عليه اهلل صلّى) محمد جدي بسيرة أسير و المنکر عن أنهى و بالمعروف

 .عنهم اهلل رضي المهديين الراشدين الخلفاء سيرة و

 حضرت کند بيعت يزيد با تا کرد دعوت را( ع) حسين امام مروان وقتي که است خبر اين باره در نکته همين 

 [9/13 ح،والفت. ]يزيد مثل براع األمة بليت قد إذ السالم اإلسالم على و راجِعُونَ، إِلَيْهِ إِنَّا وَ لِلَّهِ إِنَّا: قال و: فرمود

 امام است زيبايي سخن که آن رغم به االسف مع که آمده جوزي ابن الخواص تذکرة در نقلي همچنين

 انالرّحم طاعة ترکوا و الشيطان طاعة لزموا قوم هؤالء ان فرزدق يا: است نيامده ديگر منابع در چرا دانيمنمي

 أنا و المساکين و الفقراء أموال في استأثروا و الخمور شربوا و الحدود ابطلوا و األرض في الفساد أظهروا و

 خواص،ال تذکرة] العليا هي اللّه کلمة لتکون سبيله في الجهاد و شرعه اعزاز و اللّه دين بنصرة قام من أولى
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 و درست صورت آن که آمده هم طبري در متفاوتي صورت به عبارت اين البته[. 811:،ص الجوزي بن سبط

 نا العيزار، ابى بن عقبه عن: مخنف ابو قال: است جالب هستيم آن دنبال نوشته اين در ما که ايزاويه از

 ص اهلل رسول ان الناس، ايها: قال ثم عليه اثنى و اهلل فحمد بالبيضه، الحر اصحاب و اصحابه خطب الحسين

 و باإلثم هللا عباد في يعمل اهلل، رسول لسنه مخالفا اهلل، لعهد ناکثا اهلل، لحرم مستحال جائرا سلطانا راى من: قال

 طاعه لزموا قد هؤالء ان و اال مدخله يدخله ان اهلل على حقا کان قول، ال و بفعل عليه يغير فلم العدوان،

 و اهلل، حرام أحلوا و ء،بالفي استأثروا و الحدود، عطلوا و الفساد، أظهروا و الرحمن، طاعه ترکوا و الشيطان،

 ال و تسلمونى ال انکم ببيعتکم، رسلکم على قدمت و کتبکم، أتتني قد غير، من أحق انا و حالله، حرموا

 ص، اهلل سولر بنت فاطمه ابن و على، بن الحسين فانا رشدکم، تصيبوا بيعتکم على تممتم فان تخذلوني،

 من يعتيب خلعتم و عهدکم، نقضتم و تفعلوا لم ان و أسوة، في فلکم أهليکم، مع اهلى و انفسکم، مع نفسي

 م،بک اغتر من المغرور و مسلم، عمى ابن و أخي و بابى فعلتموها لقد بنکر، لکم هي ما فلعمرى أعناقکم،

 عليکم لسالما و عنکم، اهلل سيغنى و نفسه، على ينکث فإنما نکث من و ضيعتم، نصيبکم و أخطأتم، فحظکم

 [9/11: الفتوح ،101/ 9: الطبري تاريخ.  ]برکاته و اهلل رحمه و

 ينا مقصود طبعا. خير يا است درست تاريخي نظر از که شود روشن کلمات اين تکليف اول روي، هر به

 قرار تأمل ردمو بيشتر بايد بيشتر، نه آمده منبع يک در که آن دليل به اما است، نادرست نقلها اين که نيست

 .گيرد

 البته. تاس بوده متفاوتي هاي گفتمان مختلف، ادوار در که باشيم داشته توجه که است اين ديگر نکته: ب

 مانگفت چند ميان جدال هم گاهي. است کرده مي غلبه يکي اما داشته وجود گفتمان چند عصر يک در شايد

 سياسي گفتمان اب کند، مي تصوير طلبانه شفاعت جرياني را آن که عاشورا از سنتي گفتمان. است گرفته مي باال

 يا اياسطوره ديدگاه حتي و[ اخير دوره تا مشروطه از پس تاعمد] خاص مقطع يک در آن کردن تاريخي ـ

 شوراعا تاريخي بررسي حال در که بدهد ما به را توجه اين بايد که است مسائلي عاشورا از اياسطوره شبه

 .گفتمانها و جريانها اين از يکي تأثير تحت يا هستيم

 سخنان از( ع) حسين امام از آنچه يا و اشورا،ع تاريخ باره در اوليه هاي گزارش که اين سوم يادآوري: ج 

 تهنگرف شکل اسالمي حقوقي و فقهي نظام هنوز که است ايدوره در شده، نقل نهضت اين مراحل در مختلف

 ندي،ب جمع و روش منبع، نظر از تدريج به و گيرد مي شکل تاريخي دوره يک در اسالمي فقه واقع، در. است

 و احاديث و قرآن در که مفاهيم از بسياري که طوري به. دارد تاريخي هدور يک در را خود خاص مسائل

 شرح به ازني و نيست منطبق کامال يا ندارد يا را بعد دوره فقهي مصطلح معناي رفته، کار به اوليه هاي گزارش
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 در يقادق آن کليدي مفاهيم يا عاشورا واقعه شود مي معلوم تا شود انجام بايد کار اين. دارد حقوقي تفسير و

 .شود تعريف و گرفته جاي تواندمي تعاريف اساس بر آنها ويژه موضوعات يا فقه ابواب از يک کدام

 گيرد،يم جاي آنها زيرموضوعات و فقهي ابواب از يک کدام ذيل در قيام اين که کنيممي سؤال وقتي بنابرين

 .هستيم وبرور توضيحي و تفسيري چه با بدانيم و بشناسيم را آن حقوقي تعريف که است جهت اين به دقيقا

 هب مرحله چند در آمده، دست به قديم فقهاي و علما از که گفتارهايي اساس بر را فقهي نگاه اين عجالتا

 :کنيممي بررسي اختصار

 فقه تاريخ گذر در عاشورا به فقهي نگاه

 (ع) حسين قيام بحث کالمي طرح ـ 1

 در است، هيافت هم فقهي بعد و شده ياد کالمي ذاتا مسأله يک عنوان به (ع) حسين امام قيام از که بار نخستين

 آيه ينا با ارتباط در کالم علم در بحث اين خواستگاه. است بوده عصمت+  تهلکه آيه+  امام علم بحث طرح

 عدم هآي با چگونه پيشين، آگاهي و علم اين شود، مي شهيد که است دانسته مي امام اگر که است بوده اين

 .شودمي چه امام عصمت تکليف شده، انجام کار اين اگر و است سازگار هالکت به خود انداختن جواز

 تنکش به را خود و دشمن دل به رفتن براي( ع) حسين امام اقدام آيا که است اين پرسش ديگر عبارت به

 سؤآل زير را عصمت لبمط اين آيا دارد؟ تناسبي چه کرده، نهي کار اين از که آيه اين مضمون با دادن،

 برد؟نمي

 :است بوده مطرح پاسخ سه دست اينجا در

 وي. شد تبديل نآ عکس به اتفاقاتي اثر بر اما بود پيروزي به رو مسير که اين بر داير مرتضي سيد پاسخ: الف

 وابالج: است نوشته جواب در سپس و کرده مطرح را اشکال خوبي به[ 139 ص] االئمه و االنبياء تنزيه  در

 وجب الفعل من بضرب إليه فوض بما القيام و حقه إلى يصل أنه ظنه في غلب متى اإلمام أن علمنا قد قلنا

 إال للکوفة اطالب يسر لم ع اهلل عبد أبو سيدنا و تحملها مثلها يتحمل المشقة من ضرب فيه کان إن و ذلک عليه

 احتياطات همه امام که داده را ماوقع شرح اينجا رد.... [ کاتبوه أن بعد و عقود و عهود و القوم من توثق بعد

 هادتش زمينه شدن فراهم و شرايط شدن ترسخت به منجر ناخواسته که واقعي نقل از پس آنگاه. کرد را الزم

 التفاقا أن و متوجهة الئحة کانت باألعداء الظفر أسباب أن الجملة هذه بذکر أردنا إنما و: »گويد شد حسين امام

 اخت؟اند تهلکه به را خود او که شود مي گفته چطور شراط اين با. «تم ما فيه تم حتى قلبه و األمر عکس

 هر به که است اين حرف اين اشکال[ 133 ـ 131: تنزيه( ]التهلکه إلى بيده ألقى السالم عليه إنه يقال فکيف)
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 که آن ضمن که بودند باور اين رب گويي اندداده را جواب اين که آنان نه؟ يا است داشته شهادت از خبر حال

 .است نداشته خبر را بوده سفر اين در که اين اما بوده، خبر با شهادت خبر اصل از حضرت

 نتخابا را عزت عزت، و ذلت بين اما( اماميه اکثر قول مطابق) شودمي شهيد دانسته مي امام که اين ديگري: ب

 .است کرده

 بن حسين امام عصمت در طعن و کرده بهانه را مطلب همين شيعه، بر رد در سنيان از برخي که بدانيم جالب

 الدين سيف قول حسب بر قوي ظن به] دانستمي که حالي در و تهلکه آيه خالف بر ايشان که اند کرده علي

 بکارأ) برد مي سوال زير را او عصمت اشعري، متکلم اين قول به اين و کرد کار قيام به اقدام([ 181 م) آمدي

 ايفرقه منازعات در مسأله اين که دهدمي نشان اين( 9/801[ 1181 دارالکتب، قاهره،: ]الدين اصول في فکاراال

 .است داشته سابقه عصمت سر بر

 عاشورا ظهور در( ع) حسين امام خوف نماز به جايي در[ 1/111: الخالف] طوسي شيخ که بيفزايم اينجا در

 .است کرده استناد

 دشمن با صلح فقهي حکم بحث در( ع) حسين امام قيام فقهي طرح.  8

 پرسش. است آورده فقهي بحث يک قالب در را تهلکه آيه از بحث بعد، نسل در[ 911 م] طبرسي مرحوم

 آيه داقمص آيا شده، شهيد آن در که نابرابري نبرد به حسين امام اقدام که اين آن و است پيشين پرسش همان

 هست؟ مطلب اين براي پاسخي چه و خير يا هست

 گفت وانبت شايد و کشيده ميان به را «بغات و کفار با صلح» مفهوم پاي وي که است اين طبرسي توضيح

 باره اين رد بحث کننده شروع ترتيب بدين و. است کرده وارد فقه به را قيام بحث که است کسي نخستين

 دنهه بحث که فقهي بحث به و شده رجخا است امام علم بحث که کالمي دايره از بحث واقع، در. است شده

 .است  شده وارد است بغات و کفار با صلح و

 آن، در ورود که بود شاهد منکر، از نهي و معروف به امر يا جهاد در آدم اگر که دارد اين بر داللت تهلکه آيه

 را لحص جواز و جنگ به ورود تحريم در آيه، اين گفت توانمي بنابرين است، نفس هالکت به خود انداختن

 اما. دکردن( ع) علي بن حسن و( ع) طالب ابي بن علي که است کاري اين. کند مي توصيه را بغات يا کفار

 :است اين طبرسي عبارت نکرد؟( ع) علي بن حسين چرا که است اين اشکال

 ندع بالمعروف األمر ترک جواز على و النفس على منه يخاف ما على اإلقدام تحريم على داللة اآلية هذه في و

 اإلمام فخا إذا البغاة و الکفار مع الصلح جواز على داللة فيها و التهلکة إلى النفس إلقاء ذلک في ألن الخوف
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 فعله و نبصفي( ع) المؤمنين أمير فعله و الحديبية عام ص اهلل رسول فعله کما المسلمين على أو نفسه على

( ع) ينالحس بأن عورضنا فإن شيعته و نفسه على خاف و مرهأ تشتت لما المصالحة من معاوية مع( ع) الحسن

 وجهين يحتمل فعله أن فالجواب وحده، قاتل

 .سلم و آله و عليه اهلل صلي اهلل رسول من لمکانه يقتلونه ال أنهم ظن أنه( أحدهما[ )1]

 فکان ممسل عمه بابن فعل کما صبرا زياد ابن الملعون قتله قتالهم ترک لو أنه ظنه على غلب أنه اآلخر و[ 8]

 (913: ص ،8ج القرآن، تفسير في البيان مجمع. )عليه أهون الجهاد و النفس عز مع القتل

 .کشت خواهند را او کرد نمي تصور داشت( ص) اهلل رسول به نسبت که موقعيتي دليل به( ع) حسين امام[ 1]

 کشت، خواهد را او ملعون زياد ابن نکند، جنگ اگر حتي که بود اين بر حضرت آن ظن که آن ديگر[ 8]

 .است شدن تسليم از بهتر جهاد، و نفس عزت با قتل بنابرين کشت، را مسلم او عم ابن که چنان

 بگويد تتوانس مي بود، دانسته جايز اگر طبعا است، دانسته واجب آيه، اين اساس بر را صلح کأنه، طبرسي،

 و کرده، عمل صلح است جايز به برادرش، يعني. تاس کرده عمل جواز طرف دو از يکي به( ع)حسين امام

 .نکند صلح تواند مي که اين به خودش

 فاجنح للسلم جنحوا ان و» مانند صلح آيات اساس بر يعني است، کرده را کار همين ،(381 م) حلي عالمه

 داند مي امري ار هدنه «کميقاتلون الذين اهلل سبيل في قاتلوا و» آيه و «التهلکة الي بايديکم التلقوا و» آيه و «لها

 يلقي حتي قاتل شاء ان» و کنند مي صلح خواستند اگر. واجب نه است جائز انتخاب يک مسلمانان، براي که

 (.188/ 19: المطلب منتهي. )«السالم عليه الحسين سيدنا فعل کذلک و: افزايد مي سپس و «شهيدا اهلل

 يا است جهادي ماهيت يک قيام، اين ماهيت که اين اام است تهلکه اصل مشکل حل هست، چه هر اينجا تا

 شد تاکيد که طور همان و نشده روشن ؟ است جور ائمه با مبارزه که آن يا منکر؟ از نهي و معروف به امر

 .است تهلکه آيه زاويه از بيشتر

 کربال در  صلح و هدنه به امام ورود عدم براي کرکي توجيه سه.  1

 ديگر و تهلکه آيه اساس بر خود خاص شرايط در را صلح و هدنه اصل که نآ ضمن( 510 م) کرکي محقق

 :است داده پاسخ چنين را( ع) علي بن حسين قيام مسأله دانسته، واجب صلح، آيات

 عليه اللّه صلوات الحسين فعل أما و

 ترکها، و المهادنة في کانت المصلحة أنّ منه نعلم ال فإنه[ 1]



1643 

 

 له، يف لم اللعنة عليه يزيد هادن لو أنه معل السالم عليه لعله و[ 8]

 معلنا عله،ف في متهتکا کان اللّه لعنه يزيد أن مع الناس، على يلتبس بحيث کثيرا يضعف الحق أمر أنّ أو[ 1]

 و جهاده وجوب الحق إمام يرى أن يمتنع ال شأنه هذا من و عليهما، اللّه لعنة کأبيه مداهن غير الدين، بمخالفة

 يستشهد، أنه علم إن

 لعنه يادز ابن فإن المهادنة، إلى طريق له يبق لم فيه للحرب تصدى الذي الوقت في السالم عليه أنه على[ 1]

/ 1: دالمقاص جامع. )مضاعفة أضعافا القتل فوق هو ما بهم فعل فربما السالم، عليهم أمرهم في غليظا کان اللّه

113.) 

 :است شرح اين به نکته سه 

 رکد را شرايط آن که بوده امام عهده بر کار اين تشخيص] نه؟ يا است بوده صلح در حتمصل دانيم نمي 1

 [.کنيم نظر اظهار باره اين در توانيم نمي ما و کرده مي

 .باشد پايبند آن به يزيد نبود معلوم گرفت،مي صورت صلح و مهادنه اگر 8

 شود رماندگا حق يزيد، چون کثيفي چهره مقابل در تا شد شهيد بايد 1

 .کرد مي قتل از بدتر کاري زياد ابن شد مي مهادنه به حاضر اگر شايد و بود نمانده مهادنه براي راهي 1

 ينا به تنها و نکرده قضاوت خودش اما کرده مطرح کرکي که عاشوراست فقهي فهم در کليدي نقاط اينها

 نيست، بواج هدنه که کند استنباط چنين (ع) حسين امام قيام از نبايد که بدهد را عالمه پاسخ که کرده بسنده

 ددار امکان چون و داشته ديگري داليل شايد که است اين توضيحش. است کرده جنگ امام که دليل بدان

 است اجبو يعني بايد شود مي تهلکه به منجر نبردي اگر و است مقدم تهلکه اصل باشد، داشته ديگري داليل

 .شود صلح

 [تقيه ضد و] تقيه بحث در بحث طرح. 1

 ياسيس حامي هيچ و بودند کرده زندگي تقيه با تاريخ در طوالني دوره يک در که شيعيان رسد،مي نظر به

 کنار» يعيطب طور به بيندازند، ديگران پنجه در پنجه که اين به رسد چه نداشتند، خود حفظ براي قدرتمندي

 پديده يک جهاد و قيام امر در را( ع) حسين امام اغالب آنها. دادند ترجيح «خطر پر کردن مبارزه» بر را «آمدن

 ترجيح و نداشتند دهند قرار سرمشق را آن که آن جرأت هم مبارزه امر در حتي يعني. ديدندمي استثنايي

 تقيه وجوب و لزوم بود، شيعه علماي نظريه اساس آنچه. «بگذارند تقيه» بر را اصل غيبت دوره در تا دادندمي
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 رفتار شکل همين به نيز علما و داشت قرار( ع) حسين امام از پس امامان همه توجه ردمو که چيزي بود،

 .کردندمي

 اين زا توانمي آيا کرد؟ قيام( ع) حسين امام چرا است، واجب اندازه اين تقيه اگر که بود اين اشکال اينجا در

 کرد؟ استنباط هم فقهي حکم رفتار

 السالم عليه القائم زمن إلى بالتقية لشيعتنا أمر ذلک أن األخبار ضبع في و: گويد( 1110 م) مجلسي مرحوم

 الباقر عن و الجنة، تدخلوا و تکفوا و الزکاة تؤتوا و الصالة تقيموا أن ترضون ما أ: السالم عليه الصادق قال کما

 عَلَيْهِمُ بَکُتِ» السالم عليه حسنال مع «أَيْدِيَکُمْ کُفُّوا» األخبار بعض في و اآلية، هذه أهل اهلل و أنتم: السالم عليه

 حديث اين در. الظفر معه فإن السالم عليه القائم خروج إلى «قَرِيبٍ أَجَلٍ إِلى» السالم عليه الحسين مع «الْقِتالُ

: ستا گرفته قرار توجه مورد مختلف زمان سه در حرکت نوع سه بر آيه بخش سه تطبيق، و نمادين طور به

 طبعا و] قائم خروج انتظار. 1 «القتال عليکم کتب» با حسين امام قيام. 8 ،«ايديکم کفوا» با حسن امام صلح. 1

 .«قريب اجل الي» با[ ديگر قيامي جواز عدم

 :دهدمي ادامه مجلسي عالمه

 أنسب هذا و ية،التق زمن في الشيعة على اآلية بتنزيل لبطنها أو أوال، ذکرنا کما اآلية لظهر تفسير إما الخبر فهذا

 لرسولا بأحوال شبيها کان آخره و أمره أول في عليه اهلل صلوات المؤمنين أمير أحوال فإن تقية األلسن بکف

 کذا و األنصار، لوجود بالجهاد المدينة في أمره و األعوان، لعدم القتال، ترک و بمکة کونه حين األمر أول في

 حال و ظاهرا، األنصار وجود عند السالم عليه الحسين حال و الهدنة، و الصلح في السالم عليه الحسن حال

 [1/811: العقول مرآة. ]السالم عليه القائم حال مع التقية و القتال ترک في السالم عليهم األئمة سائر

 .است «االنصار وجود» دليل به مجلسي عالمه ديد از حسين امام قيام اينجا در

 ماما مورد در اما. است نبوده هم معموال که نباشد يياران که است صورتي در تقيه که است اين ماوقع شرح

 داقمص دليل همين به. «ظاهرا االنصار وجود عند السالم عليه الحسين حال و» که هست نکته اين( ع) حسين

 .است شده «القتال عليهم کتب»

 و «دين ظحف» براي حسين امام قيام توجيه آنجا در و کرده بيان ديگري جاي در را ديگري نکته وي اما

 چاپ 1/118: کافي] کافي حديثي شرح در تقيه بحث در وي. است کرده تأکيد آن انطماس از جلوگيري

 فإذا ه،أهل و للدين إبقاءً تجب إنّما التقيّة أنّ األخبار بعض من يظهر أنّه مع نفعت، إذا: نويسدمي[ دارالحديث
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 عليه نالحسي أنّ کما القتل، أوجب وإن حينئذٍ قيّةت فال بالکلّيّة الدين اضمحالل توجب حدّاً الضاللة بلغت

 [11/53: العقول مرآة] والمسالمة التقيّة ترک رأساً الحقّ آثار انطماس رأى لمّا السالم

 در هم. است بوده رسمي غير هدنه شرايط يا تقيه، در تاريخي دوره يک در شيعي گذشت، که طور همان

 هم آن که است حسين امام قيام که بوده استثناء يک فقط. علما عصر مه و( ع) حسين امام از بعد امامان دوره

 صوممع کار فقط و ندارد وجود آن از عمومي قاعده استنتاج يا مقايسه قابل اصال که داشته خاصي مصلحت

 ارتعب عين تحليل اين. شود بيان آن احکام که نداشته وجود اسالمي جهاد ـ شيعه نظر از ـ زمان آن در. است

 :است عراق معاصر علماي از صدر محمد دسي

 مع لهدنةا و المسالمة و التقية ظروف من عانوا السالم، عليهم المعصومين أئمتنا أکثر أن ننسى أن ينبغي ال و

 عليه نينالمؤم أمير والية بعد -ذلک من يستثنى ال. کريم رحب صدر و عظيم بصبر الکثير ءالشي اآلخرين

 استنتاج وأ عليها القياس يمکن ال التي الخاصة مصالحها لها کانت التي. السالم عليه الحسين ثورة إال -السالم

 مي،اإلسال الجهاد أن المهم و. السالم عليه المعصوم إال أمثالها في و فيها يصدّق ال التي و. منها العامة القاعدة

 لکتاب نتعرض لن سوف أيضا لذلک و واليته، أو أحکامه إلى التعرض إلى حاجة فال موجودا، يکن لم إذا

 [.8/101: الفقه ماوراء. ]أيضا القديمة مصادرهم في الفقهاء يذکره الذي الجهاد

 (ع) حسين امام توسط مذهب احياي نظريه تأکيد و رياض صاحب.   9

 اهل که ار يزيد با خواست( ع) حسين امام که بود شده مطرح هم نکته اين بود، گفته کرکي که اينکته سه در

 ار مسأله اين گذشت، که چنان هم، مجسلي عالمه. کرد انتخاب را جهاد دليل همين به و کند جهاد بود هتکت

 روي است،( 1811 ـ 1111) طباطبائي محمد سيد بن علي سيد همان که المسائل رياض صاحب. کرد طرح

 را حصل همان ضرورت، وقت در صلح ادله از هم او بنابرين. است دانسته اصل را آن و کرده تأکيد مسأله اين

 مي که اين با زد جهاد و قيام به دست دين احياي براي( ع) حسين امام که است باور اين بر اما، فهمد،مي

 امام اقدام مهادنه، وجوب در کرکي با موافقت ضمن رياض، صاحب ترتيب بدين شود مي شهيد دانست

 :است دانسته مخالفان بربرا در شيعه و حق حفظ براي فداکاري نوعي را(  ع)حسين

 بل ،وجوباً ال جوازاً کان فعله أنّ و مصلحة، خالفه کون يمنع فربما( السّالم عليه) الحسين سيّدنا فعل أمّا و

 راضالعت قطعاً، اللّه لدين إحياءً شهادته في أنّ ريب ال و ال، کيف. ترکه ال خاصّة فعله في کانت لمصلحة

 و الکلية،ب الشيعة لفسدت أيضاً هو( السّالم عليه) صالح لو و معاوية، مع صلحه في الحسن أخيه على الشيعة

. يخفى ال کما خالفه؟ من أعظم مفسدة أيّ و هذا، من أعظم مصلحة أيّ و الجماعة، و السنة مذهب لتقوى

 مصلحت. واجب نه اما بود، جايز کرد آنچه و بود مصلحت به کرد، حسين که کاري(. 11/ 1: المسائل رياض)
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 احياي سب او شهادت نداريم ترديد که نباشد چنين چگونه. آن ترک در نه بود خاص طور به آن انجام در

 طور هب شيعه کرد، مي صلح هم او اگر بودند، کرده اعتراض حسن صلح به قبال شيعيان. بود خدا دين قطعي

 ترک اب اي مفسده کدام و اين از باالتر مصلحتي چه. شدمي مخالفين تقويت باعث و رفت مي ميان از کلي

 باشد؟ تواند مي اين از بيش کار اين

 تازه حواشي و «هدنه» امر در( ع) حسين امام بحث استمرار.  1

 مطرح را صلح جواز بحث «حسين امام قيام» از بحث سنتي محل همان يعني «هدنه» بحث در جواهر صاحب

 عجمي في جائزة أنها» که است چنين شرايع در که گويد که آن ضمن دارد، پيش هايديدگا بر مرور و کرده

 به تهلکه آيه و قتال وجوب ادله ميان در که است چيزي اين و است جايز امري حال هر در هدنه «أحوالها

 اجةح مع الهدنة االمام علي يجب» که است گفته «قواعد» در عالمه البته. گفت توانمي آنها، بين جمع عنوان

 را حرام فقط و جواز، هم و شود وجوب شامل هم شرايع، متن در «جواز» شايد وي نظر به. «اليها المسلمين

 .بشود هم امام نظر با و خاص شرايط در وجوب شامل اما باشد، حرام مقابل در است، جايز هدنه. نشود شامل

 سپس وي ؟کرد بايد چه را( ع) حسين امام رفتار که ماندمي بنابرين. است( ع) حسن امام صلح او مثال

 :نويسدمي

 :يکون أن يمکن المخزون العلم و الربانية األسرار من أنه مع السالم عليه الحسين من وقع ما و

 من الظاهر هو کما حال کل على قتله على عازمون أنهم السالم عليه منه علما ذلک، في الطريق النحصار[ 1]

 ... عنادهم و کفرهم و أحوالهم و أفعالهم

 لمخالفا لدى کفرهم بيان و شريعته و آله و عليه اللّه صلى جده دين حفظ من عليه ترتب ما إلى مضافا[ 8]

 المؤالف، و

 ال و هفعل على يعترض ال الخطأ من معصوم و إجابته، إلى بادر و عليه قدم قد خاص تکليف له أنه على[ 1]

 ظنيةال بالمرجحات بينها مرجحا إطالقها و بعمومها األخذ و األدلة ظاهر تکليفه کان من عليه يقاس فال قوله،

 ـ 819: ص ،81ج اإلسالم، شرائع شرح في الکالم جواهر] بالوجوب، القول على هنا کونها في ريب ال التي

851] 

 :است داده احتمال را نکته سه

 رودو جز ايچاره بنابرين کردند مي جنگ وي با يقينا آنان و است نداشته نبرد جز راهي( ع) حسين امام ـ 1

 .است نبوده آن به
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 .است کرده را کار اين خود جد دين حفظ براي( ع) حسين امام - 8

 و دانستهمي را خودش تکليف است معصوم چون و داشته باره اين در خاص تکليف( ع) حسين امام ـ 1

 کنيم، حکم ظنيه اتمرجح اساس بر و کرده نگاه عمومات و ادله ظاهر به بايد که ما با را او حال نبايد بنابرين

 .شود مقايسه

 

 (ع) حسين امام قيام باره در ظلم با مبارزه و منکر از نهي گفتمان.  3

 به ظلم، ضد حرکت يک عنوان به کربال قيام ماهيت از بحث ساله، صد روند يک در که کرد نبايد ترديد

 اين .رسيد خود اوج به خميني امام توسط خصوص به و اسالمي انقالب در و شد شروع گفتمان يک صورت

 دبياتا در ستمگر نظام يک عنوان به پهلوي نظام با مبارزه بحث انقالب، از پيش سالها از که بود حالي در

 تمس مقابل در که آنجا شد مطرح مشروطه در آن اصل گفت، بتوان شايد. بود شده وارد مخالفان سياسي

 آمده غرب از که جديدي ادبيات در مبارزه، اين روعش. شد آغاز عدالتخانه و عدالت جنش و حرکت قاجاران،

 بحث ينا به را( ع) حسين امام قيام پاي داشت، تأکيد گذشته وقايع از اجتماعي و سياسي تفسيرهاي روي و

 .کرد باز

 ظلم، از بحث ،واقع به. است آن جديد تفسير در استبداد با مباره با متفاوت ظلم با مبارزه که داشت توجه بايد

 ممکن هک چنان باشد، آن تبعات از يکي ظلم است ممکن که است سياسي نظام يک معناي به استبداد از غير

 يرتفس در همه که پادشاهان از برخي که دانيم مي. کند رفتار عدالت به پادشاهي آن سنتي مفهوم در است

 .اند بوده ظالم برخي و عادل برخي هستند، مستبد جديد

 مانه بحث، اين آيا خير؟ يا دارد سابقه اسالمي فقه در «ظلم با مبارزه بحث» که است اين پرسش اکنون

 بارهم اين است؟ ديگري پديده يا بوده مطرح شناسي فرقه و کالمي مباحث در که است جور ائمه بر خروج

 رخيب نظر به گويا اما دارد قرآني حتي و روايي هايمتن آن لفظي. باشد تواندمي عملي و لفظي گونه دو به

 هک چرا معروف، به امر معمول فقهي بحث نه منتها آيد،مي در منکر از نهي و معروف به امر کلي عنوان تحت

 سلحانه،م مبارزه همان يعني باشد مستقل بحث يک تواند مي بنابرين. باشد مالي و جاني خطر نبايد آنجا در

 رطو به ما فقه در اما دارد مهمي جايگاه سنت اهل سياسي ادبيات در که است «جور والت بر خروج» بحث و

 داشته رباو تقيه به آن جاي به و نداشته اعتقاد آن به شيعه ساير زيديه، جز اساسا و شده طرح کمتر رسمي

 :است بوده اسالمي فرق سوي از کلي نظر دو کلي طور به. است
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 اخيرا هرچند کردند، مي رد فقهي و رسمي طور به اواخر اين تا را جور حکام عليه «مسلحانه مبارزه» هاسني

 .شمرندمي واجب و الزم کرده تجويز را آن سلفي هايجهادي

 .داشتند جور ائمه بر خروج به باور مرجئي و معتزلي هايسني

 .بودند خروج به معتقد هم خوارج

 عليه حانهمسل قيام خود، رفتاري سنت در ـ شمردندمي الزم را خروج که زيديه منهاي ـ امامي هايشيعه

 .داشتند باور تقيه روش به اصوال بلکه دانستند،نمي جور را آنها که اين نه. نداشتند را حکومت

 به و کرده مطرح را مالي و جاني ضرر عدم بحث فقها غالب نيز، منکر از نهي و معروف به امر بحث در

 .کردندمي استناد بود باب اين در که رواياتي

 اشتد تمرکز ضرر بحث روي اخير، قرون در شيعه، در منکر از نهي و معروف به مرا فقه که داشت توجه بايد

 ،[81/131 الکالم جواهر] نيست واجب دارد، مالي و جاني خطر اگر که آوردمي اين براي فراواني استداللهاي و

 معرض در مهمي امر حال هر به يا سنت و شرع که مواردي در که شد مطرح بحث اين اواخر، اين در اما

 کلمش جاني يا باشد مالي ضرر که اين نظر از هم آن تعريف که ـ هم ضرر احتمال با حتي دارد، قرار نابودي

 و معروف به امر شرايط فقهي بررسي: بنگريد باره اين در. ]کرد منکر از نهي و معروف به امر بايد ـ است

 کالمي، جستارهاي عاشورا، نهضت: رد شده چاپ رحماني، محمد ،(ع) حسين امام قيام در منکر از نهي

 کوک مايکل منکر، از نهي و معروف به امر] بار اولين براي ظاهرا[. 111 ـ 191 صص فقهي، و سياسي

 کردند تأکيد بحث اين روي[ 3 و 1 مسأله ،1/111] الوسيله تحرير در خميني، امام[ 8/111ج ،(1111مشهد)

 آثار محو خطر ناموس، حفظ مسلمانان، از گروهي جان حفظ مانند است، مهم شارع نظر از که اموري در که

 تالش نويسندگان از برخي اخير، دوره در. است واجب ضرر و خطر احتمال با ولو معروف به امر... و اسالم

 فقهي ارزيابي:  لهمقا به کنيد نگاه نمونه براي] کنند باز قديم ادله نقد با را تازه ديدگاه اين فقهي بستر تا کردند

 [ .190 ـ 119 صص... و کالمي جستارهاي عاشورا، نهضت در شده چاپ شريعمتداري، نورالدين عاشورا،

 با يمنف مبارزه و سياسي تظاهرات صورت به ظلم عليه مبارزه بعد، به مشروطه در شد اشاره که گونه همان

 يک رساله در ارالدولهمستش آن از پيش. نکرد بحث آن باره در هم کسي و شد سياسي ادبيات وارد حکومت

 معروف، به امر. ]بود کرده استفاده ها نوگرايي از برخي براي منکر از نهي و معروف به امر اصل از کلمه،

 بود مطرح شاه عليه مسلحانه خروج بحث هم باز اسالمي، انقالب جريان در بعدها همچنين[ 118 ص کوک،

 يمجتهد اگر بودند معتقد برخي. شدمي عمل فاوتمت هم عمل در و نشد طرح فقهي بحث يک عنوان به اما
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. دکردن مي را کار اين خودسرانه برخي و است، جايز بدهد، ساواک افسر يک قتل مثل خاصي مورد به رأي

 هک اين براي آن به باور خميني، امام که داريم توجه. نبود آن باره در روشني فقهي بحث که بود اين مهم

 مورد عموم صورت به ظلم با مبارزه اما. نداشت باشد، شاه برابر پيروزي و موفقيت تحصيل جهت ابزاري

 .شدمي استفاده( ع) حسين امام نهضت از کار اين براي و بود تأکيد

 کيهت و کم، ياران وجود با حتي اسالم، حفظ ظلم، با مبارزه براي را عاشورا نهضت خميني امام حال، اين با

. اندداده توضيح باره، اين در ديگري فقيه هر از بيشتر و داشت تأکيد مورد رههموا آن اهميت و شهادت اصل بر

 ار امري چنين پهلوي، رژيم عليه مردمي حرکت يک رهبري براي و انقالب از پيش سالهاي در امام شرايط

 ظلم با مبارزه وجوب و لزوم در بلکه مشروعيت در حرکتي( ع) حسين امام حرکت امام.  کرد مي ايجاب

 :گفتند جاي در ايشان. نيست جايز کردن رفتار آن خالف که داشتند تأکيد حتي و انستندد

 متحکو مقابل در ستم، مقابل در ظلم، مقابل در که آموخت همه به ـ عليه اهلل سالم ـ الشهداء سيد حضرت

 [91/ 13.]کرد بايد چه جائر

 پيش کار عدد نترسيد، عدد قلت از است، همين راه که همه به آموخت تاريخ طول در الشهداء، سيد حضرت

 [همان.]بردمي پيش را کار که است آن اعداد مقابل جهاد کيفيت برد،نمي

 اگر وا مقابل در کند،مي جابرانه حکومت مسلمين، به زمان ستمگر که حالي در که آموخت ما به مسلمين امام

 و نيدک فداکاري ديديد، خطر در را اسالم کيان اگر. کنيد استنکار و بپاخيزيد باشد ناهماهنگ شما قواي چه

 [889/ 1: صحيفه.]کنيد نثار خون

 انميد خارج در و باشد جور چه بايد وضع ميدان در که کرد تعليم ما به خودش کار از الشهداء سيد حضرت

 در هک اييآنه بايد و بکنند مبارزه جور چه هستند، مسلحانه مبارزه اهل که آنهايي بايد و باشد جور چه وضع

 جمعيت يا کم يتجمع يک بين مبارزه اينکه کيفيّت را، مبارزه کيفيّت. بکنند تبليغ چطور هستند، جبهه پشت

 کي با دارد دست در را جا همه که قلدري حکومت يک مقابل در قيام اينکه کيفيت باشد، چطور بايد زياد

: هصحيف.] است آموخته ملت به الشهداءسيد حضرت که است چيزهايي اينها باشد، چطور بايد معدود عدّه

13 /10] 

 به نهاآ ميدان، خارج در تبليغ ميدان، در فداکاري را، تکليف آموختند او بيت اهل و اصحاب و الشهداء سيد 

/ 13: حيفهص.]بترسند مردها نبايد و بترسند، هازن نبايد جور حکومت مقابل در جائر، مقابل در که فهماندند ما

95] 
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 بايد زومال و  است فقهي بحث يک آن، رفتاري شيوه و ظلم با مبارزه بحث که داشت توجه بايد ال،ح اين با

 و معروف به امر بحث چهارچوب در اگر. شود طرح و شده سنجيده آن جوانب فقهي و حقوقي صورت به

 دنش اعدام شدن، زنداني مالي، ديدن آسيب نظر از «کردن ريسک» يعني آن، نکته ترينمهم است، منکر از نهي

 کي نظر تحت اگر مثال که آن يا نيست يا است جايز آيا و داشت خواهد حکمي چه فقها آن، ديگر مسائل و

 .ديگر مسائل و نه، نباشد اگر و است درست باشد مجتهد

 «هادج» مسأله و ظلم با مبارزه و منکر، از نهي و معروف به امر ميان مرز که کنيم مي مرور پرسش اين بر باز

 موضوعي يا است منکر از نهي و معروف به امر يا است، جهاد جور حاکم با مسلحانه نبرد آيا چيست؟ در

 مستقل؟

 به ضرر نداشتن منکر، از نهي و معروف به امر اصلي شرط اگر که است اين در سوال اين اهميت که گذشت

 از هين و معروف به امر واقعي قصد به حتي را مسلحانه قيام توان نمي بنابرين است، جاني ضرر خصوص

 و است جهادي مسأله ماهيت قيامي، چنين در که چرا آورد، منکر از نهي و معروف به امر عنوان تحت منکر،

 .باشد منکر از نهي و معروف به امر تواند نمي اصال بيايد، ميان در قتلي پاي اگر خصوص به

 :دارد سنت اهل از خيبر ناحيه از مهمي بسيار تحليل باره اين در اول شهيد

 نَبِيٍّ نْمِ کَأَيِّنْ وَ تعالى لقوله العامة، من کثير جوّزه و. سلف لما ارتکابه حرم المنکر، قتل إلى اإلنکار أدى لو

 على انک إذا مسلم هذا و. المنکر عن النهي و بالمعروف األمر بسبب قتلوا بأنهم مدحهم کَثِيرٌ رِبِّيُّونَ مَعَهُ قاتَلَ

. وظائفنا غير اءاألنبي وظيفة: قلنا الربيبة تزويج عن لنهيه السالم عليهما زکريا بن يحيى قتل: قالوا. ادالجه وجه

 نفسهل تعريض هذا في و ،(جائر سلطان عند حق کلمة الجهاد أفضل: )آله و عليه اللّه صلى اللّه رسول قال: قالوا

 على حمولم: قلنا  الصغائر؟ أو الکبائر من لفروع،ا أو األصول في نصّ هي أ الکلمات بين يفرق لم و بالقتل،

 قتال يف التابعين من عظيم جمع األشعث ابن مع خرج: قالوا. القتل يظن ال من على أو بإذنه، أو نائبه، أو اإلمام،

 لک يکونوا لم: قلنا. العلماء من أحد عليهم ذلک ينکر لم و الملک، عبد الخليفة ظلم و ظلمه إلزالة الحجاج،

 واجب إمام بإذن خروجهم يکون أن جاز أو. المنکر رفع و التأثير جوّزوا بل القتل، ظنوا أنهم علمنا ال و. مةاأل

 (.803: ص ،8ج الفوائد، و القواعد. )السالم عليه علي بني من غيره و السالم عليه علي بن زيد کخروج الطاعة،

 شودب هم قتل به منجر ـ منکر از نهي ـ انکار تاس ممکن که اندگفته سنت، اهل از برخي که گويد مي شهيد

 هب شهيد که پاسخي.  «کثير ربيون معه قاتل نبي من کأين و» که آمده قرآن در چون. ندارد اشکالي اين و

 معه قاتل نبي من کأين و» آيه به استناد در منکر از نهي و معروف به امر در کردن خطر موافقان اول استدالل

 معروف هب امر در باشد قرار اگر بنابرين،. «الجهاد وجه علي کان اذا مسلم هذا و» که است اين داده، «کثير ربيون
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 که طور همان. منکر از نهي و معروف به امر نه بود خواهد جهاد ديگر اين شود، کشته کسي منکر از نهي و

 شارها البته و آمده ما فقه در کمتر که کرده مطرح باره اين در هم را ديگري جالب مطالب شهيد هستيد، شاهد

 .دهيم قرار تفسير مورد تا نيست آنها در( ع) حسين امام به

 (ع)حسين امام فقهي تکليف ترين مهم عنوان به اسالمي حکومت تأسيس.   1

 گزارش در. است مهم دولت تشکيل «حاضر حضور» همان يا باشد، فراهم شرايط که صورتي در امام، براي

 ارهب اين در اواخر اين در. خير يا داشت را حکومت تشکيل امکان امام آيا که بود ثبح اين کربال تاريخي

 ترديدي. مدآ پديد کوفه و عراق خصوص به و اسالم وقت دنياي شرايط تحليل به نسبت تاريخي نظر اختالف

 نرفتن، راب زير و بيعت به امر بحث. است داشته وجود کربال تاريخي گزارش در بالقوه نگرش اين که نيست

 بود، هبرير گرفتن بدست براي سياسي اقدام نوعي که کوفيان با بيعت حرکت، کوفه، دعوت مکه، به رفتن

 ديگر هايگزارش از بسياري....  و نداريم امام گفتيد و کرديد دعوت که اين به کوفيان به( ع) حسين امام استناد

 طعيمق در کم دست حکومت تشکيل به ليفتک انجام نهضت اين از هدف که تحليل اين که دهد مي نشان

. ستا داشته وجود ـ مسلم شهادت خبر رسيدن از پيش تا ـ آورده دست به کوفيان به اعتمادي امام که است

 بود امام يابتن بر مبتني شيعه، فقه اساس که بود اين هم دليلش نداشت، وجود سياسي قديم فقه در نگره، اين

 هدور يک در درست و شد تقويت قاجاري و صفوي دوره در تدريج به بت،نيا اين. است غايب که امام نه

 سياريب در ضمني طور به بحث اين. گرديد فقهي بحث وارد «حکومت تشکيل و عاشورا ارتباط» بخصوص،

 تشهاد يا مبارزه مخصوصا ديگر، مسائل تأثير تحت هرچند داشت، وجود انقالب از پيش هاي نوشته از

 فنج صالحي تفکر اين اصلي نماينده. بود کار در عاشورا از هم اياسطوره و نمادين هاي برداشته طلبي،

 زا برگرفته فقهي تکليف يک عنوان به ظلم با مبارزه روي که طور همان امام. بودند خميني امام و آبادي

 ارهاب و ورزيد تأکيد( ع) حسين امام حرکت اساس بر هم حکومت تشکيل بحث روي داشت، تأکيد عاشورا

 :است مناسب اينجا در امام از جمله دو نقل. کرد بيان را نکته اين بارها و

 ود،ب بزرگى سياسى حرکت يک رفت، بيرون حال آن در مکه از و مکه، آمد سيدالشهداء حضرت که وقتى

 بنى که بود سياسى ـ اسالمى حرکت اين و سياسى، ـ اسالمى بود، سياسى حرکات حضرت، حرکات تمام

: ديگر جاي در و[. 11/110: نور صحيفه. ]بود شده پايمال اسالم نبود، حرکت اين اگر و برد بين از ار اميه

 است فخرى يک اين و بود آمده معنا اين براى اصال بگيرد، خواست مى هم حکومت بود آمده سيدالشهداء

 راىب آمدند حکومت براى اينها خير، نيامده حکومت براى سيدالشهداء حضرت که کنند مى خيال که آنهايى و

: همان. ]باشد هستند سيدالشهداء شيعه که کسانى مثل باشد، سيدالشهداء مثل دست حکومت بايد که اين
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 عليه قيام بحث آنها ميان و بوده توجه مورد( ع) حسين امام قيام مختلف جوانب امام، جمالت در[. 80/150

 .است ترجدي يليخ آن با مبارزه و ظلم مفهوم و ترجدي جائر سلطان

 عاشورا تحليل در سياسي ـ اجتماعي ـ ديني ديدگاه. 5

 شهيد از شناسيم، مي اينها جز و آدم وارث حسين و شهادت در شريعتي از آنچه بجز تحليل، اين نمونه

 زا نوعي ارزش، يک شعار، يک عنوان به بلکه فقهي، زاويه از نه را عاشورا هاتحليل نمونه اين. است مطهري

 اينها مانند...  و ماند،مي سمبل يک عنوان به ملت يک ميان در که اسطوره شبه چيزي حماسه، ودانگي،جا

 کي صورت به نه اما دارد، عاشورا براي را منکر از نهي و معروف به امر کلي عنوان ايشان البته. کندمي مطرح

 دارد تالش مطهري آقاي. آن کردن جاودانه و ارزشها حفظ دين، احياي عنوان به کل در بلکه فقهي، اصل

 رايب بدهد، آن به را تأسي قابل انقالبي حرکت يک رنگ و آورد بيرون خصوصي واقعه يک حد از را کربال

 استفاده جراي انقالبي و اجتماعي مفاهيم از بيشتر بلکه گويدنمي سخن منظم فقهي تحليل يک از کار، اين

 تاريخي هايداده از تا دارد تالش کند، مي حرکت جاويد شهيد دنق براي که همزمان حال، عين در. کندمي

 خواهندمي او از که دفاعي اول[ 1. ]داندمي ماهيتي چند را کربال نهضت ماهيت مثال، براي. کند استفاده هم

 که است کوفه مردم دعوت دوم[ 8. ]کند مي دفاع خود از او و کنند مي را قصدش کند، نمي و کند بيعت

 ندک مي تعريف نهضت اين در تعاوني ماهيت را آن و داند مي حرکت اين براي عامل کوچکترين را نآ ايشان

[ 1] و[ 13/111: آثار مجموعه داند؛ مي کار اساس را اين که جاويد شهيد نقد در[ ]13/198: آثار مجموعه]

. ددانمي اصلي را اين انايش و است داده حرکت اين به تهاجمي ماهيت که منکر از نهي و معروف به امر سوم

 کنيدىم حسين حسين دائماً که عاشورا روز در شما بپرسند ما از اگر پس: است اين ايشان ادبيات از نمونه يک

 هر ما بگوييم، را آقايمان حرف خواهيممى ما: بگوييم بايد بگوييد؟ خواهيدمى چه زنيد،مى خودتان سر به و

 بايد. (يُحْييکُمْ لِما دَعاکُمْ اذا لِلرَّسولِ وَ للَّهِ اسْتَجيبوا امَنُوا الَّذينَ ايُّهَا يا) کنيم تجديدحيات خواهيممى سال

 حيات ديدتج کنيم، شستشو حسينى کوثر در خواهيممى روز اين در. ماست حيات تجديد روز عاشورا بگوييم

 حرو بياموزيم، را اسالم بانىم و مبادى نو از کنيم، زنده را خودمان بدهيم، شستشو را خودمان روح کنيم،

 شهادت، احساس منکر، از نهى و معروف به امر حس خواهيمنمى ما. کنيم تزريق خودمان به نو از را اسالم

 در حق راه در فداکارى روح خواهيمنمى بشود؛ فراموش ما در حق، راه در فداکارى احساس جهاد، احساس

 [13/115: آثار مجموعه. )بميرد ما

 داشت توجه بايد. کندنمي روشن را آن فقهي ماهيت اما دهد،مي بحث به انقالبي و اجتماعي صبغه ينوع اينها

 عادت ينوع به شدن تبديل شرف در ايران، در عاشورايي مراسم و کربال که بود شرايطي در نگاه، نوع اين که
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 نينچ   بخشش اميد و ناهکارگ افراد کردن دلخوش براي گرتوجيه حتي و غني نچندان محتواي با گاه هم آن

 اطراف در و درآيد فقهي بحث يک صورت به تا است الزم باشد، داشته حقوقي شکل بخواهد اگر هايينمونه

 .شود روشن مقلد تکليف تا شود صحبت آن

 ايران رد چه آن بسان اجتماعي، تغييرات و تحول مسير و مدار در که اين آن و کرد، غفلت نبايد نکته يک از

 محرز عاشورا نقش اسالمي، انقالب تا مشروطه از خواهي آزادي و دين تلفيق خصوص به داشت، دوجو

 افراطي هاي سلفي حاضر حال در حتي و هست اسالم مجموعه در خواهي شهادت که است درست. است

 نند،ک يم دنبال انتحاري عمليات انجام صورت به شيعه، با مقايسه در حتي ديگر، زمان هر از ترجدي را آن

 خود و آزادي ضد عکس، به بلکه نيست، خواهي آزادي سوي و سمت در مسير، آن که کرد توجه بايد اما

 ماما آنچه اساس بر تشيع در خواهي شهادت که است حالي در اين. است نوين استبداد و تحکم نوعي مروج

 مک دست که است خواهانهآزادي حرکت نوعي با سياسي مبارزه مسير کردن نزديک کرد، طراحي( ع) حسين

 کنيم مي همشاهد که وقتي کرد تعجب نبايد بنابرين. عاشوراست نهضت همين مسير آن از توجهي قابل بخش

 استبداد ضد شعارهاي دقيقا هم اسالمي انقالب در و هستند آزاديخواهان کنار در مشروطه، در ديني رهبران

 حثب که عاشوراست به جديد نگرش دل از باالتر، حتي. است عاشورايي هاي آموزه اساس بر ستمگري، و

 تازه هاييافته از برخي در توان مي را اين و گيرد، مي قرار بحث مورد نهضت يک در مردم جايگاه و رأي

 بر ار تکليف اين و دارد دارد اهميت نهايت مردم خواسته که اين. آورد بدست انقالب از پيش کربال باره در

 .کند حرکت که گذارد مي امام دوش

 کربال بودن فقهي غير ديدگاه.  10

. نيست تيشگف پديده نکنند، چه کنند تصريح آن به چه بدانند، فقهي غير را عاشورا کساني يا کسي که اين

 باره اين در آنچه و عواطف، رفتارها، ها،ديدگاه مجموعه از است، جريان در واقعه اين باره در آنچه به نگاهي

 فراتر فقهي حد از را عاشورا ماجراي زند، مي موج موجود هايانديشه و افکار و اساتاحس و ادبيات در

 دنبال قدر اين توان نمي فقهي، بحث يک با. دهدمي قرار آن حوش و حول مفاهيم و عشق دايره در و بردمي

 ماجراي يک دهد، نشان زميني را او قيام و( ع) حسين امام که آن از بيش هست، آنچه و بود، مذکور رفتارهاي

 در( ع) حسين امام آيا: شود مي پرسيده معاصر مراجع از يکي از وقتي. دهدمي نشان روحاني و آسماني

 را آن اساس اند،داده پرسش اين به جوابي که آن ضمن بود، واجب ايشان بر يا بودند مخير يزيد، عليه خروج

 و الخروج بين مخيراً( السّالم عليه) الحسين اإلمام کان هل: دانندمي شده ريزي برنامه و مقدر و الهي امر يک

 اراختي و الخروج في مخيراً( الساّلم عليه) الحسين اإلمام کان تعالى باسمه  عليه؟ واجباً األمر کان أم عدمه
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 و ادة،هالش باختيار إلّا ينالها ال منزلة له بأنّ أبيه و جدّه من عهد لکن و کربالء، إلى وصوله بعد حتى الشهادة

 پدر با «عهد» يک پاي وقتي[. 113 ص تبريزي، جواد ميرزا االلهيه، االنوار السواد، لبس في رساله. ]العالم اللّه

 تقليد قابل فعل يک نگاه، اين در عاشورا کنيم؟ تلقي فقهي را آن که دارد معنا چه ديگر آيد، مي ميان به جد و

 .ستا شده بسته آسمانها در که است عهدي يک نيست،

 آن از بتوان هک فقيهانه باشد قيامي تواندمي عاشورا نهضت که داشتند تأکيد سياسي، علماي که بود روزگاري

 بودند آن، از پس و زمان همان اما، کرد، استفاده جور امام بر خروج و ظلم و فساد با مبارزه براي را فقهي

 .کردندمي خارج چهارچوب اين از را قيام اين که عالماني

 وراعاش از درسهايي سخنراني در) سروش عبدالکريم مانند مذهبي، روشنفکران از برخي حتي حاضر رحالد

 در البته. تاس عاشقانه و فرافقهي بلکه فقهي نه حسيني، قيام که باورند اين بر( دارد قرار او وبسايت روي که

 اب متفاوت کنند، مي تفسير «ياله عهد» با را عاشورا که عالماني. هست ديدگاه تفاوت نوعي هم اينجا

 حسين امام حرکت ذلت، و عزت چون عناويني با کوشندمي و بوده فقه تسلط نگران که هستند روشنفکراني

 طور به ييعن! نبود قيام اهل( ع) حسين امام که دارد هم را تعبير اين حتي اخير، نويسنده. کنند تفسير را( ع)

 .دارد انکار را کربال بودن سياسي جنبه کلي

 تالش و تندهس آبادي نجف صالحي هايبرداشت تأثير تحت که جديد يا قديم انقالبيون از کساني حال، اين با

 يا تندداش سنتي علماي که برداشتي در هم) ابتدا از را شهادت بودن هدف و دارند نگاه سياسي را کربال دارند

 «طلبانه فاعتش تفسير» «عرفاني تفسير» که دارند تأکيد همچنان نيز آنها کردند،مي انکار( شريعتي مانند کساني

 .است درست صالحي سياسي ـ تاريخي برداشت همان و نيست درست «طلبانه شهادت تفسير» و

 سنت اهل فقه در عاشورا بحث به اشارتي در يادآوري

 رغم هب اين. سني قهف نه کنيممي دنبال شيعه فقه چهارچوب در را فقهي انديشه در عاشورا بحث اينجا در ما

 .دارند مطالبي باره اين در نيز آنان که است آن

 حسين امام خروج[ 1/113: المنار تفسير در  چنان اند،پرداخته آن ستايش به و کرده حمايت آن از برخي[ 1]

 زمان رد که است شده گفته و گرفته قرار ستايش مورد بغي، و جور امام بر رسول سبط خروج عنوان به( ع)

 بر عثماني امت که چنان است، جايز مفسد مستبد پادشاهان بر خروج که است اين امتها غالب رأي ما،

 [.کردند خلع سلطنت از را او االسالم شيخ فتواي به و کرده شورش خان عبدالحميد سلطانشان
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 روح: گريدبن مثال براي] اند شمرده نادرست و سنجيده امام بر خروج چهارچوب در را آن ديگر برخي[ 8]

[ تاس داده نسبت سنت اهل از برخي به که جوزي ابن المصون السر از نقل به 31 ص ،81 ج آلوسي، المعاني،

 بر] است، اسد بشار با نبرد مشغول سوريه در که عراق و شام حکومت همان يا داعش اواخر اين در حتي

 که کرد اعالم محرم ايام در[ shia-leaders.com سايت در جمله از] آمده سايت از برخي در آنچه اساس

 صورت حالي در اين که است جالب. است شوريده وي عليه( ع) حسين امام و بوده رسمي خليفه يزيد

 .است کرده شورش رسمي حکومت يک عليه خودشان که گيردمي

 دنبال جااين در ما که است آن جز مسيري سنت، اهل آثار در( ع) حسين امام قيام از بحث مسير حال هر به

 .داشت خواهيم شيعه فقهاي فقهي آثار بر مرور صرفا اينجا در و کنيممي

 که بود اين تصورش بلکه نشد، خارج مدينه از جنگ براي( ع) حسين امام که بود باور اين بر تيميه ابن[ 1]

 مرزي قاطن به يا گردد باز وطنش به خواست ديد، را آنان انصراف وقتي. کرد خواهند حمايت او از مردم

 لومانهمظ تا جنگيد کرده، امتناع او. ببرند يزيدش نزد اسارت به خواستندمي و ندادند اجازه «ظلمه» اما برود،

 همان،] ديگر جاي در او[. 919 ؛1/18 ،1101 رياض، السنة، منهاج. ]نبود نبرد ابتدا از او قصد اما شد، شهيد

 در اخير مورد در[. 185 ـ 181 همان،. ]است داده جيحتر( ع) حسين امام نبرد بر را حسن امام صلح[ 10

 باره در پسس و دانسته بزرگتر گناهي را عثمان شدن کشته ،(ع) حسين امام شهادت با عثمان قتل ميان مقايسه

 ذلک نم يتمکن لم و الوالية، يطلب فخرج: کرد قيام امر واليت گرفتن براي که دارد را اشاره اين حسين امام

 امام قاتلين او[ 181 ص همان،. ]قتل حتي نفسه عن فقاتل منهم، االمر أخذ طلب الذين اعوان قاتله حتي

 حسين قتل به راضي که دارد يزيد از هم دفاعي که آن ضمن[ 111 ص همان،] داند مي «نواصب» را حسين

 و يامو خلفاي ديگر مثل يزيد خالفت رسميت از دفاع ضمن ديگر، جاي در وي[ 138 ص همان،] نبود

 تنداش تسلط اسالم دنياي امور تمام بر يزيد هنوز که داند مي وقتي در را( ع) حسين امام شهادت عباسي،

 در آن از بعد. نداشت رسميت هنوز بود يزيد خالفت اول چون بگويد دارد قصد گويي( 988 ص همان،]

 اين ررض کرده، بحث ـ فاسد عنو از حتي ـ خلفا با مسلحانه نبرد جواز عدم در سنت اهل سياسي عقايد باره

 در و دارد( 18 سال) االشعث ابن خروج و حره واقعه به اشاره و داند مي آنها نفع از بيش را جنگها قبيل

 سنت اهل باور همين در حق که عبارت اين با دارد زاويه همين از( ع) حسين قيام بر هم ايطعنه نهايت

 مکنت بل دنيا، مصلحة ال و دين المصلحة الخروج، في يکن لم و اولئک، قاله ما علي االمر ان فتبين: است

 الفساد من قتله و خروجه في کان و شهيدا، مظلوما قتلوه حتي( ص) اهلل رسول سبط من الطغاة الظلمة اولئک

 زاد لب شيء، منه يحصل لم الشر دفع و الخير تحصيل من قصده ما فإن بلده، في قعد لو حصل، يکنلم ما

 همان،] تنالف اوجب مما الحسين قتل کان و عظيم، لشر سببا ذلک صار و الخير نقص و قتله، و هبخروج الشر
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 نددار تأکيد تيميه ابن روي اندازه اين که معاصر جهادي هايسلفي که است عجيب[. 911 و ،911 ـ 910 ص

 .اندگذاشته کنار را او کلي طور به اينجا در

 از يبرخ نگاهي از است اينمونه و روشن بحث اين در او هايدگاهدي و تيميه اين تکليف که است طبيعي

 يک نهات ورود اين. دارند( ع) حسين امام قيام به نسبت القواصم در العربي ابن ابوبکر مانند سني هايافراطي

 .رسيد بحث اين به تر تفصيلي بايد و بود يادآوري

 

 [58 آذر 3 شب شنبه پنج اصفهان در سخنراني براي بنده نوشته متن]
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 (11 هاي نشانه! )خاک زير از مکشوفه سنگهاي با( ع) مؤمنان امير حرم تعمير

 جعفريان رسول: نويسنده

 1158/  05/  11: سايت روي نتشارا تاريخ

 

 چهار تا شد فرصتي]![  خوشبختانه اکنون و اما است، افتاده تعويق به ها نشانه نگارش است مدتي: خالصه

 :بنويسم اينجا در را ديگر نکته

 صفي شاه زمان در عراق در باستاني بناهاي از مانده برجاي سنگهاي با( ع) علي امام حرم تعمير.  31

 يافت، تسلط عرب عراق بر ايران، در وي جانشين و عباس شاه نواده[ 1098 ـ 1011]  صفي شاه هک زماني

 کار ردستو در را( ع) المؤمنين امير امام حرم تعمير زمان همان. بياورد نجف به حله از آبي رشته تا کرد تالش

 ازسازيب ترتمام هرچه شکوه با را بنا اين و کرده استفاده سنگ از تا بود مصمم تعمير براي وي. داد قرار خود

 .کند

 بناهاي از برخي از مانده برجاي سنگهاي خواست مي صفي شاه. است جالب که داد رخ داستاني جا اين در

 اديزي زحمت کار اين اما. کند استفاده حرم بناي ساختمان کار در و کرده منتقل نجف به را هاساساني کهن

 و تراشيده که زيادي سنگهاي گرفت، صورت آب نهر کندن براي که يتالش ضمن اثناء، همين در. داشت

 السالم عليه علي امام حرم بناي براي همانها از و شد پيدا خاک، زير کهن بناهاي از احتمال به و بود آماده

 ومد عباس شاه و صفي شاه زمان در ايران نام به آن بخش اين که برين خلد در اصفهاني واله. شد استفاده

 وضع باره در وي. آورد مي ميان به کسري طاق از هم نامي و دارد جالبي توضيحات باره اين در شده، پچا

 :نويسد مي نجف در آبي کم

 وىر بر حباب مانند آب کمى از نيز اشرف نجف متوطّنين و سکنه ساير و شأنآسمان آستان آن کرام خدام»

 قلعه جوار و کوفه متبرکه مسجد حوالى از آب لدنشانخ خطّه آن مردم چه خرابند، خانه و سرگردان آب

 راه نگفرس يک قرب که -ثراه اللّه سقى -اسماعيل شاه المؤيد ابو جليل کردگار برگزيده قلعه به مشهوره

 سانيدهر آب به را تهيدستان و عجزه خانه آب قيمت و گذرانيدندمى مدار بسيار مشقّت و تعب به آورده است

 شهريار اشراق آفتاب راى فال،فرخ سال اين اواخر در جرم ال داشت، ويران و خراب يشترب رهگذر اين از

 جبوا فرمان... افکنده ظهور پرتو مرتبه سدره روضه آن رواق و قبه تجديد به استحقاق به خاقان و آفاق
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 و طرافا از فعله و عمله ساير و پيشه سنمار بنايان و انديشه صائب معماران که پيوست نفاذ عزّ به االذعان

 اىپذير در اليه مشار سرکار صوابديد و صالح به و مکان نقل خلدنشان خطه آن به محروسه ممالک اکناف

 رم،ح تعمير براي که بود داده دستور شاه...«. نمايند تمام اهتمام و سعى مذکور مهام و انجام به متعلّقه امور

 رضع طبق بر: » است بوده دشوار که يابد انتقال آنجا به آن جز و کسري طاق بقاياي از مناسب سنگهاي

 هب که سنگ قطعات ديار آن نامدار امراى که بود يافته اصدار عزّ االطاعه الزم مطاعه ارقام اليه مشار سرکار

 کرّا اقط از باشد، کار در کروبيان قبله و روحانيان کعبه آن هاىکارى سنگ ساير و ازاره و بنيان اساس جهت

 الذعانا واجب فرمان امتثال راه از آنکه با پذيران فرمان و نمايند کار پاى نقل آن غير و[ کسري طاق يدبخوان]

 و شدّت و دراز و دور راههاى ناهموارى راه از امّا کردند،مى روان ريگ چون مقصد صوب به را گران کوه

 نتظارا ابواب و شدمى ميسّر تعب و دشوارى به مطلب آن حصول فراز، و نشيب پر شوارع بر مرور صعوبت

 «گشودمى کار آن روزگار روى بر بسيار

 حضرت يبنا تعمير بکار که شد يافت منظمي تراشيده سنگهاي آب، براي زمين کندن جريان در اثنا، همين در

 مقدّس ارض حوالى در» واله نوشته به. بود «عادات خوارق و کرامات ظهور» دليل واله گفته به و آمد امير

 دازهان به دستچابک تراشان سنگ را آن قطعات که گفتى مگر که ورنگآب معدن سنگى کان اشرف نجف

 عرض و طول به که آن قطعات از هريک و رسيد هم به اندکشيده مکان آن انبار به کار همين براى از بريده

 آن مستمره عادت خرق و واليت شاه کرامت بود لوحى ديد، ارباب ديده در گشودمى چهره کار هر مناسب

 به هحل سمت از آبي ضمنا و گرديد تعمير( ع) علي امام حرم که بود سنگها همين با. «مسطور آن بر حضرت

 يضعر نهرى بود پاک خاک آن به آب آوردن فرمان، نفاذ کرانبى درياى از رشحى چون و: »يافت انتقال نجف

 زمان در منذر بن نعمان بناهاى از که خورنق عمارت و کوفه مسجد جوار از فروبرده حلّه حوالى از عميق

 ميان در درياچه آب آمدن جمع جهت به و رسانيدند نجف درياى به را فرات آب گذرانيده است گور بهرام

 کاريز و نقب به را آب درياچه آن از دررسد کار وقت چون ديگر سال در که دادند آن به قرار نهاده بنا دريا

 مي ادامه وي. «سازند جارى زمين روى بر دوالب و چرخ به آنجا از و روان اشرف نجف حصار درون به

 و بود شده حاجات کعبه آن به فرات آب اجراى روزگار خاقان االذعان الزم فرمان جويبار از چون: »دهد

 رورفتهف انديشه بحر در پيشه بالغت شعراى گشت، جارى نجف درياى به سار چشمه آن آب گذشت چنانچه

 ىمنش صالح ميرزا که است تاريخى گوهر جمله آن از آوردند، کنار به تاريخ ضبط براى از آبدار وهرهاىگ

 نآ اجراى تاريخ مثال خلد خطّه آن ساکنان حال زبان به پرداخته آن غوص به آراعالم تاريخ مؤلف برادرزاده

 يافت/  آمد افسر زيور قدمش خاک که آن/  صفي شاه دين خسرو قرين اقبال شاه: قطعه: هذا هو و ساخته

/  دندش آزاد تشنگي از نجف ساکنان/  آمد کوثر ساقي از شه بشارت اين/  فرات آب نجف به آرد که توفيق
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  مدآ کوثر ساقي مدد از ما آب/  گفتند ايشان از پرسيدم چو تاريخ سال/  آمد ياور و شامل را همه حق رحمت

 صص، ،1118 تهران، نصيري، محمدرضا کوشش به[ ]برين خلد] دوم عباسشاه و صفىشاه زمان در ايران)

 ( 111 ـ 110

 بود شيعه عامري ابوالحسن آيا. 38

 روزگار اين فکري برجسته هاي چهره از چهارم قرن اول نيمه در خراسان برجسته فيلسوف[ 111 م) عامري

 مي نظر هب. است وي تشيع منکر او رسائل مصحح اما بوده مطرح وي تشيع شائبه عبارت چند خاطر به. است

 :است مخدوش برخي شايد و سودمند وي توضيحات اما اوست، با حق رسد

 عامرى تگف توانمى آيا بوده، مذهب آن بر نيز استادش و داشته حنفى مذهب عامرى پدر که شود ثابت وقتى

 ليهماع الصادق محمد بن رجعف تابعين، عالمان سرور که است شده روايت: گويد عامرى است؟ بوده حنفى نيز

 و الجبر اکره: »است گفته که شده نقل نيز حنيفه ابو الفقهاء زين از و «تفويض ال و جبر ال» است گفته السالم

 محمد بن رجعف از را قول اين حنيفه ابو گويا...  افزايدمى آن دنبال به و «قولين بين قوال اقول و بالقدر قول ال

 .«دباش گرفته السالم عليهما

 آزادى هآنک دليل به است داشته شيعى مذهب ناميده «الفقهاء زين» را حنيفه ابو که عامرى بگويد کسى اگر

 است، داده نسبت( ع) صادق جعفر امام به و کرده سلب او از اصل در بوده حنيفه ابو مذهب در که را اراده

 از را قول اين هحنيف ابو گويا: گفتنمى زهرگ بود شيعى عامرى اگر: گوييم شتابزده گيرىنتيجه اين پاسخ در

. است هگرفت( ع) صادق جعفر امام از را مطلب اين او که گفتمى جازم طريق به بلکه گرفته،( ع) صادق جعفر

 داندمى( ع) صادق جعفر امام از مأخوذ را اختيار به حنيفه ابو قول که عامرى سخن اين ما نظر از حال هر به

 از. اندمأنوس او اخذ شيوه با -حنيفه ابو -رأى اهل امام روش به آشنايان زيرا وست،ا بودن حنفى بر دليل

 لاه احاديث از بسيارى و است حجّت حديث در او» که اندگفته( ع) صادق جعفر امام درباره محقّقان طرفى

 ديگر شخصيتهاى و اعط بن واصل و انس بن مالک و حنيفه ابو» و  «شده داده اسناد او به تمام احترام با سنّت

 نميا متوسّط قدر مسأله در را ايشان شخص نظريه و.« اندکرده روايت حديث ايشان از سنّت اهل محدّثان از

 .انددانسته اختيار و جبر

 اند،کرده نقل قدر مسأله درباره ،(ع) صادق جعفر امام از قولى محققان از برخى چون گذشت، آنچه بر بنا

 بر ناب جعفر، امام از حنيفه ابو اخذ احتمال و نظريه روايت صرف و اندکرده روايت را قول آن ايشان شاگردان

 .است حنفى عامرى مذهب اين بر بنا و باشد عامرى بودن شيعى بر دليلى تواندنمى عامرى، قول



1661 

 

 اام ،است بوده قاضى و فقيه او پدر است، يافته پرورش سنّى محيط يک در عامرى نيز دين اصول جهت از

 معتزله از بعدا و بوده امامى ابتدا -بلخى زيد ابو -گفت خواهيم سخن او درباره اين از پس که چنان او استاد

 بلخ ضائلف کتاب نويسنده که چنان» است، بوده متعصّب حنفى مذهب به نسبت بلخ و. است کرده جانبدارى

 روپي همگى و مسلمان آن اهل که است نآ بلخ ويژگيهاى جمله از: گويد است کرده تأليف ه 110 در را آن که

 واليان از يکى که هنگامى: اندگفته بدان تمسّک و سنّى مذهب از دفاع در و اندبوده جماعت و سنّت مذهب

 مورد را مؤذّن آن مردم -است شيعه روش که چنان -دهند ندا نيز را سوّم شهادت اذان در که است داده فرمان

 .«است داده روى ه 808 سال در واقعه اين و اندکشته و داده قرار حمله

 که نوح امير مجالس در و زيستهمى بخارا در فيلسوف عامرى که افزاييممى نيز را مطلب اين شد ذکر آنچه بر

 کشته بود گرويده مذهب آن به که را خود پدر حتى و است مشهور اسماعيليه و قرامطه و باطنيه با دشمنى در

 و ستا يافتهمى حضور کنند قمع و قلع را مذهب آن پيروان تا داشته گسيل خراسان اطراف به لشکر و است

 در تهامدّ که کسى و بدانيم؟ شيعه را عامرى که است ممکن چگونه باشد امير اين قاضى فيلسوف پدر اگر

 در سيدر دستش به قاهره فاطمى خليفه از که اىنامه پاسخ در که برده بسر  سيمجور الحسن ابو امير خدمت

 احوال اين با که بود خواهد درست آيا« 15. »«تعبدون ما اعبد ال الکافرون ايها يا قل: »نوشت نامه همان ظهر

 [11 ـ 19 ص عامري، ابوالحسن رسائل! ]آوريم؟ شمار به شيعى را عامرى

 ايشان نوشتم 1111 عاشوراي شام در پناهيان آقاي سخنراني باره در بنده که يادداشتي از بعد سال يک. 31

 بنده: گفت اختصار به را مطالب اين( ع) صادق امام دانشگاه در[ 1158] 1119 عاشوراي شام در درست

. امنکرده استفاده صغري ظهور کلمه از هم بار يک سخنراني، هزار 80 در کنم، مي سخنراني است سال بيست

. دهد مي فحش من به و دهد مي تنسب من به را آن مملکت اين مورخ. هست هم آن تصوير و صدا و نور

 اي، نوشته که پيش سال 1100 اسالم تاريخ به چطور من بگويي، نيستي بلد را خودت زمان تاريخ شما آقا

 کنم؟ اطمينان

 است، نزديک ظهور اهلل شاء ان گويم مي. بگويد دروغ آيد، نمي خوشش کسي از اگر و باشد عصبي نبايد آدم

 تاريخ اب. کند بيني پيش تواند مي آدم گويد مي کنار، گذارد مي را ماه و سال به نه اين روز، و ماه و سال به نه

 برو بعدا حاال بگير، تحويل را خودت زمان. جوري اين آد مي در تاريخ پدر کني؟ مي را کار همين تو هم

 پناهيان سخنان پايان. ]کن بررسي رو تاريخ

http://ayandehonline.com/?a=content.id&id=6523.] 
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 بتنس ايشان به را صغري ظهور بحث بنده هست، هاسايت از بسياري در و باال آدرس در که يادداشت آن در

 مي لوممع متن آن به مراجعه با. است گفته را آن ابطحي حسن سيد آقاي که نوشتم صراحت به بلکه ندادم،

 .است گفته خالف کسي چه شود،

 خطي نسخه يک از سالگي 83 سن رد قاجار ميرزاي محمود آثار فهرست. 31

 نديچ آثار نويسنده قاجاريه، فرهنگي معروف هاي چهره از يکي و شاته فتحعلي پسر قاجار ميرزاي محمود

 .است مانده مخطوط همچنان برخي گويا و چاپ برخي که است

 مطالعه را( تهران دانشگاه 9031 ش( )باقرا محمد بن محمدعلي بن محمود از) السالطين تحفه کتاب اخيرا

 از شماري که آن از پس کتاب، خاتمه در نويسنده. است( ع) امامان و انبياء معجزات شرح در که کردم مي

 يجوان در که را وي آثار از برخي و نوشته مطلب قاجار محمود ستايش در صفحه دو آورده، را ملوک نصايح

 زارشگ اين اما يافت، توان مي خطي و چاپي فهارس در را او آثار از بسياري فهرست. است شمرده بر نوشته

 :کند کمک وي آثار کتابشناسي به به تواند مي داشته سال 83 فقط وي که است زماني در که

 :است چنين وي عبارت

 دعاي به را ختامه مشکين خاتمه ختم نموده همين به اکتفا پادشاهان سخنان بيان از که است چنان انسب و

 شاهي حدقه نور سيّما نمايد، مکان واال شهزادگان و ايمان و اسالم پادشاه مدت جاويد شوکت و دولت دوام

 قيممست فهم و سليم ذهن و وقّاد طبع صاحب خاقاني، درج درّ و سلطاني بازوي قوه و اللهي ظل حديقه نور و

 نواب محمود هفعل في کاسْمه هو الذي الجود، و السخاء و العطاء و الشجاعة و العظمة و االبهة و ذوالشوکه

 و باغي کل بغي و عنود کل شرّ من وقاه و اعوامه اطال و ايامه اهلل ادام ـ محمود شهزاده کامياب مستطاب

 .االمارة النفس تسويالت و المکاره الشياطين شرّ من اعاذه و حسود

 لوع و فاضله حميت و کامله غيرت و طبع سخاوت و نفس عزت و سپهر آفتاب آن احوال مفصل از مجمل و

 مراتب در ايضا فتور، و بالقصور قلب قوه و امور در عزم و صداقت و  وفا کمال و عزيمت ارتفاع و همت

 حداثت و سن قلّت با که چنان اند، نموده جهدي بذل عمليه کماالت و نظريه علوم تحصيل و علميه اکتسابات

 هرهب با و مربوط و اطالع با فن و علم چند در نگذشته شريفش عمر از سال هفت و بيست از زياده که عمر

 في انشاء فن در و الهي حکمت و رياضي و عروض و طب و لغت و رمل و نجوم علم جمله آن از نصيب و

 رنگين، و ينشير بسيار سهولت و بسرعت و کامل تسط با شعر و نظم اقسام در و نمايد، مي بيضا يد الحقيقه
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 که ايدش و دارند، بسيار مؤلفات نثراً و نظماً وقّاد طبع نتايج از هچنانچ نمايند؛ مي ادا اندوهگين قلب مفرح و

 باشد، متجاوز بيت هزار هفتاد از

 افضل و النبيين خاتم معجزات و احاديث ذکر بر مشتمل المحمود منتخب نام به است کتابي جمله آن از[ 1]

 .منظوم معجزات از اکثر و ـ عليهما اهلل صلوات ـ الوصيين

 االمقامو شهزادگان اکرام اخوان احوال ذکر بر است محتوي که محمود گلشن به مسمّي است کتابي ايضا و[  8]

 حمد و طانيسل حضرت اعلي به نسبت سبحاني پايان بي نعم و رباني تفضالت بيان و واالعظام االکرام الزم

 .جاوداني نعمت برين شکر و

 .غيرها و نصايح و اعظمو و حکايات بر است مشتمل که است کتابي ايضا و[  1]

 الطينس اول از عجم پادشاهان حال شرح در است مؤلف که السالطين تذکرة به مسمي است کتابي ايضا و[ 1]

 اطوار از مختصري آن ضمن در و ـ العصر صاحب ظهور الي اعوامه اطال و ايامه اهلل ادام ـ عصر پادشاه تا

 از هک ابنيه و ايشان معاصرين از برخي احوال و يشانا مجادالت و غزوات از بعضي و  ملوک بعضي و ملوک

 ااطب و حکما و علما و جاه ذي پادشاه احفاد و اوالد اعداد و احوال به اشاره و شده مبيّن رسيده، بظهور ايشان

 .اند نموده مکان ثريا خاقان و الشان عظيم سطان آن معاصرين شعراي و

 ـ يرزام مسعود محمود عاقبت اسعد ارشد فرزند نصيحت در هک المسعود نصايح به است کتابي ايضا و[  9]

 .است شده منظوم و مؤلف ـ تمناه ما أعطاه و بقاءه اهلل اطال

 ساير و اعب آل خامس به متعلقه مراثي و نوحات بر مشتمل العيون مبکي به مسمي است کتابي ايضا و[ 1]

 .شهداء

 از عصر هب قريب و معاصرين شعراي اشعار منتخبات در که المحمود تنقية به مسمي است کتابي ايضا و[ 3]

 .است مذکور زمين ايران طبعان صاحب

 .عراقين و ايران شعراي ساير و شاهزادگان و شاه غزليات بر مشتمل محمود بنيان به مسمي است کتابي و[  1]

 .است عناف و مفيد بسيار مراسالت و مکاتبات ارسال در که[ ؟] خيال ده پيروي به مسمي است کتابي و[ 5]

 .است شده ظاهر کمال منبع و جود معارف آن خيال خزانه از که اشعار ديوان کتاب و[ 10]

 .هدايه سبيل سلوک الي هداه و لمرضاته تعالي اهلل وفقه نثريه و نظميه مؤلفات از ذلک غير الي
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 و است؛ متحتم و الزم عام و خاص تمامي و انام کافه بر مدت، جاويد دولت اين دوام دعاي الحقيقه في و

 و نفوس حفظ و برايا استراحت و رعايا راحت چون کرد، دعا را خود بنگري، تحقيق و تامل نظر به چون

 و الصحه: مجهولتان نعمتان. مدت جاويد دولت اين ميامن از لطفه و تعالي اهلل فضل بعد اعراض، و اموال

 و قحط و رجال و نساء حرمت هتک و اموال و وسنف تلف و غارت و نهب و خطر و خوف محنت تا االمان

 و بال فراغ و راحت و امنيت و عافيت نعمت قدر نشود، گر جلوه سهر و جوع و ابتالء و مشقت و غال

 از تيدس شنوي، مي چيزي قيامت از شود، نمي دانسته تلذذات و تفننات و تنعمات و تفرجات و تعيشات

 هذا في ايراده اردنا ما آخر هذا.... کردم دعا را خود و گفتم متسال صاحب را تو باري داري، آتش بر دور

 المعظم شعبان شهر في منه الفراغ کان و معين و موفق خير فانه المؤمنين سائر و به اهلل نفعنا المستطاب الکتاب

 1811 سنة شهور من
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 آن تقسيمات و علم مفهوم الفنون، نفائس

 جعفريان رسول: نويسنده

 1158/  05/  11: سايت روي انتشار تاريخ

 

 اين رد .بود ساده و ايکليشه اما تر،صوفيانه و تر فلسفي قدري نهم و هشتم هاي قرن در علوم تقسيمات

 ابقس روال همان به استداللي حيث از البته و گرفته شکل قرن چند طي آنچه محصول يعني حکمت، دوره،

 درهم وفتص با اين، از بيش بلکه اياندازه تا حکمت، اين. بود مسلط افکار بر بود، تهي تحول و تطور از و

 چنددانشي اثر يک عنوان به الفنون نفائس کتاب در آنچه بر توان مي که است هاييويژگي اينها. بود شده آميخته

 .کرد مشاهده آمده، هشتم قرن از

 که است دانشي چند اثري( 391 م) آملي محمود بن محمد الدين شمس از العيون، عرايس في الفنون نفائس

 بالنسبه يسرب چاپ. است گرفته صورت آن از سربي و سنگي چاپ دو تاکنون و شده نوشته فارسي زبان به

 تر تقاديان و تردقيق بازبيني يک نيازمند اثر اين و نيامده در زيبا و شکيل کم دست اما نيست، بدي چاپ

 .است

 سه اين در دليل همين به و است حکمي غير و حکمي از علوم همه کليات ارائه کتاب، اين از آملي هدف

 گوييگزيده و خالصه طبعا .است آمده مطرح علوم تمامي از اي خالصه ،[صص 931+ 999+  951] مجلد

 .است شده رعايت موارد اين در

 شرف باب در آن نخستين که آورده را فايده سه است، کتاب نامه تقديم که کوتاه ايمقدمه از پس نويسنده

 رد دوم فايده. است شده بحث... و انجيل و تورات از کلماتي و احاديث و قرآن از آياتي استفاده با علم

 .کتاب ابواب در سوم فايده و  علم؛ تقسيمات
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 ارهب در را دانشمند اين نگاه نوع که است نکاتي حاوي علم، تقسيمات باره در دوم فايده فايده، سه اين از

 اثري که آن حيث به اثر اين که داشت توجه بايد حال اين با. دهدمي نشان آنها جايگاه و علوم اعتبار و ارزش

 ارد،د وجود آنها از هريک به که نگاهي نوع با را خويش زمان علوم وضعيت زا تصويري است، المعارفي دايرة

 هر باره رد که مباحثي البالي از بتوان که دارد وجود امکان اين بنابرين. است داده نشان مختلف فصول ضمن

 ثحب تصوف، بخش در خصوص به زمينه اين در. آورد بدست را هاديدگاه از برخي شده، بيان علوم از يک

 .کرد خواهيم مرور هم را آن که دارد صوفيانه هاي انديشه در علم مفهوم باره در مستوفايي

 غير يا تندهس حکمي يا علوم. دريافت توانمي علوم از او بندي تقسيم نخستين در را حکمت و فلسفه تسلط

 ،حکمي غير علوم که چنان. شوندمي عملي حکمت و نظري و علمي حکمت به تقسيم حکمي، علوم. حکمي

 دين زا متفاوت جايگاهي حکمت نويسنده، اين ذهن در ترتيب بدين. شودمي ديني غير و ديني علوم شامل

 .دارد

 و ازمنه جميع با او نسبت» که است اين آورده حکمي علوم براي وي که معياري چيست؟ حکمت تعريف

 ت،حکم از او خاص تعريف. دانست حکمت را آن توانمي باشد، داشته را ويژگي اين اگر «باشد يکسان امم

 تعريف اين در هم عملي حکمت. يابد مي مفهوم نظري حکمت در بيشتر که است «اشياء حقائق به علم»

 که کمالي به نفس تا» است آن هدف حال، هر در. «استطاعت قدر به بايد که چنان کارها به نمودن قيام» يعني

 .«برسد بدان، است متوجه

 :دهد شرح عملي و نظري حکمت براي را خود تعريف ديگري عبارت با کند مي سعي يآمل اينجا در

 هب باشد االمر نفس في که چنان آن لواحق و احکام به تصديق و است موجودات حقايق تصور علمي[ 1]

 .انساني قوت قدرت

 فعل، حد به باشد قوه حيز در آنچه اخراج جهت از است صناعات مزاولت و حرکات ممارست عملي و[ 8]

 .بشري طاقت بحسب کمال به نقصان از بود مؤدي که آن شرط به

 به خاطري تعلق که است مفاهيمي شامل که الهي علم يا الطبيعه مابعد. است بخش دو شامل نظري حکمت

 .امثالهم و کثرت و وحدت چون مفاهيمي و نفوس و عقول يا باشد تعالي باري که آن اعم ندارند، ماده

 قارنتم که آن يکي است، قسم دو بر اين. دارد ماده به خاطر تعلق نوعي که است علمي طبيعيات، دوم قسمت

 نينچ اگر اما است، اسفل و طبيعي علم نامش و امثالها، و حيوان و نباتات مانند اوست، تعقل شرط ماده، به
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 اينها، الامث و مربع و مثلث  و فرد و زوج مفهوم مثل نباشد، او تعقل و فهم شرط ماده با مقارنت يعني نباشد،

 .است رياضي و اوسط علم نامش

 .است ابزاري و آلي علم نوعي که آن يا است الهي علم فروع از يا منطق، تقسيم، اين در

 .شودمي مدن سياست و منزل تدبير اخالق، شامل سنتي صورت به هم عملي حکمت

 که اين آن و دارد است آدمي رفتارهاي به وطمرب که عملي حکمت براي هم ديگر تقسيم نوعي اينجا، در

 رأي اتفاق وضع آن سبب» که آن يا وضعي، اما است، روشن که طبعي. وضعي يا است طبعي يا بشر اعمال

 را آن عنداهلل، من مؤيد بود بزرگي رأي اقتضاء سبب» اگر اما «خوانند رسوم و آداب را آن است، جماعتي

 .«خوانند الهي نواميس

 حوزه اعمال معامالت، و مناکحات مانند منزل اعمال عبادات، چون فردي اعمال: است بخش سه دومي، اين

 .خوانند فقه را اينها. حدود و سياسات شامل اقاليم و بلدان

 که رطيش و او کلي تقسيم طبق که حالي در رسيده ديني علوم به حکمت، بخش در که است دريافته آملي

 لذا. گرفت مي جاي حکمت از خارج ديني علوم باشد، يکسان امم و هازمن جميع با نسبتش که گذاشت

 داخل د،شون متبدل اقران و دول تبديل و ازمان و ادوار تغيير به اقسام اين چون» که شودمي يادآور بالفاصله

 .«کنند ديگر بوجهي تقسيم مگر نباشد، حکمت

 يا هستند عقلي يا نيز ديني علوم. شودمي نيدي غير و ديني علوم شامل آملي، نظر از حکمي، غير علوم اما

 .وردبخ پيوند حکمت و عقل با بايد ديني علوم از بخشي اينجا، در گويي. دو اين از ترکيبي يا نقلي،

 .است دين فروع نامش که نقل با يا و است دين اصول نامش که اثباتند قابل عقل با يا ديني علوم آملي، نظر از

. واندخ عقلي را آن بايد دارد، نقل بر تقدم عقل اگر ترکيبي، موارد در که است مهم ورييادآ اين حال، اين با

 است؟ حکمي از غير اينجا در عقلي آيا: است اين سوال

 است، علم نوع دو شامل دين فروع

 فروع فقه علم فقه، اصول علم اخبار، علم کتاب، علم: شامل مقصود علوم

 .[تصوف و شرعي علوم بقيه مانند] محسنات و متممات ،[ادبي ومعل] آالت: بخش سه شامل تبعي علوم
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 القاعده ليع که را کتابش بندي تقسيم اساس است، داده ارائه علوم در را بندي تقسيم اين آملي که آن رغم به

 دو در را نفائس کتاب وي. است داده تغيير ظاهر به باشد، او نخست بندي تقسيم همان حسب بر بايستمي

 ار اوائل علوم ثاني در و آورده را اواخر علوم اول البته که اواخر علوم و اوائل علوم :است کرده ظيمتن بخش

 .است آورده

 است، بوده هم اسالم از پيش که است علومي اوائل، علوم

 .است آمده پديد اسالم از پس که است علومي اواخر، علوم

 تأملي ابلق نکته دارد، حکمي غير و حکمي علوم از او اصلي تعريف با ارتباطي چه بندي تقسيم اين که اين

 يا است، يکسان ازمنه و امکنه با نسبتشان که هستند حکمي علوم اوائل، علوم که است اين او فکر بسا. است

 حداقل و بوده اسالم از پس به مربوط که هستند علومي اواخر، علوم اما ندارد، اسالم از بعد و قبل عبارتي، به

 شده بسب دانش، رتبت عنوان به وي نظر از زمان، به بودن محدود قيد ترتيب بدين. دارند زماني يدق نوعي

 لومع اين از برخي ديني، لحاظ به است ممکن گرچه. شود سلب آن از حکمت يا علم اشرفيت عنوان تا است

 .دهد ترجيح آن بر را زماني

 نفائس در صوفيانه علم مفهوم

 علم معناي از کوچک گوشه يک فقط اين اما. است رفته بکار دانايي معناي به علم اسالمي، رايج ادبيات در

 شبين بر عميقا اما است، انگارانهساده نظر به اغلب، که دارد وجود ديگري هاي ديدگاه باره، اين در و است،

 اسالم هانج از مهمي بخش در تصوف غزالي، از پس از که آنجايي از. دارد تسلط علم باره در رايج هاي

 از ليک تصوير از جداي اينجا، در. گرفت صوفيانه رنگ علم، مفهوم جمله از مفاهيم، از بسياري شد، فراگير

 جزئي و ريز هايتحليل بود، حکمي و عقلي  يا و نقلي ـ حديثي نگرش با متفاوت که تصوف در علم مفهوم

 به. آمد يدپد شود، مي مربوط تربيتي و ناسيروانش مسائل با بيشتر که آنچنان آگاهي و علم مفهوم باره در

 اقبتمر نيز آن، سمت به حرکت و مطلق کمال مفهوم پايه بر علم از دروني و ذهني هاي تحليل ديگر، عبارت

 بسيار مسير، اين طي در آن اهميت و غفلت مفهوم نيز و دنيا به خاطر تعلق و اشتباه از پرهيز در هوشياري و

 .شد قبل از بيشتر

 .ستا داده اختصاص «فضيلت علم» و «فريضت علم» مفهوم شرح به کتابش سيم فن از را فصلي آملي

 چيست؟ نظر مورد علم مسلمه، و مسلم کل علي فريضة العلم طلب حديث پايه بر که است اين پرسش اولين

 يتترب و يمتعل و مطلق دانايي که ما امروزه رايج تصور خالف بر و شده داده مختلفي هاي پاسخ اينجا در
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 نظر. نبود دين علم جز چيزي علم، اين از مقصود کامال بلکه غالبا روزگار، آن در فهميم، مي آن از عمومي

 قول ينا وي.  «است اسالم مباني علم است فريضه مکلفان کافه بر آن طلب که علمي: »است چنين بر آملي

 حتي علم، تعريف در متصوفه که است طبيعي. داندمي متصوفه قدماي اکثر و( 111 م)مکي ابوطالب سخن را

 باديع و اخالقي سلوک بلکه آن مصطلح معناي به تعليم نه را آن به رسيدن راه اما کنند، مراد را دانايي اگر

 ايد،ب آنچه از مجهولي کن، علم تحصيل هم سال هزار اي بنده اگر حتي که است آن روش اين معناي. کنندمي

 .شد نخواهد مکشوف او بر

 «است اخالص علم ،[فريضه علم] علم آن که اندگفته بعضي: »علم از صوفيانه تعاريف اما

 از است اولي و اهم چيز، بچه اشتغال وقت هر در که آن دانستن يعني است، وقت علم اندگفته بعضي و»

 .«افعال و اقوال

 و ودب حق و بنده ميان که اليح دانستن يعني ،«است حال در که آن دانستن علم» اندگفته ديگر گروهي و»

 .«باشد مخصوص بدان که ادبي

 فساد و  صالح و خواطرند اعمال و احوال منشأ آنچه ميان تميز و است خواطر علم، گفتند ديگر جمعي و»

 «است آن به متعلق اعمال

 [8/31: نالفنو نفائس. ]«است اسالم مباني علم» همان فريضه علم که پسنددمي را نخست رأي خود نويسنده

 انشد از تقسيم، اين در. است جالب خود بنوبه هم آن که گيردمي صورت علم انواع در تقسيم نوعي ادامه در

 هک علمي و است دراست علم زاست،عمل که علمي. شود مي تقسيم وراثت علم و دراست علم بخش دو به

 :مؤلف تعبير به. است وراثت علم است، عمل محصول

 «نبنندد صورت عمل ندانند و نخوانند را آن تا که ستا علمي دراست علم»

 .«نيابند و ندانند را آن نکنند عمل دراست علم موجب به اول تا که است علمي وراثت علم»

 و تقواست و زهد معناي به عمل نگاه اين در. «آن نتيجه وراثت علم و بود عمل مقدمه دراست، علم بنابرين»

 .است آدمي روح در آن تجلي و «ايمان حقايق صور» گرفتن شکل اش نتيجه که است آن

 ورثه هک رسدمي علما به انبياء از که است علمي ميراثي شود،مي شناخته «ايماني علم ميراث» عنوان به آنچه

 و رضا و شکر و  صبر و توکل و زهد و توبه» که آن مظاهر و عمل همان يا تقوا و زهد با جز اين و. آنهايند

 معلو و انداعمال مقدمه اند،دراست علوم آن که اسالمي علوم» که آن نتيجه. آيدنمي بدست ست،ا...« و محبت
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 ميراث به واليت و نبوت حضرت از معنوي نسبت را متصوفه و رباني علماي و اندوراثت علوم آن که ايماني

 در آن از پس دهد، مي سوق عمل به را ما اوليه علم نگاه، اين در[. 39 ـ 8/31] «آن خالصه و لباب رسيده،

 آورده هم مؤلف که است روايت همين از مضموني که شود مي توليد ايثانويه علم که است عمل اين اثر

 همين. است دانسته نمي که کندمي علمي وارث را او خداوند کند، عمل داند مي آنچه به که کسي: که است

 از را حکمت هاي چشمه خداوند باشد، خدا يبرا خالص روز چهل کسي اگر که روايت اين مضمون طور

 و عمل روي تصوف در را دانش مفهوم اساس که است نگرشي همان اين. سازد مي جاري زبانش بر قلبش

 ريافتد و ديگر زاهدانه هاي دستورالعمل يوميه، عبادات بر عالوه نقطه، آن به رسيدن براي و کرده مبتني زهد

 .است کرده تعريف را بيشتر مقامات

 الحاتاصط اين از يکي. است توجه مورد مختلف زواياي از بلکه يابد،نمي خاتمه اينجا به تصوف در علم اما

 را حق شهود و قيام مر همم و قلوب عزايم و جوارح حرکات وقت در است دل ذکر علم» است، «قيام علم»

 ريضهف به قيام از مراقبت دانش نوعي. «منهي برخالف و بود به مأمور وفق بر عزيمت و حرکت آن تا خود بر

 .آينده به توجه بي و گذشته از پرهيز و است وقت

 ظاهره تسکنا و حرکات جميع در بنده که است آن متصوفه پيش قيام علم» :گويد قيام علم تعريف در مؤلف

 [.8/31. ]«داند خود رقيب را او افعال و اقوال و احوال کل در و بيند مطلع خود بر را حق باطنه، و

 «لد مالحظه دوام» از مراقبت براي است آگاهي نوعي معناي به که است «حال علم» صوفيانه، علم ديگر نوع

 .«هست خداوند و بنده بين که حال آن» «کميت و کيفيت» بر وقوف و

 امضغو از آن تفصيل و تميز و خواطر دانستن» نويسنده گفته به است آگاهي از ديگري نوع «خاطر علم»

. کندمي خطور آدمي دل بر که است چيزي آن خاطر، وي قول به يا آگاهي نوع اين از مقصود. «است علوم

 اسطهو بي غيب بطنان از سبحانه حق که است علمي» حقاني خاطر: است دسته چند بر کند،مي خطور آنچه

 خاطر. «دکن ترغيب مبرات و خيرات بر که است آن» ملکي خاطر. «کند قذف حضور و قرب اهل دل در

 کارهم بر که آن» شيطاني خاطر. «بود مقصور باطل دعاوي اظهار و عاجله حظوظ تقاضاي بر که آن» نفساني

 «کند دعوت مناهي و

 هم ديگر هايآگاهي اقسام و انواع بلکه شود، نمي جور و جمع سادگي اين به تصوف، در علم مفهوم دايره

 ادارک از است عبارت» متصوفه اصطالح در علم اين. کندمي اشاره «ضرورت علم» به مؤلف جمله از. هست

 طور همان. «مقام اين در نفس حبس و زمان معرفت و افعال و اقوال و سکنات و حرکات در نفس ماالبد حد
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 اين بر وقوف. است ضرورت قلب و روح براي سبحانه حق شهود است، ضروري نفس براي شرب و اکل که

 [.11 ـ 10/ 8. ]آورد بدست بايد که تاس ضروري آگاهي همين ضرورت،

 تابعتم جاي به و گردد مسلمان آدمي طبيعت ديو» وقتي که است صوفيانه آگاهي از ديگر نوعي «سعت علم»

 مقامي دهند، راه سعت فضاي به ضرورت، مضيق از را او که اينجاست «آيد پديد او در خدا مطاوعت هوا،

 به نرسيد از پيش مباد که اين است؛ الزم آگاهي و هوشياري نوعي ااينج در. خوانند سعت را آن متصوفه که

 علم» وي نظر به. اند لغزيده و رفته خطا به اينجا در نفر هزاران و رسيده نقطه آن به که کند تصور مقام،  آن

 [.18/ 8] «عزيز مقام او مقام و است عامض علمي سعت

 استار کشف حالت در حقيقت نور ظهور از» است عبارت که تصوف در است ديگري آگاهي «يقين علم»

 و ايمان نور باشد، حجاب وراي از اگر نور اين. «نقل و عقل داللت به نه ذوق و وجد و شهادت به بشريت

 علم ناي مختلف مراحل اليقين حق و اليقين عين اليقين، علم. است يقين نور گردد، مکشوف حجاب از اگر

 سمر اليقين حق در و معاين و مشاهد اليقين عين در و شود مبين و محقق و معلوم اليقين علم در. »هستند

 [.11 ـ 11/ 8. ]«شود بيننده ديده و شود ديده بييند و برخيزد معايَن و معايِن و مشاهَد و مشاهِد از دوئي

 اينک» المع نزد در معلوم که است آن شهادت علم  رسد، مي «لدني و غيب علم» به تا يابد مي ادامه ميسر اين

 آن اشد،ب کاين خود يا باشد کاين بعدا يا بوده، قبال اما نباشد، حاضر عالم نزد معلوم اگر اما باشد، «حاضر و

 طهالواس مع که است اين آن خفي نوعي که جلي، يا باشند خفي توانند مي دو هر اين. خوانندمي غيب علم را

 لهيا تعليم به تواند مي غيب علم انواع از برخي آملي، نظر به. موجودات اعيان حقائق معرفت مانند باشد،

 يا «فراست» يا «الهام» يا «مناجات» يا «وحي» به تواندمي اين. خوانند «لدني علم» را آن که شود انسان نصيب

 .باشد «رياضت» يا «جذب»

 و عقل به داياقت با که طوري به «شود کماالت محيط نفس،» شود مي سبب که است علم نوعي اينها همه

. ردک تواند اِخبار «ادوار آثار مخزونات و اسرار مکنونات از» ثاقب فکر و صايب رأي از استفاده با و حکمت

 عديب توضيحات در وي. بنددمي صورت «رمل احکام و نجوم داليل از» که رسد مي چيزي به او که اينجاست

 به او تعليم به را ديگري نشايد که آن نه» اما د،دانمي خدا ويژه را غيب علم خداوند گرچه که است آورده

 [.13 ـ 11/ 8. ]«شود «حاصل بيواسطه يا واسطه

 اساسا که شود مي آور ياد اينجا در وي. آنها غوامض از هم آن است صوفيانه علوم ديگر از «موازنه علم»

 يانم موازنه به آگاهي نه،مواز علم اما. تعلم و درست از نه است کشف و ذوق از گرفته نشأت «تصوف علوم»

 عالم» رددا فراواني هاي شباهت باال، عالم با است انسان که صغير عالم واقع در. است کبير عالم و صغير عالم
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 عالم و بدن ظاهر شهادت عالم. ترتيب همين به هم باقي و «او بدن همچو افالک است، انسان مثابه به بأسره

 .موازنه نوع يک اين. نددرياب بصريت به که انسان باطن غيب،

 دارد وجود باطني شريعت، ظاهر احکام از يک هر ازاي در و است حقيقت و شريعت ميان موازنه، ديگر نوع

 آن به پول هزينه با توان مي هم که است حج آن نمونه. آورد بدست قواعد، رعايت با را نتايج همان توان که

 دارد زيادي اهميت هم موازنه اين دانستن روي هر به. شتدا باطن در مشاعر به وقوف توان مي هم و رسيد

 [.51 ـ 13/ 8] است آورده بيشتري تفصيل با را بحث اين وي. است بحث مورد موازنه علم همان و

 

 [58 آذر 5 اسالمي، تمدن و فرهنگ تاريخ درس براي شده نوشته متن]
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 رازي زکرياي با رازي ابوحاتم مناظره در گرايي نقل و گرايي عقل تجربه

 جعفريان رسول: نويسنده

 1158/  05/  13: سايت روي انتشار تاريخ

 

 قضاياي باتاث و تحليل و تفسير در جانبه چند مباحثات ين،د حوزه در نظري کنکاشهاي ترين طوالني از يکي

 که ستا متدينين و ملحدين ميان مجادله آن نوع نخستين. رودمي بکار باره اين در که است روشهايي و ديني

 ينا تاريخ. شودمي مطرح شريعت و نبوت اثبات در بعد مرحله در و خدا، اثبات بويژه دين اصول حوزه در

 شتيانزرت با مباحثات نمونه. يابدمي ادامه مختلف مسيرهاي در بعدها اما گردد،مي باز قرآن خود به گفتگوها

 هک فلسفي الحاد نوعي صورت به اما است، موجود و آشکار دوم خصوص به و اول قرن همان از مسيحيان و

 .ورزدمي اراصر آسماني شرايع بطالن يعني نبوت، اصل انکار در خصوص به که آيدمي پديد است يونان ميراث

 باز لحدينم و متدينين ميان مباحثه به دين، نظري هاي حوزه در کنکاش به مربوط مباحث از بخشي بنابراين

 .است مانده برجاي هم آن علمي ميراث که گرددمي

 نيتر کهن از يکي اينجا، در. است مختلف هايجناح از متدين افراد خود ميان مباحثات، اين از ديگري نوع

 و شدندمي ظاهر مختلف هايصورت در کدام هر و بارها، که است گرايان عقل با گراياننقل ميان منازعات

 رايانگنقل که آن جز بود، مطرح نظري هاي بحث نيز اينجا در. پرداختندمي  ديني مقوالت باره در بحث به

 در ناي دانستند،مي دين اساس کننده يعضا را آنها به ورود نوع هر و نداشتند باور عقلي روشهاي به اساسا

 عالوه به و کرد استفاده دين فهم براي عقل ابزار از بايد که بودند باور اين بر ديندار گرايانعقل که بود حالي

 .برد بهره ابزار همين از ملحدين، برابر آن از دفاع براي

 واناييت سطح باره در و شده مطرح «يند در عقل کاربرد» باره در گفتگوهايي تا شدمي سبب مباحثات، اين

 مسائل از بسياري و معقوالت و خرافات حوزه نادرست، و درست مفهوم حقائق، به بردن پي هاي راه عقل،

 فتگوهاگ قبيل اين در اينها مانند و «معرفت» «تقليد» «نظر» مانند کلماتي کاربرد. شود مطرح مباحثي ديگر،

 .ندارد روشني انتظام موارد، از برخي در جز ها،بحث باغل که آن جز است، فراوان بسيار

 از کيي همواره باشند، داشته تعامل يکديگر با دو اين چگونه که اين و «عقل» و «ايمان» بحث ديگر، سوي از

 «عقلي» درک و دارد، ايماني جنبه ديني، مفاهيم از ايعمده بخش. است بوده دين حوزه هايبحث دشوارترين
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 توجيه را ممفاهي اين توانستند مي زحمت به ديندار گرايان عقل بنابرين. ناممکن بظاهر يا و است شوارد يا آنها

 .بود چوبين استدالليان پاي که بودند روبرو اتهام اين با معموال و کنند عقالني

 ياراخت رد را مسلماني جامعه «دانايي» از مهمي بخش دين که حيث اين از هم دين، باره در فلسفي گفتگوي

 اهنگ روي تواندمي( گرايي سنت يا) تقليد و گرايي عقل مباني طرح دليل به دين، منهاي هم و دارد، خود

 نظر قدرت باره در تجربه همين است، مهم ما براي بحث اين در آنچه. بگذارد تأثير مسلماني جامعه معرفتي

 اندازه چه تا ايماني جامعه دهد مي ننشا و آيد مي بدست گفتگوها اين دل از که است معرفت و بحث و

 .است بوده ديني قضاياي ترين عمومي اثبات براي عقلي و فکري مجادالت درگير

 ديني ارفمع و دين باره در ملحد فيلسوف يک با رازي ابوحاتم که است گفتگويي مباحثات، اين از اينمونه

 عقل يک با ملحد گراي عقل يک منظر از را رنظ و عقل اهميت تا کنيم مي مرور آن بر اينجا در ما و دارد

 رابوبک با نبرد به النبوه اعالم کتاب در 188 متوفاي و اسماعيلي برجسته دانشمند ابوحاتم. دريابيم متدين گراي

 و مستقل و خودبنياد عقل جانبدار که وي آراي نقد و نقل با و است رفته( 111م)  رازي زکرياي بن محمد

 و اثر ينا مقدمه در. کند اثبات را باشد ايمان و دين ميان تلفيق که نگرشي تا است هکرد تالش است، مطلق

 در که است نظيرىبى و نادر استثنائى، کتب آن از يکى النبوة اعالم کتاب: است آمده آن محتواي وصف در

 روبرو هم اب فمختل کامال بينى جهان دو با متضاد، بلکه متفاوت، بسيار فکرى نحله دو از فيلسوف، دو آن

 ديگر يک ادله ،کنندمى گفتگو غيره و فلسفى دينى، الطبيعى، بعد ما مختلف مباحث و مسائل درباره شوند،مى

 هآنگا و آورندمى عقلى براهين و ادله ديگر طرف دعاوى ابطال و خود مدعاى اثبات براى کنند،مى نقض را

 ان،تهر اعواني، غالمرضا تصحيح مقدمه، النبوه، اعالم] .خوانندمى فرا داورى و قضاوت به را منصف خواننده

 [.5 ص 1111

 را لسفيف بحث يک شرايط که دارد قرار فيلسوف اسماعيلي يک ماجرا طرف يک که باشيم داشته توجه بايد

. پردازدب است ايماني معارف آن از مهمي بخش که آييني يعني دين از دفاع به عقل، ابزار با دارد بنا و داند مي

 نچهآ و ايماني مفاهيم با روي هيچ به و است صرف گرايعقل که است ملحد فيلسوف يک ديگر، طرف در

 مدعي و ازب گراييعقل ادعاي براي فيلسوف دست مباحثات، قبيل اين در. ندارد اي ميانه داند،مي تقليد را آن

 هم را او راه سر بر موجود هاي وديتمحد تا کند تالش بايد ابوحاتم مقابل، در و است؛ نامحدود آزادانديشي

 .دهد نشان

 اربسي بحث طرف دو ميان فاصله که اين دليل به آن مختلف هاي بخش در و جذاب کتاب اين هاي بحث

 ايمکرده ارائه اينجا در ما را آنچه اما است، جالب هستند بحث در عقلي روشهاي به معتقد دو هر اما زياد



1674 

 

 هارمچ قرن در را عقلي مباحث حوزه در بحث جسارت و توانايي و حوزه اندبتو که است آن از کوتاهي بخش

 .دهد نشان هجري

 اين با ملحد فيلسوف يک با را خود گفتگوي حکايت النبوه، اعالم کتاب اول بخش دوم فصل در ابوحاتم

 :است گفته او به که کندمي آغاز پرسش

 دارد توافق آنها با آيا دارد؟ نسبتي چه رسيده، قديم لسوفانفي از آنچه با گانه، پنج هاي قديم باره در تو باور

 به ار حق من اما دارند، مختلفي آراي باره اين در گذشته، فالسفه که  گويدمي ملحد فيلسوف. تخالف يا

 .امآورده بدست رود،نمي آن درز الي مو که صورتي

 آنها آنچه که کني مي تصور تو و برسند، حق به اندنتوانسته اجتهاد و فطانت، آنان با آنها چطور: گويد ابوحاتم

 مکنم چگونه. هستي آنان پيرو تو و هستند تو امامان آنان که حالي در اي،کرده درک اند،نيافته دست بدان

 افتد؟ پيش خود امام از مأموم است

 تنها هن رد،ک فلسفه در تأمل و «نظر» صرف را خود همت تمام جديدي فيلسوف وقتي: گويد ملحد فيلسوف

 به. اندنرسيده آن به آنان که يافت درخواهد نيز اي تازه چيزهاي بلکه شد، خواهد آگاه اندگفته قدما آنچه از

 [11 ص النبوه، اعالم. ]يابد فزوني معرفت تا شودمي سبب «اجتهاد» و «نظر» و «بحث» وي گفته

 تقويت و گمراهي و شر جز چيزي باشيد، داشته نآنا با مخالف آرايي تو که اين: گفتم وي به گويد، ابوحاتم

 ايفايده هچ بينجامد، گذشته آراء با تناقض و اختالف بر مداوم طور به که اجتهاد و نظر گونه اين. نيست باطل

 اينتيجه ايرويه چنين دارد؟ ثمري چه کند، نقض را پيشين رأي و بيايد ايتازه رأي روز هر که اين دارد؟

 بر پيشينيان با مخالفت به امروز تو که طور همان. ندارد باطل انتظام و حق رفتن بين از و فساد رواج جز

 .خيزدمي بر تو با مخالفت به ديگري هم، امروز فرداي خيزي،مي

 و رنظ که افراد اين همه که اين براي نيست، ضالل يا و باطل ايرويه چنين دهد،مي پاسخ ملحد فيلسوف

. تاس حق راه کردن طي حال در نشيند،مي تأمل به و ورزدمي اجتهاد که کسي. هستند تهدمج دارند، نو اجتهاد

 «لسفيف نظر» که کسي هر. شودمي آن در خلوص و جهان اين کدورت رفتن بين از سبب فلسفي، تأمل نوع هر

 اندکي اند،کرده دنابو را خود که مردم عوام اگر. زندمي کنار خويش نفس از را کدورت اين اندک، لو و داشت،

 .کردندمي زايل خويش نفس از را کدورت اين اندک، مقدار به حتي نشستند،مي نظر و بحث به

 عفض نقطه را آن و گذاشته افراطي نظر و اجتهاد از ناشي پياپي نظرهاياختالف روي انگشت که ابوحاتم

 به رسيدن ه،فلسف در کردن نظر که نبودي باور اين بر گفتي که چنان آيا: گويد ملحد فيلسوف به داند،مي مهم
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 که گفتي ديگر سوي از اما: دهدمي ادامه ابوحاتم و آري، که کندمي تأييد او است؟ باطل از خروج و حق

 از سيک هر و دارند مختلفي آراي فالسفه، که چرا شود،مي منجر پياپي نظرهاي اختالف به «فلسفه در نظر»

 و انهروز صورت به هالکت تقويت جز فلسفه، در نظر ترتيب، بدين. است قبلي رأي خالف رأيش آنان،

 .ندارد اينتيجه باطل بر افزون

 پردازد،يم اجتهاد و نظر به که کسي زيرا دانم،نمي گمراهي و باطل را، رأي تغيير اين من: گويد ملحد فيلسوف

 ظرن و بحث با جز را خويش فايص نفس، که چرا نرسد، برسد، بايد آنچه نهايت به اگر حتي است، محق

 [.18 ص النبوه، اعالم. ]آوردنمي بدست

 نيست طبيعي اين نظر، و بحث و عقل به باورش رغم به متدين، فيلسوف يک براي حتي که باشيم داشته توجه

 مداومي، غييرت چنين. باشد فلسفي مهم مقوالت و هستي معرفت در فراوان تغييرات با همراه فلسفه، مسير که

 اب حتي هم معتزله که بدانيم جالب حال اين با. نيست قبول قابل دارد، همراه را ايمان و عقل که ذهني در

 در آنان آنچه همه گردآوري که شدند آراء اختالف گرفتار چندان و چنان اما بودند، متدين که آن وجود

 را فکري و عقلي نخبه جمع يک ندبتوا شايد رويه، اين. است دشوار بسيار اند،گفته عقلي مختلف هايحوزه

 را هنخب جامعه همان است ممکن حتي. نيست قبولي قابل ويژگي ايماني جامعه يک براي دارد، نگاه راضي

 .کند ترديد و ناباوري گرفتار هم

 «انبياء شريعت به معتقد» هم و دارد «فلسفه در نظر» هم که کسي باره در: پرسدمي ملحد فيلسوف از ابوحاتم

 بخشد؟مي جال و صفا خويش، نفس به نيز او نگاه، اين با آيا گويي؟مي چه تاس

 تقليد  هلج بر و دارد، باور خرافات اين به کسي چگونه گويد،مي و آشوبدمي بر اينجا در ملحد فيلسوف اين

 باشد؟ فلسفه در نظر مدعي تواندمي ورزد،مي اصرار

 و باشد هنداشت تبحري آن در اگر حتي کند، نظر فلسفه در کسي ره بود مدعي که تو: گويدمي او به ابوحاتم

 يابد؟مي نفس صفاي بنگريد، اندک مقدار به

 مسائل قيبا در و کند، فلسفه در نظر اندکي که کسي شماها، جمع در: گويد ابوحاتم و گفتم بله: گويد ملحد

 تقليدي هچ است، اين از باالتر خرافه کدام نيست؟ تقليد اين نام آيا کند، شما سلف از تقليد آنها عمده بلکه

 سايه در هک است چيزي اين است؟ نفسي تصفيه چه اين است؟ بزرگتر اين از جهل کدام است، بيشتر اين از

 ميان اختالف و تقليد و باوري خرافه و جهالت روشن مصداق و آمده، پديد الحاد به ورود و شريعت انکار

 .است مردمان
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 [11 النبوه، اعالم. ]شد ساکت بايد رسيد اينجا به که بحث يد،گو ملحد اينجا در

 و بحث» از بحث به 11 ص در باز اما دارد، ملحد اين با مکان و زمان باره در ديگري بحثهاي موقتا ابوحاتم

 .گرددمي باز «نظر

 نظر و گرفته خود رؤساي از تقليد روي از را خود دين انبياء، شريعت اهل مردمان: گويدمي ملحد فيلسوف

 هتوصي که اند کرده نقل اخباري خود رؤساي از اينها. اندکرده نهي آن از و گذاشته کنار اصول از را بحث و

 سالفا از اينها. بود خواهد کافر باشد، اخبار مخالف کس هر است، شده گفته و کرده ديانت در «نظر» ترک به

 روزگار کند، عرضه قياس بر را دينش کسي هر است، رکف دين، در مراء و جدل که اندکرده روايت خويش

 هر عمق،ت از پرهيز باد شما بر. کنيد تفکر خدا خلق در و نکنيد، خدا در تفکر. بود خواهد اشتباه در هميشه

 .روايات اين مانند و يافت هالکت کرد، تعمق که پيشينيان از کس

 ودخ دعواي صحت بر دليلي افراد، اين از اگر: دگوي است، داده قرار هدف را گرايان نقل که ملحد فيلسوف

 صورت بدترين به و کرده دفن را حق روي، هر به و دانندمي هدر را او خون و آشوبندمي بر کنيد، طلب

 [.11 ص النبوه، اعالم. ]کنند مي کتمان

 د،دارن خويش هبمذ به ايام مرور به اينها که است انسي از ناشي رفتار اين که دهدمي ادامه ملحد فيلسوف

 دثناح عنوان به خرافات و اکاذيب اند، کرده دلخوش دارند ايشان مجالس صدرنشينان که بلندي هايريش به

 و ختيارا در ديگري و است جبر در يکي که رواياتي و کنند، مي روايت متناقض اخبار و گويند بهمان و فالن

 .کنندمي عرضه تشبيه، در برخي

 با سپس و مکني طوالني آنها نقل با را کتاب نبايد ما و گويد ملحد اين که است مطالبي ااينه که گويد ابوحاتم

 .پردازدمي گويي پاسخ به ملحد فيلسوف آن مطالب بند بند آوردن

 اين خود: گويدمي اند،گرفته خود رؤساي از تقليد به را دين دار، شريعت مردمان که اين باره در جمله از

 آن عمق هب عقولشان آنچه در دهندمي اجازه آنان به و دارند باور پيروانشان براي تقليد به نيز فلسفه، مدعيان

 در ت؟نيس تقليد اصل در دادن رخصت معناي به تقليد مقدار همين آيا. کنند رؤسايشان از تقليد رسد،نمي

 ت؟نيس روا مداران شريعت براي اما رواست، تقليد آنان پيروان براي چطور صورت، اين

 ودشمقص که «عدل و حق اهل» که است اين اصلي و حلي پاسخ ابوحاتم، نظر به اما و است، نقضي جواب اين

 متاما و نبوت و توحيد اصول، از مقصودشان و دهندنمي اجازه را اصول در تقليد است، متدين گرايان عقل

 بر ابوحاتم،. است جايز «عادل عالم ماما» از تقليد اينها، اثبات از پس اما. نيست روا آنها در تقليد که است



1677 

 

 اگر ينبنابر برسد، علم و دانايي نهايت به تواندنمي بشري هيچ که اين و دارد تأکيد بشر دانش محدوديت

 طاقماالي تکليف نوعي اين بروند، نهايت تا خودشان چيزي هر در که باشند موظف مردم و نباشد، تقليد

 [11 ص النبوه، اعالم. ]است

 گرچه نيست، درست هستند، «نظر و بحث» با مخالف مداران شريعت همه که ادعا اين گويد مي تمابوحا

 اما د،ندارن باور آن درستي به و هستند نظر و بحث منکر خود، ضعف دليل به ملل، اهل از ضعفاي از برخي

 هک آنجا دريافت، توانمي قرآن به مراجعه با را اين. دهد نسبت دين اهالي همه به را اين تواند نمي ملحد اين

 کرده دعوت «نظر» به را يهوديان يا کند،مي دعوت آن احسن انتخاب و مختلف اقوال شنيدن به را مردم

 .هست تساوي به شما و ما ميان که بينديشيد ايکلمه به که گويدمي

 از گرايان عقل مرام، دهد، نشان تا آورده را دارد «بحث و نظر» به امر که آياتي از ديگري هاينمونه ابوحاتم

 دخو استدالل مبناي را قوم ضعفاي روش نبايد ملحد، اين بنابرين است، درست روش همان شريعت، اهل

 [.11 ـ 19 النبوه، اعالم. ]دهد قرار

 اب است، کفر دين در جدال که دارند حديث شرايع، اهل که بود آورده فيلسوف ملحد اين را آنچه ابوحاتم،

 هب بحث در کساني که داندمي مواردي بر حمل احسن، غير و احسن جدل به آن تقسيم و ل،جد معناي شرح

 قرآن. باشد عدل و انصاف روي از نظر و بحث جدل، از مقصود که آن نه خيزند،مي بر منازعه و مخاصمه

 موعظه» از قرآن که چنان است، بهترين و احسن که آنچه به مگر نکنيد مجادله کتاب اهل با که دارد تصريح

 [.13 ص النبوه، اعالم. ]است کرده دفاع «احسن مجادله» و «حسنه

 باور ناي بر اما کند،مي دفاع «کنيد او مخلوقات باره در تفکر نکنيد، خدا باره در تفکر» حديث از ابوحاتم

 رايب نيست، خدا به محيط حواس، که است پايه اين بر بلکه نکرده، رد را «نظر» اصل حديث اين که است

. است شده خداوند مخلوقات باره در تفکر به توصيه عکس، به اما است، شده خدا باره در تفکر از نهي همين

 بوه،الن اعالم. ]کند مي نقل خود مويد عنوان به دارد، زمين و آسمان در تفکر به توصيه که را آيه چندين وي

 تبرداش ملحد اين که آنچنان نه است الهي تذا در تفکر شده، نهي آن از آنچه ترتيب، بدين[. 15 ـ 11 ص

 .استدالل و تفکر و نظر و بحث اصل کرده،

 ماعتج اين آنچه که اين و کرده استناد اختيار و جبر باره در دين اهالي روايات اختالف به ملحد، فيلسوف

 آن و دارند، وربا عدل و حق اهل آنچه که دهد نشان کوشدمي ابوحاتم. است تناقض و اختالف از پر دارند،

 سته آن نفي در احاديثي و قدر اثبات در احاديثي پذيردمي وي. است درست همان است، اختيار به عقيده

 .است رأي اين طرف دو از يک هر در بحث زاويه خاطر به تعارض اين و است درست هم هر و
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 و قدر نفي که را درست اهر «رسول آل از صادقين» از پيروي با «عدل و حق اهل» وي نظر به روي، هر به

 [.18 ص النبوه، اعالم. ]است آورده( ع) صادق امام از هم روايتي سپس. اندکرده انتخاب را است جبر

 کند،ن تفکر آن باره در کسي که خواهدمي دين اهالي از و خواندمي الهي سرّ را قدر که روايتي ابوحاتم، نظر به

 قع،وا در. شوندمي گمراه آن به ورود با بسياري و است دشوار ياربس قدر از بحث که داندمي اين دليل به

 .است( ص) رسول آل از صادقين هما يا امام سخن از پيروي به تنها معرکه، اين از نجات

 هک شده روايت اين و کنندمي دين در تعمق از نهي دين اهالي که بود اين فيلسوف ملحد اين ديگر سخن

 نيست «رنظ» معنا به اينجا در تعمق که است باور اين بر ابوحاتم. شدند هالک قتعم خاطر به شما پيشينيان

 تعمق دين در زياد که کسي. است اعتدال و قصد از پيروي و افراط و غلو از نهي معناي به تعمق، از نهي بلکه

 مي رجخوا که گونه آن درست دهد،مي تکليف مردم براي خداوند از بيش که است مجتهدي همان کند،مي

 [.11 ص النبوه، اعالم. ]کنند

 که چنان. است تعمق همان آنها از يکي و است گونه چهار غلو که( ع) علي امام از است روايتي وي مستند

 احذروا و التّعمق ذروا و فاقصدوا کثير، من  قليل أنتم: »گفت شيعيان به که است شده نقل هم حميري سيد از

 خارج دين از که اين از کنيد دوري تعمق از و کنيد روي ميانه هستيد، اکثريت نميا در اقليتي شما.« تمرقوا ان

 .نماييد پرهيز شويد،

 به وير افراط به که است نصارا رفتار همان ، روايات در تعمق کاربرد عبارتي به يا تعمق از ديگر اينمونه

 ملحد، فيلسوف اين ابوحاتم، نظر به. است دين در شده نهي تعمق همان از نوعي اين. اندآورده رهبانيت

. است هدرنيافت «شدند هالک تعمق خاطر به پيشينيان» فرمود که هم را خبر آن لذا و درنيافته را تعمق معناي

 [.11 ـ 19 ص النبوه، اعالم]

 يک اسخپ قرآن، آيات به استناد با که کنند اشکال ما به کساني شايد گويد،مي بحث اين پايان در ابوحاتم

 بود اين هدف گويدمي پاسخ در ابوحاتم. است نادرست استدالل نظر نقطه از چيزي چنين و ايمداده را دملح

 دليل يک عنوان به قرآن از خواستيم که آن نه چيست اخبار اين درست معناي که دهيم نشان محلد اين به تا

 .کنيم استفاده

  

 [1158 آذر 11 در تمدن و فرهنگ درس براي شده نوشته متن]
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 ش 0110 تيرماه از عمره سفر گزارش

 جعفريان رسول: نويسنده

 1158/  05/  80: سايت روي انتشار تاريخ

 

 کردم فکر. افتاد 11 سال عمره سفرنامه به نگاهم. کردم مي مرور را پيش هاي سال هاي يادداشت: خالصه

 مانند اي هزينه ها نوشته قبيل اين گذاشتن که شکر را خدا. بيايد هم ديگران کار به آن مطالب از برخي شايد

 !کرد هزينه آن براي بايد که دارد خاصيتي چه آنها انتشار که باشد اين ناراحت آدم که ندارد چاپ

 1111/ 1/  81  هجمع

 شهر وارد اندي و ساعت سه از پس و شديم منوره مدينة عازم سعودي پرواز با شب نيمه از بعد 8 ساعت

 اين ديگر گيتاز. رويمنمي جده به و آييممي مدينه به مستقيم که است باري نخستين اين. شديم( ص) پيامبر

 ت،بعث جعفر، ام بجز که هستيم نفره شش کاروان يک مرتبه اين ما واقع در. ماست با هابچه همراهي سفر

 .هستند ما با  هم باقر محمد و سجاد جعفر،

 همان هک بودند شائق اياندازه به هابچه گرفتيم، اتاق مودّه هتل يعني فندق در و شديم وارد مدينه به وقتي

 نخوابيده را شب که اهبچه. بود شده تمام جماعت نماز که حالي در شديم،( ص) النبي مسجد عازم لحظه

 نخورد از پس و برگشتيم هتل به آن از پس. کردند زيارت و ماندند بقيع و مسجد در 9/1 ساعت تا بودند،

 .خوابيديم ظهر تا صبحانه

 عدب. کنند ختم را قرآن شاءاهللان تا هستند مصمم هابچه و خوانديم مسجد در جماعت به را شب و ظهر نماز

 سعودي ريال هشت حدود با ساعت دو قريب از پس و گشتيم هاهتل اطراف رهايبازا در ساعتي شام از

 فهميديممي بايد و بود اول بار خوب. بوديم شده روبرو هابچه استهزاي با حق به. برگشتيم هتل به! خريد

 و ارنه و نماز وقت در آسانسورها وضعيت مشکل مهمترين است طبقه سيزده که مودّه هتل در هستيم، کجا

 .است محشر واقعاً که است شام

 روز عصر ،بيايم اتاق به و کنم طي پياده را طبقه پانزده بفرماييد يا طبقه دوازده شدم مجبور 88 شنبه روز ظهر

 يمتق به را مغرب چاپ االکاديميه مجله دوره يک و زدم دارالعلوم کتابفروشي به سري پنج ساعت شنبه
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 قرن تأليف که خريدم فرقه سبعين و ثالث عقايد عنوان تحت هم دجدي کتاب جلد دو. خريدم ريال هفتصد

 .باشم داشته آن به مروري بايد و است ششم

 الماالسحجة آقاي با آن مسئوليت و دارد قرار آنجا در رهبري بعثة که رفتم اول طبقه به 88/1/11 شنبه عصر

 روانکا با که هم بهشتي احمد کترد آقاي. است آمده قريشي آقاي جاي است سالي سه دو که است رضواني

 .بودند آنجا آمده، ما کاروان يعني کوثر

. برگشتيم ربع و 1 ساعت و شديم مشرف حرم به بعد. خريدم سجاد براي عربي پيراهن يک نماز از پيش

 بعد شب گذاشت قرار و بود ما با صحبت به عالقمند خيلي که ديديم را احساء منطقه شيعة يک هم امشب

 لفمخت مقاالت. کردم مرور است مغرب چاپ که را مجلداالکاديميه شماره هفده. ببينيم را يکديگر جاهمان هم

 ريخريدا است جلد دو که را فرقه السبعين و ثالث عقائد کتاب همچنين. دارد اجتماعي و تاريخي فکري

 از خيبر نام مثالً. دارد ايحاشيه فوائد رسدمي نظر به. مذاهب و فرق دربارة ششم قرن از است کتابي. کردم

 فعال آنجا در هااسماعيلي زمان آن و شده نوشته يمن در کتاب. است جالب که آورده را باطنيه هايکتاب

 براي هابچه شب. است فراواني مزخرفات حاوي و ضعيف شناسي فرقه لحاظ به کتاب مجموعاً. اندبوده

 هر شگفتم، در بچه اين از. است کامپيوتري بازي که دندخري باقر براي استيشنپلي يک و رفتند بيرون خريد

 که مه سجاد. نمايدمي بچه کند،مي بودن بچه هوس وقتي و نمايدمي بزرگ باشد، بزرگ است الزم که وقتي

 حرم در را ما هک صبح تا نبود او از هم خبري که بود رفته بقيع به يک ساعت يکشنبه شب. است سمج قدري

 يديمد برسيم، نماز به که رفتيم سرعت با. بود شب نماز اذان که شديم بيدار اول اذان ايصد با هم ما. ديد

 .ايمرفته زود فهميديم تازه. است خلوت خيلي

 خوانديم تزيار بعد. شد خوانده ايروضه( ع) ائمه قبور کنار. شديم مشرف بقيع به نماز از بعد شنبهيک صبح

 هتل به سپس. مرفتي بقيع انتهاي در اسد بنت فاطمه قبر نزديک تا و يمخواند ساعتي و زديم گشتي بقيع در و

 از هک ساعتي سه تمام در. است جالب واقعاً هابچه براي سفر اين. خوابيديم خورده را صبحانه. برگشتيم

 زيارات و نقرآ خواندن به رغبت با و نداشتند خستگي احساس بوديم، بيرون ربع و شش تا ربع و سه ساعت

 ند،کمي اذيت را وي گاهي وي دماغ خون متأسفانه. رودمي بيرون مادرش با معموالً بعثت. کردندمي تشرک

 .شدند بهتر قدري و رفتند دکتر امروز سجاد و بعثت. رودمي پيش معمول طبق هابرنامه اما

 شيخ از تا شديم مطار شارع راهي عمره ايام در مکه بعثه مسئول نواب آقاي همراه 11 تير 81 يکشنبه عصر

 سپس و کرديم گردش وي باغ در جاهمان ساعت نصف. نبود األسفمع که کنيم ديدن کعکي عبدالرحمن

 گز يک با راههم که بودم آورده برايش ناياب جديد کتاب يک. رفتيم قبا سمت به کتبي انس سيد ديدار براي



1681 

 

 قبا دمسج در مسير در آن از بعد و رديمک گفتگو ساعتي. دادم او به التحريف دعاوي و القرآن کتاب يک و

 آورده اصفهان از را کارواني هم منتظرالقائم دکتر آقاي سفر اين در. برگشتيم و خوانديم را عشا و مغرب نماز

 اندآماده هتل برابر که هايماشين با عصري هم هابچه. شد حاصل ديداري موده هتل در عصر امروز که است

. برگشتند ريال 59 خريد با تنها و رفتند بدر فروشگاه به ساعتي ببرند، لباس هايهفرشگا به را مسافرين تا

 آمده اعالم فهرست در من اسم جا دو. ديدم انس سيد آقاي منزل در را المکرمه مکه عن الف ما معجم کتاب

 از تيفهرس آن در و فرستادم هادي دکتر براي قاضي آقاي توسط قبل سال چند که ايمقاله است جالب. بود

 انايش مبارک اسم به هم معجم اين در و شده چاپ العرب مجله در ايشان نام به بود آمده فارسي هايسفرنامه

 دو .شنويممي الجزيره شبکه از را ايران اخبار برخي هم اينجا در. است شده چاپ که بود اين مهم. است آمده

 .دارد هم باراخ که شودمي پخش اينجا در هم ايران تلويزيون کانال

 همه تقريباً. کرديم حرکت مسجد طرف به که بود 1 حدود و شديم بيدار 1 به ربع يک 81/1/11 دوشنبه صبح

 رآنق نماز از پس. خوانندمي تکتک بقيه اما خوانيممي هم با باقر و من. خوانندمي قرآن جزء دو روزي هابچه

 برئيلج باب از رفته، مسجد بيرون آنجا از و خوانديم نماز رکعت دو رفته تهجد محراب پشت سپس. خوانديم

 بقيع باالي به نيز زنها امروز. رفتيم بقيع به آنجا از خوانده اينامه زيارت( ص) پيغمبر قبر پشت. شديم خارج

 بقيع لداخ لذا و آيندنمي بقيع داخل زنها اما. بود شلوغ خيلي فوقاني قسمت و بودند آمده هاپنجره پشت تا

 بکند سؤال کسي اگر اما ندارند کاري عادي صورت به و اند،ايستاده مردم باالي همچنان. است خلوت

 يک فقط که اين و. باشد درست قبور اين محل نيست معلوم که اين مانند دهند،مي پاليي و پرت هايجواب

 پنج و 1 ساعت. خوانيممي را هانامهزيارت و زنيممي بقيع در دوري معمول طبق ما. برويد و بدهيد سالم

 به دمتخ که افراد از يکي رستوران در. پرداختيم استراحت به صبحانه خوردن از پس و آمديم بيرون دقيقه

 سر مسجد دچن به و برده نشينشيعه محل به را  بنده ماشين يک با قبل سال چندين که گفت کند،مي زائرين

 سعودي اوقاف نظر تحت بايد که باشد مسجد جايي اگر چون است، خانه اينجا، در مسجد از مقصود. زديم

 خداحافظي ديدندمي را او روز هر روز، چند اين که سعودي شيعه يک با مسجد در امروز هابچه. درآيد

 هايوانکار امشب از گويا. کردمي عالقه اظهار بسيار و بود نفت شرکت کارمند و شرقيه منطقه از وي. کردند

 .است شده شروع که است سالي چند کار اين. شوندمي نهمدي وارد دانشجويي

 يدند براي هستيم رفيق او با است سالي سه دو که الحسني کتبي انس سيد همراه 9/3 ساعت دوشنبه صبح

 آن از خبري هم ايشان. بودم ديده را آنجا قبل سال چندين من. شديم قربان محله عازم شمس رد مسجد

 قبا سمت از وقتي. بود اتفاقي هم آن کردن پيدا تقريباً و کردم پيدا قربان محل در را شمس رد مسجد. نداشت

 يا مترکيلو يک قدر به. است آسفالته جاده يک آب، کانال کنار در راست دست چهارراه اولين آييممي حرم به
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 هک آن پشت سمت در هم در يک و است ديواري چهار يک که رسيممي شمس رد مسجد به برويم که کمتر

 کي آن داخل. رفتم ديوار روي. است شده بسته آن به قفلي و زنجير و دارد وجود هاست،ساختمان طرف به

 گفت و ودب آنجا در شيعه فرد يک. است قبرستان هم ديگر سمت يک شده، تخريب که بوده ساختمان قسمت

 بوده ساله بيست که حالي در خوانده نماز مسجد اين در خودش که کرد اظهار وي. دارد سال پنج و چهل که

. امهرفت زندان بار چندين من خود و شد سياسي مسأله يک شيعه ايران، انقالب از بعد که گفت وي. است

 قرار آن شمال مسير در قبا مسجد متري 800 فاصله در که مسجد اين. گرفتم شمس رد مسجد از عکس چند

 من حتي. اندکرده گزارش شمس يا شمس رد مسجد از نويسان سفرنامه که است مسجدي همان دقيقاً دارد،

 .است مشخص آن در قبا مسجد هايمناره سر که انداختم آن از تصويري

 کسي استر دست هجرت مسير در توبه، مسجد. آمديم مسيرالبحره پشت به التوبه مسجد يافتن براي آنجا از

 عبدالحميد مزرعه از قبل مزرعه يک اخلد در مسجد که اندنوشته. رودمي قبا سمت به مسير آن از که است

 ماييراهن را ما که کسي. نيافتيم را مسجد اما رفتيم، هم هامزرعه از يکي داخل به انس سيد همراه. است عباس

 شخص همان. است شده ويران اکنون اما بود، مسجدي اينجا قبالً گفت و برد بزرگي زمين يک سمت به کرده،

 که است قبا شارع همان در قبا مسجد روبروي ايکوچه. برد مصبح مسجد يا الصبح مسجد نزديک به را ما

 نيم و ترم يک تا متر يک ارتفاع با ديواري چهار يک. رسدمي عباس عبدالحميد مزرعه پشت همان به انتهايش

 از پس. خواندم تحيت نماز رکعت دو آنجا در. بود پهن آنجا در مندرس فرش چند و داشت هم محرابي که

 کنار در. بود بدتر بسيار بودم ديده 39 سال که وضعي از. رفتيم فسح مسجد به رفته باالتر. رفتيم احد به نآ

 سر يک جاي رود،مي باال که کسي راستِ سمت همان آنجا متري 80. داشت قرار گوسفند آغل يک هم آن

 جايي در را مطلب اين لحا به تا من. است( ص) پيغمبر سر جاي اين گفت انس سيد. بود درآمد کوه در

 مسجد به هابچه همراه. برگشتم هتل به 5 ساعت. است اسفناک فسح مسجد وضع ديدن واقعاً. امنخوانده

 يک هب بعد. گفتم برايشان آن از شرحي مسجد کنار. زدم آشنايان از يکي داروخانة به سري. رفتيم مباهله

 پس. فتيمر حرم سمت به نماز براي. کرديم ظاهر ودمب گرفته صبح که هاييعکس و رفتيم عکاسي البراتوار

 براي صرع تا کنيم استراحت آمديم خورده بود قيمه که را ناهار ظهر. برگشتيم و خوانديم قرآن دقايقي نماز از

 و آمد ناهار از بعد 8 ساعت رفته حرم به که 1 ساعت صبح از هم خانم سرکار. شويم عازم دوره زيارت

 .بود کرده خريد هم قدري

 شدم وادار امروز اما نباشم، کاروان روحاني تا کردم تالش امسال من. رفتيم دوره زيارت براي 1 ساعت عصر

 مساجد لمح در. قبا بعد و سبعه مساجد سپس قبلتَين، مسجد بعد احد ابتدا. کنم صحبت اماکن تمام در تا

 مسجد يک در را آنها است ممکن اما است، باقي فتح مسجد فعالً اند،کرده ريزيپي را بزرگ مسجد يک سبعه
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. آمديم و خوانديم قبا در را عشا و مغرب نماز. کرد صبر بايد. است قوي آن احتمال که دهند جاي بزرگ

 تازه داغم باز. آورد را مکه عن الف ما معجم کتاب از آينسخه و آمد داشتيم، قرار انس سيد با 9/5 ساعت

 مطمئن که شده چاپ هادي دکتر آقاي عزيزم دوست نام به سر جا همه لعربا مجله در بنده مقاله چون شد،

 لفنيت. کرديم صحبت قدري. القديمه الفارسية الرحالت ادب عنوان تحت هم آن است، بوده ناخواسته هستم

 فتارر از. کرد خواهيم بازديد آنجا از فردا شاءاهللان که پرسيد توبه مسجد محل به راجع و زد عبدالغني به هم

 دودمح قدري يک دوشنبه عصر برنامة خاطر به. رودمي پيش خوب سفر برنامة مجموعاً. هستم راضي هابچه

 .کندمي ايجاد مشکل اين االسفمع و شدم شناخته کاروان در چون ام،شده

 نيم ازب. خوانديم را نماز شد، نماز بعد خوانديم، قرآن قدري. رفتيم حرم به 1 ساعت 89/1/11 شنبهسه صبح

( ص) خدا لرسو زيارت خواستيممي آن از قبل. رفتيم بقيع سوي به آمده بيرون سپس. خوانديم قرآن ساعتي

. هستند فيلم و عکس گرفتن دنبال خيلي هاايراني. خوانديم زيارت بقيع در. نخوانيد اينجا گفت که بخوانيم را

 هر به .بگيرم فيلم من تا نکن حرکت گويدمي او به آمده باقر محمد سر پشت ايراني يک ديديم لحظه يک

 يکي ياهفته گويا. بود خوشمزه خيلي که داشتيم عدسي صبح امروز. آمديم بيرون زده بقيع در دوري حال،

 .ستا شده عصباني باز که چيست علتش نفهميدم. بود هم عصباني ضمن در. نخورد سجاد. دهندمي بار دو

 .برديم همراه هم را هابچه چون. رفتيم فروشگاه يک سمت به تدااب. آمد انس سيد آقاي صبح 10 ساعت

 اول رحلهم در. رفتيم قبا سمت به گذاشته آنجا را آنها. داشت هديه لوازم و داشت نام «تشکيالتي» فروشگاه

 ناختهش االثار منطقه عنوان به و بودند کشيده آن دور فلزي ايشبکه که کرديم ديدن اشرف بن کعب اُطُم از

 زا بخشي فقط که متر هزار سه دو شايد است کوچک قلعه يک. برويم آن درون به که داشت راه. بود دهش

 رنظ به آن، کنار کشاورزي زمين از آن ارتفاع به توجه با. است مانده هااتاق برخي ديوار و اطراف هاديواره

 و شده هساخت سنگ از بنا. است يزيرزمين آن طبقه دو يا يک احتمال به و بود، طبقه چند بناي يک رسدمي

 .است مانده باقي نيمه نصفه صورت به آن برج دو

 کنارش. دمکر معرفي سلمان باغ و نام همين با آن از کتاب در هم قبالً که رفتيم فُقير مسجد سراغ به آن از بعد

 عنوان به هم آن مانده، آب چاه يک با آن از ايخرابه که مسجدي و شده ساخته( ع) علي بن الحسين مدرسه

 تاريخي اماکن و آثار بخش اخيرا که رسدمي نظر به ترتيب بدين است شده محصور فلزي شبکه با االثار منطقة

 يک لداخ که رفتيم قبا شارع و الهجره طريق ميان زاويه به توبه مسجد ديدن براي سپس. است شده فعال

 يک. است ثروتمند بسيار شخصي و است جده در که است باقدو اسم به شخصي مزرعه، صاحب. بود مزرعه

 که چهارديواري يک! مسجدي چه واي. برد توبه مسجد نزديک را ما. بود هاعلف چيدن مشغول پاکستاني
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 کخش تا بودند گذاشته که بود پهن خرما جا همه و شده ويران محراب طرف. رسدنمي متر يک به آن بلندي

 .است نور مسجد يا توبه مسجد اين که گفت هم پاکستاني آن حتي اما نبود؛ مسجد از اثري هيچ. شود

 آن فحهص چند تا خواست من از و کرد ستايش خيلي نخاوله کتاب از وي. رفتيم انس سيد آقاي منزل به بعد

 مدينه سينبنوح سادات از شحاته شريف و ناصر شريف به مربوط اخبار به وي. کنم بازگو برايش عربي به را

 يک به راجع قدري. بود عالقمند داشتند، نقش 1511 سال در عثماني هايترک ضد بر اعراب انقالب در که

 و مانده اقيب قبور هايسنگ گفتمي که کرديم صحبت الحضره منطقه در حسني سادات به مربوط قبرستان

 خواستهيم منکر، از نهي و معروف به امر تشکيالت آن از پيش. است شده شناخته االثار منطقة عنوان به اخيراً

 ردهک االثار منطقة را آنجا مدينه امير به توسل با و شده مانع انس سيد برادر اما کند، تخريب را آنجا است

 و معروف به امر گاه و دارد وجود اداره دو اين بين نزاع يک که است سال چند شايد و اکنون واقع در. است

 که کندمي آثار کردن ويران به اقدام هماهنگي بدون( عروفم از نهي و منکر به امر بخوانيد) منکر از نهي

 يرانو شکل همان به تاکنون و شد ويران پارسال که است( قريظه بني مسجد) فضيخ مسجد همان آشنمونه

 .است نزده دست آن به کس هيچ و افتاده

 واندنخ فرصت که است زيرو اولين امروز. برگشتم هتل به راننده يک با همراه که بود ظهر از بعد 9/1 ساعت

 يهاکردهتحصيل از يکي با امروز. شوم حرم عازم نماز براي عصري بايد شاءاهللان نيافتم را حرم در نماز

 گفتيم و بود ناراحت سخت سعودي اقتصادي وضع از. کرديم صحبت دقايقي و کردم برخورد هم دانشگاهي

 رياض رد فهد پسر گفت وي. است مانده ثابت افراد حقوق که است سالها يافته افزايش هاقيمت که حالي در

 ميمه تغييرات آينده سال ده در نظرم به که گفت وي. است شده آن مخارج دالر ميليارد 9/1 که ساخته دفتري

 از اخيراً و کنندمي تکيه قديم اشراف روي خيلي هاامريکايي که عالوه به. دهدمي رخ سعودي دولت در

 .است ربيشت امتيازات گرفتن و هاسعودي ترساندن براي ظاهراً که گويندمي سخن قدرت به آنان بازگرداندن

 ت،اس سخت آنها براي خريد حال هر به اما بودند، خريده درشت و ريز وسايل قدري هابچه برگشتم وقتي

 و کوچک هايمغازه از بسياري در امسال. هستند بدي اشياء قيمت کم چيزهاي و گران خوب چيزهاي چون

 هک ديروز. دارندبرمي هم توماني هزار فروشند،مي هاايراني براي مطلوب و پايين سطح اجناس که بزرگ

 فروش ابلق تومان هزار به که بودند کرده تنظيم جوري را اشياء هافروش دست بيشتر بوديم، رفته دوره زيارت

 رآنق که هستيم مصمم. خوانديم قرآن هم عتيسا. خوانديم مسجد در را عصر نماز شنبهسه عصر امروز. باشد

 قريباًت.  افتدمي عقب و خواندمي آهسته خودش چون بخوانم، بلند باقر براي هستم مجبور من. کنيم ختم را

 ديمخوان نماز رکعت دو رفتيم، روضه قسمت به بعد. شود خوانده جزء يک تا کشدمي طول ساعت ربع سه
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 زيارت. يمرفت بقيع به آنجا از بعد. است مکروه عصر نماز از بعد خواندن مازن که گفت بلند سني شيخ يک اما

 به بلوچ يک. است خلوت بقيع و است گرم هوا اما شود،مي باز بقيع در نماز از بعد عصرها. خوانديم اينامه

. ردمک شوخي او با قدري. شوند نزديک زائرين دادنمي اجازه و بود ايستاده بقيع ائمه قبر راه سر مانع عنوان

 خيابان رفط به جعفر و باقر با. نيامد ما همراه سجاد. برگشتيم بعد. داشت طالباني قيافة و زدمي حرف فارسي

 رساله عنوان با کتاب کي. رفتيم کتابفروشي يک به راه سر بعد و رفتيم لباس فروشگاه يک به ابتدا. رفتيم ابوذر

 دهش چاپ جديد که عبدالغني الياس از مکه تاريخ در هم کتابي. خريدم اشعري ابوالحسن از الثغر اهل الي

 النبوي، دمسج تاريخ يکي. است نوشته مدينه تاريخ درباره کتاب چند اخيراً و پاکستاني شخص، اين. است

 تقريباً همک تاريخ کتاب. است شده چاپ هم اردو به که الصحابه بيوت هم يکي و اثريه مساجد تاريخ ديگري

. پرسيد را وبهت مسجد دقيق محل و زد تلفن وي به انس سيد گذشته، شب که گفتيم هم قبالً. اوست آخر کتاب

 ننگ اين. جاستهمين مقيم وي ظاهراً است، رسيده مدينه به که است دقيقه پنج تنها که گفت وي

 .باشد آنها آثار مورخ است پاکستاني يک که هاستسعودي

 صدايش جماعت امام که بود اين هم دليلش و بود کوتاه که مغرب مازن از پس. رفتيم حرم به مغرب براي

 جزء هللبحمدا. شديم قرآن خواندن مشغول و نشستيم خودمان بخواند، قرآن زياد توانستندنمي و بود گرفته

 در دم و خورديم شام آمديم هتل به بعد. بود مدينه شهر در ما اقامت روز پنجمين امروز. کرديم تمام را دهم

 ستا طبيعي پير افراد براي خوب که زد حرف خيلي. کردمي صحبت ساعت يک به نزديک زائر، يک اتاق،

 ردهک تفاوت کاروان در من موقعيت کردم، صحبت دوره زيارت در ديروز که اين از بعد بزنند، حرف زياد که

. برويم همک به شنبهپنج رعص است قرار. باشم راحت و هابچه با خواستممي چون شده، دردسر اسباب همين و

 مکه در اعمال انجام مشغول جمعه شب چون شدم خوشحال و نيستيم، اينجا جمعه شب چون شدم، متأثر

 وقت خرآ. هستند يکديگر با متوالي هايساعت چون. است شده زيادتر يکديگر با هابچه الفت. بود خواهيم

 که را لمعولا جلدي بيست کتاب. زدم الحکم و ومالعل مکتبة کتابفروشي به سري عشا از بعد شنبهسه شب

 .نخريدم( ريال هزار چهار) گفتمي گران خيلي. ديدم بود، چهارده سيزده قرن هاي مراکشي تراجم

 با سني صوفي عالم يک عقايد رد در کتاب اين. گرفتم بود جلد دو در االحباش فرقة يکي که ديگر کتاب دو

 و حبشه در يعني کرده، تحصيل هانجاها که است حبشي هروي يوسف محمد بن ابوعبدالرحمان شيخ نام

 از و مدهآ القدسبيت بعد. است يافته دست اجتماعي و علمي موقعيت يک به کمکم و مناطق ديگر و سومال

 بشدّت بعاط صوفي عالم اين. دارد متعددي آثار وي. است شده ساکن لبنان در کرده سفر لبنان و سوريه به آنجا

 به گبزر مجلد دو در و شده نوشته وي ضد بر مناسبت همين به هم اثر اين و هاستوهابي و تيميه ينا ضد

 سنيان ويژه به هاسني ساير با هاوهابي نزاع ابعاد از يکي هم اين حال هر به. است پرداخته وي عقايد رد



1686 

 

 ابن ضاالت کشف في سنيةال المقاالت» کتاب حبشي آثار جمله از. دارند تصوف مذاق که است افريقايي

 کي به نياز کتاب اين کم دست و حال هر به. است يافته انتشار 1111 سال در آن دوم چاپ که است «تيميه

 .بشوند آشنا فکري جريان اين با علما هم ايران در تا دارد را مرور براي مقاله

 جنوبي حوزه هايشيعه و هارانياي از اندکي هايدسته. رفتيم بقيع سمت به شنبهسه وقت آخر شب 11 ساعت

 غولمش و رفتيم ايگوشه به خانوادگي صورت به هم ما. بودند زيارت مشغول شرقيه منطقه و فارس خليج

 آمده ورمأم. کرد برداريفيلم دقايقي برداشته، را دوربين باقر دعا وسط. شديم رسول حضرت زيارت خواندن

 کرد داص ناصر شيخ نام به را شيخي يک مأمور. کردم بحث به شروع و برخاستم من گرفت او از را دوربين

 دوربين باالخره. هن گفتم. بگيرد را شما فيلم گفتيد شما گفت. بوده بچه اين گفتم. کرد بحث به شروع و آمد او

 .هستيد کذاب شما همه: گفت و کرد کذاب خطاب ما به و بود ادببي خيلي سعودي مأمور اما. داد پس را

 ديروقت و خوانديم هم زيارت نماز خوانديم، زيارتي باز آن از بعد حال هر به. کرديممي تحمل بايد ما طبعاً

 بيدار ازنم براي را هابچه پنج ساعت. نرويم جماعت نماز به صبح تا شد سبب امر همين. برگشتيم هتل به

 البته که بود خالل جامعال کتاب خريدم ديروز که هم ديگري کتاب يک. خوابيديم 1 ساعت تا بعد. کردم

 قوالا که است نحل و ملل به مربوط که اين براي است، مهم العادهفوق بخش اين اما. اوست کتاب از بخشي

 .کند روشن تواندمي را جالبي ابعاد نظرم به و کرده جمع نصارا و يهود درباره را علما و فقها

 چاپ عکيک کتاب چهارم جلد که اين هواي به بيشتر .رفتم االيمان مکتبة به که بود 10 ساعت چهارشنبه صبح

 خريدم کتاب ريال چهارصد حدود اما. نه يا است شده چاپ دانمنمي گفت و نداشت که او. نه يا است شده

 به. بود جغرافي و تراجم و تاريخي بيشتر و «الثقافي الفيصل مرکز» از اغلب کتاب اين. بود تازه آنها بيشتر که

 هاچهب با يازده ساعت. بنويسم آنها دربارة گزارشي که امنکرده مرور را هاکتاب هنوز. آمد لبيجا مجموعه نظرم

 از يکي جعفر، بين اين در. خوانديم را نماز. شد ظهر نماز تا کريم قرآن خواندن به شروع و رفتيم حرم به

 لهت به ناهار خوردن از پس تجه همين به. بود آمده دانشجويي کاروان با که ديد را خود دانشجوي دوستان

. اندآمده جده طريق از و داشته تأخير ساعت 1 پروازشان متأسفانه گفتمي. دارد نام السَکَني طَيبه که رفت آنها

 گرفتند را ما هايکارت امروز. ماست کاروان رئيس عجالتاً بردارش که است آخوندزاده آقاي هم آنها روحاني

 امتاق محل و داشت خواهيم نفره دو اتاق سه ما آنجا در. بنويسند آنها پشت را ما مکه هتل و هااتاق شماره تا

 داريم بنا هستم اينجا ديگر ساعت 81 ما و است چهارشنبه ظهر از بعد 1 ساعت که فعالً. اشبيلياست هتل هم

 .بگذاريم هابچه براي احکام کالس
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 غمامه مسجد خوشبختانه. رفتيم علي امام دمسج و غمامه مسجد به هم با همه 9/9 ساعت چهارشنبه عصر

 مغرب به ساعتي نيم. قبا رفتيم و گرفتيم ريال هفت به ماشين يک آنجا از. خوانديم نماز رکعت دو. بود باز

. خوانديم قرآن قدري رفتيم مسجد به آنجا از. گرفتيم عکس چند و رفتيم اطراف هايباغ از يکي به. بود مانده

 حدود ساعت. بخوانيم نبود فرش که مسجد وسط را خود نماز دوباره شديم ورمجب که شد جماعت سپس

 شب 9/5 ساعت. آمديم هتل به پياده آنجا از. آمد غمامه مسجد نزديک تا گرفتيم ماشين يک باز که بود هشت

 الميسا آثار کتاب در شاءاهللان که آورد ينبع نزديکي در علويان مزار از عکس يک و آمد انس شريف که بود

 رزنيپي بوديم نشسته هتل پايين در که حالي در. رفت کرده خداحافظي و ماند ساعت ربع. کرد خواهم چاپ

 و فتادها اطراف پاساژهاي از يکي برقي پله روي در: گفتند شده؟ چه پرسيديم. آوردند گذاشته تخت روي را

 که شوندمي ديده هتل در دديمتع مردهاي و هايپيرزن. شود خوب کي داندمي خدا. است شکسته لگنش

 وفيقت آنان به خداوند حال هر به اما ندارند، را نياز مورد هوشي حتي و الزم جسماني و کافي توانايي متأسفانه

 .دهيم تحويل را آنها شش ساعت صبح و ببنديم را چمدان بايد امشب. اندداده آمدن

 ديشب سجاد. رفتيم حرم به سپس و گذاشتيم پايين را يهاثاث و اسباب بروم، حرم به که آن از قبل شنبهپنج صبح

 و زهرا فاطمه و رسول حضرت زيارت سپس و قرآن و نماز برنامه طبق. برگشت صبح که بود رفته حرم به

 هک آنجا از اما آمدند، مسجد به موقع همان هم مادرش و بعثت. برگشتيم صبح شش ساعت. بقيع هم بعد

 به دوباره و برگشته هستند مجبور است زنانه 11 حوالي تا صبح نماز از عدب ساعتي مسجدالنبي جلوي بخش

 سني لبهط يک. بوديم قبرها مراقبين با عرب زائرين گفتگوي شاهد روز هر مثل بقيع در امروز. بروند مسجد

 برهاق. تنيس درست اينها گفتمي همراهش و بود ايستاده پيغمبر زنان و دخترها قبور کنار افريقايي وهابي

 يتکرار هايحرف يکسري که بود روشن. است خاک زير متر چندين اينها گفتمي هم گاهي است مشکوک

 وديمعد افراد روي تنها آنها اثر شايد. ندارد خاصي اثر حال هر به. کنندمي مطرح ترديد ايجاد براي که است

 جزء از قدري و 11 جزء نماز از بعد و قبل. رفتيم حرم به نماز براي ظهر. هستند پال و پرت خيلي که باشد

 ت،اس بسته ظهرها. رفتيم بقيع به آنجا از خوانده را رسول حضرت وداع زيارت سپس. خوانديم را قرآن 19

 نماز مازها،ن بيشتر از بعد تقريباً. بودند کسي دفن حال در شايد بود، باز نيمه در و بودند داخل نفري چند اما

 هک شد جوري حتي. هست اموات ميان هم طفل چند يا يک درصد، هشتاد بر لغبا در و شودمي خوانده ميت

 مه قبل سالهاي! آورندمي هم را شده سقط هايبچه شايد. ميردمي اينجا بچه اينقدر چرا پرسيدمي هم باقر

 و شده جمع اثاثيه و اسباب همه. بود معمول روزهاي از ديرتر قدري آمديم هتل به وقتي. بود طور همين

 .کنيم ترک مکه سوي به را اينجا بايد االسفمع
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 که نآ تعميراتي کارهاي. گذشتيم عنبريه قطار ايستگاه کنار از. کرديم حرکت شجره سمت به 9/1 ساعت

 در. است درآمده زيبا صورتي به تاريخي بناي اين و رسيده اتمام به تقريباً بود شده آغاز قبل سال دو حدود

. يمرسيد شجره مسجد به که بود ربع و پنج ساعت. است نابودي حال در قديمي مساجد از بسياري عوض،

 اعتس.  کرديم غسل آنجا در آن از پيش. شديم مُحرم که مغرب حوالي تا خوانديم قرآن قدري. بود زود خيلي

 دهکر حرکت سپس و کرد استراحت ساعتي نيم  راه، نيمه در. کرديم حرکت شجره از که بود هشت حدود

 شايد. برود حرم به اعمال انجام براي 9 ساعت صبح کاروان بود قرار. رسيديم مکرمه مکه به 10/1 اعتس در

 اربيد هم و داشتند اضطراب هم خوابيدندمي اگر ما هايبچه اما. بود همين کاروان براي هم درست و طبيعي

 خوانده جماعت نماز. شد امتم مروه و صفا سعي صبح اذان تا رفتيم حرم به 8 ساعت. بود مشکل کردنشان

 .برگشتيم هتل به 9/1 ساعت داده انجام هم را نساء طواف آن از پس و شد

 آن داخلي تموقعي رسدمي نظر به. هستيم دهم طبقه در ما. است طبقه هيجده گويا و بزرگ بسيار اشبيليا هتل

 نوزه. دارد امکانات هتل خود که دش سوار ماشين بايد حرم به رفتن براي اما. است مدينه در ما هتل از بهتر

 روح وحر صداي ننشسته، ماشين در هنوز صبح يعني. نيست باال فرهنگي لحاظ به زائران سطح االسفمع هم

 بود جمعه هک اين با و خوابيديم نرسيده اتاق به هنوز. زد فرياد خشمگين راننده که گرفت باال برو برو يعني

 خواب در 1 ساعت تا درست برويم، مسجد به خطيب هايخطبه شنيدن و جمعه نماز براي که بود آن حق و

 چرا فهمممي حاال که گفت شوخي به ما جعفر و است ترجدي پذيرايي اينجا که داد نشان هتل ناهار. بوديم

 مسجد وارد تازه آمديم مي هتل به حرم از ما که صبح هم ما کارون! بيايند سال هر کنندمي سعي هابعضي

 .بودند داده انجام را اعمالشان 10 ساعت تا و شدند

 نيجها واکنش دانمنمي. است بوده تظاهرات ايران در امروز. ديديم خبر شبکه تلويزيون از را 8 ساعت اخبار

 مغرب تا آن از پس. خوانديم را عصر و ظهر نماز. رفتيم حرم به 9/9 ساعت جمعه عصر. بود خواهد چه آن

 يک ،بود گرفته را او مسجدالحرام دلنشين فضاي لحظه يک که باقر محمد. خوانديم باقر با را قرآن جزء هر

 اما خواند، مسجدالحرام جماعت امام سديس را مغرب نماز. بيدارم يا بينممي خواب دانمنمي گفت مرتبه

 آيات ،شود هگرفت کمتري وقت که اين براي کندمي پخش را آن سعودي تلويزيون چون کنممي فکر. بود کوتاه

 در تجمعي بود، جمعه روز که اين دليل به عصر هم و صبح هم. بود بد بسيار مکبّر صداي. خواندمي کمتري

 9/1 و بودند رفته 11 ساعت از هابچه. رفتم مسجدالحرام به 9/1 ساعت شنبه صبح. بود زياد بسيار مسجد

 خورديم حانهصب برگشته. بود صبح امروز امهبرن طواف و نماز و قرآن. برگشتند مسجد به باز و آمدند من دنبال

 بود روحانيون عمومي جلسة 10 ساعت. آنجاست در نواب آقاي که رفتم رهبري بعثه به 5 ساعت. خوابيدم و

. دکنمي مطرح دارد پيشنهادي هم اگر و گويدمي را خود هايدشواري و هاتجربه از کسي هر. کردم شرکت که
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 مشکل ارهدرب قدري. بودند راضي اکثريت تقريباً که بود صبح نماز از پس اعمال انجام درباره اغلب موضوعات

 مدينه در خود هايتازه درباره دقايقي هم من. بود هاسعودي تند برخوردهاي درباره هم تعدادي و هاهتل

. مفتر مسجد به راست يک و آمدم بيرون ظهر نماز براي. برويم جده به سري عصري شد قرار. کردم صحبت

 نماز کرده، اقتدا جماعت در و خواندم را خودم نماز همين براي. است ايستاده کجا جماعت امام نفهميدم

 سجدم هايشبستان و صحن در مرد و زن تا شودمي شديد کنترل که است سالي چهار سه. خواندم مستحبي

 ممانعت هم مسجد صحن در قبال .ندارند هم بنا گويا و اندنکرده کاري مطاف در اما باشند، يکديگر از جدا

 ياتادب دانشکده تاريخ گروه مدير که زدم القائم منتظر دکتر آقاي اتاق به سري 1 ساعت عصري. کردندنمي

 به را صرع فردا بتوانيم اگر که شد صحبتي. است آورده اصفهان از کاروان يک فعالً و است اصفهان دانشگاه

 عثتب عجالتاً. کردم بيدارشان ناهار براي. بودند خواب يکسره ظهر تا آمدند که صبح از هابچه. برويم طائف

 .است سجاد و جعفر پيش اشهمه باقر چون دارد، تنها اتاق يک

 بندر صورت به شهر اين. رفتيم جده به خوشنويس آقاي و نواب آقاي همراه تير 85 شنبه روز 9/1 ساعت

 کتابفروشي وارد. بردارند را خود سر حجاب توانندمي هانز. است فعال تجاري مرکز يک و شودمي اداره آزاد

 رد و رفتم تهامه کتابفروشي به بعد. خريدم کتاب ريال 910 حدود زديم گشت آنجا ساعتي. شديم المأمون

 دوستان اههمر بعد. بود جالب بسيار که بود سعودي تاريخي اطلس يکي که گرفتم ديگر کتاب چند هم آنجا

 منطقه هب هاايراني عمده. گشتيم پاساژ چند و رفتيم بودند آمده نوار و فيلم وسايل رخيب خريد قصد به که

 ينفر و روندمي هايس ماشين با نفر پانزده ده معموالً. خرندنمي چيزي هم اوقات خيلي و روندمي کورنيش

 فريحيت جاده. نشديم دهپيا ساحل کنار ما. گردندمي آنجا هم قدري. دهندمي کرايه برگشت و رفت ريال بيست

 سراسري ساندويچي غذا که البيک رستوران در و خوانديم را عشاء و مغرب نماز. اندکرده درست مفصلي

 هتل به شب نيمه از بعد 1 ساعت فرودگاه، در آقايان کارهاي برخي انجام از بعد و خورده را شام است،

 حال عين رد شده ساخته اروپايي سبک به کامالً و است زيبايي شهر جده. بود جالبي سفر طبعاً. برگشتيم

 و است تعطيل فروشگاه همه نماز وقت. شودمي جماعت اقامه آنها همه در و است فراوان مساجد داري

 هنمايند که زديم شريعتي آقاي به هم تلفني آنجا از. ندارد بدي جمعيت ديديم که مواردي در را هم مساجد

 .کرديم احوالپرسي و است مياسال کنفرانس سازمان در ايران

 صبح. شوم مشرف حرم 9/1 ساعت شاءاهللان و نخوابم دارم بنا. است شب نيمه از بعد 9/1 ساعت اکنون

 خوردن زا پس. برگشتيم هتل به سپس و شد اقامه نماز بعد. شد خوانده قرآن. حرم رفتيم هابچه با 9/1 ساعت

. شديم عبهک پرده بافندگي کارگاه و شريفين حرمين متحف به تنرف آماده برخاسته 1 ساعت. خوابيديم صبحانه

 يس حدود کنندهشرکت روحانيون جمع. است سليمانيه تونل و نزهه از بعد قديم جده جاده مسير در دو، اين
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 خيابان متس به. داريم کتبي منابع در را نامش که شد آغاز جرول سمت به سليمانيه تونل از مسير. هستند نفر

 هست چاه يک فقط که دارد قرار حديبيه آن کيلومتري 11 که رسيديم قديم جده جاده به ادامه در. رفتيم نزهه

 خروجي مخرج در هم االسالمي العالم رابطة ساختمان. است خورده آب آنجا از( ص) پيامبر گويندمي که

 دو چپ سمت ت،اس جده عازم فرد راست سمت که رابطه ساختمان از پس بالفاصله. است جاده همين

 هايخشب. ديديم را باقي پرده قسمت. است حرمين موزه ديگري و کعبه پرده مَصنع يکي که هست ساختمان

 عاملي و کنندمي استفاده که رنگي جنس از خواهندنمي زيرا نيست، بازديد قابل رنگرزي قسمت. دارد مختلف

 آن تأسيس تاريخ مَتحف ورودي در ارکن. شود باخبر کسي است، سال طول در پرده رنگ ارينگهد در

 موزه اين در ساعت نيم حدود. سهراب مرگ از بعد يعني است، متأخر واقعاً که شده ثبت 89/10/1180

 اشياء بيشتر. است هجري 19 سال از چوب تکه يک آن شيء ترينقديمي. کرديم گردش اهميت با اما کوچک

 ابودن چيزها از خيلي که است آشکار است سعودي و عثماني دورة از آن از پس و مملوکي دورة از ترتيب به

 عين رد. است شده داده انتقال اينجا به برخي و مانده باقي مسجدالحرام در هنوز هاکتيبه از برخي. است شده

 آثار زا برخي حفظ انديشه در و اندگرفته فاصله قبلي وضعيت از هاوهابي که دهدمي نشان موزه تفکر حال

 .هستند

 اين در ما راهنماي. است گرفته قرار مسجدالحرام غرب شمال که زديم فخ منطقه به هم سري شد قرار راه در

 يدبازد مصنع و موزه از ايشان خدمت هم پارسال که بود مکه در بعثه دفتر مسئول نواب آقاي جناب سفر

 قبر رودمي احتمال که بود تهبس در يک با بزرگ ديواري چهار يک قبل چندي تا فخ شهداي منطقه در. کرديم

 صورت به نآ از تکه يک تنها و بود رفته بين از اطراف قبرستان اما. باشد اينجا در فخ شهيد علي بن حسين

 يمانس حال در و کشيده ديوار را مانده باقي بخش اطراف رفتيم که امروز. بود مانده باقي نامنظم مثلث يک

 رستد اندازه چه تا دانمنمي. عمره بن عبداهلل مقبره عنوان با بود نگس روي هم تابلويي يک. بودند آن کردن

 رارق اطراف هايخانه در يا درآمده فوتبال ميدان صور به و شده مضمحل هم قبرستان اين از هاييبخش. است

 جده از وقتي ديشب. بگيرم عکس نقطه چند از تا بود فرصتي و داشتيم خوبي جولة امروز. است گرفته

 محرم محل که جايي بود، جاده کنار در شُمَيسي مسجد آنجا. کرديم عبور حرم خط از راه در گشتيم،برمي

 همان تقريباً اين. بود کيلومتر 11 حدود شهر تا آنجا فاصله. شوند مي مکه وارد آنجا از که است افرادي شدن

 ارک مکه در که دوستان از ديگر ييک و راننده. دارد قرار جده قديم جاده در که است مکه با حديبيه فاصلة

 يسيشم مسجد از هم تصويري بود پليس قرارگاه آن کنار که اين با. کرديم حرکت و شدند محرم کنند،مي

 است يکشنبه روز 18 ساعت نويسم،مي را اينها که اکنون. باشد شده خوب اميدوارم و بود شب البته که گرفتم

 هاکاسيع مثل هم عکاسي اين. گرفتم سفر اين در که هستم ويريتصا چاپ و ظهور منتظر عکاسي يک در که
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 حراممسجدال يا کعبه از که است بزرگي هايعکس و هانقاشي با حجاج تصاوير گرفتن کارشان حرم، اطراف

 هم را فيلم ريالي هشت يا ده هزينه بايد که است ريال يک عکس و چاپ قيمت. گيردمي قرار سرشان پشت

 .افزود آن به

. باشدمي اندلس شهرهاي از يکي که است اشبيليه اسم به هتل اين که بگويم هم اقامتمان محل هتل به اجعر

 فتهر بين از شهرهاي اسم به هم آنها گويا که دارد هم ديگر هتل چهار که است اللطيف عبدالعزيز آن صاحب

 .است ايراني زائران دست هم آن که است قرطبه هتل يکي که است اندلس

. ديمش پياده ابوطالب همان يا معالت قبرستان نزديک شده، ماشين سوار بازار براي که بود 9 ساعت کشنبهي

 ساعتي 8 .رفتيم پياده نامندمي اندلس بازار را آنجا هاايراني که عتيبيه تا و گذشته جحون پل روي از آنجا از

 نماز. کردند خريداري کفش و شلوار يا نيپيراه کدام هر و شدند خريد مشغول هابچه. بود مانده غروب به

 دنخور از بعد. آمديم هتل به سپس و زديم گشتي ساعتي نيم باز مغرب از بعد و بوديم جا همان را مغرب

 رفته مطاف به هم با ده ساعت. بود قرآن و نماز مشغول کس هر. شديم مشرف حرم به هابچه همراه شام

 پس ت،اس اشتباه شما نماز گفت و آمد پير افغاني يک. نشستم جايي نماز، و طواف از پس من. کرديم طواف

 يک و سعودي جوان يک با طرف آن رفت. ندادم را جوابش است احمق خيلي ديدم. نيستيد مسلمان شما

 گوگفت آنها با ساعتي نيم. آمدند هم سجاد و جعفر رفتم جوان چند آن سراغ بعد. کردمي بحث سوري جوان

 نزد هک هست مشکالتي يک عوام دين در هميشه که بود باره اين در بحث بيشتر. آمد انخوشش خيلي. کردم

 به اجعر بعد. نه يا کنيدمي اصحاب به لعن شما پرسيد که بود سعودي فرد آن پاسخ در اين. نيست خواص

 نيست، درست روايتي هر اوال که گفتم. کرد مطرح را کليني بحث. دادم شرح برايش اصولي و اخباري شيعه

 عراج هم قدري. کرد کمک خيلي هم سوري جوان. جداست باطني و اخباري تشيع از اصولي تشيع هم بعد

 با و خوشي و خوبي به بحث حال هر به. شودمي کساني چه شامل که کرديم صحبت کفر مفهوم حوزة به

 ساعت! زدم مي حرف يادز من هم شايد. شد تمام دادند،مي گوش اشهمه بحث اواخر تقريباً که آنها سکوت

 .رسيديم هتل به که بود دوازده حدود

 صف از را هاايراني گفتمي امشب هم ايراني يک. گرفت نخواهم من که ماست کاروان دوره زيارت صبح

 وسيدنب مشغول بعثت و من وقتي که گفتمي خانم. هستيد مشرک شما گويندمي و اندازندمي بيرون نماز اول

 رکيبت اين کاربرد. نکنيد بوس يعني! بوس في ما: گفت مراقب هايسعودي از يکي ديم،بو ابراهيم مقام

 همين اما است، خلوت خيلي مسجد و مطاف بعد به ده ساعت از هاشب. بود دارخنده هم فارسي -عربي

 که است حالي در اين. خواهندمي را همين هم آنها و کندمي خرد را انسان اعصاب هامزاحمت و هابحث
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 روشن و هستند مناجات و ادعيه خواندن مشغول جمعيدسته صورت به دوم و اول طبقه در هاايراني اغلب

 نماز که طور همين گفت،مي هم سجاد. است کوفتن هاون در آب وهابي، خرفت مبلغين اين کار که است

 لمح من اما! ايکرده رها را دستت چرا که کردمي اعتراض سر پشت از کسي يک بود آزاد دستم و خواندممي

 عرفات در باقر و بود گذشته خوش هابچه به اما نرفتم، را مکه دوره زيارت 11/1/11 دوشنبه امروز. نگذاشتم

 ساعتي خوردم، صبحانه. بودم خواب هشت حدود ساعت تا من. بود گرفته فيلم شده سوار هم شتر بر

 مصطفي کتابفروشي. زدم سر کتابفروشي چند به لقائممنتظرا دکتر آقاي با ربع و 5 ساعت و کردم استراحت

 داريخري که است شده چاپ دُهيش توسط الثمين العقد ذيل عنوان به جديد کتاب جلد سه که رفتم الباز

 باعيس مکه تاريخ جمله از که شده چاپ سعودي حکومت سالگرد يکصدمين مناسبت به هاييکتاب. کردم

 يکي در .گرفتم هم ديگر کتاب چند. خريدم نيز را الفرقان مؤسسه از کيينم اعالم کتاب. کردم خريداري بود

 ناسمشمي را او گفت. کردم تعجب. پرسيد شمخاني آقاي احوال از بود سوري فروشنده که کتابفروشي از

 آنها مانهمز شايد گفتمي که بود ايران و عراق به امريکا حمله روي حساسيتش اما است، متديني فرد خيلي

 جوان گذشته شب برخورد هم اشنمونه. است خوب خيلي هاايراني به نسبت هاسوري احساس. بزند را

 خريديم تابک کتابخانه براي آمديم سفري هر سال، چند اين در که بگويم بايد. کردم اشاره قبالً که بود سوري

 .داريم خوبي کتابخانه االن خوشبختانه و

. دمخوان قرآن قدري باز هم عصر نماز از بعد. خواندم قرآن قدري رفتم حرم به عصر نماز براي دوشنبه عصر

 به نآ از پس زدم االجابه مسجد به سري. کردم حرکت معابده سوي به زنانقدم دوستان از يکي با آن از بعد

. خواندمي ردهک باز حديثي کتاب يک ديدم نشستم، سني طلبه يک کنار. رسيدم مغرب نماز وقت. برگشتم حرم

 از اعم) صدقه از محمد آل از بپرسم خواستم. بود محمد آل براي صدقه حرمت به راجع صفحه آم حديث

: پرسيد ند؟کن استفاده چيز چه از بايد آنها فقراي کم دست بنابراين کنند، استفاده نبايد( مستحب و واجب

 خواهدنمي: گفتمي رآنق خواندن حين در. خواندم قرآن بعد. نپرس سؤال گفت. آري: گفتم هستي؟ رافضي

 خانواده همراه شب 9/5 ساعت. نکردم او به هم نگاه حتي نگذشتم، او به محل. کن عمل آن به بخواني قرآن

 هک بود ساله شش کودک يک جمله آن از. بودند کاروان از هم ديگر برخي. شديم محرم و رفتيم تنعيم به

 اعمالش و شد محرم هم عاقبت که کنند محرم را او داشتند اصرار مادرش و پدر و داشت هم زباني دشواري

 نشاط با هابچه. انجاميد طول به 1 ساعت تا اعمال و شديم مسجد وارد 9/10 ساعت ما. داد انجام بحمداهلل را

 خدا از که هاييدرخواست و کردممي که دعاهايي با شدم، شگفت در خودم از. دادندمي انجام را اعمال

 رايب عرب جوانان از کوچک گروه يک که ديدم مسعي در تنها. نيفتاد خاصي اتفاق صلهفا اين در کردممي
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. اندهگرفت تماس شريعتي آقاي دفتر از بار دو ديروز. کردندمي دعا فلسطين اسالمي جهاد و حماس مبارزان

 .کنيم هماهنگ نواب آقاي با بايد امروز. نه يا شويممي جده به رفتن به موفق دانمنمي

 يگرد دوستان و نواب آقاي خدمت آنجا در ساعتي و رفتم رهبري بعثه به مرداد اول شنبهسه صبح 5 عتسا

 ام انهخ و القمرشق محل و خديجه بيت با مردم کردن آشنا اند،داده روحانيون به که هاييبرنامه از يکي. بودم

 فاکهي مکه اخبار کتاب در خوب بسيار نقشه يک. کردندمي سؤال مرتب و رفته بين از اشهمه که است هاني

 براي اينقشه يک آن اساس بر شد قرار. دادم نشان نواب آقاي به که شده کشيده دهيش بن عبدالملک توسط

 .کنند آماده طالبابي شعب

 عصر و ظهر نماز. کردم بيدار حرم به رفتن براي را آنها. بودند خواب هنوز هابچه. برگشتم هتل به 11 ساعت

 از بيش يافتم توفيق عصري امروز. رفتم حرم به مجدداً 9 ساعت و خواب باز. آمديم و خوانديم حرم رد را

 کردم پيدا را باقر آن از پيش. خواندم مسجد در هم را مغرب نماز. بخوانم صفا کوه روي را قرآن از جزء دو

 کنارش م،کن پيدا ايراني يک ات گشتم خيلي گفتمي. رسيد خدا به. بود برادراش يا من دنبال سرگردان که

. آيديم موبايل زنگ صاي گوشه آن و گوشه اين از وقتبي و وقت! شده موبايل دار هم مسجدالحرام. بنشينم

 تاريخ تابک و رفتيم الباز مصطفي کتابفروشي به هم با. ديدم را جعفر. آمديم بيرون و خوانديم را مغرب نماز

 جلد کردم، شماري ورق منزل در متأسفانه. است کرده چاپ دهيش بن عبدالملک که خريدم را کردي مکه

 .کنم عوض و برگردانم بايد فردا که داشت سفيد صفحه هشت آن اول

 سابان کتاب يک و رفتم( ص) النبي مولد محل همان يعني المکرمه، مکه کتابخانه هم سري يک عصر امروز

 ده دحدو ساعت شب. کردم اهداء کتابخانه اين به بود،ن و بدهم کعکي عبدالرحمن به تا بودم آوره قم از که

. مخواند را قرآن ماندهباقي جزء هم بعد و کردم طوافي. بود خلوت مطاف. شديم مشرف حرم به مجدداً که بود

 پنج ره که شناسممي را کسي کاروان همين در که حالي در کنم، ختم را قرآن داد توفيق خداوند ترتيب بدين

. اندداده انجام عمره شده، محرم بار هشت هفت که هستند هم کساني. است کرده ختم را رآنق بار يک روز

 عوض را کردي القويم التاريخ کتاب خراب مجلد راه در. برگردد کي تا است شده محرم سجاد باز امشب

 .کردم

 ازمع نماز براي شدم، بيدار بود، زده جعفر که تلفن زنگ با که ربع و چهار ساعت 11 مرداد 8 چهارشنبه صبح

 کوه عازم 9/9 ساعت باقر و سجاد و جعفر و من يعني نفري چهار برگشته سرعت به نماز از پس. شديم حرم

 شده هکشيد آن شدن پلهپله و شدن هموار براي زيادي زحمت و نيست دشوار اساساً حرکت مسير. شديم ثور

 ودهب مردمي کاري صرفاً کار اين و ندارند وجهيت هيچ هاسعودي که رو آن از شگفتي. نمايدمي شگفت که
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 ثور غار هب نداشت، رفتن راه به عادت پاهايمان و نبوديم کوهنورد که ما تا کشيد طول ساعت دو تقريباً. است

 کشميري جوان يک. داشتند ما مشابه هدفي نيز آنها که بودند افغاني يا عرب افراد تکتک راه بين در. رسيديم

 سيرم اطراف در سنگ چينش و مسير اصالح مشغول تنهايي به ديديم رفتيم که چندي. رفت و زد جلو ما از

 هايتوقف از بعد باالخره. داديم او به ريال 8 که داد ما به آب قدري. کردندمي کمک او به هم مردم. است

 و کهنه فرش چند با بود آالچيق يک هم غار کنار. اندساخته هم آالچيق چهار سه راه بين در. رسيديم مکرر

 دو غار خود. بود نوشابه و آب فروش مشغول وي. کندمي کار آنجا است سال چهارده گفتمي که نفر يک

 هب احتمال به که پشت از در يک است، غار قبله در تقريباً و است کوچک که اصلي دهنه يک دارد، دهنه

 دو هر در. بايستد تواندنمي کسي اما بنشينند، وانندتمي نفر چهار سه غار درون در. دارد پله و شده باز تدريج

 رکعتي دو چند کدام هر. بود ميالدي 8008 سال دوم ماه آن تاريخ و ثور، غار شده نوشته خوش خط با طرف

. رديمک صحبت آنها با خيلي که بودند آمده هم افغاني جوان چند. گرفتيم فيلم و عکس چند و خوانديم نماز

 که تحقيري از اما است، خوب بارشان و کار که بود پيدا. بودند کار مشغول و اندآمده اينجا به بچگي از آنها

 اينچنين هااليبنگ با حتي و هاستافغاني ويژه تحقير اين که گفتندمي و بودند ناراحت خيلي شدندمي اينجا در

 اامريک حمله قصه در که بود وراتوراب اهالي از آنها از يکي زدند،مي حرف خوب را فارسي. شودنمي برخورد

 .بود اخبار رأس هامدت اسمش

 و خوب بسيار سفر. آمديم پايين تا کشيد طول ساعت يک قريب و برگشتيم که بود ربع و هشت ساعت

 پا تگيخس از بودند ترجوان که هابچه ناله. بود رفتن باال همان آن مرحله ترينسخت البته و بود روحبخشي

. کنميم استراحت تخت روي که است ده به مانده ربع يک ساعت اکنون. بود بيشتر خيلي آمدن،پايين در

 از عنيي پسندم،مي جهتي به را کدامشان هر. شد خوبترم طبعاً و بود خوب بسيار سفر اين در هابچه روحيات

 تک گاه سجاد. بود خوب سفر اين در يکديگر با آنها هماهنگي. هستند ضعيف جهاتي از و خوب جهاتي

 د،کنمي نطق زياد باقر. است ديگران از ترصميمانه بسيار همکاريش کند،مي همراهي که آنجا اما دارد، روي

 .بود خوب سفر بر حاکم فضاي تلطيف در که دارد فراوان هم شوخي

. شدم مشرف حرم 9/9 ساعت عصري. ماست روز آخرين کامل روز يک صورت به است چهارشنبه که امروز

 سديس را نماز اما شد؛ مغرب. خواندم را بقره سوره رفته صفا کوه روي سپس خواندم را عصر و ظهر نماز

 يعني ديشب .شودمي چه ببينم. بزنيم بازار به سري که دارند اصرار هابچه. برگشتم هتل به نماز از بعد. نخواند

 برديم پايين به بسته را هاساک که بود 18 ساعت. خريديم اندکي چيزهاي و زديم بازار به سري شنبهپنج شب

 طواف و نماز آمده، الحرام مسجد به سحر. باشد آماده برگرديم است قرار که مرداد 1 شنبهپنج امروز براي تا

 .برگشتيم هتل به خوانديم باقر با سوره چند که آن از پس و آورده جاي به را وداع
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 دورة زيارت يک به نواب آقاي با همراه هاکاروان روحانيون از تعدادي با مجدداً 5 ساعت ظهر از پيش

 اطالعات اينجاست در است سال سه حدود که نواب آقاي. داشت شناسيمکه حالت که رفتيم اختصاصي

 به ممستقي. غيره و مهم مساجد فرهنگي، مراکز ها،بيمارستان تعدا. گذاشتمي ما اختيار در مکه درباره را خود

. نداشت ازگيت بودم، رفته تازگي که بنده براي البته که داد توضيح آنجا دربارة دريق. رفتيم ثور کوه سراغ

 رفتيم خف شهداي سراغ باز بعد. داشت تازگي بودند همراهم که هابچه براي که رفتيم البيعه مسجد به سپس

 يعني محصّب در رعم بن عبداهلل قبر که است آمده فاکهي در. بود آنجا رقم عمر بن عبداهلل مقبره تابلو که

 جور و جفت را کارها قدري رفتيم هتل به راست يک. برگشتيم يازده ساعت. است مکه فعلي شهرداري محل

 ارتنک سه آن سنگيني بيشتر و است اندک ما بار. شديم سوار يک ساعت براي خورده ناهار 9/18 ساعت کرده

 يرانا به سالم و صحيح که شاءاهللان. مرسيدي جده فرودگاه به که بود سه حدود ساعت. است بنده کتاب

 .بازگرديم
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 اسالمي تمدن در خرافه تاريخ

 جعفريان رسول: نويسنده

 1158/  05/  81: سايت روي انتشار تاريخ

 

 عبيرت که نکته اين شرح و اسالمي کهن متون در خرافه کلمه کاربرد بر است مروري حاضر نوشته: خالصه

 .است رفته مي بکار معاني چه به و داشته کاربرد اندازه چه هجري پنجم و چهارم قرنهاي در «خرافه»

 لغت در خرافه

 نيمعا آن، با ارتباط بي معاني و اين، جز امابه. است آمده «لکِبَرا من العقل فساد» معناي به لغت در «خرف»

 آنها نزديکترين از يکي. است آمده شناسان لغت آثار در است عقلي سخافت نوعي به نزديک که هم ديگري

 قبيله از شده، ناميده خرافه نام به حکايت، يک در که مردي. است«خرافه حديث» تعبير ما نظر مورد مفهوم به

 آنها از يحکايات و بازگشته، آن از پس رفته، جنيان ميان به وي. است داستان اين موضوع جُهينه، يا عُذره نيب

 ايتيرو در. است يافته شهرت «خرافه حديث» عنوان به و افتاده زبانها سر بر حکايات اين. است کرده نقل

 !دانست حق را راو مطالب حضرت ايترو اين در گويي و پرسيد باره اين در( ص) رسول از عائشه که آمده

 دروغ آنچه معناي به «خرافات و خرافه» کلمه جا، اين از که بود نادرست چندان حکايات اين حال، اين با

 (.11 صفحة ،5 ج العرب،لسان) .آمد پديد شنيدني، و مليح اما است،

 از عائشه که است آورده را ديثح اين و کرده نقل را خرافه اين داستان العذري، خرافه مدخل در حجر ابن

 تانداس دانسته حق را خرافه حکايت نيز حضرت. کند بازگو وي براي را خرافه حديث خواست( ص) رسول

 [.811 ـ 8/818: االصابه. ]کردند نقل آمده وي سر بر آنچه و جن پيش رفتن در را او

 بکار باور لقاب غير مطالب بر خرافه کلمه کاربرد بر توضيحي عنوان به قديم از داستان اين باال، نقل رغم به

 نام خرافه: »است آمده «خرافة حديث» ذيل 111 ص( 185 م) ثعالبي القلوب ثمار در که طوري به است رفته

 از ت،بازگش کسانش پيش او کردند، رها را او چون و کردند، ديوانه را او پريان. عذره بنى قبيله از بود مردى

 از دور هک شنيدندمى سخنى عرب چون روى بدين. گفتمى داستانها پريان احوال هاىشگفتي از باز هنگام آن

 عرب ارگفت در اصطالح اين آن از پس. است خرافه داستانهاى از سخن اين: گفتندمى بود راستى و حقيقت

 به اشاره با نيز( 911 م) زمخشري. «خرافات: گفتند ناراست و ياوه سخنان به که آنجا تا رفتمى بکار بسيار



1697 

 

 ،بود خوانده «خرافه حديث» را بعث و قيامت حديث که( احد از پس( ص) پيامبر عليه) زبعري ابن شعر

 براي تانهاداس آن و برگشته و رفته آنها نزد بود گفته که جن به مربوط حکايات از مرد اين داستانهاي:  گويد

 (.190/ 1 االبرار، ربيع) «الخرافات الترهات، و لالباطيل قيل حتي» است شده سبب داده رخ او

 ناحَدَّثَ: العَرَبُ تَقُولُ و :است گفته و داده خرافات باره در هم ديگري توضيح العروس تاج در زبيدي اما و

 اتخراف معناي به ساختگي احاديث اينجا در. المُفْتَعَلَة األَحادِيثِ من الخُرافاتُ هي و الخَلْقِ، بأَحادِيثِ فُالنٌ

 .است آمده

 يا «ماراس» به تعبير. گيرد قرار توجه مورد بايد نيز را آنها که هست هم ديگري مفاهيم خرافه، مفهوم کنار در

 آمده نقلي العروس، تاج در.  رود مي بکار آساني به خرافات کنار در دروغ اما کهن عشقي يا تاريخي حکايات

 لمهک باره در[. رطز ماده ذيل. ]است ضعيف اشعار حوزه در اما خرافات شبيه چيزي هم «الرطازات» تعبير که

 ترهات و هذيانات همچون تعابيري[. هلس ماده ذيل] است آمده خرافات معناي به که شده گفته هم «هلس»

 .رودمي بکار خرافات مفهوم کنار در تبليغاتي صورت به نيز اينها مانند و

 کهن متون در آن کاربرد اساس بر خرافه معناي

 ميانه قرون در اسالمي فرهنگ در موجود معرفتي نظام در جايگاهي چه خرافه است اين اينجا در ما پرسش

 ارک به مواردي چه در خرافه مفهوم معرفت، عقل، علم، چون مفاهيمي کنار در ديگر عبارت به است؟ داشته

 .است رفته مي

 چه به متون ينتر کهن در خرافه کلمه کاربرد بدانيم که است نهفته نکته اين در پرسش اين به پاسخ از بخشي

 حتي ار،مقد چه عقل، با خرافه تقابل يعني ما، نظر مورد معناي در که اين تر مهم آن از. است رفته بکار معنايي

 .است رفته بکار تعبير اين کمي، لحاظ به

 هر يا دمنه و ليهک يا مجنون، و ليلي قصه حتي يا عاميانه، باور يک يا تاريخي حکايت يک باره در که اين

 وردم بايد که است اي نکته کند وارد «خرافه» حوزه به کرده خارج «عقل» حوزه از را آن کسي ديگري، داستان

 فوذن حوزه تواندمي باشد، تردقيق هرچه «علم و خرافه» دقيق مرزهاي تعيين طبعا. گيرد قرار توجه و تامل

 .دهد نشان بزرگ يا ککوچ تمدن، يک در موجود فکري منظومه در را خرد

 اراعتب به را باوري عقل، که اين يعني معنا، اين به خرافه هجري، اول قرن در مسلمانان فکري منظومه در آيا

 است؟ داشته برد کار کرده، رد است خرافه که آن
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 آن ايجر اصطالح در خرافه نه؟ يا دارد اتفاق مورد تعريف خرافه واقعا آيا گفت بايد باال نکته توضيح براي

 ادرستن که آنچه يعني باشد، روشن مفهومي لحاظ از اگر حتي خرافه که داريم توجه دارد؟ دقيقي تعريف چه

 است ممکن. است اختالف محل تطبيق و مصداق نظر از اما است، مليح و مقبول حال عين در و شايع اما

 يمعرفت روشهاي اعتبار به مسأله ينا. نداند خرافه را آن ديگري اما بداند، خرافه را سخني يا باوري کسي

 آن فهم و درک قدرت و است مردم آن جمعي خرد آنچه يعني جامعه بر حاکم عقل جامعه، آن در موجود

 .گردد مي باز جامعه يا شخص

 اغلب اما نيست آن درستي بر عقلي دليل که عاميانه داستانهاي و باورها: گفت بتوان خرافه تعريف در شايد

 رهنگف يا دين عنوان به عاميانه، باورهاي از بسياري. است خرافه است قبول مورد مواردي در حتي و شيرين

 عقل گوييمب بايد بالفاصله گوييم، مي عقل از سخن وقتي. شود نمي آن در ترديد و است مقبول ملتي ميان در

 عنو چه از داند، مي هخراف را هنديان باورهاي ابوريحان، وقتي مثال پذيرد؟ نمي را آن عقلش کسي چه کي؟

 مي رد را آن ابوريحان عقل پذيرد، مي را آن هندوها عقل که چيزهايي کند؟ مي استفاده عقلي هايشاخص

 کجاست؟ باشند متفق بودن خرافه بر بتوانند دو هر که اي نقطه پس. کند

 اورب حکيمان که فتشگ. دانند مي خرافات را ديگران باورهاي ها فرقه از بسياري مسلمانان، ميان در حتي

 بر نگرشش اساس که مجلسي عالمه. دانند مي خرافه را حکيمان باور گرايان نقل عکس، به يا و گرايان نقل

 إلى نتهيت خرافات األبواب تلک في للحکماء أن اعلم و: است نوشته بود، شيعي روايات مبناي بر گرايي نقل

 و الرياضه خرافات از همو[. 119/ 91: بحار] الديانات بأربا مذاهب عن الخروج و الزندقة إلى ثم المحاالت

 انصوفي هاي گفته يا حکيمان آراء ترتيب بدين[181/ 11 ؛118/  10: بحار] است کرده ياد هم الصوفيه خرافات

 .است شده دانسته خرافه موارد برخي در

 حال، ره به اما. روايت و کايتح نوعي صرفا يا باشد، باور نوعي  خرافه است ممکن که کرديم اشاره بار چند

 همه رد بلکه نيست کالمي باورهاي يا تاريخ به محدود خرافه که نکته اين و شود مي تلقي معرفت نوعي

 هانج شناسي، حيوان جغرافيايي، باورهاي در که چنان باشد، خرافه مصداق تواندمي معارف از بخشي علوم،

 .دارد وجود فيمعار و باورهايي چنين ديگر بسياري و شناسي

 دشو مي خرافه مصداق معلوماتي يا دانشي يا باوري آنچه اساس بر که هاييشاخص که است اين مهم اما و

 عقل؟ با آن ضديت به گردد؟ مي اقامه آن بر که استداللي نوع به شود؟مي مربوط علم آن منبع به آيا چيست؟

 معيارهايي؟ چه اساس بر کسي؟ چه عقل
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 خرافه را دين همه کسي است ممکن که چنان. باشد صد تا يک از است ممکن حتي اختالف زمينه، اين در

 شده شناخته روشهاي با او گفته به اما شده رايج دين اسم به که را باورهايي از برخي است ممکن يا بداند،

 امعهج يک در دين عنوان به را آنچه همه کسي است ممکن که چنان بداند، خرافه نيست اثبات قابل دين آن

 .بداند خرافي غير و واقعي دارد، وجود

 ده،ش مي پنداشته «علم» آن همه يا غالب دوره، يک در که فکري اي منظومه يا مجموعه بدانيم که است جالب

 اثيرت خرافه کلمه کاربست در قوم يک ميان در آن گذر و زمان يعني. است شده تلقي خرافه ديگر، دوره در

 ادرستين و درستي و سنجش هايشاخص که آن يا داست دانش و معلومات رفتن باال سبب به امر اين آيا. دارد

 دوره تا آنچه است؟ کرده تغيير جامعه آن در ارزشي حتي و معرفتي گفتمان و فکري نظام باالتر، حتي يا و

 هب متهم غالبش، رضاشاهي، اصالحات دوره در شد، مي شناخته درست فکري منظومه يک عنوان به مشروطه

 .شد گذاشته کنار تدريج به و شده خرافات

 که اييخردگر نوعي و شده ياد جزوي عقل و کلي به عقل تقسيم از معاصر فيلسوفان از برخي ميان در گاهي

 معاصر ييخردگرا اينان ديگر تعبير به. شود مي محکوم جزوي عقل عنوان به آمده، غرب از اينان گفته به فرضا

 قبول قابل غير و دانند مي جزوي عقل داند مي خرافه را آن و کرده باوري در ترديد موارد از برخي در که را

 رايب که است ديگري تعاريف يا گرايي تجربه روي از گاهي هم غربي گرايي خرد همان البته. فلسفه در

 اشکال قبيل اين که شود مي وانمود طور اين تصوير، اين در حال هر به اما. دارد دانش نادرستي و درست

 .انکار مورد طبعا و است جزوي عقل از ناشي عقايد، به گرفتن

 قرن از اسالمي تمدن اوج دوره همان بيشتر که مقطع يک در که است اين کرد خواهيم مرور اينجا در آنچه

 خرد فيلتر نوعي آنها. هست شاخص هاي چهره ادبيات در جدي طور به خرافه، کلمه است، ششم تا چهارم

 يلقب اين و جادو و سحر نجومي، باوريهاي کهن، داستانهاي ملل، عقايد باورها، تاريخ، به نسبت را يگراي

 .دهند مي قرار انکار مورد را آنها و برده بکار

 کهن متون در خرافه کاربرد

 هخراف براي وي معيار ديد، بايد. داند مي خرافي را آنها که رسد مي مواردي به نويسد، مي تاريخ که کسي

 .باشد معرفتي معيارهاي نوعي اساس بر بايد دانستن، خرافه اين. چيست دانستن

 و هاقصه از برخي باره در را خرافات تعبير که است کساني از بصري( 899 م) معتزلي جاحظ ابوعمرو

 يهومرد و فزر بن مغيره باره در حکايت اين مثال. بردمي بکار ندارد خارجي وقوع امکان که جاهلي حکايات
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 مغيره که «عقل ذي علي اليخيل الذي المحال من فهو» جاحظ قول به و دارد روي اهواز در اندگفته که کرداي

 مي راست اگر: گفت مغيره نکردي؟ کاري تو: گفت و نکرد حس او که زد مردويه وسط به چنان شمشير با

 افهذ: گويد حکايت اين باره در جاحظ! شد جدا همه از بدنش نيمه دو کرد حرکت وقتي. کن حرکت گويي

 ص: العرجان و البرصان. ]له علم ال من إلّا األحاديث من الضرب هذا يحتمل ليس و. الخرافات أحاديث من

131  .] 

 .است کرده نقل کنند نمي باور را آنها جاهل افراد جز که وداستاني خرافي اخبار از ديگر هايي نمونه وي

 اين در. است شگفت دوره، اين در خردي چنين و دارد ويژه تکيه رافاتخ روي که هاستنمونه آن از جاحظ

 ممن» گويد مي طعنه به که دوستش به باره اين در که را آنچه و داده شرح را خرافات از اينمونه باطعنه، باره

 نقل به مسح باره در که است داستاني اخبار جمله آن از[. 801/ 1: الحيوان. ]کندمي نقل «شي کل علم يدعي

 بارياخ چنين توانمي واقعا آيا گويدمي و کشدمي نقد به را اخبار آن رندانه جاحظ و شده روايت عباس ابن از

 تشهر آنها ميان که داستانهايي کرده، ياد زنانه خرافي اخبار از ديگري جاي در وي دانست؟ عباس ابن از را

 که کتاب اين موضوع که دانيممي[. 895/ 1: الحيوان] «اتخراف شبهه و هذا في النساء أشباه و للنساء و» دارد

 ويس از فراوان هاي گويي خرافه اقتضاي است، حيوانات حوزه به مربوط مفاهيم باره در المعارف دايره نوعي

 من خرافه» طور همين[. 191/ 1] است کرده ياد «الجاهلية اعراب خرافات» از هم جايي در وي. دارد مردم

 [.9/835] «عراباال خرافات

 سوائر» کتاب در وي. بود هم[ 110 م] اصفهاني حمزه توجه مورد اعراب خرافي و جاهالنه باورهاي قبيل اين

 يتضمن فصل هذا» است آورده حيوانات باره در را جاهلي عرب خرافات از نمونه سي «افعل علي االمثال

 در جمله از عربي ادب در که خرافاتي به توجه[. 131 ص سوائر،. ]«االعراب خرافات من خرافة ثالثين

 گرفته قرار نيز االدباء محاضرات در( ؟ 908 م) اصفهاني راغب توجه مورد بوده، ذلک غير و خواب حکايات

 «الرؤيا في خرافات» تعبير. است آورده خرافات عنوان به را عاميانه باورهاي از هايينمونه بخش چند در و

 .آنهاست از نمونه دو( 911/ 8) «لنجوما في للعرب خرافات( »151 ص)

 ندمان تاريخي ديگر علوم کنار در ها افسانه طبعا و تاريخ از بخشي عنوان به را «خرافات( »111 م) تنوخي

 يحفظ کان األصبهاني، الفرج أبو شاهدناهم، الذين المتشيعين من و: التنوخي قال: است آورده «مغازي و سير»

 يحفظ من قطّ أر لم[ ما] النسب و األدب، و المسندة، األحاديث و اآلثار، و األخبار، و األغاني، و الشعر،[ من]

 شذرات،.. ]و المغازي، و السير، و ، الخرافات و النحو، و اللغة، منها ، أخر علوم من ذلک دون يحفظ و مثله،

 [.858 ص ،1 ج
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 امکان مغازي، و سيره و نحو و لغت علم کنار در که بوده حکايات از اي مجموعه خرافات، تنوخي، ذهن در

 .است داشته آيد، بکار «خرافات» تعبير مستقل صورت به اشباره در که اين

 :برد مي بکار اديان باطله عقايد باره در را خرافات مورد، يک در کم دست( 111 م) مسعودي

 نم أوردوه ما و المذاهب، هذه رنواد من جُمَل على األوسط الکتاب في و «الزمان اخبار» کتابنا في أتينا قد و

 ،«دياناتال أصول في المقاالت» في کتابنا في مذاهبهم من ذکرناه ما و الموضوعة، الشُّبَه و المزخرفة، الخرافات

 [.111 ص 1 ج مروج،]

 کتاب: داندمي آن مصداق را يکشب و هزار هاي قصه و دانسته فارسي افسانه ترجمه را خرافه جايي در وي

 نوعة،مص خُرَافات من موضوعة أخبار هذه أن بأخبارهم معرفة له ممن الناس من کثير ذکر قد و: ليلة و ليلة الف

 لکتبا سبيل سبيلها أن و بها، المذاکرة و بحفظها عصره أهل على صال و بروايتها، للملوک تقرب من نظمها

 أفسانه، هزار کتاب مثل ذکرنا مما تأليفها بيلس و الرومية، و الهندية و الفارسية من لنا المترجمة و إلينا المنقولة

 هذا يسمون الناس و أفسانه، لها يقال بالفارسية الخرافة و خُرَافة، ألف العربية إلى الفارسية من ذلک تفسير و

 تابک مثل و دينازاد، و شيرزاد هما و جاريتها، و ابنته و الوزير و الملک خبر هو و ليلة، و ليلة ألف الکتاب

 ذاه في الکتب من غيرها و السندباد، کتاب مثل و الوزراء، و الهند ملوک أخبار من فيه ما و سيماس و فرزة

 [.891 ص 8 ج الذهب، مروج.... )المعنى

 خرافات» از ان مانند و نيل رود منشأ باره در داستاني اخبار از برخي نقل با ديگري جاي در مسعودي همين

 .است[ 1/110] کرده ياد حديث اهل از «حشويه

 من و:  گويد دماوند کوه باره در و کرده ياد «فرس خرافات»  ممالک و مسالک در هم[ 111 م] اصطخري

 بلغنى ما و عهالرتفا فرسخا خمسين من بلغنى فيما يرىمرتفع جبل دنباوند، جبل الکورة بهذه المذکورة الجبال

 أقطار جميع من السحرة أن و الجبل، هذا فى حىّ الضحاک أن الفرس خرافات فى يتحدث و ارتقاه، أحدا أن

 [.8001 قاهره 115 ص الممالک، و المسالک] إليه تأوى األرض

 و اسمار» آن در و کرده بندي موضوع چنين اين را کتابش از هشتم مقاله الفهرست، در( 119 م) نديم ابن

 حرالس و العزائم و الخرافات و االسمار فى فنون ثالثة هى و: الثامنة المفالة: است آورده هم کنار را «خرافات

 السمارا فى المصنفة الکتب أسماء و المصورين و المخرفين و المسامرين أخبار فى: األول الفن -:الشعوذة و

 الکتب ىف: الثالث الفن کتبهم أسماء و السحرة و المشعبذين و المعزمين أخبار فى: الثانى الفن الخرافات و

 قديمي هايافسانه معناي به اسمار[. 9 ص: الفهرست] مؤلفوها ال و مصنفوها يعرف ال شتى معانى فى المصنفة



1712 

 

 آن روي هم مسعودي که معنايي است، رفته بکار معنا همان به اينجا، در خرافات طبعا و است داستاني و

 .داشت اصرار

 هاييداستان کرده، درست را «خرافات» که کساني نخستين: گويدمي[ بعد به 188 ص] مربوط فصل در نديم ابن

 يرانا سالطين از سوم طبقه که ها اشکاني. بودند نخست ايرانيان يا «اول فرس» ساختند، حيوانات زبان بر

 فصحا دست به و کرد ترجمه را اينها عرب بعدها. دادند وسعت باره اين در ها ساساني و رفته تر پيش هستند،

 الف» عنايم به که بود آنها از يکي افسانه هزار کتاب. ساختند را آنها مشابه و کردند تهذيبش افتاده، بلغاي و

 يشپ کارهاي و جهشياري تالشهاي از سپس. دهدمي يکشب و هزار داستانهاي از شرحي سپس. است «خرافه

 ليلهک کتاب از کرده ياد شده انجام[ زبيده کاتب] داود بن علي و هارون بن سهل و مقفع ابن توسط که وي از

 رجمهت داستان و هنديان آثار نيز و خرافات و اسمار در ايرانيان آثار از فهرستي آن از پس. کندمي ياد دمنه و

 آمده آن دنبال به آنان اخبار و آثار و عرب عشاق باره در داستاني آثار از هايينمونه. است آورده عربي به آنها

 به اي هستند جن از آنها معشوقان که انسانها از تاس عشاقي آثار اينها از بخشي. است خواندني بسيار که

 که فتگ توان اما رفته، بکار واقعي غير اما شيرين داستانهاي معناي به خرافات که اين ضمن اينجا تا. عکس

 و االسمار کانت. » : است کرده طرح عنوان، اين به داستانها آن ناميدن و خرافات به نسبت را نگاه نوعي

 «کذبوا و نالوراقو فصنف المقتدر، أيام فى سيما و العباس، بنى خلفاء أيام فى مشتهاة فيها مرغوبا الخرافات

 نضم در نيز را آنها و پرداخته البحر عجائب کتابهاي از نامبردن به آن، دنباله در اما[.  181 ص: الفهرست]

 از بحث خرافات، و اسمار از بحث دنباله يعني هشتم، مقاله دوم فن. است آورده خرافات يعني بحث، همين

 [.بعد به 185 ص] است شده نوشته سحر و طلسمات و نيرنگات و بازي شعبده باره در که است کتابهايي

 شان ملوک باره در ايرانيان اخبار به وقتي اسالم دنياي يک درجه نقاد و گرا عقل[ 110 م] بيروني ابوريحان

 عن يستنفر ما عنهم، المأثورة أفاعيلهم و الملوک، أعمار و ل،األوّ القسم تواريخ فى لهم و: نويسدمي رسد مي

 ال لتواريخ،ا تحصيل هو بسبيله، نحن فيما القصد ولکنّ العقول؛ تقبله ال و اآلذان، تمجّه و القلوب، استماعه

 منها مهبقول المأخوذ و موابذتهم؛ و المجوس هرابذة و الفرس علماء عليه اجتمع ما مثبت أنا و األخبار؛ انتقاد

. تاس بيروني تفکر در خرد نوعي از نشان «االخبار انتقاد» تعبير[ 111: ص الخالية، القرون عن الباقية اآلثار]

 کرده ياد(15 ص) «فيثاغورس خرافات» و( 81 ص) «العوام خرافات» از هم« 81 ص للهند ما تحقيق» در وي

 هندي: گويد مي و دارد يوناني افکار با هندي کاراف ميان مقايسه کندمي ياد عوام خرافات از آنجا در. است

 منم[ االغريق علماء] امثالهم للهند يک لم و: کند پيرايش را آنها مطالب که نداشتند يونان مانند علمايي ها

 رهآخ في مشوبا و النظام سوء و االضطراب غاية في اال کالم خاص لهم لذلک تجد فالتکاد العلوم، يهذب

 عوام يخراف باورهاي از وي. «عليهم التقليد يستولي الجله و... المدد تمديد و العدد تکثير من العوام خرافات
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 ورهايبا قبيل اين از آنها خواص اما است، عوام از پرستانه بت باورهاي و پرستي بت اين و کرده ياد هندوها

 ذلک أنّ برنخ أن بعد الباب هذا في خرافاتهم نحکي فإنّا عليه الهند ما حکاية في نحن إذ: » هستند بيزار خرافي

 زهيتن فإنّه «سار» يسمّونه الذي التحقيق رام و الکالم و الجدل طرق طالع أو الخالص نهج أم من فأمّا لعوامّهم

 ميانه تفکيک نوع اين به توجه[. 35 ص] «المعمولة صورته عن فضال تعالى اللّه دون ممّا أحد عبادة عن

 در يو. است بيروني ابوريحان تفکر در مهم امتياز يک نخبگان، عقلي باورهاي با ها توده خرافي باورهاي

 شتربي خرافات به مردم عامه دل «اميل الخرافات الي العامة قلوب» که دارد تأکيد کتاب همين از ديگري جاي

 نع بمعزل العقل طريقة و» که است اين خرافي باورهاي از برخي نقل از پس او تأکيد[. 151 ص] دارد تمايل

 [.153 ص] «الخرافات هذه

 که آورد فراهم تاريخ در کتابي خواهد مي که گويد مي هم( 111 م) مقدسي طاهر بن مطهر دوره همين در

 صيرالتق حدّ عن خارجا العلو درجة عن منحطّا الباب هذا في کتابا له أجمع أن: باشد «العجائز خرافات» از خالي

 موضوعات و القصّاص تزاوير و العجائز خرافات و الغساالت سقاط عن مصفّى التزيّد شوائب من مهذبا

 ارتباط اما. است جالبي تعبير پيرزني خرفات اينجا در(. 1 ص ،1 ج: التاريخ و البدء] المحدّثين من المتّهمين

 درست و يحديث کتابهاي با را خرافي تاريخي اخبار که است محدثاني به اشاره محدثين، با داستاني خرافات

 .کردند مي تلفيق شود، جمع حديث در علوم همه شد مي سعي که زماني

 [است علوم همه مبناي حديث گويد مي که نگرشي. شود گرفته حديث از چيز همه که اين]

 اين و: نويسدمي آن از پس و آورده( ع) موسي مرگ باره در حکايت سه طبري تاريخنامه در( 185 م) بلعمي

 و ،[ ندارد آمدن کتاب در ارزش] کنند کتاب در که است بابت آن از نه و است خرافات حديث سه هر

 يستب و صد السّالم عليه را موسى و گفتيم که است آن درست خبر و. نگروند حديث بدين عقل خداوندان

 [1/130: طبري تاريخنامه. ]اعلم اهلل و. بود عمر سال

 اساطيري دوره را آنها ما حاضر حال در که را خود پادشاهان باره در ايرانيان داستانهاي[ 181 م] مسکويه ابن

 مسخره کانت الشياطين ان تزعم و خرافات هاهنا للفرس و: »گويد و ناميده خرافات ناميم، مي حماسي و

 خرافات عنوان به ايراني اساطير و شده طي مورخان توسط نيز بعدها مسير اين[. 39/ 1 تجارب،] «لکيقابوس

 .ستا شده ناميده

 منابع از ابتدا ـ خودش زعم به ـ را ايراني پادشاهان از برخي اخبار[ ششم قرن نيمه] التواريخ مجمل نويسنده

 :است ديده خرافات و دارس کتابهاي در را اينها که گويد و کرده نقل ديگري مطالب آنگاه و آورده معتبر
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 انکچن محال و است دور حقيقت از که ،ننوشتم آنرا که هست ديگر روايت بعضى جماعت اين نسب اندر و

 بعضى و پذيرفته، خلل و کرده، درش دراز روزگار گردش و بودست، سهوها نقل از يا و مغانست، عادت

 براهيما و رفت، بآسمان هم که يعنى گويند، نمرود هم را کيکاوس باز و بود نمرود فريدون: گويند که آنست

 صرن بخت را لهراسف و نريمان، را نوح و جم، را سليمان و رفت، آتش در وى آنکه سبب گويند، سياوش را

 در انک بحکم ليکن و. … طرفه جنس از همچنين را ضحاک و را افراسياب و کنند بعرب نسبت را رستم و

 آنچ از و نيست، حقيقتى آنرا و گويند، چنين مغان که مّا بعد کرديم ياد بوديم ديده دارس کتابهاى و خرافات

 هو و باسراره اعلم اهلل و دادم شرح که آنست جمله تواريخ و سيرها در اندمتفق آن بر راويان و تاصلس بر

 [11 ص التواريخ، مجمل] ذکره تعالى شهيد عليه

 گزاف چون است، بيروني ابوريحان عاشق که است( 130 م) بيهقي پنجم قرن در هتمابي خردگرايان از

 اريخشت در خود آنچه و آنها شنيدن به عوام تمايل و تاريخي خرافات دندا نشان در بيهقي عبارت. نويسدنمي

 کسى از اي: نشناسند ديگر سه را آن که گويند قسم دو را گذشته اخبار و: بهترينهاست از يکي کرده، دنبال

 خرد نيز و شدبا گوىراست و ثقه که بايد گوينده که است آن شرط و. خواند ببايد کتابى از يا و شنيد ببايد

 ال ما األخبار من تصدّقنّ ال: اندگفته که را، آن خدا کالم دهد نصرت و است درست خبر آن که دهد گواهى

 را نآ شنونده نکند رد را آن خرد که اخبار از آيد خوانده چه هر که است، همچنان کتاب و. الرّأى فيه يستقيم

 دارند رتدوست را ممتنع باطل که آنند عامّه مردم يشترب و. ستانند فرا و بشنوند را آن خردمندان و دارد باور

 وى و آيند گرد همچنو گروهى و سازد هنگامه احمقى که دريا و کوه و بيابان غول و پرى و ديو اخبار چون

 هاديم،ن ديگها و پختيم نان و جزيره آن در فرودآمديم جايى تن پانصد و ديدم يىجزيره دريا فالن در گويد

 چنين و نچني کوه بفالن و بود، ماهى کرديم، نگاه برفت، جاى از رسيد، زمين بدان تبش و شد يزت آتش چون

 ردمم تا بيندود روغنى به را او گوش جادو ديگر پيرزنى باز و کرد خر را مردى جادو پيرزنى و ديدم، چيزها

 که کسان آن و. خوانند شاناي بر شب چون را، نادانان آرد خواب که خرافات از ماند بدين آنچه و ،گشت

 ونيک ايشان و ايشان، عدد است اندک سخت و شمرند، دانايان از را ايشان دارند باور تا خواهند راست سخن

 سخت و است هگفت عليه، اللّه رحمة بستى، الفتح بو که است بست اگر و بيندازند را زشت سخن و فراستانند

 :شعر است، گفته نيکو

 تجارب هي و االمر رشاد تلقي/  بها ينمواز لها العقول ان
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 سماع از يا است من معاينه از يا نويسم آنچه تا امبکرده قدر اين التزام ام،گرفته پيش تاريخ اين که من و

 و ادب رد بود مردى او و ريحان ابو استاد بخطّ ديدم کتابى دراز مدّتى[ به] ازين پيش و. ثقه مردى از درست

 تا ادمد آن از دراز اين و ننوشتى چيزى گزاف به و نبود ديگرى چنو او عصر در که هفلسف و هندسه و فضل

 بيشتر ميرانم، ايشان سخن من که قوم اين چند هر و کنم،مى احتياط چون تاريخ درين من که گردد مقرّر

 تهران ر،رهب خطيب چاپ ،1055 ص بيهقي، تاريخ. ]است چنان راست و اندمانده اندکى سخت و اندرفته

1131.] 

 از بخشي وي. هست هم( 110 م) اثير ابن توجه مورد خرافات تاريخ عنوان به قديم ايرانيان اخبار به نگاه

 رکهت على عازمين کنّا أن بعد تامّا به أتينا قد جم حديث من الفصل هذا و: گويد و آورده را جم پادشاه اخبار

 قد خرأ أشياء مع الفرس خرافات من فإنّها الطباع، و العقول أباهات و األسماع تمجّها التي األشياء من فيه لما

 و هذا، وابلغ ما و بجهلهم العرب على يشنّعون ما کثيرا فإنّهم الفرس، جهل ليعلم ذکرناها إنّما و قبلها، تقدّمت

 [1/11: کامل. ]أخبارهم من نذکره ءشي من لخال الفصل هذا ترکنا کنّا لو ألنّا

 :است بوده بغداد در ايمجسمه باره در که است باوري( 181 م) حموي ياقوت ايبر خرافه مفهوم

 إيوان، فوق الخضراء القبة بنى و وسطها، في جامعها و داره جعل و مدوّرة مدينته بنى ذکرنا کما المنصور کان و

 نأ رأى إذا لطانالس کان و رمح، يده في فارس صورة على صنم القبة رأس على و ذراعا، ثمانين علوّها کان و

 فال الجهة، تلک من يظهر الخوارج بعض أن علم نحوها الرمح مدّ و الجهات بعض استقبل قد الصنم ذلک

 و يبالخط ذکر هکذا: أنا قلت الناحية، تلک من هجم قد خارجيّا بأن األخبار عليه ترد حتى الوقت عليه يطول

 مأوه التي بليناس طلسمات و مصر سحرة عن هذا مثل يحکى إنما و الفاحش، الکذب و المستحيل من هو

 مثل عن تجلّ فإنها اإلسالمية الملة فأما آدم، بني کانوا ما المتقدّمين أن التخيل و األزمان تطاول صحتها األغمار

 [110 ـ 195 ص ،1 ج البلدان، معجم] الخرافات، هذه

 رافاتخ فيه للفرس و: ....گويد باره اين رد ايرانيان حکايات از برخي به اشاره با دَباوَنْد مدخل ذيل ياقوت

 أنهم تهاجمل و فترکتها، رأيي في القدح من فتحاشيت ههنا منها ءشي بسطر هممت غريبة، حکايات و عجيبة

 حبسه أنه و عجيبة صفة على السالسل في سجنه الجبار بيوراسف على قبض لما الملک أفريدون أن يزعمون

 نم يصعد أنه و فيراه الجبل إلى يصعد أن أحد يقدر ال فيه موجود حيّ اآلن ىإل أنه و قيده و الجبل هذا في

 هحول يضربون حرّاسا عليه رتب أنه و بيوراسف أنفاس أنه و السماء عنان إلى يضرب دخان الجبل ذلک

 البلدان، جممع] تحاشيا الباقي ترکت و بأسره أوردته ما الجنس هذا من أشياء و اآلن إلى السنادين على بالمطارق

 [113 ـ 8/111
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 آورده، فقيه ابن البلدان کتاب از نقل به بوده، گور بهرام به منتسب محل که الضبيه ناووس نام به را محلي وي

 چنانهم موضع آن که است گفته الفقيه ابن که آن خاطر به اما است، خرافه کند مي تصريح که آن ضمن و

 و: دواح القبر و الناووس: الظَّبْيَة ناوُوسُ: است کرده نقل ته،دانس الفرس خرافات از که را وي مطالب هست،

 ىإل باق الموضع هذا و: قال أنه إال الفرس خرافات من قصة له ذکر و الفقيه ابن ذکره همذان، قرب موضع هو

 و: الق.... ذکره ما على خبره فأوردت ذلک إلى التطلع إلى مشتاقة النفس فبقيت االسم، بهذا معروف اآلن

 [9/891: البلدان معجم. ]أعلم اهلل و الظبية، بناووس يعرف و هذا يومنا إلى موجود الموضع

 .است کرده ياد[ 1/11] القصاص خرافات و[ 1/19] «العامه خرافات» از هم خلدون ابن

 هاييهنمون آن، جز و تاريخ جهانشناسي، فلسفه، و دين مانند ويژه علمي هاي زمينه در است، بهتر باره اين در

 گونگيچ با تا کنيم مرور دانند، مي خرافه ميانه قرون در مسلمان نويسندگان و متفکران از قدماي که را آنچه از

 .شويم آشنا آنها ذهن در مفهوم اين

 نجوم در خرافات

 دشاي اما دارد، جدي تتبع به نياز شود،مي مطرح خرافه از بحث علم، کدام از بحث کدام در بدانيم که اين

 خرافه، صداقم که است آن دليل به هم اين و است پراکنده شود،مي گفته باره اين در آنچه بيشتر گفت انبتو

 هب مربوط هاي بحث در شود گفته است ممکن اين، با. شودمي يافت بشري معارف و علوم از بسياري در

 دور. دباش داشته وجود هاهنمون اين از بيشتر المخلوقات عجايب و دانشي چند کتابهاي نيز و نجوم يا سحر

 رفتنگ باال سبب ديگر، مسائل از بسياري و زمين، روي در جوي تأثير آنها، عظمت نجوم، بودن دسترس از

 انمسلمان ميان در باورها اين از توجهي قابل بخش. است شده بشر ميان در نجوم باره در شگفت باورهاي

 ادهاستف. خير يا است درست اينها که اين و بوده نجومي اماحک باره در مهم مسائل از يکي هميشه و بوده هم

 هب آنها از بايد که شده خرافاتي از مهمي بخش رشد سبب و بوده اقوام همه براي روزانه، زندگي در نجوم از

 و عرفان و فلسفه که را الصفا اخوان رسائل محتواي معتزلي، گرايان عقل. کرد ياد نجومي خرافات عنوان

 اميدن مي خرافات بودند، کرده ارائه ايويژه نوافالطوني فلسفه و کرده متصل هم به را...  و ومنج و شريعت

 که چنان کردند مي تلقي خرافه کامال را سحرآميز اعمال هم برخي[. 111 ـ 111 ص المؤانسه، و االمتاع]

 هايمحيط و زنان باره در که را سحريه اعمال از هايينمونه[ 111: ص] الحائرين، داللة در ميمون بن موسي

 اال هافعل فى يشترطون قط تجدهم ال الهذيانات و الخرافات هذه من کثير و: گويدمي و داده شرح بوده زنانه

 قسمة من  هو النبات هذا ان يزعمون انهم اعنى الکواکب امر لحظ من کلها السحر اعمال فى بد ال و. النساء

 لتىا االفعال تلک ان يزعمون کذلک و. لکوکب ينسبونه معدن کل و حيوان کل کذلک و. الفالنى الکوکب
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 لذلک و. البخور او القول ذلک  او الفعل ذلک يرضيه و الکواکب، لذلک عبادات انواع هى  السحرة يفعلها

 .نريد ما لنا يفعل

 امتام درستي اثبات در نجومي مسائل از استفاده دليل به را اسماعيليان الوري، اعالم در هم( 911 م) طبرسي

 کذل قياس و األعداد معنى في تأويالت و آحاد أخبار على يعولون إنما: است داده قرار انتقاد مورد خود امامان

 الوري اعالم] الخرافات مجرى يجري مما األيام و الشهور من ذلک غير و النجوم و األرضين و بالسماوات

859] 

 حديثي خرافات

 مي،اسال نخستين قرون از. برد مي بکار را خرافه ايزاويه چه با و کسي چه ديد بايد خرافه کاربرد باره در

: دبنگري مثال براي] است جعلي و موضوعه احاديث شده،مي ياد آن از خرافه عنوان به که چيزهايي از يکي

 زيابيار مقام در 3115 م) ذهبي که زماني. يافت ادامه نيز بعدها کاربرد اين[. 19 ص الجاروديه، المسائل

 برده اربک است شگفت که حديثي هاي ساخته باره در خرافه کلمه است، خاصي شخص به منتسب احاديث

 مجموعه يک از ياد از بعد وي. کند مي ياد کنند،مي جعل صوفيه، غالة يا صوفيه عوام که «الواهيات» از و

 مصداق را شده نقل مطالب کرده، نقل پيامبر از را آنها 100 سال حوالي که کسي سوي از جعلي حديث

 (111: ص ،8ج اإلصابة،. )کنند مي روايت را آنها الصوفيه عوام که داند مي طاماتي و خرافات

 خرافات حکم در آنها، شيعي منتقدان از برخي سوي از خود، مذهب باره در حديث اهل و حشويه باورهاي

 خواهيم گرا است بسيار اين امثال و: گويد آنان باورهاي از برخي نقل از پس العوام تبصره نويسنده. است بوده

 تعبير از مکرر وي[. 19 ص العوام، تبصره] «نشود تمام مجلد يک به کنيم، ياد را حشو اهل خرافات جمله

 تمامي در گويند چند خرافات و: »گويد عزير و موسي باره در شگفت روايتي نقل از پس و کرده ياد خرافات

 رسل بر بود، مجانين فعل که خرافات اين امثال و: »گويد ديگر وجاي(. 191 ص) «اوالتر آن ترک قصه، اين

 (.110 ص) «بندند انبياء و

 صوفيه مکاشفات و کرامات بودن خرافه

 زندگي که دمشق صوفيان از يکي حال شرح در است، صوفيه عليه مبارزان زمره در که( 331 م) کثير ابن

 را آنها ،کردند مي نقل اش باره در داستانهايي و داشتند دوست را او تنهاي بي مردم اما داشت کثيفي بسيار

 لىع تجحف بداوية ثيابا يلبس کان و القذر، و النجاسات على يجلس کان و: داند مي خرافات از اينمونه

 کان و ،اعتقاده و محبته في يغالون العوام کان و طاعة، و محبة و الناس من قبول له کان و األزقة، في النجاسات
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 هل يذکرون العوام کان و النجاسة، على األقمين باب عند جلس زائرا جاءه من و نجاسة، يتقى ال و يصلى ال

 من غيره في ذلک يعتقدون کما الهذيان أهل و العوام خرافات من خرافات ذلک کل و کرامات، و مکاشفات

 [.851 ص 11 ج النهايه، و البداية. ]المولهين و المجانين

 

 

 (عربي عبارات نشدن ترجمه از معذرت عرض با)

 [1158 آذرماه 81 اسالمي، تمدن و فرهنگ درس براي شده نوشته متن]
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 اسالمي تمدن در عقلي ـ فکري اغتشاش و نجومي احکام

 جعفريان رسول: نويسنده

 1158/  10/  01: سايت روي انتشار تاريخ

 

 باره در اسالمي تمدن در موجود هاي ديدگاه ترين مهم از برخي بررسي و مرور به حاضر نوشته: خالصه

 .است پرداخته تنجيم همان يا نجومي احکام

 مقدمه

 اين. هست و بوده نجومي هاينگرش از تابعي انساني، عالم در اختياري ايرويداده از توجهي قابل بخش

 و اعمال و جنگها، سياست، تاريخ حوزه در هم اسالم، دنياي در ثانيا و بوده مطرح عالم تمام در اوال مسأله

 .است  داشته رواج مردم هايتوده ميان در هم و اميران و پادشاهان افعال

 مقدار چه دهد مي نشان که اطالعاتي است، زمينه اين در اطالعاتي از پر اسالمي، هدور تاريخ باره، اين در

 چه. دانکردهمي بيان مردم براي پيشگويان و منجمان که بوده اينجومي هايآگاهي اساس بر مردم تصميمات

 بوده جومين شگوييپي از گرفته نشأت که هادشمني و ها اعدام بسيار چه و عامها قتل و نبردها و جنگها بسيار

 هب مربوط که است نجوم دانش از جداي طبعا و دارد شهرت نجومي احکام به که است مسائلي اينها. است

 بندي متقسي اين. است قبيل اين از مسائلي و کسوف و خسوف و آنها حرکت و ستارگان و سيارات شناخت

 (.108 ،(1511 قاهره،) العلوم،احصاء] است شده يادآور را آن هم فارابي و داشته وجود ديرباز از نجوم علم در

 هک بود تقاويمي حضور داشت، جريان مردم ميان در عادي صورت به آنچه نجومي، هاي پيشگويي زمينه در

 مرتضي سيد. دادندمي انجام آن اساس بر را خود روزانه کارهاي مردم و بود کرده بيان را ايام نحس و سعد

/ 8( 1109 قم،) المرتضي، الشريف رسائل. ]است داده مردم ميان در تقاويم قبيل اين وجود از خبر[ 111 م)

 بيان خود روزگار در( 111 م) طاوس بن سيد مردم، ميان را آنها قدرت و قوت و تقاويم اين از شرحي[ 101

 ،فرد به منحصر کتاب اين در طاوس ابن[. 9 ص( ق1151 قم،) المهموم، فرج. ]است جالب بسيار که کرده

 بدست مغوالن بدست آن سقوط آستانه در و عباسي دوره اواخر در آنان نفوذ و منجمان وضعيت از شرحي

 جهت همين به نيز طاوس ابن و بوده آن بودن حرام و حالل و نجوم علم سر بر بحث زمان همان. است داده

 کتاب، اين شک بدون. تاس گذاشته «النجوم علم من الحالل نهج معرفة في المهموم فرج» را کتابش نام
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 اين در ربش زندگي در نجوم تأثير زمينه در که باشد افکاري و آرائ باره در جامع بررسي يک مبناي تواندمي

 .است داشته وجود آن از پيش و دوره

 البغ که است آن حقيقت. شودمي دنبال مختلفي متون در آن از دفاع و نجومي احکام رد قالب در بحث اين

 از شبي دليل همين به بودند، آن مخالف مشائي فالسفه بويژه هجري، نخست قرون جامعه متفکر هاي چهره

 جامعه، در خارجي واقعيت در ديگر، سوي از اما. داريم آن عليه باشيم، داشته آن از دفاع در مطلب که آن

 روبرو د،هستن جنس يک از معموال که مردم عوام و سياستمداران استقبال با و داشتند چشمگيري نفوذ منجمان

 .شدندمي

 شهايرو چگونه که اين است، باره اين در استدالل نحوه با خواننده کردن آشنا است، توجه مورد اينجا در آنچه

 نگاه به توجه با زاويه، يک از فيلسوف. شودمي آميخته هم در بحث يک در ديني و طبيعي کالمي، فلسفي،

 به وجهت با طبيعي علوم دانشمند ديني، ـ عقلي استداللهاي با کلممت دانشمند خود، طبيعي فوق و عمومي

 خبارا طريق از محدث، و ديني عالم و شده، حاکم طبيعي دانش در که عقلي فرضهاي پيش و تجربي روشهاي

 تمدن درون در را معرفتي هايبحث در آشفتگي نگرش، نوع اين. نشينندمي بحث به باره اين در احاديث، و

 عمان بود، اسالمي تمدن در علم رشد راه سر بر که موانعي همه بر عالوه که اغتشاشي دهد،مي شانن اسالمي

 .شود پيموده علمي قضاياي ارزيابي در درستي مسير تا شد،مي آن از

 مشائي السفهف. داشتند متفاوت نظر دو زمينه، اين در فالسفه از دسته دو که است اين باره، اين در لطيف نکته

 مشرب، عارف فيلسوفان که حالي در شمردند،مي باطل را آنها و کرده مقاومت نجومي احکام مقابل در نوعا

 لبتها. بودند نجومي احکام جانبدار داشتند، مشابه هاينگره که الصفاء اخوان مانند کساني و هانوافالطوني

 رخيب وقوع[ مؤثر نه] عالئم توانديم نجومي حرکات که اين عنوان به حداقل اما بود، متفاوت طرفداري نوعي

 .باشد انسانها ميان و زمين روي در رخدادها از

 آن تطور و مسأله طرح آغاز

 شرح به آنان .گرفت قرار مسلمانان اختيار در و شد ترجمه عربي به که بود يوناني علوم از بخشي تنجيم بحث

 .است آمده(  111 ،181 ،183 صص] نديم رستفه در ايپراکنده اطالعات باره اين در. پرداختند آن بسط و

 ترينميقدي از يکي. گرفت صورت فالسفه ميان باره اين در مختلفي مباحث چهارم قرن در دوره، اين از پيش

 هب که است «النجوم علم من اليصح ما و يصح ما في النکت» عنوان تحت که است( 115 م) فارابي از رساله

 يک عنوان به فارابي[. 108 ـ 811 ص( 1111 دارالمناهل، بيروت،) سفية،الفل االعمال] است رسيده چاپ
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 در يمطالب آنها البالي در و است فلسفي وي استداللهاي. دارد سخت موضع نجومي احکام برابر فيلسوف

 المعرفة أولو و العلماء، اجتمع ما بعد: »گويد جايي در. است کرده بيان نجومي احکام فرضهايپيش پايگيبي

 الذي فما باعها،ط في اختالف ال و التکوينات و للتأثيرات قابلة غير ذواتها في العلوية األجرام أنّ على الحقائقب

 ص الفلسفية، االعمال] «بالسعادة  بعضها على و بالنحوسة بعضها على حکموا أن إلى األحکام أصحاب دعا

853.] 

 دواير از بسياري و بغداد در بحث محل ضوعمو يک صورت به تنجيم، از بحث چهارم، قرن دوم نيمه در

 مصر،) المقابسات،. ]دارد روشني اشارات باره اين در( 100 م) توحيدي ابوحيان. بود درآمده ديگر علمي

 .است شده نقل باره اين در مختلف افراد از آرائي نيز آن از بعد صفحات در[. 181 ـ 183(  م1585

 النجوم احکام( ذلک من و: )گويد دانسته تخميني علم نوعي را آن که نجوم علم تعريف در( 181 م) سينا ابن

 درج لىا بقياسها و بعض الى بعضها بقياس الکواکب اشکال من االستدالل فيه الغرض و تخميني علم هو و

 و البلدان و الممالک و الملک و العالم ادوار احوال من يکون ما على االرض الى ذلک جملة بقياس و البروج

 1181 قاهره،) الطبيعيات، و الحکمة في رسائل تسع] المسائل و االختيارات و التسايير و التحاويل و مواليدال

 اختصار به نيز 110 ص الهيات، قسم شفاء کتاب در نجومي احکام رد در سينا ابن استداللهاي[. 110 ص( ق

 [330 ص النجاة، کتاب در عبارت همان شبيه و.  ]است آمده کوبنده اما

 بود وشتهن هم متني باره اين در و داشت افالک تأثير به باور عامري، ابوالحسن مانند فيلسوفي دوره، همان در

 رسائل :بنگريد] بود عامري مطالب عليه که نوشت النجوم احکام ابطال عنوان با اي رساله هم عيسي بن علي و

 با( 151 م) وزير الجراح ابن عيسي بن علي رساله[. 181 ،31 ص مقدمه،( 1139 تهران،) عامري، ابوالحسن

 منتشر( 1513 سال 18 ش) االردني العلمي المجمع مجله در خليفات سحبان توسط النجوم احکام ابطال عنوان

 بغداد رد تنجيم علم مخالفان و موافقان ميان زمان اين که بوده مباحثاتي پي در اثر اين شک، بدون. است شده

 ردشاگ از نيز را يوناني فلسفه آن کنار در داشت، تبحر حديث و قرآن علوم در که وي. است داشته وجود

 بلخي وزيداب و کندي آثار با شده همنشين بغداد وقت فالسفه با و گرفت فرا عدي بن يحيي يعني فارابي،

 باسيع قاهر وزير بار يک و عباسي مقتدر وزير بار سه شده وارد نيز سياست کار در آن کنار در. گرديد آشنا

 ييک گذاشت، برجاي خود از که آثاري ضمن در و گرفت فرا جدي صورت به را سرياني و فارسي وي. شد

 طبيعي ضعيمو چنين داشتن باشد، فارابي مکتب تابع فلسفه در وي اگر. بود نجوم احکام درابطال رساله همين

 و گراندي از کلماتي آن البالي اما شده درج دارالسعاده مفتاح کتاب در قيم ابن توسط وي رساله متن. است

 داده توضيح آن محتواي شرح در رساله اين مصحح.  است شده افزوده آن بر قيم ابن خود از تعليقاتي نيز
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 اختياري لاعما در را آنها تأثير غيره، و نباتات نمو روي آسماني هايپديده تأثير بر تأکيد رغم به وي که است

 و قرآن در که کندمي تأکيد مرتب و دارد هم ديني استنادات عقلي، بحث بر عالوه وي. است منکر انسانها

 استهخو او از که نوشته کسي درخواست به را رساله اين وي. ندارد وجود مطلب فالن بر شاهدي نبوي سنت

 مل ما اعتقاد و المحاالت قبول من اهلل عصمک: »است جالب او نخست عبارت. کند صحبت باره اين در تا

 نشان را خود انصاف که آن براي وي[. 111 ص ،18 ش االردني، العلمي المجمع مجله. ]«الدالالت عليه متق

 تغييراتي از زيادي موارد آن بدنبال و قائلند، زمين بر آسمان از اندکي تأثير که نيست کساني مثل گويد مي دهد

 کند، مي منتسب آسمان به را آن جز و آدميان پوست رنگ حتي دهد مي رخ انسانها ميان و زمين روي که را

 ما اام: گويد مي آن از بعد بالفاصله زيرا است؛ نجومي احکام به قائلين اصلي سخن انکار براي اينها اما

 جزء الي التحديد في ينتهون و شهرا، کذا و سنة کذا فالن يعيش أن توجب النجوم من هذا عدا فيما يزعمونه

 همامن واحد کل مدة طول و الوزارة، بعينه آخر تقليد و الملک، بعينه رجل يدتقل علي تدل أنها و الساعة من

 سال فالن تا شخص فالن که اين باره در را منجمان هاي پيشگويي عبارت اين با و...«  قصرها و الوالية في

 ص همان،. ]ددهمي قرار انکار مورد را رسد، مي زمان فالن تا وزارت يا سلطنت به فالني يا ماند،مي ماه يا

 اختالف به زمينه، اين در و دهدمي قرار انکار مورد نيز را کواکب بودن نحس و سعد همچنين وي[. 111

 بطلميوس، چون هايييوناني از حرفها اين اساس که دهدمي توجه وي. پردازدمي هم منجمان ميان نظرهاي

 روي، هر به(. 111 ص همان،. )است ليباب و هندي و رومي علماي ديگر و ذيسموس و انطيقوس دورثيوس،

 .است مبحث اين اصلي هايگاهتوقف از يکي و زمينه اين در اساسي و مهم بسيار رساله يک اثر اين

 الصفا اخوان در فصلي. رفتندمي را خود مسير بودند، نوافالطوني افکار مشتاقان که کواکب تأثير نظريه مدافعان

  باره اين در جاري نظرهاي اختالف به اشاره آغاز همان در و يافته نجوم احکام از بحث به اختصاص هم

 ميآد امورات بر کواکب تأثير اثبات در نوافالطوني گروه اين مذاق[. 111/ 1 الصفاء، اخوان رسائل] است شده

 و کرده مطرح را نجومي احکام بحث کتاب اين مختلف موارد در بارها رسائل اين نويسندگان. است روشن

 .اند گفته سخن آن باره در

 سيارات از ار آنان توصيفات و بوده تنجيم علم مخالف نيز طبيعي علوم عالمان و دانشمندان فالسفه، بر عالوه

 يشانا گيريهاينتيجه و آنان هاي برداشت نتيجه در دانستند،مي واقعي عالم از دور و ذهني توهم ستارگان و

 .شمردندمي ناصحيح هم را

 شگريپرس که است کرده اشاره و داده عنوان «نجوم احکام در» را التفهيم کتاب پنجم باب رونيبي ابوريحان

 نزديک :گويد سپس «بود اين پرسنده قصد» است بوده مطالب نوع اين شده، نوشته او براي کتاب اين که
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 ،صناعت اندرين و ثمره اندرين ما اعتقاد که هرچند است، رياضي هاي علم ثمره نجوم احکام مردمان بيشتر

 موجود باورهاي تفصيل به سپس[ 111 ص همايي، تصحيح التفهيم،! ]«است مردمان کمترين اعتقاد ماننده

 و صناعت اين مقدمات سستي حديث اين اصل: »است نوشته جايي در و داده شرح باره اين در را اقوام ميان

 هاخاصيت و هاطعم و هابوي و رنگها بر کردند اتفاق نخست کار، اين خداوندان و است قياسهاش آشفتگي

 ص همان،....«. ]نحوست و سعادت و طبعشان بحسب بخشيدند ستارگان بر را آن و هاخوي و کردارها و

 مباني در را آنان اختالف و کرده باب اين در منجمان مختلف مذاهب به اشاره نيز ديگر جاي در وي[ 110

 [.101 ـ 100 همان،. ]نددامي آنان هايديدگاه اختالف مبناي

 منه الطبيعي بالعلم يتعلق ال فإنّه« 1» النجومية األحکام علم أمّا و: نوشت هفتم قرن در شهرزوري مثال باري

 بارد الزحل همکقول األربع، بالکيفيات الکواکب کوصفهم الطبيعية، للعلوم فمخالف يذکرونه ما أکثر و ء،شي

 حس،ن الشر و شر، اإلفراط و سعد، الخير و خير، المعتدل و يابس، حار المريخ و معتدل، المشترى و يابس،

 دلّ إن و الشمس، و. دليل بالکيفيات وصفها على يدل لم و الملموسات من الکيفيات هذه و نحس؛ فالمريخ

( 1111 ان،تهر) الربانية، الحقايق علوم فى االلهية الشجرة رسائل. ]خالفه على يدل فالعقل حرارتها، على الحس

 مينجو احکام ابطال در را سينا ابوعلي و فارابي ابونصر رساله از ايخالصه وي که گويدمي وي[. 181: ص

 .است آورده

 .داشت جريان نيز مفسران و محدثان ميان کمتري شدت با و فقيهان ميان مباحث اين

 علي الرد في مسألة» وانعن با باره اين در پرسشي پاسخ در ايرساله( 111 م) مرتضي سيد ميان، اين در

 مرتضي يدس خردورزانه و عقالني تفکر. آيد شمار به دوره آن در هابهترين از يکي بايدمي که نوشته «المنجمين

 اندپرسيده «نجوم علم تأثيرات» باره در منجمان باور اين باره در او از. شاهديم او هاينوشته جاي جاي در را

 تأثير نيم،ک فرض. باشيم کواکب تأثير به قائل خورشيد تأثير اندازه به ما که دارد وجود مانعي چه که اين و

 النف کوکب، فالن طلوع با که باشد داده قرار اين بر را عادت خداوند که دارد اشکالي چه باشد، محال کواکب

 داد؟ خواهد رخ زمين در حادثه

 آنان و يست،ن منجمان نظر «عادت» بحث که دارد تأکيد و نشسته بحث به باره اين در تفصيل به مرتضي سيد

 ايتازه حرف شده، عادت از بحث اگر و است منجمان از قدماي نظر اين. کنندمي مطرح را «تأثير» مسألة همان

 .است

 است دهش رد هم طبائع بحث طور همين. اندکرده رد را باشند فاعله ستارگان، که اين از متکلمان که گويد وي

 تيوق. ندارد سازگاري شديد حرارت با حيات، که چرا است، شده رد نيز باشند قادر و حي ب،کواک که اين و
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 هب هست؟ آن در حيات امکان آيا است، شديد قدر اين رسد،مي ما به که دور فاصله اين با خورشيد، حرارت

 رسول دين من معلوم ذلک و» است باطل و نادرست هم مسلمانان اجماع به کواکب، داشتن حيات که عالوه

 .«ضرورة آله و عليه اللّه صلّى اللّه

 در اشد،ب توليد و توالد طريق از بايد زمين در آنها تأثير هستند، زنده و حي کواکب که شود فرض اگر حتي

 وجود ايواسطه چنين زمين و کواکب ميان عمال که دارد ارتباطي وسيله نوعي به نياز چيزي چنين که حالي

 و اثقال جر براي کاري چنين توانايي و قابليت هم آن کرد، خواهد را کار اين «هوا» شود گفته اگر. ندارد

 کواکب چگونه و است اعتقاد و اراده کار و نيست مادي افعال، از برخي که عالوه به. ندارد شديده حرکات

 گذارند؟مي آدمي و زمين در تأثير موارد قبيل اين در

 بگذرد، باراج به امور و باشد لغو ثناء و مدح و نهي و امر که شودمي سبب ب،کواک تأثير پذيرش اين، بر عالوه

 در اندردهک وارد مجبره به معتزله که اشکاالتي تمام واقع، به. ماند نمي بشر براي اختياري صورت آن در زيرا

 .شودمي وارد هم اينجا

 فالن سياره، فالن طلوع وقت که باشد کرده طراحي چنين عادي، طور به خداوند که اين و عادت نظريه اما

 آن اصل گرچه و نيست، منجمان نظريه سخن، اين اوال: گفت بايد پاسخ در دهد، روي زمين روي در حادثه

 از ما «ثبت و وقع قد ذلک بأن العلم الى طريق ال: »ندارد وجود آن علمي اثبات براي راهي اما است، ممکن

 چنان اگر مشتري يا بود، خواهد نحس مثال باشند، طالع درجه فالن رد مريخ يا زحل اگر که دانيممي کجا

 داريم؟ مطلب اين اثبات براي[ روايتي] خبري چه بود؟ خواهد سعد باشد،

 آيد،مي در آب از نادرست شما سخن که مواردي: گفت بايد اند،دريافته تجربه به را اين که شوند مدعي اگر

 رد منجم خطاي از ناشي خطا، موارد که، اين به مسأله اين توجيه. آيدمي در درست که است مواردي از بيش

 ناي از خارج است، درست نجومي احکام که مطلب اين اساس بايد اول که چرا نيست، درست است محاسبه

 قاطع يلدل النجوم أحکام صحة على کان لو التخريج و التأويل هذا لکم يصحّ کان انما و.»شود ثابت بايد روال

 .«المنجم اصابة غير هو

 جومن و کتابت اهل و اديب و فاضل مردي که کند مي ياد وزرا بلکه رؤسا از يکي از اينجا در مرتضي سيد

 داردن مسأله اين به توجهي سيد است ديده که اين از و کرده صحبت نجوم احکام باره در او به روزي و بوده

 ماحکا در تکذيبي شما آيا: است پرسيده ايشان از داند، مي عمر کردن تلف حال در را آن به شاغل افراد و

 کنيد؟نمي انتخاب را خاصي روز حاجتي، هر يا لباس پوشيدن يا سفر براي که ايدشنيده نجومي
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 از و کنممي نگاه آن در نه و دارم تقويم نه ام خانه در و امرسيده اين به من: گويدمي جواب در مرتضي سيد

 و باشد راهي اگر: گويدمي و کند مي نقل را مَثلي وزير، آن براي آن از پس. امنديده خير جز خود کار اين

 ورک ميان فرقي مسير، آن رفتن در آيا باشد، هاچاه آن در افتادن مراقب رونده بايد که آن در خطرناک هايچاه

: گويدمي سيد. کورها تا دکر خواهند گذر تر سالم بينا افراد که است روشن و. آري گويدمي او هست؟ بينا و

 اند،واقف نجومي احکام به خود چون و کنند مي تصوير را پرخطري راه آنها. است طور همين هم منجمان کار

 گذر رد منجمان يعني بينايان، اين :گفت توانمي آيا عمل در اما. کور ديگران و هستند بينا افراد همان گويا

 بر يزيچ اطالع، و علم آن بنابرين. نيست چنين که است معلوم اند؟کرده رعبو بقيه از ترسالم تاريخ، و زمان

 المحن أو السالمة أن و ذلک، خالف علمنا قد: است مساوي دو هر به نسبت بلکه ،.است نيفزوده آنان بينايي

 .«متفاوتة غير متقاربة الجميع في

 اين ندراد، اساسي و اصل منجمان، کار دهدمي نشان که چيزهايي جمله از: گويدمي ادامه در مرتضي شريف

 شانسخن مواردي در کنند،نمي نجوم علم از چيزي که ـ خياباني و بازاري منجمان ـ زراقين از کساني که است

 هم يزيج کند، استفاده اسطرالب از نبود بلد که کندمي ياد نامي شعراني از سپس. آيدمي در آب از درست

 سيد نزد که جمعي در هم بار يک. آمدمي در درست سخنش اوقات، از بسياري و بود زيرک اما بود، نديده

 در :گفت يکي به جمله از. بود درست آنها از بسياري که گفت چيزي آنها از يک هر باره در و آمد اندبوده

 رهباالخ و کردند، کمک همه و کرد انکار او. است شده داده تو به هاييوعده آن در که هست چيزي تو جيب

 با که اين از ما همه. بود شده داده او به ايصله وعده الوزراء خليفه طرف از که درآمد کاغذهايي او جيب از

 که داشتيم دوستي. کرديم تعجب درآمد، آب از درست سخنش نجوم علم از شخص اين دوري به توجه

 .آيديم در آب از درست که است شعراني هايگفته همين نجومي، احکام بطالن براي دليل بهترين گفت،مي

 گويديم هرچه که است چنين شعراني همين طالع بسا که، است گفته پاسخ در نجومي احکام مدافعان از يکي

 عواق به احکامشان که منجمان ميان از عالمي هر و بطليموس شايد: گفتم او به من اما. شودمي واقع مطابق

 داشته تأثيري آن در فهم و علم که اين بدون است آنها طالع واقع، به سخنشان اصابت سبب کند،مي اصابت

 به نان،سخ اين درآمدن درست اگر. دانست دانش اين درستي دليل را واقع به اصابت نبايد، بنابرين. باشد

 طالع ينا چون گرفت، علم اين درستي بر دليل توان نمي را واقع به اصابت بنابرين است، مولد و طالع خاطر

 .دانش اين خود نه شده او هاي پيشگويي درآمدن آب از درست ببس که است

 عجزاتم جمله از دانيم مي ما که است اين يکي نجوم احکام بطالن بر دليل بهترين: دهدمي ادامه مرتضي سيد

 شفاي و مرده کردن زنده مثل درست دانند،مي عادت از خارج را آن که چيزي است، غيب از دادن خبر انبياء
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 و معجزه غيب از خبر ديگر بود، ممکن نجوم طريق از شودمي حادث بعدا آنچه به علم اگر برص، و کور

 و منجمان تکذيب بر اجماع مسلمانان، همه جديد، و قديم از که عالوه به. شدنمي شمرده عادت از خارج

 بايستمي که است روشن( ص) پيامبر دين از. اندداده احکامشان بطالن و آنان مذهب فساد به شهادت

 بهترين و بيت اهل طور همين. دارد وجود باره اين در هم بيشماري روايات. کرد تکذيب را منجمان مدعيات

 .شمردندمي گمراهي و ضاللت را آن و جستندمي بيزاري منجمان از آنها هم(ص) رسول اصحاب هاي

 خلط شودمي گفته زمين در نجوم تأثير ارهب در آنچه با را کسوف از اِخبار ميان نبايد که دهد مي ادامه سيد

 اصول و دهآم بدست کواکب سير و محاسبه طريق از آنها، گرفتن فاصله و کواکب اقترانات و کسوفات. کرد

 ررض و نفع و شر و خير نظر نقطه از کواکب تأثير باره در آنچه که حالي در. دارد استوار قواعد و صحيحه

 [.110 ـ 101/  8: المرتضي الشريف ائلرس. ]است اساس بي شودمي گفته

 النجوم احکام به مربوط نظريات از الحديد ابي ابن گزارش

 حکاما باره در شرحي فرموده، منجم يک برابر در السالم عليه علي امام که اينکته شرح در الحديد ابي ابن

 مقابل در السالم عليه علي امام که است آمده نقل اين در( 800/ 1) البالغه نهج شرح. است داده نجومي

 رويد مي وقت اين در چون که دارم ترس گفت و کرده نهي «وقت» آن در جنگ به رفتن از را او که منجمي

 :فرمود نشويد، پيروز

 حَاقَ هَافِي سَارَ مَنْ الَّتِي ةِالسَّاعَ مِنَ تُخَوِّفُ وَ السُّوءُ عَنْهُ صُرِفَ فِيهَا سَارَ مَنْ الَّتِي السَّاعَةِ إِلَى تَهْدِي أَنَّکَ تَزْعُمُ أَ

 وَ الْمَکْرُوهِ عِدَفْ وَ الْمَحْبُوبِ نَيْلِ فِي بِاللَّهِ الِاسْتِعَانَةِ عَنِ اسْتَغْنَى وَ الْقُرْآنَ کَذَّبَ فَقَدْ بِهَذَا صَدَّقَکَ فَمَنْ ؟ الضُّرُّ بِهِ

 فِيهَا نَالَ الَّتِي السَّاعَةِ إِلَى هَدَيْتَهُ أَنْتَ بِزَعْمِکَ لِأَنَّکَ رَبِّهِ دُونَ الْحَمْدَ کَيُولِيَ أَنْ بِأَمْرِکَ لِلْعَامِلِ قَوْلِکَ فِي تَبْتَغِي

 .الضُّرَّ أَمِنَ وَ النَّفْعَ

 تَدْعُو فَإِنَّهَا حْرٍبَ أَوْ بَرٍّ فِي بِهِ دَىيُهْتَ مَا إِلَّا النُّجُومِ تَعَلُّمَ وَ إِيَّاکُمْ النَّاسُ أَيُّهَا: فَقَالَ النَّاسِ عَلَى السالم عليه أَقْبَلَ ثُمَّ 

 .للَّها اسْمِ عَلَى سِيرُوا النَّارِ فِي الْکَافِرُ وَ کَالْکَافِرِ السَّاحِرُ وَ کَالسَّاحِرِ الْکَاهِنُ وَ کَالْکَاهِنِ الْمُنَجِّمُ الْکَهَانَةِ إِلَى

 .شمرد برابر کفر و سحر تو کهان با را او کار و کرده رد را منجم سخن فرمايش، اين در حضرت

 آورده آن نادرستي و درستي و نجومي احکام باره در را مستقلي حث مناسبت، به اينجا در الحديد ابي ابن

( کرده نبيا پيشگفته رساله در مرتضي سيد آنچه خالصه واقع در و] خود سوي از بحثي آغازي در وي. است

 اينجا در که کرده نقل دانسته، سودمند زمينه اين در که را رساله يا کتاب دو از بخش دو سپس و نموده ارائه

 خوشبختانه که است( 913 م) بغدادي ابوالبرکات از الحکمه في المعتبر کتاب از اول مورد. کرد خواهيم مرور
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 خازن ابوجعفر از ايرساله دوم مورد. شد منتشر( ش1131) اصفهان دانشگاه توسط کتاب اخير سالهاي در

 زيج صاحب را او و کرده ياد سال اين در وي سفارت از ،1/151 تجارب،) مسکويه ابن که 118 در زنده]

 ابکت صاحب را وي ايضا کرده، ياد او از نديم ابن. سلجوقي دوره دانشمند وزراي از کرده، معرفي الصفائح

 از ديگر جاي در و[ 151 ص دارالمعرفه، بيروت،) الفهرست،] است دانسته العدديه المسائل و الصفائح زيج

 الي الکبير المدخل عنوان با او کتاب از 11 ص الباقيه، آثار در و 155 ص همان،] او العالم و السماء کتاب

 قانون در و آنها جز و 30 ،10 صص االماکن، نهايات تحديد در ايضا و دارد، نقل او از مواردي و النجوم

 احکام بحث درگير که بوده چهارم قرن علماي از نيز وي[. کرده نقل وي از آن غير و 103 ،1 ص المسعودي

 .است گفته سخن آن باره در احتياط با و شده نجومي

 [انسانها زندگي در نجوم تأثير باره در کالمي بحث]

 .کنند مي انکار را آن محقق حکيمان و]![  مسلمانان تمامي اما دارند، نظر اختالف نجوم احکام باره در مردمان

 :کرد خواهيم بحث مقام دو در  اينجا در ما

 .حکمي و کالمي

 ارتباط ارهب در دانند، مي درست را نجومي احکام که آنان بپرسيم که است آن نکته نخستين کالمي، زاويه از اما

 :باشند داشته باور مسأله دو از يکي به است ممکن بشر، زندگي با نجوم

 .است انسان ندگيز در «مؤثر» نجومي رخدادهاي که آن نخست

 .                        است انسان زندگي در اتفاقات از برخي ظهور «نشانه[ »که مؤثر نه] نجومي مسائل که آن دوم

 .دارد وجود حالت دو باشند، انسان زندگي در مؤثر نجوم که اين باره در

 باشد، اختياري تأثير اين که آن نخست

 .باشد الزامي و ايجابي که آن دوم

 اجماع و باشد، زنده بايد الزاما مختار، موجود: گفت بايد[ پاسخ در] باشد، اختياري نجوم تأثير که اين اما

 کرده وشنر متکلمان. است حجت هم اجماع. نيستند قادر بنابرين و نيستند زنده ستارگان، که است مسلمانان

 امکان باشد، زياد حرارت اگر. افيک قدر به حرارت ديگر است، رطوبت يکي: دارد شرط دو حيات که اند

 آن رد رطوبت چون باشد، داشته حيات تواند نمي آتش طبيعت بنابرين. بود نخواهد جسم در حيات وجود
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 هچگون آتش، برابر چندين حرارتش و است حرارت منبع خود که خورشيد. است زياد هم حرارت و نيست

 باشد؟ زنده تواندمي

 روي از قدرت و باشد هم قادر بايستمي بود، زنده افالک اگر که اند دهکر روشن متکلمان که اين ديگر

 حالي در اشد،ب ارتباط مفعول و فاعل ميان بايستمي که طوري به باشد، توليد راه از بايد بلکه نيست، اختراع

 گذار ثيرأت ما در که است محال پس نيست، ما ميان پيوندي و ارتباط هيچ و ندارند تماسي ما با ستارگان، که

 .باشند

 :گفت بايد مقابل در است، ستارگان و ما ميان ارتباطي وسيله همان «هوا» که کند ادعا کسي اگر

 جمو اگر خصوص به باشد، سنگين و اثقال حمل و شديد حرکات در «آلت» و «وصله» تواندنمي هوا اوال. 1

 و دهد مي حرکت را ما هوا که بفهميم و بدانيم و کنيم حس را اين ما است الزم که، آن ثانيا. 8. باشد نداشته

 ند،ک مي جابجا و دهد مي حرکت را ما تحريک محل از و آلت وسيله به جسم وقتي که چنان کند، مي جابجا

 لتآ وسيله به که هست چيزهايي آيد،مي پديد ما در که کارهايي و افعال از برخي که اين ثالثا. 1. فهميممي

 چه آنها تکليف] اينها، مانند و ما باورهاي يا هااراده مانند آيد، نمي پديد سبب وير از و شود نمي انجام

 [شود؟مي

 تهنک اين به باشند، ما اعمال[ در مؤثر و] سازنده ستارگان که اين بطالن در[ معتزله متکلمان] ما اصحاب

 رب همانچه و رفته بين از ذم و حمد و نهي و امر که است اين آن، الزمه باشد، چنين اگر که اند کرده استدالل

 را ارگانست تأثير که است وارد کساني بر هم، استدالل، اين. آيدمي وارد نيز سخن اين بر آيد،مي الزم مجبّره

 .دانندمي جبري را آن که کساني هم و دانند، مي اختياري

 چرا هک شود تقويت توجيه اين با است ممکن باشد، ما کارهاي وقوع بر نشانه و «امارات» ستارگان، که اين اما

 اي خاص، اي ستاره طلوع وقت در که باشد داده قرار اين بر را عادت و روال متعال، خداوند که نباشد جايز

 مکانا اين ديگر عبارت به گيرد؟ انجام مخصوصي کارهاي و اعمال ديگر، ايستاره به اتصالش يا آن، غروب

 .ندارد مخالفتي آن با عقل باشد، مطلب اين بر دال که باشد کار در[ ديني] قطعي نقل اگر که هست

 [نجوم تأثير تجربي اثبات امکان باره در بحث]

 .يابيممي در[ را تأثير اين] تجربه به ما: بگويند اگر

 در ماش خطاهاي که حالي در باشد، داشته شيوع و استمرار که است حجت وقتي تجربه که است اين پاسخ

 وابص موارد ما چرا ترتيب بدين. است صواب و درست موارد از بيش کنبيد،مي صادر جومين احکام از آنچه
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 هکوچ گيرهاي فال] تخمين و ززق اصحاب که که شاهديم ما ندانيم؟ «تخمين» و «اتفاق» روي از را درست و

 مواردي از شبي صوابشان، موارد نيست، مندقاعده و ندارد درست اساس و اصل کارشان که اين با[ بازار و

 .کنيدمي پيشگويي شما که است

 اصوال: شد اهدخو گفته است، رفته خطا به کواکب، سير باره در محاسبه اشتباه خاطر به منجم که بگوييد اگر

 است تدرس وقتي رفتن، خطا به يعني توجيه، اين بدانيم؟ اتفاق روي از را درست و صواب موارد نبايد چرا

. رسدمي آن به منجم که راهي از جداي هم آن باشيم، داشته نجوم احکام درستي بر يقاطع دليل ما[ اصل در]که

[1/801.] 

 يکديگر اب اينها. باشد آن فساد دليل خطا، موارد نبايد چرا باشد، نجومي احکام درستي دليل صواب، موارد اگر

 [....کنندنمي ثابت را چيزي کدام هيچ و] برابرند

 از.[ است کرده گزارش مفصلتر 101/ 8 رسائل در خودش که است مرتضي شريف از حکايت اين] کسي

 ورعب مسير آن از روز و شب مردمان که داريم قرار راهي در که کنيم فرض ما اگر: گفت منجمي به متکلمان

 ات کند توقف و تأمل بايد رونده و است نزديک هم به که هست هايي چاه راه، اين در که حالي در کنند،مي

 در دگانرون براي تفاوتي آن نداشتن و چشم داشتن آيا موقعيتي چنين در. يابد نجات هاچاه اين در قوطس از

 افرادي نيست، روندگان از خالي زدني برهم چشم که مسير اين که است اين ما مفروض دارد؟ مسير اين

 اند؟مساوي مسير اين در نابينا و بينا آيا. نابينايند که هستند کساني و بينا که هستند

 .است نابينايان سالمت از بيش بينايان سالمت که است روشن بلکه ابدا،: گفت منجم

 وضعيت ماننده ما مثال که اين براي شد، باطل[ ستارگان تأثير باره در] شما سخن ترتيب اين به: گفت متکلم

 خيصتش نحس از را سعد و ننددا مي را نجومي احکام که شمايند مانند افرادي بينايان، مسير، اين در. شماست

 رارق کساني يعني نابينايان مقابل، در دانند،مي را آن منافع و آگاهند و حرکات و وقت ضررهاي به و دهند مي

 ينهم و ندارند باور[ نحس و سعد و نجومي احکام] آن به که عالماني يا و نيستند آگاه نجوم علم از که دارند

 زمان دارد، وجود هاچاه آن در که هم راه مَثل. هستند منجمان شمار از بيشتر اباره و بارها که مردم عامه طور

 مردمان بر که هاستمحنت و هامصيبت اين هم چاه مثال. اندکرده عبور آن از خاليق همه و گذشته که است

 بتيمص و ديگران از بيش منجمان سالمت بايد بود، درست نجوم علم اگر موردي، چنين در. است  گذشته

 ارندد آگاهي آن به قبل از و شناسندمي را محن وقوع زمان آنان، که چرا باشد، مردمان ساير از کمتر بسيار آنان

 که ستا حالي در اين باشند، داشته بيشتري محنت بايد زيادشان رقم خاطر به نجوم، از ناآگاهان مقابل، در و
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 يکسان ت،تفاو بدون گروه، دو هر به نسبت يعني آنان، و شما ميان در محنت و سالمت و نيفتاده اتفاقي چنين

 .است

 [نجوم باره در فلسفي بحث]

 يا[ 1]  آيد،مي پديد عناصر عالم در که ايحادثه که است اين[ نجومي احکام نقد] باره اين در فلسفي بحث

 برج اين مجرد يا ستاره اين مجرد که آن يا[ 8] است، مخصوص برج به مخصوص ستاره رسيدن وقت در

 عالم در حادثه آن آمدن پديد مقتضي برج اين در ستاره اين حلول که آن يا( 1) است آن آمدن پديد مقتضي

 .است عناصر

 مورد. باشد آمده پديد شود، حادث که آن از قبل فعل اين آيدمي الزم که چرا است، باطل دوم  و اول مورد

 ستا بروج ساير با مساوي ماهيت، در[ کرده حلول آن در ستاره که] برج اين يا که چرا است، باطل نيز سوم

 آيد مي پديد برج اين در ستاره حلول وقت در که طور همين فعل اين بايد باشد، مساوي اگر. آنها مخالف يا

 باشد، ديگر برجهاي مخالف اگر اما. اوست مثل حکم چيز هر حکم زيرا آيد، پديد نيز ديگر هاي برج در

 است الزم صورت اين در و باشد، متخالف يکديگر با خود اجزاء در بروج، مجموعه که است آن اشالزمه

 .نيست مرکب افالک از چيزي که شده اقامه اين بر ادله که حالي در باشد، مرکب آن ماهيت

 :است شده گفته نکته دو باال استدالل پاسخ در

 اطرخ به نه باشد، مختلف بروج، در لحلو وقت در متحيره، ستارگان افعال نيست جايز چرا که آن نخست

 .ددارن مختلف طبايع بروج در ثابت ستارگان آنکه اختالف خاطر به بلکه آنها، درون در بروج اختالف

 چرا. بينيمنمي را آنها ما که باشد داشته کوچکي ستارگان نهم، فلک که باشد نداشته امکان چطور که اين ديگر

 سيرم از مخصوصي موارد در کنند مي حرکت خود کروي مسير اينها وقتي و هستند، دور ما از بسيار آنها که

 حلول وقت رد متحيره ستارگان آثار ترتيب بدين و گيرند،مي قرار است، البروج فلک همان که ثابت ستارگان

 لکف ينب و هشتم کره بين ايکره چرا. شودمي مختلف[ ناپيدا] کوچک ستارگان اين اختالف خاطر به برج، در

 نديک حرکت متوسط، کره اين و باشد، نداشته وجود است مغرب تا مشرق از افالک تمامي مدبر که اطلس

 هک باشند داشته کوچکي ستارگان مجموعه اينها و شون،دنمي آگاه آنها حرکت از ما عمرهاي که باشد داشته

 .دارد مختلف طبايع

 آنها ودحد و أشراف و ستارگان موقعيت تا بود زمال بود، چنين اگر که است شده گفته اول اشکال پاسخ در

 رأي اساس بر ـ سال صد هر ابتداي در که آنچنان باشد، مختلف آنها، فلک حرکت با ثوابت حرکت وقت در
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 چنين اما. باشد قبلي مواضع از جلوتر درجه يک متأخرـ علماي رأي به بنا ـ سال 11 هر يا ـ قديم علماي

 دو يا  سال هزار در وضعيت اين و است، ثور اي درجه سه در ما زمان در ماه موقعيت که حالي در نيست،

 .است بوده طور همين هم قبل سال هزار

 [باشد؟ داشته تواند مي پاسخي چه و است فرض يک چون. ]ندارد جواب دوم توجيه

 است، ربهتج بر دانش اين مبناي که اين آن و اندرفته مسير يک از نجومي احکام ابطال در فيلسوفان که بدان

 که دهد مي رخ اموري اينجا در. ندارد وجود عمال هستند، آن مدعي نجوم علم اهالي که ايتجربه چنين و

 اين در اصلِ اينها که است آن مدعي ابومعشر که هاهزاره و ادوار مانند دراز و دور بسيار هايزمان طي در جز

 ند،ا چسبيده آن به ستارگان که ايکره به زحل جرم شدن مماس مانند ايمسأله. شودنمي تکرار هستند، علم

 ببس دهد، رخ که صورتي در گويند منجمان که است چيزهايي البروج، فلک دائره بر النهار معدل انطباق يا

 هزاران طي مگر دهد نمي رخ امور اين که حالي در شد، خواهد زمين همه در آن شدن فراگير و آب طوفان

 برد؟ بکار تجربه اينجا در است ممکن چگونه برينبنا سال، هزار

 رخ مخصوص برجي در خاص اي ستاره حلول وقت در که هستيم ايحادثه شاهد ما وقتي ديگر، سوي از

 تارگانس فلک، در که چرا بدانيم؛ مرتبط برج آن در ستاره آن حلول به را حادثه اين توانيممي کجا از دهد،مي

 آن؟ جز نه شود داده نسبت برج آن در ستاره آن حلول به حادثه اين بايد چرا تيب،تر بدين هستند، شماريبي

 کرد يقين وانتنمي حلول از پيش که است روشن باشد، داشته تأثير برج فالن در ستاره اين حلول کنيم فرض

 أثيرت آن که فتدبي اتفاقي دارد امکان که چرا داد، خواهد روي حادثه آن حتما کند، حلول برج آن در وقتي که

 را آن عمل و ببرد ميان از را اين تأثير و کند حلول ديگري برج در ديگري ستاره که اين مانند ببرد، بين از را

 که راچ باشد، نداشته را حادثه اين حدوث و صورت اين قبول آمادگي زميني، ماده بسا که آن يا سازد، باطل

 کاماح جزميت شد، ترديد باره اين در وقتي. باشد بايد يزن قابليت است، الزم فاعلي علت که طور همان

 آن پي در منجمان که صورتي در است،[ انجومي احکام رد در] خوبي دليل اين. شد خواهد باطل نجومي

 ،حجت اين بدانند، ظني را خود احکام يعني باشند، «ظن» پي در اگر اما. باشد قطعي احکامشان که باشند

 .کندنمي باطل را آنان سخن

 بغدادي ملکاي ابن از گفتاري

 يگرد ايزاويه از و باطل ايزاويه از را نجوم احکام المعتبر، کتاب نويسنده بغدادي، ملکاي بن ابوالبرکات

 [.است آمده 811 ـ 811/ 8 الحکمه، في المعبر در متن اين.]است دانسته درست



1722 

 

 آنان حکاما از ما. رسيد نخواهد جايي به است، يطبيع قاعده يک بر نجوم احکام علم تطبيق دنبال به که کسي

 و طوبتر يا آن، سردي يا ستارگان داغي مانند کنند،مي دليليبي احکام به حکم اينان که رسيمنمي اين به جز

 تاس خير اعتدال است، معتدل مشتري است، خشک سرد زحل گويند مي که اين مثل آن، اعتدال و خشکي

. تاس نحوست موجب شر و سعادت موجب خير که گيرندمي نتيجه چنين مطلب ناي از آنگاه شر، افراط و

 آنچه. آيدينم بدست نتايجي چنين آنان مقدمات از و نيستند قائل آن به طبيعي علماي که است مطالبي اينها

 ردگ بر و آنهاست شامل و آنها درون آنچه با االطالق علي و فعال آسماني اجرام که است اين آيد مي بدست

 هک حالي در. نيست تقديري هيچ به مقدر و ندارد زماني محدوديت هيچ و است، فعال کنند،مي حرکت آن

 علم ظرن بر منطبق مطالبشان آگاهند، امور اين به تجربه و نقل با هستند مدعي که نجومي احکام به قائلين

 .نيست طبيعي

 و کخش سرد زحل و نحس مريخ و سعد مشتري که شود گفته او ديد از و طبيعي دانشمند يک مقام در اگر

 دارد لمس اين بر داللت آنچه و هستند، ملموسات از سردي و گرمي که حالي در است، خشک و گرم مريخ

 شود،نمي آشکار محسوس صورت به خورشيد باره در جز اينها همه شده، استدالل لمس به آن بر آنچه و

 در آنچه که هست قدر اين. شود مي حس آن شعاع رسيدن با زمين کردن گرم در آن گرماي که خورشيد

 .تندهس نوراني ستارگان همه که اين براي باشد، گرم همه که است آن اولي هست، متفاوت طبايع از آسمانها

 وهمي ماتتقسي منجمين که طور همان گويد، مي سخن اجزاء به آن تقسيم و فلک تقطيع از طبيعي عالم وقتي

 الزم اما رواست، ديگران مانند تقسيمات اين انجام هم متوهم براي دارند، و دقائق و درج و بروج به را خود

 يعني] احکامشان در  واجب وجود  در را جايز توهم همين آنان! کند پيدا هم تحقق وجود عالم در نيست

[. حکامهمأ في لواجبا الوجود إلى الجائز التوهم ذلک فنقلوا] دهند مي نسبت[ افتاد خواهد اتفاق حتما که اين

 مانند را آنان  و دارند وهمي تقسيم نوعي اينها از است، ماهها و ايام خورشيد، حرکت آنان تصور در اساس

 آسمان، در حرکتش در خورشيد که طور آن کشند، مي که خطوطي و حدود با مثمره وجوديه حاصله نوعي

 صفحه يک اينجا در.... ]کندمي ترسيم آسمان در را خطوطي آن، مانند جايي تا کندمي حرکت که نقطه از

...  و شمس حرکات از توهمي ترسيمي وضعيت از نجومي احکام اثبات براي منجمان که خياالتي از شرحي

 و بد و خوب عنوان به را خود نجومي احکام اينان، که است وقت اين در[ گويد سپس و کرده بيان دارند

 تا شودمي سبب همين و شود مي محقق آنها از برخي البته. کننديم بيان جايز و حتمي و ايجاب و سلب

 درآمد، ناراست آنها از يکي که هم موقعي و نکنند، توجه آنها هايدروغ به و کرده اعتماد آنها به کساني

 دانش اين: گفت خواهند و بگويد، درست چيزي هر در تا نيست که پيغمبر است، منجم او که شوند عذرخواه

 خواهد راست موارد همه در يابد، تسلط آن بر کسي اگر. يابد تسلط آن بر تواندنمي کسي که است بزرگي
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 اين امر ينا در شأن. گفت مي راست بود، شرايط آن بر محيط صادقي، علم با اگر البته سوگند، خدا به. گفت

 وجود» به ار همان بعد و دبنشين توهم به و کند فرض را فرضي که اين نه باشد، محيط آن بر حقيقتا که است

 .کند قياس همان با و دهد نسبت آن به و کند منتقل «الواجب

 اساسي و اصل که است خرافات اين جز چيزي دارند، توجه آن به عقال و است درست دانش اين از آنچه

 بر آنچه آن، مانندن و... انتقاالت و قرآنات مانند آيد، مي بدست حقيقيه تجربه يا توقيق به آنچه قبيل از ندارد،

 .اينها مانند و جنوب در انفخاض و شمال در ارتفاع و استقامت و رجوع از شودمي عارض متحيره

 .دارد باور آن به جهتي از و کرده باطل را آن جهتي از را دانش اين که بود ملکا ابن  سخن اينجا تا

 خازن محمد ابوجعفر از گفتاري

 که افتمي باره اين در را الصفائح زيج کتاب نويسنده خازن به معروف نحسي بن محمد ابوجعفر از سخني من

 تاس سخني که چرا آورم،مي اينجا در را آن عين و است آمده ناميده «العالمين کتاب» نام به که اي نوشته در

 [.گفتيم سخن او باره در پيشين سطور در[. ]است توجه قابل يا ندارد اشکالي نقلش. ]به بأس ال که

 :گويد وا

 درست و حق راه از کنند، مي تکذيب که آنان همه و کنند مي تصديق را نجومي احکام که کساني از برخي

 و نيست[  علم] آن از که اندکرده آن داخل چيزهايي تأييدکنندگان، از بسياري. اندشده منحرف باره اين در

 آشکار آنان کذب و شده زياد آنها طاهايخ که طوري به نيست، ممکن آنها ادراک که اندشده مطالبي مدعي

 .کنند تکذيب  را آن مردم  بيشتر که است  شده سبب امر همين و شده

 آن اصحاب و نيست صحيح آن از چيز هيچ اندگفته که آنجا تا اندکرده مبالغه آن انکار در نيز کنندگانتکذيب

 ينادرست تا پردازيممي صناعت اين صحت بيان هب آغاز در ما رو، اين از. اندکرده متهم خدعه و فريب به را

 است درک قابل آن از را آنچه کنيممي تالش آن از پس دريابيم، کنندمي تکذيب را آن يکسره که آنان سخن

 .دهيم شانن را است ممتنع آن تحقق آنچه در نجومي احکام درستي مدعي که کساني دعوي بطالن تا کنيم بيان

 که است همين آنها از برخي است، فراوان است، درست نجومي احکام صناعت دهدمي نشان که وجوهي اما

 رويش و باد و باران و سرما و گرما و زمستان و تابستان که هستند آن شاهد خورشيد به توجه در مردم تمامي

 هک استاينه جز و توالد و تناسل از حيونات حرکت و آنها دادن ميوه و درختان برآمدن و زمين، از نباتات

 خاطر هب. است جنوب ناحيه از آن بعد و شمال ناحيه از روس سمت از خورشيد نزديکي دليل به اينها بيشتر

 مردم مهه براي گفتيم آنچه که است[ ها سياره] ستارگان ديگر قواي و ماه نيروي بر خورشيد نيروي برتري
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 ميان در آن آمدن تا خورشيد طلوع از نهروزا صورت به هوا تغيير در خورشيد ناحيه از آنچه. شودمي ظاهر

 .کرد پنهان را آن بتوان که نيست آثاري شود، مي ظاهر مردم براي آن غروب و آسمان

 آيد،مي دپدي آنها برابر که اموري باره در جستجو کمترين با دريانوردان و کشاورزان براي که است اموري اينها

 رانبا و باد مسير و مد و جزر مانند است، ثابت سيارات انوار و ماه از گرفته نشأت که اموري شود،مي ظاهر

. نتاج و لقاح زمان نيز و نيست يا است کشت زمان موافق آنچه همچنين آيند،مي پديد که وقتي در آنها زمان و

 ابلق ود،شمي ظاهر که رطوباتي و کند مي مثل توليد آب در که وقتي در حيوان در ماه تأثير از آثاري همچنين

 .نيست انکار

 دقت و علم و فضل حسب به اين و دانندمي[ عادي افراد نه] منجمان تنها که هست هم ديگر جهات از برخي

 .آنهاست نظر

 يا هست درک قابل دانش اين با را آنچه توانيممي گفتيم، دانش اين درستي باره در اجمال به آنچه به توجه با

 و شيدخور احوال و اوضاع حسب به اين کند،مي تغيير هوا وقتي هک است اين آن و کنيم توصيف را نيست

 ديگر برخي همراه شود، مي دانسته نجوم از گاهي تغييرات اين شناخت. است ثابت و متحيره ستارگان و ماه

 ديدپ زمين روي که اشيايي که اين براي. است برق و رعد و برف و باران و ابر و باد جريان پي در آنچه از

 در که هستند عمومي حاالت است، آن به محيط که است هوايي سوي و سمت از و رسدمي آن به و دآيمي

 نهمي و آن کمي و هاميوه فراواني و آن کمي و آب فراواني مانند آثارند، آن تابع و آيندمي پديد اشياء اين

 يا جنس در يا انواع و اجناس در که امراضي و وباء و قحطي و خشکي و آن کمي و حيوانات فزوني طور

 .اتفاقات اين مشابه ديگر موارد و نوع

 زاجم دهنده تغيير گفتيم که رويدادهايي و ـ است بدن مزاجي وضعيت از تابعي نفس اخالق که طور همان

 تربيش در و اوقات غالب که است همان اصلي اولي مزاج. هستند هم اخالق دهنده تغيير طبعا ـ هستند بدن

 و دنيا به آمدنش تا و شود مي متولد و است رحم در انسان وقتي که مزاجي همان دارد، غلبه انسان بر امور

 اوست مزاج موافق اينها و است غالب او بعدي احوال و انسان  بر که است چيزي ترينمهم والدت وقت

 هک مشابه اموري از آيد، مي آن پي در که چيزهايي ديگر و صحت و بيماري نفس، خلقت بدن، خلقت مانند

 هک زماني. شناخت نجوم با را آنها توانمي که است چيزهايي از اينها همه. ندارد نقشي آن در اختياري افعال

 .رفت خواهد پيش است طبيعت اقتضاي آنچه مطابق ندارد، نقشي آن در اراده که باشد امري

 هب مربوط برخي که مختلف لدالي به صناعت، اين اصحاب براي غلط و خطا که اين افزود بايد ها اين به

 دوم، نوع موارد جمله از. آيدمي پديد است، ديگر صناعات و مسائل از برخي و صناعت اين خود مسائل
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 ابرينبن نباشد، آن وراي در چيزي که آنچنان است صناعت از نوع هر نهايت شناخت در مردم طبيعت ناتواني

 . است مردم خود تک تک کوتاهي مراتب حسب بر آن، کمي و اشتباه فراواني

 نيازمند صنعت اين صاحب که آنچه جمله از است، فراوان است، صناعت همين از ناشي که خطاهايي اما

 ستنباطا به رسد چه نيست، شناخت قابل تخمين و حدس با جز آنها از بسياري که مسائلي است، آن شناخت

 د،آيمي پديد احوال اين از يک هر در آنچه و ستا فلک احوال علم شناخت در آن نيازمند آنچه نيز و قياس، و

 فراواني با آيد مي بدست احوال اين مجموع از آنچه و دهد، مي انجام خاصي کار اينها، کدام هر که طوري به

 رد رويدادي آن بابت از که آيد بدست واحد فعل و نيرو يک اينها مجموع از که آن تا آنها اختالفات و فنون

 يزيچ همان اندازه به اشتباه گيرد، صورت غفلت اي مسأله از گاه هر و است مشکلي کار اين .شود ايجاد عالم

 .بود خواهد شده، ترک آن بکارگيري و شده غفلت آن از که

 که «ياالشيائ واحدة» نيروي اين همه آن پايه بر که را وضعيتي آن است شايسته گذشت، آنچه از پس اکنون

 شيائيا و کند، مي گرما بر داللت فلک در چيزي اگر که اين مثل. بشناسيم آيد،مي پديد آن در رويدادها اين

 ذارد،گ جاي بر نيرومندي تأثير آن در شود، مي داغ و گرم و گذشته آن بر گرما قبال شود،مي عرضه آن در که

 در که ايييدادهرو تمامي در که است وضعيتي اين. گذارد آن در ضعيفي تأثير کند، عبور آن بر سرمايي اگر و

 من براي قدري عبارت. ]است دانش و معرفت اين مناسب که آنچه است، نياز بدان کند، مي عمل خود غير

 تلک في يوافي عليها التي الحال يعلم أن ينبغي وصفناه ما تحصيل بعد من ثم: است اين آن عربي: دارد ابهام

 انتک و حر حدوث على الفلک في ما دل إذا مثال نهکأ األحداث تلک فيها تعرض التي األشياء الواحدة القوة

 کان فإن اقوي أثرا فيها ذلک أثر سخنت و فحميت حر ذلک قبل بها مر قد يعرض ما فيها يعرض التي األشياء

 في عملت التي األحداث جميع في إليه يحتاج ءشي هذا و ضعيفا أثرا فيها ذلک أثر ذلک قبل برد بها مر قد

 .[المعرفة ذهه يناسب مما غيرها

 نيازمند آن معرفت در است، ازمردم خاص مولودي يا جنس يا قوم يا ناحيه يک به مربوط که رويدادهايي اما

 راکتش و تأثير آن در که مسائلي بدانيم، را مشابه چيزهاي ديگر و غذاها و وعادات بالد احوال که هستيم آن

 آوردن بدست از پس و آن از بعد و است الزم شناخت لاو. دهدمي انجام معالجه در طبيب آنچه مانند دارد،

 زا اين آيا که اين و شود نگريسته دارد، رويداد آن حدوث بر داللت که امري در تا است شايسته اينها همه

[  رميگ با سردي برخورد مثل] کندمي باطل را آن که شود چيزي به تالفي يا رد است ممکن که است آنهايي

 ناي مثل[ ندارد وجود کند نفي را آن که آن مقابله چيزي] نه، که آن يا حيل، يا طب مثل آن جز چيزي از يا

 تب او که شود حکم پس شود،مي گرم آن به که رسد مي حرارتي انسان فالن به که اين بر شود استدالل که
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 واهدخ را خود مسير البته شود، چنين اگر که نشود تالفي سردي با تب اين که آن به مشروط کرد، خواهد

 .رفت

 فتيمگ آنچه به نيازي نباشد، ممکن گفتيم آنچه از برخي به آن دفع که طوري به باشد، قوي حادث اگر اما

 کنمم آن فسخ و دفع باشد، مردم براي فراگير و قوي آنچه. افتاد خواهد اتفاق شک بدون رويداد نيست،

 .همه نه است ممکن آنها از برخي در باشد، ممکن هم اگر و نيست،

 وسيله به اآنه از برخي اگرچه است، همه براي تابستان که چنان شود، مي همه شامل افتدمي اتفاق آنچه بيشتر

 .کنند مي عوض را مسير کند، مي نفي را گرما آنچه و سرمازا وسائل

 [گيري نتيجه]

 .است پايه آن بر صناعت اين کار و بود شايسته آنها دانستن که بود چيزهايي آن از برخي اينها

 و انسان ياراخت  حوزه به مربوط که اتفاقاتي بيشتر که است بدان اعتراف اين: گويم الحديدم ابي ابن که من

 زدواجا تو: گويدمي زيد به مثال که کسي سخن بنابرين ندارد، نجوم احکام به ربطي اوست، جز حيواناتي

 اينها، مانند و کرد خواهي سفر شهري به يا شتک خواهي را دشمني يا خريد، خواهي اسبي يا کرد، خواهي

 .کنند مي حکم آن به و گويند مي اينها که است مطالبي بيشترين اينها و نيست صحيح

 که راهي از آنها سخن براي بسا ندارد، حيوان اختيار و اراده به ربطي و شود مي حادث که کلي امور در اما

 زا آنچه که آن جز است ماه و خورشيد حرکت به مربوط غالبا که همانهاست اينها و باشد، وجهي شد گفته

 تصديق از زجر و نهي و آن به باور بودن حرام و نجوم احکام ابطال شود، مي معلوم( ص) اهلل رسول دين

 کذب فقد بهذا صدقک فمن فرمودک که است فصل اين در اميرالمؤمنين سخن معني اين و. است منجمان

 [.818/ 1. ]باهلل ستعانةاال عن استغني و القرآن

 باره ينا در هم نظر اظهار و کرده گزارش خود از پيش منابع از نقل به الحديد ابي ابن که بود مطالبي اينجا تا

 .است کرده

 تقلبي لومع قبيل اين از مسلمان دانشمندان تلقي که آن نخست. بود زاويه دو از بيشتر نوشته، اين در ما توجه

 فکرت مديون که آن رغم به اسالمي، فلسفه که دريافت توانمي گذشت، آنچه از. است بوده چگونه خرافي و

 آنها ارهب در خرافات کلمه کاربرد. است کرده مقاومت يوناني خرافي افکار نوع اين برابر در اما بوده، يوناني

 مدنت در خرد نيرومندي نشانگر آنها، خواندن نادرست در آنها ابرام و اصرار و متفکران اين از برخي سوي از

 .است اسالمي
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 علوم فلسفه، کالم، ميان گردش که است نجومي احکام ابطال باره در که است استداللهايي نوع ديگر نکته

 تکاپوي و تالش نشانگر درآميختگي، اين. دارد نقلي و روايي ادله و ديني هايبحث حتي و تجربي و طبيعي

 نخس چه از نيست روشن دقيقا که است موضوعي در بحث و نقد روشهاي آشفتگي اما طرف، يک از مخالف

 همين رنشانگ رود،مي بکار طبيعي علوم زمينه در گفتگوها اين در که هاييفرضپيش زمينه، همين در. است

 جودو دارد خرافي جنبه آنچه با است، علمي و جدي آنچه ميان تمايز نوعي حال، اين با است، فکري اغتشاش

 .کرد حس را آن توانمي که چيزي دارد،

 جمله زا ديگر، شارحين تا است شده سبب البالغه، نهج در(ع) علي امام از شده ياد فرمايش که است گفتني

 .بپردازند نجومي احکام انکار به هم، کيدري و بحراني ميثم ابن

 کرکي نظر و بعد هاي دوره در نجومي احکام

 رغم به شد، اشاره مقدمه در که طور همان و بوده بحث وردم قرون اين هميشه در نجوم احکام از بحث

 دنبال متوسط حد از تر پايين علماي از اي عده و منجمان، درباريان، مردم، ميان اول، درجه عالمان مخالفت

 اي عارفانه تمايالت داشتن به که کساني از برخي آن، به نزديک يا اول درجه عالمان ميان از. است شدهمي

 براي انشد اين اهميت نيز آن دليل. است داشته بيشتري زمينه نجومي احکام قبول داشتند، شهرت صوفيانه

 و ازدواج و عقد وقت روزانه، اختيارات براي مردم عامه براي و حساس تصميمات براي سو يک از درباريان

 ايرساله که مشرقه واران رساله از گزارشي اين، از پيش نويسنده،. است داشته اهميت سفر و حمام رفتن حتي

 يخيتار رساالت و مقاالت] است کرده منتشر بود، صفويه دوره از زمينه اين در موجود هايديدگاه از ارزشمند

 شده نقل باره اين در مؤلف، معاصر علماي از آرائي بحث، آن ضمن در(. 15 ـ 11 صص ،1151 علم، تهران،)

 که است آمده آنجا در. هستند نجومي احکام منکر آنها لبغا که طوري به است، سودمند آنها بر مرور که

 معل به مربوط شده، زده که مثالي. است کرده مي رعايت را نجومي ساعات و داشته باور نجوم به ميرداماد

 منجمان سخن بايد هندسي قواعد بر آنها ابتناي دليل به که است است کسوف و خسوف پيشگويي و نجوم

. است نجومي احکام با مخالفت آمده، او فقهي اثر يک در ميرداماد از آنچه اما[. 11 ص همان،. ]شود پذيرفته

 يک اي شده، حاصل کسوف که بگويد و بيايد[ منجم] رصدي شخص اگر: است نوشته المسائل عيون در وي

 روشن ما بر[ ابر مانند] مانعي خاطر به اما برسد، آن وقت و دهد، خسوف يا کسوف از خبر عدل رصدي

 عالم[ سخن] مثل منجم آن سخن که است آن[ واقع به نزديک] اقرب که است گفته البيان در ما شيخ نباشد،

 هم[ مانآس در] و نبود هم مانعي و رسيد کسوف يا خسوف وقت اگر البته[. پذيرفت را سخنش بايد و] است

 مثل ،کسوف و خسوف مسأله غير در اما: نويسدمي آن از پس ميرداماد. بود نخواهد[ برما] تکليفي نشد، ديده
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 و [قطعا الجهل مع قضاء فالن] بود نخواهد کار در جهل، وجود با حکمي هيچ آسماني، بالهاي ديگر يا زلزله

 رصد و هيئت علم از برگرفته کسوف، به علم که است آن در دو اين تفاوت. شد نخواهد پذيرفته منجم سخن

 علوم هب آن اصل که است يقيني هندسي براهين از مستفاد و رياضي اصلي علوم از حقيقي علمي که است

 هک است[ تنجيم] نجوم علم از برگرفته آن، مشابه و ،[آيدمي] زلزله[ که اين] به حکم اما رسد، مي فطري

 دليل مينه به. نيست آن در يقيني علم به رسيدن براي راهي هيچ و است طبيعي علم فروع از تخميني کاري

 هي يالت االلهية الحکمة في تعليقاتهم و کتبهم في حققوا و النجوم احکام ابطال الي لحکماءا رؤساء ذهب»

 مهاحکا صارت أن اتفق إن و اصال احکامه من مّا حکم في المنجم نصدق لنا ليس أنه الطبيعة فوق ما حکمة

 و خود کتب در و انددانسته باطل را نجومي احکام مذهب رؤساي که است خاطر همين به «للواقع مطابقة

 يک تيح ما که اند گفته و اندداده قرار تأکيد مورد الطبيعه فوق مباحث و الهيات در خود فلسفي تعليقات

 المسائل نعيو. ]درآيد واقع با مطابق آنها احکام که افتد اتفاق اگر حتي کنيم،نمي تصديق را منجمان اين حکم

 هبار در تفصيل به مجلسي عالمه که است گفتني[. 811 ص ق،1153 تهران، مسائل، عشر اثني در شده چاپ

 علم باب: بعد به 813/  99 االنوار، بحار. ]است کرده بحث آن باره در شيعه علماي ديدگاه و نجومي احکام

 سپس و کرده بحث ها آن باره در آورده، را روايت زيادي شمار ايشان[. المنجمين حال و به العمل و النجوم

 پرداخته باره اين در علما اقوال و آراء بيان به[ جميل تفصيل و جليل تذييل: عنوان تحت بعد هب 831 ص از]

 بجال بحث اين ادامه براي تواندمي بحار، از بخش اين بر مرور. است کرده هم نظر اظهار آنها غالب باره در و

 .باشد

 به برخوردي و بود آنها پيشگويي و نمنجما کار از فقيهان دادن پرهيز فقه، در عادي روال که است گفتني

 حققم مثال، براي. داشت وجود گروه اين با تر،نازل سطحي در شايد بود، کاهنان و ساحران با آنچه تقريب

 :نوشت آنها باره در کرکي

 مرجعها تيال الکوکبية االتصاالت و الفلکية الحرکات باعتبار النجوم أحکام عن اإلخبار: التنجيم من المراد و

 فيه مونالمنج يرجع إنما ذلک، لوجود سببا المعين االتصال و معينة الحرکة کون فان التخمين، و القياس إلى

 أخرى أمور وجود لجواز له، بسببيتهما العلم يوجب ال ذلک و مثلهما، وجود عند مثله وجود مشاهدتهم الى

 کذب انک لهذا و ضبطها، إلى لها سبيل ال البشرية القوة فإنّ بها، اإلحاطة تحصل لم سببيّته في مدخل لها

 يرأم قال حتى وجوهه، بأبلغ النجوم تعلم عن النهي الشرع صاحب من ورد قد و. أکثريّا خطؤهم و المنجمين

[ و] کهانة،ال إلى تدعو فإنها بر، أو بحر في به يهتدى ما إال النجوم تعلم و إياکم: »عليه اللّه صلوات المؤمنين

 .«النار في الکافر و کالکافر، الساحر و کالساحر، الکاهن و کالکاهن، المنجم
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 -المدخلية جهة على لو و السفلية الموجودات في تأثيرا للنجوم أنّ اعتقاد مع -التنجيم أن: فاعلم ذلک تقرر إذا

 .منه باللّه نعوذ نفسه، في کفر االعتقاد هذا بل الوجه، هذا على النجوم تعلّم کذا و حرام،

 القمر و الحج سفر و التزوج کراهية ثبت فقد جائز، ،فإنه الکذب من التحرز مع الوجه، هذا على ال التنجيم أما

 لقامط عنه النهي ورد قد و الفاسد، االعتقاد إلى ينجرّ ألنه مکروه، هو نعم. القبيل هذا من ذلک و العقرب، في

 .للفعل تابع عدمه و األجرة تحريم و للمادة، حسما

 أحکامه ألن و للمحظور، التعرض من فيه لما بتحريمه، القول األصحاب بعض عن الدروس في حکى و

 على طاّلعاال من فيه لما مستحبا، کان ربما بل فيه، کراهة فال الهيئة علم أما و الکذب، من تخلو ال[ تخمينية]

: لمقاصدا جامع] فال به، وعمقط غير ذلک ألن بالمطابقة، فيه يقطع لم إذا الرّمل يحرم ال و تعالى، اللّه قدرة عظم

1/18] 

 نوع و افالک حرکت اعتبار به نجوم احکام از دادن آگاهي تنجيم، از مراد که است آن سخن اين حاصل

 سبب يا ويژه اتصال و معيني حرکت که اين. است تخمين و قياس آن اساس که است کواکب ميان اتصاالت

 استناد آن مثل وجود زمان در اين وجود به خود اهداتمش به باره اين در منجمان است، چيز فالن وجود

 هک چرا است، دومي وجود سبب اولي وجود که شود نمي اين به علم سبب[ مشاهده از نوع] اين و کنند،مي

 دليل همين به. ندارد را آن[ بر احاطه و] ضبط توان بشر نيروي واقع، در. ندارد وجود آن به[ علمي] احاطه

 به نجوم تعليم از نهي هم شريعت صاحب از. است فراوان خطايشان و گويندمي وغدر منجمان که است

 را نجوم علم که باد شما بر: »فرمود که است( ع) علي امام فرمايش آن شاهد و است شده وجه شديدترين

 اهنک است، کاهن چون منجم و خواند مي کهانت به را شما علم اين بحر، و بر در هدايت براي مگر فراگيريد

 عنايم به تنجيم،[ کار] که بدان اکنون شد، روشن که اين. «آتش در هم کافر و کافر چون ساحر و ساحر چون

 نجوم آموختن طور همين. است حرام دارند، آن در مدخل حتي دارند، زميني موجودات در تأثير نجوم که اين

 دروغ از پرهيز با وجه، اين بدون نجوم، علم اما. است کفر نفسه حد في هم آن به اعتقاد بلکه. رويه اين بر

 بتهال. است ثابت دارد، کراهت است عقرب در قمر که وقتي در حج سفر و ازدواج که اين. است جايز گويي،

 ودش مي فاسد اعتقاد به منجر چون است، مکروه هم[ مردم براي مسائل همين کردن بازگو يعني فعل،] همين

 «دروس» در شهيد. است شده حرام آن بر گرفتن اجرت و شده نهي آن از ،شود کنده آن ريشه که اين براي و

 اين وديگر. است محظورات در افتادن از پرهيز براي اين و آورده را آن حرمت به قول اصحاب از برخي از

 هب که چرا است، مستحب بلکه ندارد، کراهت هيئت علم اما. نيست دروغ از خالي و تخميني آن احکام که
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 واقع مطابق گويد نمي قاطعانه اما ندارد، اشکال هم رمل. آيد مي بدست هم الهي قدرت عظمت آن، واسطه

 .است

 تمدن در «شناخت» و «معرفت» بحث شود، روشن تا بود آن براي بحث اين تمامي گذشت، که طور همان]

 «هالمع شبه» قبيل اين از اسالمي تمدن شکوه دوران در اسالمي علماي ارزيابي و بوده روالي چه بر اسالمي،

 .[است  بوده چگونه

 

 

 1158 آذر 81 روز تمدن، و فرهنگ درس براي شده نوشته متن
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 (ص) خدا رسول غزوات تاريخ در تخصصم بزرگترين واقدي

 جعفريان رسول: نويسنده

 1158/  10/  11: سايت روي انتشار تاريخ

 

 واقدي زيستند، مي هجري قرن اول نيمه در که عقبه بن موسي و اسحاق ابن و زهري نسل از س: خالصه

 نياديب که نوشت را المغازي جاودانه اثر و پرداخت اهلل رسول مغازي باره در گسترده تحقيق به دوم نيمه در

 .افتاد اتفاق مدني دوران در که است جنگهايي تاريخ و نبوي سيره شناخت براي

 نيمه در واقدي زيستند، مي هجري قرن اول نيمه در که عقبه بن موسي و اسحاق ابن و زهري نسل از پس

 رايب بنيادي که نوشت را غازيالم جاودانه اثر و پرداخت اهلل رسول مغازي باره در گسترده تحقيق به دوم

 .افتاد اتفاق مدني دوران در که است جنگهايي تاريخ و نبوي سيره شناخت

 خانواده

 او بودن مولي ريشه هرچند است، مدني و اسلم قبيله موالي از( 803 ـ 110) واقدى واقد بن عمر بن محمد

 نب بريده بن عبداهلل موالي از او که ناي. است نشده روشن آن، غير يا بوده عرب او اساس و اصل که اين و

 و مرو قاضي و[ 1]عراق بر عمر بن يوسف امارت دوره در بصره در امويان قاضي و تابعي ـ اسلمي حصيب

 مرو، و بصره در بريده زندگي[ 1.]است شده تأييد واقدي شاگرد سعد، ابن توسط بوده ـ[ 8]111 متوفاي

 دج نام نا تنها حال به. انددرآمده اسلمي موالي شمار در و بوده ايراني واقدي اجداد که باشد آن به اشاره شايد

 مصحح] جونز مارسدن. است نشده درج منابع در نامي وي نسب در آن از باالتر و شناسيممي را واقد وي

 اثرخ سائب بن جعفر بن عيسي دختر واقدي مادر: است نوشته مغازي بر مقدمه در[ واقدي المغازي کتاب

 هب خرداد ابن زعم: »است اين شده نقل به خرداد ابن از اغاني در آنچه اما! است بوده ايراني پدرش که است

 اشاره عبارت اين در[ 1.]«خاثر سائب بن جعفر بن عيسي بنت المحدث القاضي الواقدي عمر بن محمد ام أنّ

 و تنم يا کرده عبارت از غلطي شتبردا جونز رسد مي نظر به. است نشده بوده ايراني او مادر پدر که اين به

 .است داشته اين جز عبارتي کرده استفاده او که اينسخه

 يالواقد کاتب به مشهور ـ سعد ابن به وي، خود اما اند،نوشته هم آن از پيش حتي و 185 سال را واقدي تولد

 و بوده تاريخ و ايترو اهل بيش کم واقد بن هيثم عمويش[ 9.]است آمده دنيا به 110 سال در که گفته ـ
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 در وي از بيشتري روايات. است کرده نقل[ 1050 ،911 ص] المغازي در وي از بار دو کم، دست واقدي،

 پدر[ 3.]است بوده 53 سال متولد هيثم اين[ 1.]«واقد بن الهيثم عمي حدثني: »است شده نقل الکبري طبقات

 دوران در شمله برادرش همراه تربيتش و يمتعل باره در خودش و درگذشته 130 سال از پيش نيز واقدي

 [1.]است جالب که کرده نقل نيز حکايتي طفوليت

 مدينه در واقدي

 بزرگي شهر که بغداد به 110 سال در اما گذراند، مدينه در را تدريس حتي و اندوزى دانش دوران واقدي

 هرچند ماند، همانجا 803 سال در عمر پايان تا و رفت بود شده برجسته دانشمندان براي مرکزيتي و شده

 کرده نقل مدينه در حضورش زمان از خاطراتي وي[ 5.]کرد سفر ديگر نقاط و رقه و شام به علم کسب براي

 رزنجي و غل در که ديده را او بيت اهل و[ زکيه نفس پدر] حسن بن عبداهلل او که است اين جمله آن از که

 شانزده او که باشد 111 سال حوالي به مربوط بايد اين[ 10.]شدندمي خارج[ مدينه داراالماره] مروان دار از

 عمر، بن محمد بن محمد وي فرزند که طوري به يافته ادامه خاندانش در مختصري علم،. است بوده ساله

 در واقدي عمر بن محمد بن محمد بن محمد از بغداد، تاريخ در[ 11.]است بوده پدرش تاريخ کتاب راوي

 [18.]است شده ياد نقلها يبرخ اسناد ميان

 صتخص که است مدينه حديثي و نگاري تاريخ مکتب از برآمده و دوم قرن پايانى هاى دهه مورخان از واقدي

 هک نگاراني سيره از نفر دهها کنار در و شک، بدون و است تاريخي اخبار و فتوحات و مغازى در اش ويژه

 .آيدمي شما به هجري دوم قرن دانش اين گذار پايه و نگار مغازي ترينمهم وي بودند، او با همزمان و پيش

 غداد،ب مرکزيت اين بنابر. کشاند بغداد به مدينه از را او مغازي، دانش ويژه به تاريخ در وي جايگاه اهميت

 زا او: است نوشته سعد ابن. بود خود سوى به هرجا، از نام به هاى چهره قبيل اين کشاندن در اصلي عامل

 بار و رفت رقّه و شام به آن از پس[ 11.]آمد بغداد به داشت، که بدهي براي 110 سال در و بود مدينه مردمان

 .بازگشت بغداد به ديگر

 110 سال در بغداد در واقدي اقامت

 اطرخ به بود، مدينه در که زماني از واقدي. شود داده شرح ديگري داستان با بايد بغداد به وي آمدن روايت

 هارون: فتگ من به واقدي: گويد عبيداهلل بن عبداهلل. شد آشنا برمکي خالد بن يحيي و هارون با خاصي اتفاق

 من براي باشد آشنا آن مشاهد و مدينه با که را کسي: گفت خالد بن يحيي به و شد مدينه وارد آمد، حج به

 باره اين در برمکي يحيي. ستکجا شهداء قبور نيز و آمد، فرود( ص) پيغمبر بر کجا جبرئيل که اين. کن پيدا

[ ازنم] از بعد اين. رفتم من و فرستادند، دنبالم. بودند کرده راهنمائيش من به را او همه و کرده جو و پرس
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 هب سپس و بخواند، مسجد در را عشاء نماز خواهدمي المومنين امير! شيخ يا: گفت من به يحيي. بود عصر

 کنزدي همين تو. است آمده فرود جبرئيل که موضعي در طور مينه کنيم، توقف وآنجا برويم مشاهد ديدن

 است؟کج مرد: پرسيد يحيي! بودند االغ با نفر دو آنها ،.آمدم بيرون شمع با من دوم، عشاي نماز از بعد. باش

. آمدمي فرود( ص)پيامبر بر جبرئيل که است موضعي اين: گفتم من و رفتيم مسجد به هم با. هستم من: گفتم

 آنها ميان هم من و شدند سوار سپس. کردند دعا ساعتي و خواندند نماز رکعت دو آمده، پايين االغ از آنها

 .خواندند مي دعا و خواندند مي نماز آنها. رفتيم آنجا به بود[ مدينه در] مشهدي و موضع هر. کردممي حرکت

 يحيي ت،رف قصر به وقتي. گفت اذان مؤذن و کرد طلوع فجر که برگشتيم مسجد به آنکه تا بود طور همين

 حييي صبح. بودند مکه به رفتن آماده هم آنها. خواندم مسجد در را صبح نماز من. بمان! شيخ اي: گفت من بن

 مشغول همچنان المؤمنين امير: گفت و نشاند خود کنار مرا[ رفتم وقتي.  ]دارد ورود اجازه من به خالد بن

. بدهم تو به درهم هزار ده تا داده دستور. زده شگفت کردي، راهنمايي بدان را او تو آنچه از و است گريه

 فرس عازم امروز ما. باشد مبارک تو براي که بگير را اينها! شيخ يا: گفت من به سپس. داد و درآورد بعدهم

 اختپرد داشتم که بدهي آن، با. داشتم همراه را پول اين که حالي در آمدم، منزل به من و رفت، هارون.  هستيم

 رفتن و بغداد به سفرش از سپس وي[ 11.]يافت وسعت ما زندگي و کردم تزويج را فرزندانم از برخي. کردم

 زبيري يک تبازگش در که آن تا نشده موفق ابتدا که اين و کرده ياد برمکي يحيي با گرفتن تماس براي رقه به

 غدادب در واقدي که بود ترتيب بدين. بگيرد ستما يحيي با تواندمي و کند مي همراهي و راهي را او دوباره

 .کرد سپري آنجا در را عمرش پايان سال 83 و ماند

 تا ودب قاضى همچنان او. سپرد واقدي به را عسکر قاضى منصب آمد، بغداد به خراسان از مأمون وقتي بعدها

 ابن و بوده سال چهار بغداد در وي قضاوت[ 19.]درگذشت 803 سال حجة ذى يازدهم شنبه سه شب در

 و بالمغازي عالما کان و: بود بغداد قاضي مأمون طرف از سال چهار واقدي: است نوشته باره اين در سعد

[ 11.]بها حدث و وضعها و استخرجها کتب في ذلک فسّر قد و الناس اخالق و االحکام و الفتوح و السيرة

 801 يعني بغداد به مأمون ورود سال همان وي شدن قاضي بنابرين بوده، قاضي همچنان مرده، وقتي ظاهرا

 .است بوده

 شناسان رجال توسط رد و تأييد بين واقدي

 گرفته قرار حديث اهل طعن مورد بود، حديثي آثار با متفاوت که تاريخى روشهاى به پايبنديش دليل به واقدي

 آورد،مي فراهم را متن يک ،سند چند از و کرده يکديگر در داخل را نقلها اسناد که حيث اين از ويژه به و

 نهاآ سستى و بوده مضبوط غير واقدى، اخبار متون که است نوشته عدى ابن. است شده واقع انتقاد مورد
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[ 11.]است بودده محدثان روش از متفاوت وى روش کرده، اشاره جاسر حمد که چنان[ 13.]است آشکار

 جماعا به وى فنون ديگر و فقه و سيره و مردمان تاريخ باره در: است نوشته دارد، تاريخي روش که ياقوت

 اما تاس ضعيف واقدى: است نوشته دارد، تاريخي و حديثي نگاه از ترکيبي خود که ذهبى[ 15!]است موثق

 ابن[ 80!]آوريم مى کنيم استدالل آن به که آن بدون را وى آثار ما. است روشن تاريخ و مغازى در او به نياز

 عالمان از[ 81.]اند گفته سخن وى از مدافعانه لحنى با بعد، قرون معروف مورخان ،کثير ابن و سيدالناس

 عالقه ىب السالم عليه اميرالمؤمنين به حال عين در که دانسته عثمانى مذهب به متمايل را او مفيد شيخ شيعه،

 ويژه به قديوا عظمت در سني، حديث اهل بزرگ از عبارت دهها گفت، بايد کلي طور به[ 88.]است نبوده

 ميان از دانند،نمي اعتماد قابل و دانسته متروک را او که کساني هستند حال، اين با[ 81.]هست علمي جنبه

 [81.]شمارندبي حديث، اهل

 مغازي در واقدي تخصص

 هدور و مغازي در مدينه، نگاري تاريخ مکتب از او تأثر و مدينه در او تربيت دليل به واقدي، دانش عمده

 جاهليت زا و بوده اسالمى دوره اخبار به مردم آگاهترين او: است گفته حربي ابراهيم که طوري به بود، ياسالم

 کار نشانه که است المغازى او مانده برجاى مهم کتاب متفاوتش، آثار ميان از[ 89.]است دانسته نمى چيزى

 رد جونز مارسدن همت به کتاب اين. است رحلت تا هجرت از دوران روايات در بسيار تتبع و وى گسترده

 سه در شده ياد اثر[ 81.]شد منتشر نويسي سيره تاريخ و واقدي حال شرح در مفصل ايمقدمه با 1511 سال

 .است شده ترجمه فارسى به مجلد

 کرده ياد( ص) رسول اخبار و طبقات و سير و مغازي باره در وي العاده فوق شهرت از بغدادي، خطيب

[  81.]است خويش روزگار عالم واقدي: گفتمي که کرده نقل جمحي سالم بن محمد زا همانجا[ 83.]است

 از که آنگونه کند، مى آشکار بخوبى را واقدى کتاب وسعت و دامنه اسحاق، ابن سيره با مغازي متن مقايسه

. ددار ترجيح اسحاق ابن سيره بر مراتب به مغازي، بخش در درشت، و ريز حوادث و جزئيات ارائه نظر

 و پرداخت( ص) خدا رسول مغازى باره در تحقيق به مکتوب و شفاهى منابع تمامى از استفاده با واقدى

 از هايىآگاهي گرفتن نيز و گرفته، صورت( ص) رسول عصر نبردهاي آنها در که مناطقى به رفتن با شخصا

 .تاس کرده تکميل را خود اطالعات صحابه، نسل از نوادگان و قبائل، شناسان نسب

 را اي غزوه. ديدم را آنجا و رفتم مُريسيع منطقه به من: گفت خودش باره در که است شده نقل واقدي از

 [85.]ببينم نزديک از تا رفتم آن محل به که آن جز نشناختم،
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 ي؟هست کجا عازم: پرسيد وى از. بود سفر عازم برداشت آبى ظرف که ديد را واقدى شخصى که شده نقل 

 اينمونه[ 10.]ببينم نزديک از داده رخ آن در حنين نبرد که را اينقطه و برود حنين منطقه به رددا تصميم: گفت

 هاييآگاهي دهد،مي بدست احد در نبرد ميدان باره در که است اطالعاتي وي جغرافياييـ  تاريخي هايدقت از

 [11.]يافت تواننمي ديگري منبع هيچ در را آن نظير و است نبرد ميدان تبيين در او دقت نشانگر که

 داده کيهت اياسطوانه به( ص) النبي مسجد در که ديديم را واقدي روزي: گفتمي مسيبي: گويد حربي ابراهيم

 اديثاح چرا: گفتيم او به روز يک. را مغازي از جزء دو: گفت کرد؟مي تدريس چه: گفتيم. کردمي تدريس و

 اقديو. بود بهتر گفتيدمي را آنها تک تک حديث اگر کني؟مي رستد آن از متن يک کرده هم داخل را افراد

. بود دجل بيست در که آورد را احد غزوه بعد نيامد، جمعه يک. هستيم راضي ما: گفتيم. کشدمي طول: گفت

 شده بحث بدر جنگ باره در همه از بيش مغازي، موجود متن در[ 18.]گرديم بر اول روش همان به: گفتيم ما

 .شودمي شامل را 135 تا 80 صفحه از که

 ندمان است؛ کرده استفاده مکتوب احتماال و رسمى منابع از وى که دهد مى نشان المغازى سندهاى از برخى

 مانند دنيم مکتوب منابع از سبره، ابي بن عبداهلل خود شيخ از نقل به همچنين. کند مى نقل زهرى از وى آنچه

 استفاده خانوادگى اطالعات از مواردى در اما. است کرده استفاده  او رديگ اخبار و عقبه بن موسي مغازي

 قاباع از را خبر اين بايد وى...«. اهله بعض عن زيد بن اسامة بن الحسن بن محمد حدثنى: »مانند. است کرده

 از عرب تاريخنگارى سنت چه نيست، بعيد عرب قبايلى زندگى در چيزى چنين. باشد گرفته زيد بن اسامة

 از ار خود دانش اين با واقدى که آن شگفت نکته. است بوده بعد نسلهاى ميان اجداد اخبار حفظ جاهليت

 است ممکن آيا[ 11.]است نکرده نقل چيزى اسحاق ابن از مغازى بخش در آمده، نيز عراق به و گرفته مدينه

 رحمط هم اتهام اين باشد؟ نبرده نام وى از حديث، اهل نزد اسحاق ابن بودن مطعون دليل به و کرده استفاده

 يره،س عبارات از برخي ترکيب گفت، بايد باره اين در. است داده جاي خود کتاب در را او عبارات که شده

 غازي،م در واقدي. اندکرده استفاده عبارات همان از بعدي نسلهاي که است اسحاق ابن زمان از پيش به مربوط

 عنوان به را متن يک و کرده يکديگر داخل را اسناد غالبا اما کند،مي نقل مسند را روايات معمول، طور به

 تيآيا باره در تفسيري روايات نتايجش، از يکي سيره، و غزوات به وي توجه. آوردمي آنان مطالب حاصل

 در واقدي روايات دليل، همين به. دارد سيره و غزوات در مشخصي رويدادهاي با ارتباط آنها نزول که است

 مغازي کتاب[ 11.]است شده گردآوري آنها مجموعه 110 از بيش در و است مالحظه قابل نيز تفسير معل

. است مانده برجاي دوم قرن از که است آثاري معدود از و شده مي تلقي مهم و بوده پرمراجعه اثري همواره

 مانند «کبار فاتمصن» او: گويد( 118 م) حيويه بن معروف  خزاز محمد ابوعمر بزرگي وصف در خطيب

 روايت ار خيثمه ابي ابن تاريخ و اموي سعيد مغازي و انباري ابوبکر آثار و واقدي مغازي و سعد ابن طبقات
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 هفته تا گرفت،مي را واقدي آثار از جزء دو آمد،مي سعد بن محمد نزد جمعه هر حنبل بن احمد[ 19.]کردمي

 [11.]گرداندمي بر او به و کرده مطالعه بعد

 کاتب ـ سعد ابن الکبرى طبقات کتاب اصلى هسته است، مغازي در جاودان اثري که المغازي کتاب بر زوناف

 کتاب در را آن سعد ابن رسدمي نظر به و[  11]داشته طبقات کتاب واقدي. است واقدى آن از[ 13]ـ الواقدي

 هک شده نقل واقدى از بار سه و چهل و يکصد الکبرى، طبقات متمم جلد يک در تنها. است کرده درج خود

 ودخ طبقات در ـ را آن همه شايد و ـ واقدى طبقات کتاب از بزرگى بخش سعد ابن که دارد آن از نشان اين

 راخبا از فاکهي استفاده. اندکرده نقل او آثار و واقدي از فراوان بعدي منابع سعد، ابن جز به. است آورده

 کرده استفاده وي مکه اخبار کتاب از او که کندمي تقويت را الاحتم اين[ 15]مکي، حرم زمينه در واقدي

 فيکا بهره الموفقيات کتاب در واقدي اخبار از زبيري، مصعب عمويش طريق از(  891 م) بکار بن زبير. باشد

 .است برده

 ينا و آمده بار 113 طبرى تاريخ در وى نام. است گرفته واقدى از را خود آگاهيهاى از مهمى بخش طبرى

 رد اما شده، انجام سعد ابن طريق از اطالعات اين از بخشى. است واقدى از طبرى استفاده وسعت نشانگر

 ممکن هالبت که است آورده را مطلب کند، ياد خاصى طريق از که آن بدون و الواقدى قال تعبير با ديگر موارد

 .باشد سعد ابن طريق از هم آنها از بخشي است

 !کرد مي تقيه و بود هشيع واقدي: نديم ابن

 اين شباور و کرده مى تقيه او که است نوشته و دانسته شيعه را او[ است معتزلي شيعه خود که] نديم ابن

 نيست معلوم و نداده را احتمال اين کسى او جز اما[ 10.]است( ص) پيامبر معجزه السالم عليه على که بوده

 ست؟ا کرده مطرح را اتهام اين چگونه تسنن ديدگاههاى شپذير در وى روشن موضع به توجه با نديم ابن که

 اقديو کتابهاي خاطر به واقدي، تشيع به او اشاره و نديم مقصود که است داده احتمال مغازي، مقدمه در جونز

 عتشي بر دليل نيز کتابها اين وجود که است روشن[ 11.]باشد الحسين مقتل و الحسين و الحسن مولد عنوان با

 کند،نمي ادي شايسته عبارات با آنها از که است اوليه خلفاي از واقدي عادي تعابير ديگرش شاهد نزجو. نيست

 بر لدلي هم اين که اندگفته حق به برخي رسدمي نظر به. است آورده احد جنگ در عثمان فرار خبر که چنان

[ 18.]يمبدان شيعه آورده، را عثمان فرار روايت که هم را بخاري بايد باشد، چنين اگر که چرا نيست، او تشيع

 به دباي هم صورت اين در حتي حال اين با است، کاري پنهان نوعي آن معناي دقيقا کرده،مي تقيه که اين اما

 اخبار، هلا بگويند هستند مند عالقه که کساني است طبيعي. شدمي آشکار نقلها از برخي در مسأله اين نوعي
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 اخبار از يبرخ کردن رد و واقدي به تشيع دادن نسبت براي نديم سخن اين از راحتي به بودند، متشيع همگي

 .کنندمي استفاده او،

 واقدي ديگر آثار

 عالم او :است نوشته او درباره و شده شمرده وى کاتب الکبري، طبقات عظيم کتاب نويسنده سعد بن محمد

 جمل جنگ باره در کتابى وى[ 11.]ستا بوده احکام و حديث در مردم اختالف و فتوح سير، مغازى، به

[ 11.]است آورده واقدى الجمل کتاب از نقل به را السالم عليه على امام از اى خطبه رضى، سيد که داشته

 [19.]است آمده مفيد شيخ الجمل کتاب در واقدى الجمل کتاب از فراوانى فقرات

 شده چاپ جلد، دو در دارالجيل بيروت،)  است شده چاپ و منسوب او به الشام فتوح عنوان تحت هم کتابى

 سندي راگ و بوده سند فاقد موارد از بسيارى در و حماسى بيشتر اثر، اين!( واقدى عمر بن ابوعبداهلل نام به

 تهنوش بروکلمان. است شده ترديد واقدى به آن نسبت در درستي، به و لذا است، نامأنوس معموال دارد، هم

 تا اندادهد مى نسبت او به بوده شده نوشته حماسى که را فتوحى کتابهاى ،صليبى جنگهاى جريان در است

 اهريهظ کتابخانه در که( ص) النبي مولد مانند داستاني، کتابهاي اين از برخي[ 11.]کنند اطمينان وى به مردم

 از يا است[ پنجم قرن از داستانسرا اي نويسنده] بکري ابوالحسن از يا شده، منسوب واقدي به( 39 ،31 ش)

 هاي مختارنامه آن، اساس بر که است روشي همان اين اند،داده نسبت واقدي به را آن که ديگر گويان قصه

 .است شده منسوب ابومخنف به بعد هايدوره جعلي

 ،پاربس حميداهلل، محمد کوشش به] رسيده چاپ به وى از سالهاي در الرده کتاب عنوان با ديگرى کتاب

 هک باشد معنا بدان تواند مى اين. دارد آمده «رده» باره در اعثم ابن فتوح در آنچه به ادىزي شباهت و[ 1515

 لردها کتاب نخست سند به نگاهى حال اين بايد. است کرده استفاده واقدى کتاب از را رده حوادث اعثم ابن

 تابک اين نتسابا صحت در را ترديدى واقدى، المغازى سبک با آن مقايسه و کتاب عمومى وضعيت نيز و

 هب و ديده جايى در را اعثم ابن فتوح از بخشى است ممکن کسى صورت اين در. کند مى ايجاد واقدى به

 در رانديگ حتي و واقدي و اسحاق ابن روايات از ترکيبي الرده، کتاب است ممکن! باشد داده نسبت واقدى

 نآ از هاييبخش در که است اعثم ابن فتوح از بخشي گويا و نيست واقدي از حال هر به[ 13.]باشد رد باره

 .است شده دستبرده

 رجايب خود از بغداد در بزرگي کتابخانه و بوده هم کتاب اهل ميداني، کارهاي جز به واقدي، ترتيب بدين

 [11.]کردندمي حمل بايد نفر دو را کدام هر که بوده صندوق 100 يا شتر، بار 180شامل شده گفته که گذاشت
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 همکارى ژهوي امتيازات از بيش کما و داشته اشتغال قضا کار به عباسى خالفت دستگاه در واقدى که گذشت

 و نوشته مأمون به هايشبدهي پرداخت براي که اينامه از خودش[ 15.]است شده مى برخوردار خالفت، با

 [90.]است داده خبر خليفه، پاسخ

 شاگردان ميان در واقدي ميراث

 است مدينه مکتب به متعلق تاريخي اخبار ويژه به تاريخي، اخبار از مهمي بخش ظحاف واقدي، شک بدون

 اهميت است، واقدي از شود ثابت آنچه. کرد عمومي نويسي تاريخ شريان وارد و آورد بغداد به را آنها که

 .باشد اسالمي نگاري تاريخ براي مهمي ميراث تواندمي و دارد را بررسي

. ندا بوده هم ديگري افراد او، جز به اما. است سعد ابن همين آنها ترينمعروف که هداشت هم شاگرداني واقدي

 تصحب به معروف و مغازي و سير اصحاب از يکي: نويسدمي و کرده ياد اخباري مجمع بن اسماعيل از نديم

 رگذشتهد 883 سال در[. به المختص الواقدي بصحبة معروف] است بوده وي به نزديک و واقدي با رفاقت و

 اسماعيل از روايت تعدادي اغاني در[ 91.]است داشته سراياه و مغازيه و ص النبي اخبار» عنوان با کتابي و

 چنان[ 98]است، شده نقل وي فرزند ابراهيم از اخباري بيشتر طبقات، مانند آثاري در اما شده، نقل مجمع بن

 يا وي از سيره در ي خبر. است شده روايت مجمع بن اسماعيل بن محمد از ديگر، منابع از برخي در که

 مجمع بن اسماعيل از خبر چندين الطالبيين مقاتل در[ 91.]است شده نقل( 119 م) صولي االوراق در پسرش

 در وي از خبري و شده ياد «الواقدي صاحب» عنوان به سعد، بن عمر از[ 91.]است آمده واقدي از نقل به

 صليا هاي پايه از يکي و داشته صفين کتاب که است سعد بن عمر همان اين. است شده نقل[ 11/811] اغاني

 هندهد نشان تعبير اين هرحال، به. شودمي ياد او از مکرر که است منقري مزاحم بن نصر صفين وقعه کتاب

 .است بوده واقدي اطراف در مورخ عالمان از ايحلقه

 

 منابع :

 819 ص خياط، بن خليفه تاريخ[ . 1]

 110 ص ،9 ج اثير، ابن کاملال[ . 8]

 111 ص ،3 ج الکبرى، طبقات[ . 1]
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 کشته شرح و شد کشته حره روزه در شود مي او مادري جد که خاثر سائب. 111 ص ،1 ج االغاني،[ . 1]

 .است بوده مدينه در غناگر اولين وي. 111 ص همانجا،. است آورده اصفهاني را وي شدن

 111 ص نديم، الفهرست[ . 9]

 115 ص ،9 ج الکبري، طبقات [ .1]

 919 ص ، 1 ج الطبري، تاريخ[ . 3]

 191 ص ،1 ج الکبري، طبقات[ . 1]

 811 ص ،1 ج بغداد، تاريخ[ . 5]

 990 ص ،3 ج الطبري، تاريخ ،111 ص ،9 ج الکبري، طبقات[ . 10]

 838 ص ،11 ج سمعاني، االنساب[ . 11]

 110 ص ،18 ج بغداد، تاريخ[ . 18]

 111 ص ،3 ج الکبري، طبقات[ . 11]

 151 ـ151 ص 9 ج الکبري، طبقات[ . 11]

 119 ص ،3 ج الکبرى، طبقات[ . 19]

 111 ص ،11 ج االسالم، تاريخ[ . 11]

 811 ص ،1 ج ضعفاءالرجال، فى الکامل[ . 13]

 100 ص حربى، المناسک بر جاسر حمد مقدمه:  نکـ[ . 11]

 835 ص ،11 ج االدباء، معجم[ . 15]

 151 ص ،81 ج الکمال، تهذيب:  ـنک[ . 80]

 881 ص ،1 ج النهاية، و البداية ؛ 81 ص ،1 ج االثر، عيون[ . 81]

 189 ص ،1 ج الرجال، قاموس[ . 88]
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 النهايه، و البدايه ،811 ص ،1 ج بالوفيات، الوافي ،191 ص ،5 ج النبالء، اعالم سير :بنگريد باره اين در[ . 81]

 811 ص ،1 ج

 نسائي. 881 ص 1 ج بغداد، تاريخ. داند مي حديث کننده جعل را او که راهويه بن اسحاق لهجم آن از[ . 81]

[. بخاري الصغير تاريخ با شده چاپ 101 ص المتروکين، و الضعفاء] است دانسته الحديث متروک را او هم

 ضعفاء في الکامل :بنگريد. حديث اهل شناسان رجال از ديگر بسياري و است دانسته ضعيف را او هم ابوزرعه

 يعني اخبار اهل حديث، اهل که است اين ايم،نوشته بارها که طور همان امر اين دليل 8813/ 1 الرجال،

 وي باره در ذهبي لذا. دانندنمي معتبر شود، کامل تاريخشان تا کنند نقل چيز همه هستند مجبور که را مورخان

 لدربا الخرز و بالسمين، الغث خلط و فأوعي، جمع... هعلي المتفق ضعفه علي العلم اوعية أحد: نويسدمي

 مع هو و: نويسدمي[ 118/ 11] االسالم تاريخ در و[ 191/ 5 النبالء، اعالم سير] لذلک فأطرحوه السمين،

 .ضعيف العلم في عظمته

 819 ص ،1 ج بغداد، تاريخ[ . 89]

 Arab and عنوان با کتابي هم اخيرا و است بنام شناسان شرق از[ 1558 ـ 1580] جونز مارسدن[ . 81]

Islamic Studies in Honor of Marsden Jones  انتشارات توسط وي نام به عبداهلل ثابت توسط 

 .شد منتشر توريث

 811 ص ،1 ج بغداد، تاريخ[ . 83]

 811 ص ،1 ج بغداد، تاريخ[ . 81]

 (1113 العلميه، دارالکتب) 819 ص 1 ج بغداد، تاريخ[ . 85]

 .الرده کتاب مقدمه:  نکـ. [ 10]

 119 ص مدينه، و مکه اسالمي آثار: بنگريد اطالعات آن تحليل براي و 889 ـ 881 ص ،1 ج المغازي،[ . 11]

 (1151 چاپ) 113 ـ

 110 ص ،5 ج النبالء، اعالم سير ،811 ص 1 ج بغداد، تاريخ[ . 18]

 11 ص العرب، عند التاريخ علم نشأة[ . 11]

 309 ـ 931 صص ،8 ج المغازي، کتابه  الواقدي[ . 11]
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 .خطيب از 119 ص 9 ج سمعاني، االنساب[ . 19]

 3 ص ،11 ج االنساب،[ . 11]

 ص11 ج ،113 ص ،5 ج االنساب، :بنگريد. است کرده ياد او از هم «الواقدي غالم» تعبير با سمعاني[ . 13]

1 

 818 ص ،11 ج االدباء، معجم:  نکـ[ . 11]

 839 ـ 831 ،191 ،80/ 8 ،110/ 1 مکه، باراخ: بنگريد[ . 15]

 181 ،181 صص مؤلفوها، و االولى المغازى ؛ 111 ص الفهرست،[ . 10]

 11 ص مقدمه، المغازي،[ . 11]

 801 ص 1 ج بخاري،: بنگريد 115 ـ 111 ص 1 ج المغازي، کتابه و الواقدي[ . 18]

 188 ص ،9 ج الکبرى، طبقات[ . 11]

 811 بهخط البالغه، نهج[ . 11]

 فتصني «البصرة حرب» باره در واقدى که کتابى به 111 ص در مفيد شيخ. 931 ص مفيد، الجمل،:  نکـ[ . 19]

 .است کرده اشاره کرده،

 188 ص ،1 ج العربى، االدب تاريخ:  نکـ[ . 11]

 19 ص المغازي، مقدمه به بنگريد[ . 13]

 111 ص نديم، الفهرست[ . 11]

 181 ص ،9 ج طبقات، شده؛ شمرده مأمون وصى وى ،181 ـ 183 صص ،9 ج الکبرى، طبقات[ . 15]

 و بغداد در بودنش قاضي وقت در واقدي با مأمون رابطه از ديگري خبر براي ،118 ص الموفقيات،[ . 90]

 11 ص ،81 ج االغاني،: بنگريد زبيده شکايت

 159 ص الفهرست،[ . 91]

 از ويرا که چرا باشد، نداشته ما مجمع بن اسماعيل به ربطي مجمع، بن اسماعيل بن ابراهيم اين بسا[ . 98]

 110 ص ،9 ج المصطفي، شرف: بنگريد! است زهري شهاب ابن
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 813 ص 8 ج االوراق،[ . 91]

 931 ،891 ،891 ص الطالبيين، مقاتل[ . 91]
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 محلي تواريخ+  تراجم و رجال علم پيدايش تاريخ

 جعفريان رسول ترجمه/  معروف عواد بشار: نويسنده

 1158/  10/  11: سايت روي انتشار تاريخ

 

 محلي ريختوا و رجال علم پيدايي تاريخ در فصل دو حاوي است اي مقاله: خالصه

![ اردن مقيم االن و عراقي معروف محقق] معروف عواد بشار دکتر از اينوشته ترجمه آيد،مي پي در آنچه

 شده اپچ و جلد پنج در او خود تصحيح] خطيب «بغداد تاريخ بر الدبيثي ابن ذيل» مقدمه در را آن که است

 طول در رجالي متون احياي در مهمي نقش بشار. است نوشته[ ق1183 سال در االسالمي دارالغرب توسط

 منذري النقله تکملة باره در 1513 سال در او ليسانس فوق رساله که چنان است، داشته سال پنجاه به نزديک

 .است کرده حرکت پژوهي حديث نيز و مسير همين در تاکنون، زمان آن از. است بوده بغداد دانشگاه در

. تاس محلي تواريخ نيز و[ شرحالنگاري] تراجم و رجال علم پيدايش باره در مقدمه، اين دوم و اول فصل دو

 .يدرس آن به ديگر فرصتي در بايد که است بغداد شهر براي محلي نويسي تاريخ باره در بعدي فصل

 ا،ر دانش اين که اين. است اسالمي نگاري تاريخ پروسه در رجال علم پيدايش نوشته، اين اصلي موضوع

 که يکتابهاي در است، مخالف آنها مباني با که احاديثي ندهند اجازه تا آوردند پديد راطياف محدثان از شماري

 .نوشت حديث تاريخ در بايد که است مطلبي شود؛ وارد بگيرد، خود به «صحيح» نام بعد اندکي بايد

 تبديل ودخ نوبه به که آيد، پديد اسالمي نگاري تاريخ در گرايشي تا شد سبب انگيزه، اين بود، هرچه اما.... 

 .هستيم حال شرح و رجال کتاب صدها وارث امروز ما و شد بزرگي سرمايه به

 هرچند آمد، پديد رجال علم همين از پيروي به نيز محلي تواريخ از بخشي که است اين عواد بشار نظر

 صرفا هک آثاري که است اين بر درستي به وي. کرد جستجو ديگر روندي در بايد را ديگر بخشي پيدايش

 و راويان و محدثان يا رجال معرفي آنها اصلي موضوع که است آثاري از جداي شد، نوشته شهرها تاريخ

 .شهرهاست مشايخ

 اسالم يختار منابع کتاب براي ايضميمه صورت به تا گرفت، صورت زمستاني شب دو در بخش اين ترجمه

 اين ن،آ نهايي متن شدن آماده از پيش گرفتم صميمت اما کنم، اشبازسازي است قرار که درآيد خدا بنده اين

 .بگذارم دوستداران اختيار در را ناقص ترجمه
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 حال شرح و رجال کتابهاي آمدن پديد تاريخ: اول فصل

 زماني د،ش روبرو تحريف و تخريبي گسترده حرکتي با آغاز همان از است، شريعت دوم منبع که نبوي حديث

 و يمذهب و سياسي اهداف که کساني از بسياري باره اين در و يافت واجر( ص)پيامبر به نسبت دروغ که

 بدين. بودندن راضي جديد، دين از مختلف داليل به که کساني طور همين. کردند آفريني نقش داشتند، عقيدتي

 الحانص و قُصّاص از شماري زمينه اين در و گرفت فاصله صحابه عصر پاکي از تدريج به جامعه ترتيب،

 روغد احاديث يا پرداخته، حديث جعل به که طوري به داشتند، نقش نبوي حديث به زدن ضربه در هم جاهل

 خير ارک به مردم تشويق و ترغيب جهت در اگر حضرت، آن به دروغ بستن که تصور اين با کردند، روايت را

 .بود شتيز کار که البته صد و است درستي کار باشد، شرارت و عصيان از پرهيز و دينداري و

 را رستد کرده، تصفيه را احاديث تا بزنند ايگسترده تالش به دست علما از شماري تا شد سبب رويه اين

 علمي د،ش رجال علم پيدايش سبب خود که انجاميد«اسناد» پيدايش به تالش اين. کنند تفکيک نادرست از

 تراجم علم پيدايش در مؤثري قشن که بود علمي همان اين. بود «حديث رجال» شناخت آن از مقصود که

 باننقي و سياسيون و وزراء و امراء و سالطين و خلفا از آنان غير و محدثان شامل که داشت[ حالنگاري شرح]

 و تاجران و صرافان و پزشکان و طبيان و شاعران و اديبان و هالغوي و هانحوي و قراء و فقيهان و قاضيان و

 رجال مقصود، رود،مي بکار رجال کتاب عنوان وقتي. شدمي بزرگان  نمشهوري ديگر و صوفيان و زاهدان

 .است آن از اعم تراجم، کتب اما است حديث

 اسناد آمدن پديد

 چه از اداسن که اين در پژوهشگران. رسدمي حديث متن به انتهايش که است راوياني سلسله از عبارت اِسناد،

[ 110 ـ 11] سيرين بن محمد. ندارد مشخصي زمان آن، آمدن پديد زيرا دارند، اختالف آمده، پديد زماني

 معرفي ام به را خود رجال: گفتند وقت آن شد، واقع فتنه که آن تا پرسيدندنمي اسناد از آغاز در :است گفته

 قبول را آنها حديث بودند، بدعت اهل از اگر و پذيرفتند،مي را آنها حديث بودند، سنت اهل از اگر. کنيد

 [.19/ 1: مسلم] کردندنمي

 قصودم اندگفته محققان از برخي. است کدام و چيست سيرين ابن مقصود که شده اختالف «فتنه» باره در

 مياسال جامعه اساس در اختالف ايجاد باعث و شد منجر او قتل به و آمد پديد عثمان زمان که است ايفتنه

 اکرم لسنة،ا تاريخ في بحوث. ]شد يکديگر مخالف نهمتعصبا آراي و مختلف سياسي هايگرايش آمدن پديد و

 معاويه و( ع) علي امام ميان که است مسائلي فتنه، از مقصود اند،گفته ديگر برخي[. 11 ـ11 ص العمري، ضياء

 (.159 ص االعظمي، مصطفي محمد تدوينه، تاريخ و النبوي الحديث في دراسات. ]آمد پديد خالفت امر در
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 که است نقلي ،باره اين در وي مستند و است، زبير بن عبداهلل فتنه مقصود، که است باور ناي بر روبسن استاد

 قلن عمر بن عبداهلل از نافع از مالک روايت، اين در. است رفته بکار آن در لفظ اين و آمده مالک المؤطاء در

 ماجراي مقصود طبعا[. 19/ 1: لممس.... ]افتادم راه به حج انجام قصد به و مکه سمت به فتنه، در: گفت که کرده

 ج 18 ،10/ 1: بخاري :بنگريد و 1018 ش الموطاء،. ]است هجري 38 سال در حجاج توسط مکه محاصره

 [.1810 ش مسلم و ،118/ 9

 ايجاد هماهنگي حادثه، اين تاريخ و وي، عمر سيرين، ابن سخن ميان تا کند مي تالش روبسن ترتيب بدين

 -19 ص 19 م کالسکو، لجامعة االستشراقية الجمعية مجلة في منشور مقال) النبوي يثالحد في اإلسناد. ]کند

 [.انگليسي متن( 1591) 81

. ندارد عمر ابن حديث در فتنه لفظ همين کاربرد جز تاريخي و منطقي مبناي روبسن، نظر که نيست ترديدي

 يوسف کاربرد، اين. است آمده تاريخي نصوص و احاديث از بسياري در لفظ، اين که است حالي در اين

 تاريخ در که چنان است،( 181 م) يزيد بن وليد فتنه فتنه، از مقصود بگويد که است داشته اين بر را شاخت

 .گرفت را جا همه فتنه و شد سست مروان آل طناب سال، اين در: است آمده شده ياد سال حوادث در طبري

 الس در چون شده، نقل سيرين ابن از که سخني که رسيده نتيجه اين به اساس، بر(. 3/818  الطبري، تاريخ]

 -11 ص اإلسالمي، الفقه نشأة: شاخت يوسف] است شده منسوب وي به و است ساختگي درگذشت، 110

 بسياري در تنهف به تعبير و بوده، فراوان فتنه،. است نادرست گيري نتيجه اين که حالي در[ انگليسي متن 13

 .است آمده اول قرن به مربوط ادبي و تاريخي نصوص و احاديث از

 وي، مقصود هبلک نيست، تاريخ در معروف هاي فتنه از معين فتنه يک فتنه، از سيرين ابن مقصود من، نظر به

 آمدن فراهم و وضع و جعل طور وهمين  يکديگر با مسلمانان منازعات و مذهبي هايگرايش و کذب انتشار

 لمسلمينا عند التاريخ علم في الحديث علم تاثير مظاهر: عنوان با ما بحث به بنگريد. ]است کار اين شرايط

 در شده چاپ العرب، عند التاريخي الفکر اصالة: نيز و( 1519 بغداد، ،89 ـ 88 صص 9 شماره االقالم، مجله)

 [.1531 بغداد، ،155 ـ 153 ص للتاريخ، الدولي المؤتمر بحوث»

 تشگف آن از و شده نکته اين متوجه دهند،مي( ع) علي امام به که دروغي هاينسبت ديدن با هم، عباس ابن

 نقل حديث او براي و آمد عباس ابن نزد عدوي بشير: گويد مجاهد[. 11 ـ 11/ 1: مسلم: بنگريد. ]شد زده

 هب چرا: پرسيد کند،نمي توجه او حديث به عباس ابن کرد، احساس(. ص) اهلل رسول قال: گفت مي کرده،

 اسعب ابن دهي؟نمي گوش آن به تو و کنممي روايت تو براي( ص) پيامبر از من دهي؟نمي گوش من ثحدي

 اما داديم،مي گوش و شدمي روشن ما چشمان کرد،مي روايت( ص) پيامبر از ما براي کسي هر اوائل: گفت
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 گيريممي حديث کساني از نهات ،(الذلول و الصعب الناس رکب) رفتند ايبيراهه و راه هر به مردم که وقتي از

 ص الرجال، علي الحکم اسس: عنوان با من شاگرد نامه پايان به بنگريد و1/11 مسلم،. ]شناسيممي را آنها که

11.] 

 نيز و بالد و شهرها به آنان سفرهاي و مشايخ آنها، عشيره القاب، ها،کنيه اسامي، شامل راويان، حال از پرسش

 مالقات درستي کردن روشن براي آنان وفات و والدت تاريخ از پرسش بر عالوه اين. بود مشايخ با مالقاتشان

 از نانآ باره در ناقد علماي آراي نيز و ايشان، طبقات و آنها شاگردان از پرسش طور همين. بود مشايخ با آنان

 ودب الزم که آمد مي همفرا راويان از يک هر براي موادي ترتيب بدين. اندکرده تعديل يا جرح را آنان که اين

 .شود تدوين مخصوصي کتابهاي در

 تراجم و رجال کتابهاي تدوين هايشيوه

 ات شود تدارک خاصي تنظيمي هاييروشي تا بود الزم بود، متنوع و زياد بسيار راويان شمار که آنجا از

 و تنظيم رايب متنوعي يهاشيوه بنابرين،. کند پيدا دسترسي خواهد،مي آنچه به راحتي به بتواند جستجوگر

. بودند متفاوت محتوا، و شکل در کدام هر که آمد پديد بود، آمده فراهم راويان باره در که موادي ارائه

 :کرد تقسيم توانمي دسته پنج به را رجالي اطالعات ارائه براي شده انتخاب هايشيوه

 طبقات اساس بر تنظيم. 1

 نظر اين از] يزمان ثابتِ واحدِ مفهوم يک مثابه به تعبير، اين زيرا دانيم،نمي طبقه از را محدثين دقيق تعريف ما

 بکار[ اللقيا] «ديدار» معناي به موارد، بيشتر در بلکه نرفته، کار به[ شودمي شامل را سال چند دقيقا طبقه هر که

 وارد،م بيشتر در اينها و اند،شنيده حديث واحد، مکاني در معيني مشايخ از که شودمي راوياني شامل و رفته

 .است هم به نزديک عمرشان

 يا الارس شناساندن در که طوري به کند، کمک حديث اسناد به تا آمد پديد اين براي اصل، در طبقات، نظام

 را نآ عدم يا سند اتصال و کرده کمک مشابه موارد يا تدليس و عضل مانند ديگر دشواري نوع هر يا انقطاع

 تفکر در هک است زماني بندي تقسيم ترينکهن طبقات، نظام که دارد تاکيد روزنتال انتسفر استاد. دهد نشان

 محدثان، طبقات کتابهاي مشهورترين جمله از[. 111 ص المسلمين، عند التاريخ علم. ]است شده ايجاد اسالمي

 م) عصفري شباب به معروف خياط بن خليفه طبقات کتاب و( 810 م) بغدادي سعد بن محمد طبقات کتاب

 .مشهورند و شده چاپ دو هر که است( 810
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 داشتن در آن، به مشغول افراد نکردن پيروي تنظيم، روش اين هاينقص آشکارترين و ترينمهم جمله از

 يک انمي معين زمان مدت يک براي طبقات شمار که طوري به است، طبقه براي واحد مفهوم يا تقسيم نوعي

 و بقهط مفهوم کتابش دو در هم واحد مؤلف يک نزد حتي که چنان است، فاوتمت ديگر نويسنده با نويسنده

 ايهفايد است ششم يا چهارم طبقه از شخص فالن که اين کردن معين که، آن نتيجه. است متفاوت آن مراد

 شخص يک طبقه وضعيت است ممکن حتي يا بداند، هشتم يا پنجم طبقه از را او ديگري شايد که چرا ندارد،

 .باشد متباين کامال مولف يک از نوشته دو در

 ردهک تدوين طبقات، روش اساس بر را خود کتابهاي از بسياري و بوده، متأثر محدثان، روش اين از ذهبي،

 به اصاختص که را الحفاظ تذکره کتاب وي. است متفاوت او ديگر اثر تا اثر يک از طبقات، مفهوم اما است،

 ميان مالقات او مبناي و کرده بندي دسته طبقه 81 در دارد، او خود عصر ات صحابه از حديث بزرگ حافظان

 کار در ار طبقات ميان تداخل نوعي که طوري به است نشده قائل اعتباري وفات سال براي طبعا است، مشايخ

 غير رد است، طبقه دو ميان تجاذب نوعي طبقه، يک در مهم که است گفته باره اين در او. کنيممي مالحظه او

 تذکرة] ردک تقسيم بيشتر حتي يا سه دو به توانمي را طبقه هر شود، افراط بندي طبقه در اگر صورت اين

 رد لقاء حسب بر را طبقات االعصار، و الطبقات علي الکبار القراء معرفه کتاب در همو[. 890/ 1 الحفاظ،

 وي. است بوده مبنا الحفاظ، تذکرة در که است همان آن، زمان مدت که آن با کرده، تقسيم طبقه 13 به قرائت،

 به وست،ا پيشگفته کتاب دو مبناي که زماني بازه همان اساس بر باز را «النبالء اعالم سير» خود سوم کتاب

 .است کرده تقسيم طبقه 10

. ستا نکرده رعايت کتابها اين تمامي در را ثابتي زماني وحدت يک ذهبي که شودمي روشن گذشت آنچه از

 افراد مياسا به اختصاص را نخستين طبقات المحدثين، طبقات في المعين عنوان با ديگرش کتاب در وهم

 ب،ترتي همين به و احمد و مديني ابن طبقه و ابوحنيفه، و اعمش طبقه قتاده، و زهري طبقه مانند مشهور

 بنام را تقريبي اتسنو و کرده عوض را روش اين رسيده، سوم قرن آغاز به وقتي درست و داده، اختصاص

 از بعد طبقه تا 910 طبقه از يا و بيست، و سيصد حدود تا سيصد از بعد طبقه: گويد مي مثال دهد،مي قرار

990 . 

 اما. است سال 10 يا 89 تا 80 بين طبقه هر که شودمي معلوم چنين دهد،مي قرار مبنا او که سنواتي بررسي از

 که است تنظيمي شيوه يک صرفا سال، 10 به طبقه هر دادن قرار و قهطب 30 به اسالم تاريخ براي او تقسيم

 نهجه،م و الذهبي. ]امکرده روشن ديگر جاي در را مطلب اين که چنان ندارد، طبقات اساس بر تنظيم به ربطي

 [811 ص
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 انساب اساس بر تنظيم. 8

 خستينن براي که زماني. يافت ادامه نيز اسالم در توجه اين و پرداختندمي انساب به اسالم، از پيش از عربها

 .ادد قرار عشائر اساس بر را آن نوشت، «صحيفه» عنوان با را اول اساسي قانون مدينه، در( ص) پيامبر بار

 استوار ايقبيله نظام اساس بر هجري اول قرن در اقتصادي و اجتماعي نظر از هم اسالمي دولت اداري نظام

. گفتند بعر را بخش هر که شد تقسيم آمدند، فرود آنجا در که ايقبيله نجپ براي بخش، پنج به بصره،. بود

 در هم ماسال در گرفتن سبقت که است مالحظه قابل هم نکته اين. شد تقسيم ارباع به هم کوفه طور همين

 اسالم آن روساي که بود وقتي قبيله، تمام آوردن اسالم! غالبا که چرا است، قبيله به مربوط موارد از بسياري

 به سبتن بخصوص بود، ايقبيله عصبيت نشانگر اول، قرن در هم بخشش، يا «عطاء» دادن. پذيرفتندمي را

 ساسا بر هم عطاء که چنان جنگيدند،مي  آن جز و فسطاط و کوفه و بصره مانند جديد شهرهاي در که قبايلي

 قبيله راداف ميان تا شدمي پرداخت آن رئيس به قبيله، هر عطاء که معنا اين به شود، مي توزيع ايقبيله نظام

 بود، ادياقتص و اجتماعي و سياسي زندگي از متأثر نوعي به مراکز، اين در هم فکري حرکتهاي. شود تقسيم

 زا کساني وضع، اين در. شود بيشتر زمينه، اين در نگارش و انساب به توجه تا کرد مي کمک اينها همه و

 جاهليت در ودخ قبيله مفاخر و مناقب و فضائل بيان به آن در که نوشتندمي هاييهرسال و کتابها مختلف، قبايل

 .پرداختندمي اسالم و

 و ردهک توجه انساب به روزگار، آن در جامعه طبيعي ساختار دليل به هم محدثان که است طبيعي بنابرين

. هندد قرار واحد نقطه يک در و گردآوري واحد، قبيله يا عشيره يک به نسبتشان اساس بر را حديث راويان

 در( 810 م) واقدي کاتب سعد ابن کرده، انتخاب قديم مؤلفان ميان از را نسبي ترتيب که کتابي ترينقديمي

 تعهد خليفه،. است طبقات کتاب در( 810)  خياط بن خليفة و الصغري، طبقات و الکبري طبقات کتاب دو

 به کاري و داده، قرار مدينه در صحابه ترتيب براي اساس و پايه را نسب و داشته نسب به نسبت بيشتري

 صحابه روات از فهرستي است توانسته ترتيب بدين. ندارد صحابه ميان تفاضل يا وفات سال يا اسالم در سابقه

 اي مدينه در موجود صحابه باره در آنچه در خود، روش در اخاللي که آن بدون کند، بيان عشائر اساس بر را

 رعايت هم شام مقيم صحابه بيان وقت در را کار همين. کند ايجاد آورده، بصره و کوفه چون اييشهره در

 جز و ادهد ادامه مدينه و بصره و کوفه مقيم تابعين بيان در را، نسب حسب بر تقسيم همين ظاهرا. است کرده

 ياد مدينه تابعين از دوم طبقه از که است وقتي در هم آن و است، نکرده عوض را روش اين مورد يک در

 رارق معيار را آوردن اسالم در سابقه نوعي و داشته، مقدم ديگران بر را مهاجرين فرزندان آنجا، در. است کرده

 رويه منه خياط بن خليفة ترتيب، بدين. است داده ادامه نسبي ترتيب همان به دوباره آن از بعد اما. است داده
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 که است آن انگرنش اين و داده ادامه تابعين بيان پايان تا کتابش بتدايا از قبايل تسلسل در را نسبي ترتيب

 آن اساس که تاس فکري پايه بر بلکه نيست، ايحاشيه و عرضي ترتيب يک صرفا قبايل، تسلسل وي، براي

 را روش ينا تابعين، از پس. کندمي پيروي نسب کتابهاي از او ترتيب بدين و است،( ص) پيامبر با قرابت

 کرما خليفه، طبقات مقدمه. ]داد را روش همان دوباره و رسدمي زنان به بحث پايان در که آن تا گذاشته رکنا

 [11 ص ضياء،

 مبناي ،نسب و اسالم در سابقه اساس بر را تلفيق نوعي طبقات، کتاب داخلي ترتيب در سعد، بن محمد اما

 رب را ايطبقه هر وقت، همان در اما کرده، تقسيم اسالم در سابقه حسب بر را صحابه او. است داده قرار کار

 و ساو نهايت در و قريش عشائر ديگر سپس و داشته مقدم را هاشمبني سعد، ابن. است آورده نسب اساس

 را همسأل اين کمتر رفته، جلو تابعين در هرچه حال، اين با. است داده ادامه ترتيب همين به و آورده را خزرج

 .است کرده رعايت

 که بوده ناي نيز آن دليل است، رفته بين از اوائل همان و نيافته ادامه چندان رجال، کتابهاي در نسبي تيبتر

 دشواري اين داليل از برخي. است بوده دشواري کار آن اساس بر حرکت و نبوده مؤثر چندان روش آن

 :از بودند عبارت

 که عرب غير ومحدثين علما از زيادي شمار دنبرآم و آن، در عربها غير آمدن و مسلماني دايره گسترش -1

 .نبود نسبي سياق و سبک در آنان دادن جا امکان ديگر

 بيله،ق به افتخار زمان، آن که بود دليل اين به اول، قرن اسالمي جوامع در غالب، طور به انساب، به توجه -8

 يلگيقب وضعيت به آنان اقتصادي و اجتماعي مصالح و بوده، فعال ايقبيله نظام هنوز زيرا بود، جدي امري

 .شد ضعيف نيز نسب به توجه يافت، کاهش قبيله نقش که وقتي از اما. بود مربوط آنان

 راقوميف امري پايه بر عباسي انقالب که چرا نداشت،؛ اهميت نفسه حد في نسب عباسي، عصر جامعه در -1

 عطاء نظام هک چنان نداشتند، آن شيوخ و ايلقب به توجهي عباسيان. گرفت شکل آن در مدني زندگي و شد بنا

 .شد ملغي کلي طور به دوره اين در

 و شده حولمت تدريج به بود، شده نوشته قبال انساب اساس بر که محدثان هايکتاب تا شد سبب مسائل اين

 انساب در که نچنا شود، نگاشته قبايل و عشائر به آنجا از و هاحرفه و شهرها به محدثان انتساب پايه بر آثار،

 .هستيم آن شاهد( 918 م) سمعاني
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 معجم حروف اساس بر تنظيم. 1

 البته هم رتيبت اين و باشد، آسان نظر مورد اسم يافتن تا اندشده مرتب الفبا اساس بر رجالي کتب از بسياري

 طبقات حسب بر را اسمي هر آن، از پس و اندداده قرار مالک را اول اسم تنها برخي دارد، مختلفي روشهاي

 بمرت وفات سال اساس بر را اسامي همين و گرفته نظر در را دوم و اول اسم برخي. اندکرده مرتب وفات يا

 نام با تفاوت که اندبرده باال آنجا تا آنها پدران و اشخاص نام اساس بر را الفبايي ترتيب ديگران. اند کرده

 .شد خواهد آسان بسيار کارش کارند، روشي چه اينها کدام هر که بداند خواننده اگر. کند پيدا بعدي

 ياسين نب محمد بن احمد ابواسحاق که طوري به گردد،مي باز اوائل همان به رجال، کتابهاي در الفبايي تنظيم

 از[ 191 ص بالتوبيخ، االعالن. ]است کرده مرتب الفبا اساس بر را خود هرات تاريخ کتاب( 811 م) هروي

 از بسياري مبناي و نمونه که است( 891 م) بخاري کبير تاريخ شده، منظم سبک اين به که يکتابهاي نخستين

 .اندکرده مرتب الفبا اساس بر را خود رجالي کتابهاي که بوده کساني

 که کساني از بسياري در روش اين. آوردمي را ها «محمد» اول تبرک، براي و( ص)پيامبر نام احترام به بخاري

 امشانن که را ايصحابه سپس و آورده را( ص)پيامبر حال شرح اول آنها. گذاشت تأثير کردند، کار الفبايي

 که کندمي کساني پدران اسامي کردن مرتب به شروع آنگاه. کنندمي ياد را آنها از نفر ده و آورده است محمد

 ادي البته. شودمي شروع الف اب پدرشان نام که کندمي آغاز کساني نام از هم اينجا در و است، محمد نامشان

 ابراهيم، ،اشعث بعد اياس، سپس آمده، اسامه نام الف، باب در مثال، براي ندارد، الفبايي ترتيب آباء، اسامي از

 مينه به آباء باره در هم ديگر حروف در... و اعين انس، اسلم، اسحاق، اسماعيل، ابان، ايوب، اسود، ابي، افلح،

 ازهر، اسود، اشعث، ايوب، اسحاق، سپس ابراهيم، نام از شود،مي تمام ها«محمد» نام که زماني. است ترتيب

 در روش همين. است آمده..  ابي و آدم ادريس، اصبغ، انس، ايمن، اسلم، اسامه، اوس، اسيد، اميه، احمد،

 بدون مده،آ الفباء اساس بر است، ابراهيم نامشان که کساني آباء مثال. است شده رعايت هم آنها آباء نام ترتيب

 سلسلت و قدمت م گاهي ترتيب اين در. شود حفظ آخر تا کلمه داخلي ترتيب الفباء، حروف از يکي ذيل آن

 .است شده گرفته نظر در زماني

 به هاتن بغداد، تاريخ در خطيب که چنان اند،شده متأثر روش اين از تراجم و رجال کتب مؤلفان از بسياري

 و ها«علي» يا ها«احمد» يا ها«محمد» مانند باشد، زياد اسم اين از که زماني. است کرده بسنده فرد، اول اسم

 هر ايبر و دهد مي قرار مبنا را الفبا حروف ترتيب نيز آنجا در و کند مي لحاظ را پدر نام ترتيب آن، مانند

 بر هم را شخاصا اجداد اسامي است شده مجبور اندک، بسيار موارد در. دهدمي قرار مخصوصي باب يک

. دشومي زياد بسيار واحد، عنوان يک در اسامي تعداد که است زماني اين و کند، مرتب الفبا حروف اساس
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 ذکر کساني اينجا: »است شده انجام است، «احمد» پدرشان نام که  ها«محمد» باره در که است کاري اين

 نام در الفبا حروف اساس بر را آنها يبترت من و است احمد پدرشان نام و محمد نامشان که شد خواهند

/ 8 م،السال مدينة تاريخ. ]باشد تر سهل و ترنزديک نامشان يافتن و آنها شناخت راه تا امداده قرار اجدادشان

10] 

 کرده مرتب وفات تاريخ حسب بر را عناوين و ابواب اين از عنواني هر يا باب هر استثنايي، موارد اين جز به

 پدر، ماس سپس و اول، اسم اساس بر مرتب يا باشد اول نام متضمن تنها عنوان، يا باب اين هک اين چه است،

. وا روايت علو يا باال سن به توجه بدون و او جايگاه نظر از صرف جد، اسم و پدر اسم اساس بر مرتب يا

 خنس وقتي ادامه در. ]کرد ابداع خود کبير تاريخ در موارد از بسياري در بخاري که است ايطريقه همان اين

 اين در متقس اين. »داد خواهيم توضيح بيشتر باره اين در گفت، خواهيم بغداد تاريخ ذيل در دبيثي روش از

 [«است نشده ترجمه مقاله

 انمي مزدوج روش اين که دريافتند نوشتند، کتاب تراجم و رجال حوزه در که متأخري مؤلفان از بسياري

 روش ينا دليل، همين به. شودمي زياد مواد که وقتي بويژه است، دشواري روش ت،وفا تاريخ و الفبايي روش

 با رخي،ب البته و آوردند،، روي آنان جد و پدر نام با اشخاص اسامي ميان الفبايي ترتيب به گذاشته، کنار را

 مقدم رانديگ بر را ها«محمد» نام که آن مانند کردند، حفظ را قبلي روش از بخشي الفبايي، ترتيب کلي حفظ

 .آوردند ابتدا در الف، حرف در را ها«احمد» نام يا داشتند،

 يوسف ابوالحجاج از الرجال اسماء في الکمال تهذيب کتاب الفبايي، حروف اساس بر روشمند کتاب بهترين

 در [مراکشي يعني مغربي مقابل در] شرقي الفبايي حروف اساس بر را حالها شرح که است( 318 م) مزي

 را احمدها الف، حرف در حال، اين با. است کرده منظم ترتيب، همين به و اجداد و پدرها اشخاص، امياس

 پايان از پس. است کرده چنين اسامي اين شرف خاطر به را اين و را، محمدها ميم، حرف در و داشته مقدم

 و دهش داده اختصاص الفبا حروف اساس بر هم باز مبهمات و القاب و انساب ها،کنيه به هاييفصل اسامي،

 دهش رعايت مبهمات و القاب و انساب و هاکنيه و اسامي در که ترتيبي همان با هم آن آمده، پايان در نيز زنان

 است، روايات در وي نام ورود يا و شهرت اساس بر کتاب، اين در  اشخاص اسامي به ارجاع و احاله. است

 و انساب و هاکنيه فصلهاي از که اين کما. است داده قرار کتاب صلا در را هااحاله از بسياري که طوري به

 رد حتي آن، دشواري خاطر به که است فهارسي اينها. است کرده استفاده احاله کار در هم مبهمات و القاب

 .شودمي يافت کمتر هم ما روزگار
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. کردند استفاده آن از بسياري هک طوري به آمد، پديد مزي از پس که بود کتابهايي براي الگو يک روش، اين

 سخاوي و جرح ابن کتابهاي شاکر، ابن الوفيات فوات صفدي، الوافي کتاب از توانمي خصوص به باره اين در

 سالهاي طي الرساله موسسه که کردم تصحيح مجلد 19 در من را الکمال تهذيب کتاب.]کرد ياد ديگران و

 آمد، آن روي هم دکتر چند نام گاهي و کرده سرقت را آن رانناش از بسياري اما کرد، چاپ 1558 تا 1510

 .[العافيه اهلل نسأل. اندهکرد من تصحيحي ديگر آثار با را کار همين باشد کار در حيايي که آن بدون

 وفات سال اساس بر تنظيم. 1

 نآ بدون ند،اکرده تدوين اشخاص وفات تاريخ حسب بر را خويش مواد تراجم، و رجال کتابهاي از شماري

 گرفته، شپي در را رويه اين که کسي نخستين. باشند داشته توجهي او علمي ارزش يا شخصيت اهميت به که

 سال تا و آغاز هجرت ابتداي از را کتابش که است( 191 م) بغدادي مرزوق ابن قانع بن عبدالباقي ابوالحسين

 نوشته خويش شيوخ وفات باره در کتابي( 113 م) ويبغ مرزبان بن محمد بن عبداهلل ابوالقاسم. داد ادامه 111

 م) عقده ابن به معروف محمد بن احمد ابوالعباس از الوفيات کتاب ترتيب باره در اما ،(شده چاپ) است

 ([.155 ص منهجه، و الذهبي: من کتاب به بنگريد) است نرسيده ما دست به چون دانيم،نمي چيزي( 118

 معروف کتاب( 135 م) دمشقي ربعي زبر ابن به معروف ربيعه بن احمد بن اهللعبد بن محمد ابوسليمان حافظ

 آن از بعد. داد ادامه 111 سال تا و کرد آغاز هجرت از نوشته «وفياتهم و العلماء موالد تاريخ» عنوان با را خود

 م) شقيدم کتاني احمد بن ابوعبدالعزيز حافظ. شد نوشته متوالي طور به ذيل تعدادي کتاب، اين ادامه در و

 م) فانياالک ابن احمد بن اهلل هبة ابومحمد سپس. داد ادامه وفاتش نزديک تا و نوشت کتاب آن بر ذيلي( 111

 جامع را نامش و شدمي 119 سال تا يعني سال بيست شامل که نوشت کتاني کتاب براي کوچکي ذيل( 981

 ابن بر ذيلي( 111 م) مالکي اسکندراني مقدسي مفضل بن علي ابوالحسن الدين شرف. گذاشت الوفيات

 نشده، چاپ بخش از 1 برگ منذري، التکمله مقدمه به بنگريد. )داد ادامه 911 سال تا را آن و نوشت االکفاني

 1511 سال و شود مي نگهداري دوم حسن ملک خزانه در که است کتاني نسخه از تصويري که من نسخه از

 مفضل ابن بر ذيلي( 191 م) منذري عبدالقوي بن عبدالعظيم ابومحمد الدين زکي امام(. شد اهداء من به

 اپچ و تحقيق توفيق خداوند که گذاشت النقله لوفيات التکمله را اسمش داده ادامه 118 سال تا و نگاشت

 به و هنوشت را «التکمله کتابه و المنذري» رساله بغداد دانشگاه براي و کرد، عنايت من به 1513 سال در را آن

 .شد چاپ بار پنج از بيش اثر اين. آمدم نائل ليسانس فوق درجه
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 را نامش و نوشت او کتاب بر ذيلي( 159 م) حسيني محمد بن احمد عزالدين نام با منذري ابومحمد شاگرد

 به کتاب اين متن. شدمي شامل را 139 تا 111 سالهاي ميان وفيات که گذاشت «النقله لوفيات التکملة صلة»

 .امکرده نشر آماده را آن که رسيده ما به او خود خط

 اينها. دارد مارسالش کتابهاي با محکمي ارتباط شده، تنظيم وفيات اساس بر که کتابهايي که است تأمل قابل

 تاريخ و( 810 م) خياط بن خليفة تاريخ که چنان کنند،مي عرضه سال به سال را خويش مواد که هستند آثاري

 نوعي اساس بر تراجم يا رويدادها سلسله کار، اين اساس. است يافته ترتيب و تنظيم شکل، اين به طبري

 فاتو حسب بر را اشخاص ترتيب التکمله، کتاب در منذري، که است دليل همين به. است زماني تسلسل

 .است کرده تنظيم سال و ماه و روز در آنها

 گيرد،نمي جاي سلسله اين در دارد، خود روي را ياتوف نام که آثار از برخي که بود هشيار و داشت توجه بايد

 االعيان وفيات کتاب به بايد جمله آن از. باشد آنان وفات اساس بر اشخاص نام ترتيب به ملتزم که آن مگر

( 311 م) کتبي شاکر ابن الوفيات فوات طور همين و( 311 م) صفدي للوفيات الوافي يا( 111 م) خلکان ابن

 .است شده تنظيم الفبا اساس بر بلکه وفات، تاريخ اساس بر نه که کرد اشاره

 باره رد که طوري به است، شده «تراجم» با مرادف «وفيات» لفظ که داشت نکته اين به توجه بايد همچنين

 و «حوادث» شامل اثر اين که شودمي گفته پردازد،مي حال شرح و رويدادها ذکر به که سالشمار کتابهاي

 اطالق ارد،د غلبه آن در تراجم که هم سالشمار کتابهاي به «وفيات» لفظ گاه حتي. است تراجم يعني «وفيات»

 کاربرد اين که البته. ديگر آثار و( 315 م) برزالي الدين علم از شامه، ابي لتاريخ المقتفي کتاب مانند شود،مي

 .است مجازي

 شهرها اساس بر تنظيم. 9

 ،کند گردآوري کتاب يک در را شهري هر حال شرح يا رجال مؤلف، که است اين تنظيم، نوع اين از مقصود

 صاصاخت جز اين. سازد مرتب را آن معلومات نسب، يا طبقات يا الفبا، حروف اساس بر داخلي، لحاظ از آنگاه

 .آمد خواهد آن شرح که چنان است، آن تاريخ و معين شهري به خاص کتابي دادن

 خليفة و( 810 م) سعد ابن از کدام هر که طوري به آمد، پديد اسالمي تيننخس عصور در تنظيم، از نوع اين

 طبقات کتاب( 811 م) مسلم امام همچنين. کردند منظم شهرها اساس بر را خود کتاب(  810 م) خياط بن

 اساس همين بر خود را الکبير التاريخ کتاب نيز( 835 م) خيثمه ابي ابن. کرد تنظيم شهرها اساس بر را خود

 تقسيم شهر شش نام ذيل را االمصار علماء مشاهير عنوان با خود مشهور کتاب( 119 م) حبان ابن. کرد تنظيم
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 فراواني و فکري هاي فعاليت مقدار اساس بر شهري هر سهم. خراسان و يمن مصر، شام، عراق، حجاز،: کرد

 .آنهاست به منسوب افراد

 حال شرح و رجال کتابهاي محتواي

 فتيم،گ سخن آنها از حال شرح کتابهاي تأثيرپذيري و رجالي کتب در هاآگاهي ارائه روشهاي ارهب در اينجا تا

 خاصي هايگروه به اختصاص يا اند،اندک که هستند فراگير يا آثار اين. پردازيم مي آثار اين محتواي به اکنون

 که چيزي اند،کرده خلط حتوام و ارائه روشهاي ميان پژوهشگران از بسياري که است حالي در اين. دارند

 وفيات اي شهرها الفبا، انساب، طبقات، قالب در ارائه، حيث از کتب، اين محتواي. نهاد فرق آنها ميان بايد حتما

 .شودمي ارائه و تقسيم

 جرح حيث از راويان شناخت در محدثان نياز براي آثار، اين که چرا است، اصل رجال کتابهاي که گذشت نيز

 حوزه در] مسلمانان فکري هايفعاليت از ديگري هايجنبه شامل بعد، مرحله در است، بوده تعديل و

 .شودمي شناخته تراجم علم نام به که است چيزي اين و شده[ تاريخنگاري

 :شودمي موارد قبيل اين شامل محدثان، آثار بيشتر

 صحابه: الف

 لصحابه،ا معجم از است عبارت آنها ترين مشهور که اندپرداخته صحابه باره در ايويژه آثار تأليف به محدثان

 هالصحاب معرفة کتاب. است شده تنظيم الفبا اساس بر که( 191 م) بغدادي قانع ابن عبدالباقي عبدالحسين از

 مغربي الفباي حروف اساس بر که( 111 م) نمري عبدالبر ابن از االستيعاب کتاب ،(110 م) اصفهاني ابونعيم از

 عنوان با( 198 م) حجر ابن کتاب و( 110 م) االثير ابن عزالدين از الصحابة معرفة في الغابه اسد بکتا است،

 .هستند متداول  و مشهور کتابهاي از همه اينها. شودمي آن از قبل آثار شامل که االصابه

 ثقات: ب

 عبداهلل بن احمد از الثقات: هستند رآثا اين جمله آن از. اندنوشته ثقه راويان باره در آثاري رجالي، آثار مؤلفان

. است ثقه تعريف در تساهل نوعي اينها دوي هر روش(. 191 م) حبان ابن از الثقات کتاب ،(811 م) عجلي

 (.119 م) شاهين بن ابوحص از الثقات اسماء تاريخ کتاب نيز
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 ضعفا: ج

 نهاآ اسامي گردآوري و ضعيف انراوي باره در آثاري رجال، علماي توسط شده تأليف آثار از ديگري بخش

 و ضعف اندکي اگر حتي برخي،. دارند را خود خاص طريقه و روش باره، اين در اينها از کدام هر. است

 که سيک تنها و بوده سختگير باره اين در برخي اما آورند،مي ضعفا شمار در را او نام باشد، راوي در سستي

 اين در يآثار هستند، ناقد که نخستين علماي بيشتر. آورندمي را شنام باشد، مؤکد و مسلم آنان نزد او ضعف

 ابوزرعه ،(891 م) جوزجاني يعقوب بن ابراهيم ،(891 م) بخاري: آوريممي نمونه براي را برخي که دارند باره

 ،(119 م) دارقطني ،(119 م)  جرجاني عدي ابن ،(891 م) بستي حبان ابن ،(101 م) نسائي ،(811 م) رازي

 .است مشهور و شده چاپ آثارشان که ،(953 م) جوزي ابن ،(109 م) نيشابوري حاکم

 حبان ناب و عقيلي آثار که حالي در است، مختصر دارقطني و نسائي و ابوزرعه و جوزجاني و بخاري کتابهاي

 .است سودمند اطالعات داراي و طوالني کامل، و

 ضعفا و ثقات ميان جمع: د

 تاريخ هک چنان ثقات، از چه باشند ضعفا از چه اند،پرداخته راويان اسامي گردآوري به ،رجال کتابهاي از برخي

 .است چنين اينها جز و( 183 م) راي حاتم ابي ابن التعديل و الجرح و( 891 م) بخاري الکبير

 مُدلسين:  هـ

 وشاندنپ براي سند در بردن دست] تدليس به متهم محدثان، ميان از که اندپرداخته کساني به آثار از برخي

 از الدلسين طبقات و( 111 م) العجمي ابن سبط از المدلسين السماء التبيين کتاب مانند اند،شده[ سند عيب

 (.198 م) حجر ابن

 مختلطين: و

 تمييز عدم و تخليط گرفتار عمر اواخر در که کساني باره در آثاري نگارش به شناسان، رجال از شماري

 يست،ن روشن خلط از بعد و خلط از پيش آنان حديث وضعيت ميان تفکيک امکان رتيبت بدين و اند،شده

 في لنيراتا الکواکب کتاب و العجمي ابن سبط از باختالط رمي من بمعرفة االغتباط کتاب مانند. اندپرداخته

 (.585م) کيال ابن از الثقات الرواة من اختلط من معرفة
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 جعاالن و دروغگويان: ز

 ارهب در آثاري نگارش به برخي اما شود،مي هم دروغگويان شامل «ضعفاء» به مربوط کتابهاي که نآ رغم به

 بنا سبط از الحديث بوضع رمي عمن الحثيث الکشف کتاب مانند. اندپرداخته خاص طور به وضاعين،

 .العجمي

 خاص کتابهاي رجال باره در کتابها: ح

 رجال :اينهاست جمله آن از:  اندپرداخته آمده، خاصي کتاب اسانيد رد که رجالي باره در کتابهايي علما، برخي

 الصحيحين رجال بين الجمع و( 181 م) منجويه ابن از مسلم صحيح رجال و(  151 م) کالباذي از البخاري

 که( 318 م) مزي حافظ از الرجال اسماء في الکمال تهذيب و( 903 م) مقدسي طاهر بن محمد ابوالفضل از

 و ،است معروف هم آن مختصرات و است ديگر مؤلفات از برخي و سته کتب رجال باره در اثر ينبزرگتر

 مسانيد در افرادي اسامي به مربوط که( 198 م) حجر ابن از «االربعة رجال بزوائد المنفعة تعجيل» کتاب

 .است هنشد آنها از يادي الکمال تهذيب در اما آمده مالک موطاء و احمد و شافعي و ابوحنيفه

 القاب و ها کنيه انساب، باره در کتابهايي: ح

 از هک اند نوشته...  و صنايع و شهرها و عشاير و قبايل با راويان ميان نسبت باره در ايويژه آثار محدثان

 ابن عزالدين از االنساب تهذيب في اللباب عنوان با آن مختصر و( 918 م) سمعاني االنساب آنها مشهورترين

 ابوبشر از االسماء و الکني مانند اند،نوشته محدثان هايکنيه باره در آثاري که چنان. است( 110 م) االثير

 م) ذهبي از الکني سرد في المقتني عنوان با آن مختصر و( 131 م) حاکم ابواحمد از الکني و( 110 م) دوالبي

 (.198 م) حجر ابن از اللقابا في االلباب نزهة مانند اندنوشته القاب ويژه آثاري که چنان(. 311

 مشتبهه اسامي باره در آثاري: ط

 آنها تدرس صورت ضبط و ترديد و شک رفع براي مشتبه، القاب و انساب ها،کنيه اسامي، باره در هم آثاري

 آن از سپ و پيش آنچه به استدالل با بتوان که ندارد قياسي حالت اسامي، که اين مطلب شرح. شد نگاشته

 و تقييد در منحصر[ آن درست شناخت و است سماعي] مسأله بلکه دانست، را آن درست صورت است،

 خود از پيش آثار همه که است( 139 م) ماکوال ابن االکمال باره اين در کتابها بهترين از. است صحيح ضبط

 خطيب (119 م) دارقطني ،(105 م) ازدي سعيد بن عبدالغني کتابهاي مانند است،  داده جاي خود در را

 ابن ذيل طور همين. دارد االکمال اکمال عنوان که( 185 م) حنبلي نقطه ابن از آن ذيل و ،(111 م) بغدادي

 و ردهک تأليف را آن ذهبي االسالم مورخ که جامع و سودمند بسيار کتاب نيز. نقطه ابن بر( 131 م) صابوني
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 هگذاشت المنتبه تبصير را نامش و کرده شرح( 198 م) حجر ابن را کتاب اين. است گذاشته آن بر را المشتبه نام

 تهنوش آن براي المشتبه توضيح نام با شرحي نيز( 118 م) دمشقي ناصرالدين ابن شام عالمه طور همين. است

 .آنهاست ترينجاودانه و سودمندترين و کتابها قبيل اين بزرگترين از که

 کتابهاي مي،عل رشته هر متخصصان که طوري به بود، رگذا تأثير مسلمانان تأليفي حرکت کليت در آثار، اين

 اء،اطب شاعران، اديبان، نحويين، لغويين، قراء، مختلف، مذاهب فقهاي که چنان کردند؛ تأليف را خود ويژه

 از چه خود، شهر راويان نام گردآوري به دياري و شهر هر اهالي عالوه، به. کردند چنين ديگران و حکما،

 و عالمان نام آن، کنار در. کردند فهرست و پرداختند بودند شده وارد آنان بر چه و ،بودند شهر آن خود

 اصاختص که آثاري در را آنان زندگي از شرحي و کرده فهرست داشت، علم به شهرت را کسي هر و سياسيون

 مدآ يدپد شخصي تالش و فکري توان فرهنگ، حسب بر کدام هر آثار اين. کردند وارد داشت، شهرها آن به

 .پرداخت خواهيم آن به بعد قسمت در و شناسيممي مناطق و شهرها تاريخ نام به که است چيزي همان اين و

 شهرها و محلي تواريخ :دوم فصل

 وشنر قبلي فصل در ما و دادند نشان خود از «شهري تاريخ» باره در آثاري تأليف به خاصي توجه مسلمانان

 أليفت شهري نظام اساس بر که رجالي آثار. هست دست اين از آثار گونه دو ميان روشني تفاوت که کرديم

 هاي تاريخ شهرها، تواريخ که طوري به. است شده نوشته خاص شهر يک تاريخ باره در که آثاري و شده

 .روندنمي پيشتر معين شهر يک تاريخ محدوده از که هستند محلي

 :شناسيم مي مشخص نوع دو قبيل اين از حال هر به

 اي آن، علماي و رجال به که آن بدون دارد، آن سياسي تاريخ و شهر جغرافياي بيان به توجه که آثاري ـ 1

 بالهز ابن از المدينه اخبار مانند. باشد داشته توجه اند،شده وارد آن در که محدثان و اديبان و علما از کساني

 تاريخ و( 810 م) طيفور ابي ابن از بغداد تاريخ و( 111 م) ازرقي مکه اخبار يا شده، نوشته 155 حدود در که

 به معروف نويسنده. ]اينها جز و( هجري چهارم قرن ميانه متوفاي[ )نرشخي] برسخي ابوجعفر از بخارا

 با ما ثبح به بنگريد. است نرشخي از غير اين و دانممي برسخي را آن درست من اما است، نرشخي ابوجعفر

 (1530 االقالم، مجله در شده چاپ بخاري، تاريخ مؤلف هو من:  عنوان

 دهش نوشته نگاري تاريخ حوزه در محدثان گيري جهت با روشن صورتي به که است آثاري دوم نوع ـ 8

 رمختص ايمقدمه حاوي آغاز، در و شده، نوشته شهر اهالي از يکي توسط غالبا که است تاريخي اينها. است

 واردين و خود شهر اهالي معرفي به مقدمه از پس. اوست همت و روش و مؤلف عالئق اساس بر طوالني يا
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 دوار که است همان محلي، تواريخ از نوع اين. پردازدمي راويان و عالمان بويژه بزرگان، و مشهورين از آن بر

 ناسيمشمي را معروفي شهر نام کمتر که طوري به است، يافته وسعت و شده اسالمي مورخان نگارشي جريان

 .باشد نشده نوشته نوع اين از تاريخي کتاب آن باره در که

 و کنديم زندگي آن در که است مکاني با آدمي استوار روابط بيانگر نوعي به شهرها، تواريخ که نيست شک

( رشديگ آثار و) االوطان الي الحنين عنوان با خود رساله در جاحظ که است تعبيري اين. ورزدمي عشق آن به

 آمده پديد شهرها اهالي ميان مفاخره و تعصب از نوعي که است نقطه همين از درست. است کرده ياد آن از

 ادي خويش شهر منزلت از تا انگيزدمي بر را مؤلف و هست محلي تواريخ اين مقدمه در که تفاخري است،

: گفت نم هب شافعي: که است کرده آغاز عبداالعلي بن يونس سخن اين با را خود تاريخ بغدادي خطيب. کند

 السالم، نةمدي تاريخ. ]اينديده را دنيا پس الدنيا، رأيت ما :گفت. نه: گفتم اي؟شده وارد بغداد به! ابوموسي اي

 اقليمي هک اين و آن تقسيم و هفتگانه اقاليم از ياد: »است آورده عنوان اين اين با را فصلي آن از پس[. 858/ 1

 مناقب: »است آورده عنوان اين با را بابي هم آن از پس[ 115/ 1:همان]. «است آن مرکز است، آن در بغداد که

 [.191 ـ 1/111: همان] «أهلها أخالق محاسن من المأثور ذکر و فضلها و بغداد

 وا عصبيت که دارد اشاره نکته اين به خود جرجان تاريخ مقدمه در نيز سهمي يوسف بن حمزه ابوالقاسم

 مفاخر و دارند تعصب شهرها همه اهالي ديدم وقتي بعد، اما: است شده اثر اين تأليف سبب شهرش، به نسبت

 وارد آنان بر عالمان از شماري و امراء و خلفا که اين و کنندمي بيان بالدشان به صحابه آمدن در را خود

 اند،کرده فيتأل رسيده آنان به آنچه اساس بر تصانيفي و نوشته تواريخي هدف، اين براي که طوري به اند،شده

 اين و ننوشته شهر اين باره در تاريخي و جرجان باره در تأليفي ما مشايخ از يک هيچ که کردم مالحظه نيز و

 دازهان به را اينها همه تا داشتم دوست است، آن فضالي و مشايخ وجود گستردگي و علما فراواني  رغم به

 [1 ،1 ص ن،جرجا تاريخ...]آورم فراهم ايمجموعه در طاقتم و تالش

 عنوان هب آنها از برخي که شود نوشته شهرها فضائل در ايويژه کتابهاي تا شد سبب شهرها، به افتخار همين

 بالطي بن احمد از اخبارها و بغداد فضائل مهمندار، بن يزدجرد از بغداد فضائل کتاب: است چنين نمونه

 ياد ديمن فهرست در همه] جمحي از مصر ائلفض بلخي، ابوزيد از البقاع سائر علي مکه فضائل السرخسي،

 جز و مافروخي از اصفهان محاسن زوالق، ابن از مصر فضائل[  110 م] جندي از المدينه فضائل[ است شده

 .اينها

 هجمل آن از که شده نوشته شهرها ميان مفاخره جريان در مؤلفات، اين از برخي که شودمي يادآور نديم ابن

 اهل ليع الکوفة اهل فخر کتاب طور همين. است مدائني ابوالحسن از الکوفه اهل و رةالبص اهل مفاخرة کتاب
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 در اخراتمف اين تأثير به اشاره که ديگر آثاري و. مکة علي المدينة فضل کتاب و عدي، بن هيثم از البصرة

 .دارد هجري دوم قرن اوائل از محلي تواريخ ظهور

 أثيرت کتاب، يک در شهر يک محدثان نام گردآوري در حديث، ترواي که بورزيم غفلت نکته اين از نبايد

. تاس بوده بالد ساير مشايخ سپس و خودش شهر شيوخ شناخت حديث، طالب يک نخست هدف و داشته

 اصاختص که بابي خصوص به بغدادي، خطيب از السامع، آداب و الراوي الخالق الجامع: کتاب به بنگريد]

 ندهايس داشتن و حديث شنيدن براي  دور شهرهاي به سفر «النائيه البالد ليا الحديث طلب في الرحلة» به

 [.اول درجه

 وطنم شناخت در حديث طالب تالش با ارتباطش و آن روشهاي و تاريخ نگارش فن تطور از نبايد همچنين

 .بورزيم غفلت ديگر برخي با برخي ارتباط و راويان

 سيارب هم آن است، آمده پديد عراق در تالشها اولين که دهدمي نشان محلي، تواريخ ظهور باره در بررسي يک

 .هجري دوم قرن در تاريخي فکر به توجه مراحل نخستين در و زود،

 دو يده،رس ما به دست اين از که است فهرستي ترين قديمي اين و کرده، ياد نديم ابن که کتابهايي ميان از

 عنوان با ديگري و البصره تاريخ عنوان با يکي( 818 ـ 138) بصري نميري عبيده بن شبه بن عمر از کتاب

 .است المدينه اخبار

 امراء: کرد ياد دهدمي نشان خاصي شهر امراي به را کهن مورخان توجه که روشني اشارات از بايد اينجا در

 ناب که] عدي بن هيثم از کوفة والة طور همين. است شبه بن عمر از همه که مکه، امراء المدينه، امراء بصره،

 [.است کرده ياد آنها از نديم

 کرده تأليف خراسان والة تاريخ نام با( 100 م) سالمي بن احمد بن حسين ابوعلي که هم مهمي کتاب از بايد

 محقق ما هعالم دوست ترجمه و تحقيق بيهقي، زيد بن علي الدين فريد از بيهق، تاريخ: بنگريد. ]کنيم ياد

 يمغلطا که است آن رغم به اين و رفته ميان از نفيس کتاب اين. 851 ص[ 8001 ،دمشق] الهادي يوسف مدقق

 ابوالمحاسن الدين جمال از را آن از ايخالصه نيز سخاوي. است داشته اختيار در را آن از اينسخه( 318 م)

 لحا شرح[.  ]110 ص بالتوبيخ، االعالن. ]است ديده( 131 م) يغموري محمود بابن احمدم بن يوسف

 برجاي نصوص.« ]است آمده 830/ 19 ذهبي اإلسالم تاريخ و 115 برگ للحسيني، التکملة صلة در يغموري

 کتوبم ميراث نشر توسط و گردآوري بيگي کاظم دکتر توسط سالمي خراسان والت تاريخ کتاب از مانده

 [.است شده منتشر 1150 تهران، در
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 بشل به وفمعر واسطي رزاز سهل بن اسلم از واسط تايخ ،رسيده ما بدست محلي تاريخ در که کتابي نخستين

 آن در واسط که را مکاني او. است آمده پديد بعدها که است شهرهايي تواريخ از اينمونه که است( 858 م)

 در رياخبا نيز و کرد، انتخاب را نقطه اين حجاج که اين از سپس کرده، معرفي را کسکر يعني شده، ساخته

 ده،کر ياد قصب واسط از طور همين کرده، ياد کسکر در عمر واليان از آنگاه. است کرده ياد آن قدسيت باره

 باره در سپس. است بوده نصب هاکشتي از ماليات گرفتن براي واسط محل در دجله، نهر در که زنجيري و

 نيز و اندکرده ياد شهرها ضمن واسط از که عالمان از کساني و آن، بناي و شهر اين فضل واسط، نامگذاري

 .است کرده ياد اند،داشته آنجا سکناي در رغبت که کساني

 اين. است داده اختصاص اندشده ساکن واسط در که کساني اسامي به را صفحه ده مقدمه، اين از پس بحشل،

 ديده، کرده، خدمت را او که کساني شود،مي شروع( ص) اهلل رسول صحابه از و اول، قرن آغاز از فهرست،

. لغاديهابوا مالک، بن ابي ،(ص) اهلل رسول مولي نافع مالک، بن انس مانند کساني. اندشنيده حديث ايشان از

 .عياش ام و عاصم ام البهزيه، مالک ام نهيک، بنت سمراء زنها، از و

. اندمدهآ آنجا به واسط بناي از پيش که کندمي ياد مکان اين به کساني آمدن از وي که آن مالحظه قابل نکته

[ غدادب حوالي] مدائن به بغداد، شدن ساخته از پيش که را ايصحابه نام و کرده هم خطيب که است کاري اين

 بنابر. است آورده دارند، روايت صحابه از که را واسط اهل از تابعين نام آن از پس. است کرده ياد اند،آمده

 تاريخ] انس بن مالک از راويان نام. کندمي روايت ابيصح از که را کساني سپس و کند،مي ياد را صحابي اين،

 عمرو نب عبداهلل خدري، ابوسعيد اوفي، ابي بن عبداهلل ،(ص) اهلل رسول مولي عسيب ابي ،[ 11 ص واسط،

 از سپ آنگاه... ديگران و جمحي حاطب بن محمد و الخير، نبيشة بشير، بن نعمان يسار، بن معقل عاص، بن

 ره براي رسيده، ما به که[ دوم طبقه] دوم قرن از واسط اهل از کساني نام: نويسدمي صحابه، از راويان از ياد

 ارد،د حديث که اهلش از کسي آنان، از شخصي هر به و شود، شناخته وي جايگاه تا نويسممي حديثي کدام

 همان،] سوم قرن باره در را همين[. 19 ص واسط، تاريخ. ]کنممي ضميمه او به باشد، کمتر او سن اگرچه

 [811 ص همان،] است نوشته هم چهارم و[ 191 ص

. است ستدر لغوي کاربرد يک واين، برد،مي بکار طبقه معناي به را «القرن» لفظ بحشل، که داشت توجه بايد

 ديا کرده نقل حديث که شخص آن اهل از کسي از» که آنجا و کرده، تقسيم طبقه چهار به را کتابش وي

 .است کرده هم را «انساب» مراعات «باشد کمتر سنش چه اگر کند،مي

 اند،شده ساکن آنجا در و رفته ديگر شهرهاي به اما آمده دنيا به واسط در که کساني از برخي از همچنين وي

 [.819 ،811 ص همان،. ]بردمي نام اند،مرده همانجا و
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 از تنها هن که طوري به رفت بکار شد، تأليف اين از بعد که محلي تواريخ از بسياري در که است روشي اين

 و شده ساکن ديگر جاي در و کرده کوچ شهر آن از که کساني از بلکه شده، ياد آن در واردين و شهر اهالي

 .است رفته بکار هم آن غير و خطيب تاريخ در که است روشي اين. است شده ياد نيز اند مرده
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 سر دين را بريد بي ديني

 رسول جعفريان :نويسنده

 09/01/0158ت : تاريخ انتشار روي ساي

 

نهر در قبول يک جاي خلفا و مرور بر يک نسخه خطي است که نوعي باور مذهبي را در ماوراءال :خالصه

امامان )ع( نشان مي دهد. دقيقا ريشه هاي اين باور را نمي دانيم، اما هرچه هست از دير باز شايد از قرن هفتم 

 .به صورت پراکنده وجود داشته است

اي ه هاي علمي قرنرا مي نوشتم، دريافتم که شمار زيادي از چهره« تاريخ تشيع در ايران»سالها پيش، وقتي 

هفتم تا دوازدهم هجري در ايران، آسياي صغير، ماوراءالنهر و شبه قاره، همزمان باوري دارند که مي شود 

 .گذاشت تسنن دوازده امامينامش را 

اند، به دوازده امام نيز احترام وافر اين افراد، ضمن آن که سني هستند و در فقه تابع مذهب حنفي يا شافعي

نوان امام ياد مي کنند. طبعا اين جداي از احترام تمامي اهل سنت به اهل بيت )ع( گذارند و از آنان به عمي

ام. بعدها نيز ضمن مقاالتي ديگر، است. در اين باره شواهد زيادي در کتاب تاريخ تشيع در ايران آورده

 .اي که يافتم، نوشتمشواهد تازه

اين باور در ماوراء النهر يا هند ديده مي شود.  اين روزها نسخه اي را يافتم که در آن شاهد جالبي بر وجود

يادداشت مزبور نشان از باور کساني دارد که همزمان، خلفا و امامان )ع( را تا حضرت مهدي محترم شمرده 

 .و حتي تاريخ غيبت ايشان را هم باور دارند

ر اساس قرائن مجلس شوراي اسالمي، حاوي چندين رساله کالمي و ديني است که ب 15133نسخه شماره 

اين مجموعه توسط شخصي به نام  .موجود در نسخه در نيمه اول قرن سيزدهم هجري کتابت شده است

در هند يا ماوراءالنهر کتابت شده است. مهر وي بارها و  بايد القاعده علي که  محمد حسن خادم العلماء

 در اواخر نسخه ها آمده است. تاريخ بارها در ابتدا و انتهاي کتاب و نيز صفحاتي در ميانه کتاب به خصوص

 .[11هم در انتهاي يکي از رسائل ديده مي شود ]فريم  1818است. تاريخ  1811داخل مهر ظاهرا سال 

 :اين رسائل عبارتند از

 [1ـ  1شرح رساله در تحقيق تشبيه صلوة از مالجالل دواني ]فريم 

 [11ـ  3شرح رساله وضعيه ]



1763 

 

 «هلل تعالي عليه و آله و اصحاب و مشايخ و ائمه و علماء دين رضي اهلل عنهمتواريخ پيغمبر صلي ا»رساله 

 [به مقدار چهار صفحه 11ـ  11]

 [13ـ  11رساله في بيان اللف و النشر ]

 (19ـ  11هاديه في علم النحو تصنيف مولوي مسعود ملتاني )فريم 

 وانيشرح رساله نفس االمر از خواجه نصير الدين طوسي از جالل الدين د

آنچه در اين جا محل بحث ماست، همان چهار برگي است که روي آنها تاريخ وفات شماري از بزرگان 

است، آورده است. خط و نوع آرايش صفحات  1010اسالم را از پيامبر )ص( تا کساني که تاريخ فوت آنان 

مي تر از رساله هاي کتابت چهارگانه با اوراق ديگر رساله متفاوت است. احتمال زياد اين اوراق اندکي قدي

شده در نيمه اول قرن سيزدهم هجري است و همان طور که گفته شد تاريخ فوت برخي از صوفيه تا سال 

 .در آن هست 1010

اسامي افراد که تاريخ فوت آنان آمده، به جز نام پيامبر، خلفا و امامان و برخي از ائمه مذاهب، غالبا از 

ت که بسياري از تاريخها مشکل درستي دارد و الزم است تا در باره همه مشايخ صوفيه هستند. گفتني اس

آنها تحقيق شود. در اين صفحه، بجز نام پيغمبر، فاطمه، خلفا و امامان، از بايزيد بسطامي و ابراهيم ادهم هم 

 .ياد شده و تاريخ فوت آنان آورده شده است

اربعه، و امامان شيعه دارد. براي تعيين تاريخ  اختصاص به پيامبر )ص(، خلفاي« تواريخ»صفحه اول اين 

است. براي برخي هم ماده  «ماده تاريخ»والدت و فوت آنان، اشعاري سروده شده که بخشي از اين اشعار 

 .تاريخ يک يا دو کلمه آورده بدون آن که شعري سروده شده باشد

سني صوفي است، و در پيامبر، و همان طور که در ابتداي بحث آوردم، کسي که اين صفحات را نوشته، 

فاطمه زهرا، از خلفا به نيکي فراوان ياد کرده و سپس از تک تک امامان ياد کرده و همه اينها را در يک 

صفحه آورده است. البته در ميان نام امامان، نام دو امام، يعني امام محمد باقر )ع( و نام امام عسکري را 

ره شد، در باره سالهاي ذکر شده در اينجا به عنوان تاريخ والدت يا فراموش کرده است. همان طور که اشا

 .ده امآور بوده نسخه در را آنچه عين القاب و اسامي  بنده از  .توان مطمئن بودوفات، نمي
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 تاريخ نبينا محمد صلي اهلل عليه

 روز والدت دوشنبه بود

 بدار بقا / رفت آن پادشاه هر دو سرا چون ز دارالفناء

 باز گو سال نقل آن سرور / بدل ناتون و غم پرور

 از ربيع نخست بود دويم / يا دهم يا مگر دو از دهم

 چون شفيع الوري ز دنيا شد / شده تاريخ در ز دريا شد

 شد« هو»بدل و جان چون محو بيواو شد / بيگمان سال نقل او 

 سال نقلش خرد بتعميه خواند / از محمد زمانه خالي ماند

 ز عقل ثابت گشت / روح اکبر ز اهل بيت گذشت« 81»لش سال نق

 و عمر، شصت و سه سال بود

 ابي بکر صديق 

 روز فوتش چهار شنبه بود

 بيست و دويم جمادي اخري بود / که ز دارالفناش نقل نمود

 عقل سال وصال او فرمود / در سن جود رفت صاحب جود

 انسال نقلش بتعميه برخوان / حيف شد صدق از وراء نه

 11عمر ايشان 

 حضرت عمر رضي اهلل عنه

 سال بود 11عمر ايشان 

 کرد شاهي بدولت و اقبال / نوزده روز شش ماه و ده سال

 شنبه و غره محرم بود / چون شهادت چشيد نقل نمود

 سال نقلش خرد بحسرت خواند / واي صد واي عدل بيکس ماند

 بس که در عدل سعي کوش بود / در سن کد رحلتش فرمود

 عثمان جامع القرآن

 عمر اين خسرو عدالت و داد / هم نود گفته اند هم هشتاد

 سال بر خالفت ماند 13

 ذي حجه 11روز وفات ايشان جمعه 
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 چون که او دال خير و احسان بود / در سن دال رحلتش فرمود

 که وفا و حيا شد از عالم / سال نقلش بگو به درد و الم

 علي کرم اهلل وجهه

 11عمر ايشان 

 د رماه صيام بيست و يکم فوت شدند

 شش مه و چهار سال کرد روان / حکم امر خالفت آن سلطان

 سال نقلش مه مغم منادي شد / که ز دوران علي اعلي شد

 سال نقش دگر بتعميه خوان / واي صد واي زيب شد ز جهان

 شد رقم سال نقل آن اعظم / رفت صد حيف صاحب از عالم

 ست / بيگمان آخر دو حرف عليستباز سال شهادتش که جلي

 بنت النبي فاطمة الزهراء

 بعد شش ماه سيد الکونين / نقل کرد آن حبيبه ثقلين

 سيوم از رمضان بود که نقل کرد

 سال وفاتش: ماند دنيا به ماتمش بيجان

 امام حسن رضي اهلل عنه

 بود تاريخ هفتم اين مسعود / سفر در مه صفر فرمود

 ودصبح يوم الخميس نقل نم

 هاتفم گفت سال نقل امام / حيف آفاق ماند بي اسالم

 امام حسين رضي اهلل عنه

 سر دين را بريد بي ديني / سال نقلش بگفت غمگيني

 امام زين العابدين 

 11سال والدتش واال 

 [؟9سال نقلش خرد بماتم و غم / زد رقم ماه رفت از عالم ]

 [امام محمد باقر جا افتاده است]
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 ق امام جعفر صاد

 [درست است 111] 115سال نقلش مه جنان 

 امام موسي کاظم 

 181سال والدت او 

 امام ولي

 111سال نقلش بگفت عمده دين 

 علي رضا

 سال نقلش صاحب ايمان

 ديگر باختالف: صاحب جنان

 امام محمد تقي 

 تاريخ والدت او صادق

 880نقل او سلخ ذي القعده و سه شنبه بوده تاريخ 

 ست آن: علي[ نقيامام محمد ]؟ در

 تاريخ والدت او اکمل اکملي

 تاريخ نقلش: نقي بود زيب دين

 ديگر: ساکن عدن

 [امام حسن عسکري جا افتاده است]

 امام مهدي 

 سال والدت او: دويمي عيسي

 [891شود: و تاريخ غيبتش: مهدي صاحب زمان بايد] بدون بايد جمع مي
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 شهيدي جعفر سيد استاد تاريخيات

 جعفريان رسول: نويسنده

 1158/  10/  81: سايت روي انتشار تاريخ

 

 دانشگاه رد بيشتر اول، بخش. داشت جدي نگارشي فعاليت تاريخ و ادبيات حوزه دو در شهيدي دکتر: خالصه

 سال در] وي درگذشت سالروز ماه دي 81 مناسبت به اينجا در. يافت انتشار مردم ميان عمدتا دوم بخش و

 .مرحوم آن تاريخي آثار به داريم مروري[ 1111

 مقدمه

 حيات نخست  دهه چند طي که است چندي فکري هاي جريان محصول شهيدي جعفر سيد دکتر مرحوم

 مدرن برخي و سنتي برخي شده، ياد جريانهاي. کرد رشد بستر آن در ايشان و داشت وجود ايران در وي

 ود مدرن، بخش در. شدند واقع مؤثر ايشان فکري شخصيت گيري شکل در خود سهم به کدام هر و بودند

 شاناي ذهن در مختلف، دوره دو در دانشگاهي، تحصيالت و سي و بيست دهه در آمده پديد انقالبي گرايش

 .است گذاشته تأثير

 و اشتهد آن به جدي خاطر تعلق ايشان تشيع، نام به که است مذهبي جريان همان نيز، سنتي جريان از مقصود

 و مذهبي عالئق نيز بعدها. ماند کسوت اين در مدتي براي و شد روحاني و طلبگي عالم به دليل همين به

 .ماند پابرجا ايشان ديگر هاي جنبه کنار در سياق و سبک همان به اش ديني

 دانشگاهي، ـ علمي جايگاه( 1) و  شده، نو مذهبي ـ انقالبي تفکر( 8) سنتي، تفکر( 1) زاويه سه ترتيب بدين

 .است آورده پديد را استاد شهيدي و ساخته را ايشان علمي وتوليد فکر اساس

 نجف و ايران در که است اصول و فقه عنيي آخوندي، دانش همان ايشان، سنتي دانش علمي، لحاظ به اما

 عربيت بر مرحله اين در. است رسيده آن عمق به و( آمد تهران به 1183 و رفت نجف به 1180) کرده دنبال

 به آن از بعد. کرد حفظ خويش علمي کار براي ستون يک عنوان به آخر به تا را ميراث اين و يافت تسلط

 دنبال فارسي ادب و( گرفت فارسي ادبيات دکتراي 1110و ليسانس 1118) آمد دانشگاه و دهخدا موسسه

 صصي،تخ صورت به دو هر و عربي، و فارسي در ايشان بودن زبانه دو. شد استاد و گرفته دکترا آن در  کرده
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 وسطت مثنوي شرح و...[ و البالغه نهج مانند) ترجمه و تصحيح حوزه در اي برجسته آثار تا است شده سبب

 .شود هعرض ايشان

 اسالم تاريخ به شهيدي شهرت 

 .کرد تقسيم دوره دو به بايد را تاريخ به شهيدي عالقه

 .است سي دهه اواسط تا بيست دهه آغازين سالهاي از که آن نخست دوره: الف

 دادهخ موسسه ادبي، دانشگاهي، کارهاي مياني سالهاي طبعا.  شود مي مربوط انقالب پس به دوم، دوره:  ب

 .است عربي المللي بين هاي انديشي هم در يسخنران و

 لوص هم به باريکي خط يک با دوره، دو که اين ضمن و تاريخ، به ايشان تمايل نظر از دوره، دو از کدام هر

 الهايس بعدا و بيست دهه در اسالم تاريخ به ايشان عالقه پرسيد بايد. دارد را خود خاص بستر شوند، مي

 شد؟ ظاهر کجا از بعد به صتش دهه و پنجاه دهه پاياني

 بيمذه  ـ فکري شورش يک جريان در وي مذهبي ـ انقالبي تمايالت به عالقه، اين ريشه نخست، مرحله در

 و آخرين کسروي، حمله زمان، آن. واداشت واکنش به را بسياري و بود آن آغازگر کسروي که بود مربوط

 اين بل،ق دفعات با بار اين تفاوت اما بود، شده مذهب به شاه رضا دوره در که بود حمالتي از مرحله تندترين

 دفاع هب جهت همين به و نبود بسته دفاع براي مخالفان دهان باز، نسبتا سياسي شرايط خاطر به که بود

 به که سيک الزاما و بود تشيع و اسالم تاريخ مباحث کسروي، افکار از مهمي بخش خاستگاه طبعا. برخاستند

 دفاع بلکه نبود، کسروي پاسخ در صرفا البته اين. شد مي حوزه اين وارد بايست مي ست،نش مي پاسخگويي

 هاي نمونه. بود شده باب اسالم تاريخ جمله از و مختلف هاي رشته قالب در مدرن، ادبيات با مذهب، از

 .هستيم شاهد اسالم آيين بويژه، دوره، اين مذهبي نشريات در را آن از فراواني

 ارسيف جديد نثر در را دين از صورتي کردند، تالش بودند، دين مدافع که انقالبي کرده حصيلت هاي مذهبي

 اين در ودخ نوبه به کسي هر. دهند ارائه داشت، بيست شهريور از پس شرايط دليل به هم اي تازه گفتمان که

 ذهبيم جوان نويسندگان ناي از يکي هم شهيدي[.  ديگر نفر دهها و سحابي و بازرگان مانند] کرد تالش زمينه

 .بود

 الماس تاريخ به را او حوزه اين در اثر چند نوشتن و داد نشان را خود  تاريخ مسير در عمدتا شهيدي تالش

 .کرد شهره
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 و سالما ناقدين هم که بود قالبي تاريخ گفت بايد کرد؟ مي حل را اي مسأله چه تاريخ که، است اين پرسش

 بيمذه عمل و افکار جمع حاصل تاريخ. بزنند را خود حرفهاي آن سنگر از تندتوانس مي مدافعين هم و مذهب

 حکومت هب کنايه حتي و انقالبي مسائل طرح امکان که بود تاريخ به استناد با عالوه، به. بود زمان بستر در

 و ستا ودهب ايراني فکري جريانهاي در نقادانه يا نوگرايانه مباحث ارکان از يکي هميشه تاريخ. داشت وجود

 .دندکرمي استفاده تاريخ از و دارند مشابهي وضعيت ديگر بسياري و شريعتي و شهيدي زمينه، اين در

 مطهري، ايآق حتي. است تر جدي بسيار شيعه مذهب و اسالم در تاريخ، از استفاده مسأله که داشت توجه بايد

 و علي و پيغمبر. »نوشت چندي وآثار گذاشت توجهي قابل سهم تاريخ براي باز بود، فلسفه کارش همه که

 به عمل و فکر آور ياد اسامي، اين. هستند شيعي جامعه يک در موضوعات ترين اصلي «حسين و فاطمه

 ينا در دارد رواني قلم که شهيدي چرا بنابرين،. مذهبي و انقالبي هم و دارد فکري جنبه هم که است طرزي

 نشود؟ وارد مسير

 فکري کارهاي با جديد دوره در که است نسلي از ايشان. است مهم هم ديگر چيز يک شهيدي براي اما

 يتشخص در کلمه سه اين و است «روحاني شيعه سيد» شهيدي،. شدند مي آشنا رسد، مي مصر از که متنوعي

 به و رسيد مي وي دست به شد مي نوشته شيعه باره در نوعي به مصر در که آثاري. است مهم وي بيروني

 جديد قيتحقي و تأليفي فرهنگ تأثير تحت که ها، مصري کارهاي در. داد پاسخ آنها به بايد که آمد مي نظرش

 از همسأل اين. شد مي زده شيعه به نيز هايي طعنه آمد، مي در آن معرفي و اسالمي تمدن در جستجو در غربي

 آثار ايدب حساسيت ينا درک براي. داشت حساسييت آن روي سخت و نبود قبول قابل شهيدي مثل کسي نظر

 .کنيم مرور را ايشان

 زا تقريبا که حالي در هم آن شصت، دهه در اسالم تاريخ به ايشان مجددا بازگشت يعني دوم، مرحله در اما

 به او شد، جدي لغتنامه و( 1181 سال از) دهخدا با همکاريش نيز و وي دانشگاهي کار که بعد به 1119 سال

 ليفتأ در مطهري، مرحوم با وي همکاري استثناء، اين از مقصود. نکرد اسالمي ختاري کار استثناء، چند جز

 در و انقالب، از پس. بود 93 سال در «سال پنجاه از بعد» کتاب نگارش ونيز(  ص) پيامبران خاتم محمد

 با و ت،ياف اهميت انقالبيون نزد فکري و عقيدتي بحثهاي کنار در اسالم تاريخ به عالقه که جديد شرايط

 به ديگر بار براي ايشان آن، جز و مطهري شهيد مدرسه در تدريس براي شهيدي آقاي از مکرر هاي دعوت

 در ار ايشان کارهاي سپس و کرده نقل ايشان خود از را مطلبي ادامه، در باره، اين در. بازگشت اسالم تاريخ

 .کرد خواهيم معرفي دوره آن
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 به اقع،و به. کنم عرض بايد هم را ديگر نکته يک بيست، دهه در ايشان تاريخي آثار از بحث شروع از پيش

 ستادي،ا  و تدريس نيز و تحصيل دوران تمامي طبعا بود، ادبيات حوزه در ايشان دانشگاهي کار که اين دليل

 در ايشان شاگردان و همکاران خاطرات به بنگريد] است شده سپري ادبيات حوزه استادان و دانشجويان با

. اشندب داشته شهرت ادبيات به چيز هر از بيش استاد که است طبيعي بنابرين[. 1111 مهر ادبيات، هما کتاب

 اگر ال،ح اين با. است بوده استاد پژوهشي کارهاي براي خلوت حياط نوعي به ، تاريخ که است حالي در اين

 ايشان ادبي آثار که چرا شود، مي هشناخت البالغه نهج و تاريخ به بيشتر شهيدي آقاي کنيم، نگاه قضيه به مردمي

 .هستنند خاص بسيار آثاري نادره، دره يا انوري ديوان مثنوي، شرح مانند

 فصل دو در شهيدي آقاي تاريخي هاي نوشته سير بر داشت خواهيم مروري اينجا در

 1119 ـ 1181 فاصله در تاريخي آثار: اول فصل 

 سالما و مهدويت عنوان با گام نخستين کسروي نقد 

 آن از پس و شده طلبگي هايدرس مشغول بروجرد در( 1853 متولد سجادي، خانوادگي نام با) شهيدي آقاي

 سرويک کتابهاي داشته، ايران به که سفرهايي طي يا نجف در بايد ايشان. است رفته نجف به 1180 سال در

 نتشارا آن بر نقد چندين کتاب، آن ارانتش با. باشد ديده شد، منتشر 1188 سال در که را گري شيعي جمله از و

 منتشر الماس و مهدويت عنوان با کتابي بوده ساله هفت و بيست روحاني يک زمان اين که شهيدي آقاي. يافت

 وشتهن پيرامون: است آمده تر پايين و. بروجردي دانشجو شهيدي جعفر.  س: است افزوده عنوان ذيل در.  کرد

 .کسروي هاي

 حاج حجره هم کتاب توزيع محل و شده منتشر بروجرد سعادت چاپخانه در 1181ل اس در شده ياد کتاب

 .است بوده عمادي محمد حاج و کشفي آقاي و هدايتي عبدالحسين

 تاريخ قديمي مصادر از کتاب عنوان 10 شامل و آمده عنوان صفحه از پس آغازين، صفحه دو در کتاب منابع

 لمهک عنوان به درشت حروف با جمله اين مستقل صفحه يک در  آن، از پس. است جديد آثار اندکي و اسالم

 و گفتن دروغ ها گمراهي آن از افتد بر مسلمانان ميان از ها گمراهي همه خواهيم مي ما: است آمده قصار

 !ش. ج است نوشتن دروغ

 ستا دانسته زيآبروي اسباب ايران براي را آن ، شود مي منتشر اسالمي بالد در کسروي آثار که اين از وي

 آن اساس و تشيع تاريخ از پرداخته گري شيعي کتاب بند بند نقد به ادامه، در[. 1 ص اسالم، و مهدويت]

. ستا نادرست کسروي هاي گفته و ادعاها دهد نشان کهن، منابع به ارجاع با تا کوشيده و شده گفته سخن
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 شده اندهخو ياوه وي مطالب و ياد او از! دکمر اي تعبير با و تند بسيار کسروي به نسبت ايشان تعبيرهاي

 از ،شده کسروي ادعاهاي از برخي و تشيع اصل باره در نخست صفحات در که هايي بحث بر افزون. است

 نه مسلمانهاست همه آن از مهدي به باور که اين به اشاره با و شده آغاز مهدويت باره در بحث 11 صفحه

 اين هم او يراخ بحث از بخشي. است پرداخته حديث و تاريخ کتابهاي از آن مستندات بيان به شيعيان، صرفا

 [19 ـ 18 ص. ]دارد وجود پزشکي نظر از بيشتر و سال هزار زيستن امکان که است

 اريخيت منابع با که است جدي طلبه يک قلم به مدافعانه و کالمي اثر يک اسالم، و مهدويت کتاب واقع، به

 نوع مترينمه که را کسروي مطالب به تا کوشيده و آشناست ـ بيشتر بلکه ـ زگاررو آن حد در رايج حديثي و

 .دهد پاسخ بوده، سالها آن در اسالم و تشيع از نقادي

 تاريخ جنايات و شهيدي

 ي،تاريخ. داشت وجه سه همزمان که بود «تاريخ جنايات» کتاب وي تاريخي هاي نگارش نخستين از يکي

 براي رحيط گويا که] کتاب اين. بود مصري و ايراني نويسندگان از آثار و کتابها از برخي نقد نيز و انقالبي،

 مهفاط» کتاب آن، از پس وقتي که داشت اهميت اندازه آن شهيدي شهرت براي[ بوده اسالم تاريخ نگارش

 شهيدي جعفر سيد: بود شده نوشته آن روي ،[حافظ انتشارات  ش1183 سال چاپ] شد چاپ «محمد دختر

 .تاريخ جنايات ويسندهن

 هرتش ضمنا و گرديد توقيف سياسي هاي کنايه دليل به و شد منتشر 1183 سال در تاريخ جنايات اول مجلد

. شد يم شناخته کتاب اين به شهيدي آن از پس سالها تا و گشت مي بدست دست کتاب حال، اين با. يافت

 سخن وي با دوستي سال شصت از محقق مهدي وقتي( 1111 ماه دي 81) شهيدي آقاي درگذشت از بعد

 نوشته هک سخنراني اين متن. ]است نوشته را تاريخ جنايات ا که اين جز نگفت هيچ او تاريخي بعد از گفت،

 (.15 ـ 18 ص ،81 ـ 81 شماره حديث، و قرآن علوم نشريه: در بنگريد را شد هم

 وادبيس مردم را آن اکثريت که محيطي يک رد: »است آمده و شده انتخاب متن از جمله اين عنوان صفحه روي

 .«شود برده بکار هم دين عليه بر حتي توان مي که است اي حربه بهترين دين بدهند، تشکيل

 يشپ اين از پايتخت جرايد از برخي اول جلد توقيف از پس: است آمده  کتاب اين دوم جلد دوم صفحه در

 .«دندکر قلمفرسايي شهرباني اداره قانوني غير عمل يرامونپ در سطري چند يک هر و نموده تأسف ابراز آمد

 اند، آورده «يکم جلد پيرامون در» عنوان ذيل تاريخ جنايات دوم مجلد مقدمه در ايشان که توضيحاتي در

 آنان ايه نوشته از برخي به شهيدي که اين از نفيسي سعيد و خليلي[ محمدعلي؟] عباس که شود مي معلوم
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 او عليه که مطالبي و شهيدي باره در هم اقدام روزنامه در را مطلب اين خليلي. اند شده احتنار گرفته ايراد

 قطف و نبوده گيري عيب وي هدف که داده پاسخ دوم، مجلد مقدمه در شهيدي آقاي. است آورده بوده، نوشته

 ساسيتح سالها، آن در شهيدي که آيد مي بدست کتاب محتواي از نيز و شده، گفته آنچه از. است بوده انتقاد

 از وي. است بوده موضوع همين باره در آمده، جا آن در که انتقادي چند و داشته شيعه مذهب روي اي ويژه

 از ماا است، آشکار الجمله في تشيع روح اش، نوشته در که آن رغم به که است ناراحت ناحيه اين از خليلي

 مقدمه] !اند کرده ابراز را مطالبي عاطفه اساس بر نهاآ گويي که گفته سخن اي گونه به شيعه بزرگ علماي

 [.و ص دوم، مجلد تاريخ جنايات

 آثار نگارش در که است کساني از اي کمره. است شده اي کمره باقر محمد از هم انتقادهايي اول، مجلد در

 دو» کتاب ؤلفم به هم بنده ايراد» که است گفته شهيدي آقاي اما داشت مهمي نقش نو زبان به ديني جديد

 اب بايد چرا که است، مؤلف دانش و فضل جنبه روي فقط «الشهداء سيد حمزه» و «مدينه عروس» و «گناهکار

 [.ز ص دوم، مجلد تاريخ جنايات مقدمه. ]«شود کوچک روحانيت مقام ها کتاب اين نوشتن

 به هک تقريب بحث که اين و است تشيع از دفاع در همچنان تاريخ، جنايات دوم جلد بر شهيدي آقاي مقدمه

 و عقل از پيروي و استدالل از مانع نبايد  داند، مي الزم را اصلش گرچه نيست، بيش هم سرآبي وي نظر

 اظهار شود، مي جلوگيري آثار از برخي نشر از وحدت، نام به تهران در که اين از حتي وي. باشد انديشه

 مي ايشان(. 3 ص ،8 ج جنايات،] است کرده انتقاد ار،ک اين خاطر به اسالمي تبليغات انجمن به و نگراني

 در که کاري اين گويم مي هم اکنون و فرستادم پيام دارالتقريب اعضاي و قمي تقي محمد آقاي به من: گويد

 محمد دهندن اجازه که شرطي به ولي است، اخير قرون برجسته اقدامات نيکوترين و بهترين اند گرفته دست

 رانديگ و حسين طه و سيد محمد و قصيمي عبداهلل و علي کرد محمد و اهلل جار موسي و امين احمد و ثابت

 [.80 ص ،8 ج جنايات،] کنند پنبه را آنها رشته

. تاس شده موجود وضع از کتاب اين جاي جاي در که است انتقادهايي تاريخ، جنايات انقالبي هاي جنبه اما

 با و ه،نوشت مدينه همان يعني کوچک دهکده يک تاريخ گزارش هدف با را کتاب اين که اين بر تأکيد با وي

 مقارن لدج آن که است افزوده «شد مي شروع خيبر يهود و مسلمانان نبرد با که اول جلد نوشتن» که اين گفتن

 رخب ها روزنامه يابد، مي يايان دوم جلد که هم اکنون و» «فلسطين يهود و مسلمانها بين نبرد آغاز» با شد

 [.95 ص ،8 ج تاريخ، جنايات. ]«کنند مي درج مسلمانان مواضع به را يهود سخت حمالت

 يسمصهيون ضد بر جوانان تهييج براي اي وسيله عنوان به اسالم، تاريخ از کند مي سعي او بخش، اين در

 سلمانانم ماندگي عقب از و کرده استناد نوشته خيبر باره در آنچه به خصوص به زمينه، اين در. کند استفاده
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 احمد و او هاي نوشته کرده حمله طنطاوي از اي مقاله به وي دوم، جلد در[. 11 ص ،8ج همان،] است ناليده

 اعريش به زدن طعنه حتي و مقامات به وي انتقاد. است دانسته جنايت مصداق شيعه، عليه را ديگران و امين

 جلد اين در[ 11 ص ،8 ج همان،] «شده خرمفت همايوني مدال بگرفتن هم قبل روز چند شنيديم» که اين به

 ستعارم اسم با آن چاپ و کتاب اين توقيف سبب توانسته مي که است سياسي مطالب از اي نمونه که آمده

 اي هبرجست شخصيت» که اين و کرده ياد حکومت توسط «روحاني دانشگاه» طرح از صفحه، آخرين در. شود

 [.19 ص همان،! ]«شوند روحاني دانشگاه اعظم شيخ است نظر در» مسموع قرار به «هم عصار آقاي مانند

 در( ص) محمد دختر فاطمه کتاب در آن تأليف از پيش و داده را جنايات سوم جلد وعده دوم، جلد پايان در

 برخي رجمهت با که] مسموم تبليغات اين از جلوگيري منظور به من: نويسد مي جنايات کتاب تأليف علت باره

 اذهان ساختن روشن و[ زند مي دامن را فرق ميان اختالف و شده نشر زبانان فارسي ميان در يعرب آثار از

 ضحي االسالم، فجر نويسنده هاي ورزي غرض و زدم دست تاريخ جنايات کتاب تأليف به خود برادران

 ،[عمادي کاظم ترجمه] اسالم شهسوار ،[افسر محمدعلي ترجمه] جوله[ خليلي عباس ترجمه دو هر] االسالم،

 دست که منطق برخالف و ناپسند رفتار از که دادم تذکر هموطنان به و کردم آشکار را آنها مانند و الوشيعه و

 و دبپردازن شيعه مذهب و اسالم مقدس دين اصول نشر به بيشتر و کنند خودداري شود مي مغرضين آويز

. برسند ودمقص به توانند مي زودتر راه چه از و است موثر آنها تبليغات در بيشتر چيز چه امروز که کنند فکر

 اين زا[ شده منتشر کتاب اين از جلد سه تاريخ اين تا: پاورقي در] مجلد دو امروز تا که کنم مي شکر را خدا

 اجتماع به سبک بهمان نيز را بعدي مجلدات اميدوارم. شده داده قرار گرامي خوانندگان دسترس در کتاب

 جلد انپاي در آنچه از تر مهم نظري. تاريخ جنايات کتاب نوشتن از ديگري منظور بود اين. کنم تقديم امروز

 ( .1 ـ 1 ص محمد، دختر فاطمه. ]نوشتم دوم

 مجلد، اين ناشر. است يافته انتشار «سلطنت تخت تا تجارت مسند از» عنوان با تاريخ جنايات سوم مجلد

 پدر به متعلق اصل در اما شد مي اداره 1185 سال در يشهيد آقاي مديريت با که است علم فروغ نامه مجله

 مجلد اين روي و رنگ. است ش 1185 سال کتاب اين چاپ تاريخ. بود سعيدي غالمرضا سيد ايشان، همسر

 در اما دارد، اينها و ملت و حاکمه هيئت وضع به اشاره آن جاي جاي در و است سياسي که آن جداي هم

. اوست به مربوط هم سلطنت تخت تا تجارت مسند از عنوان گويا و ستا عثمان از انتقاد نخست بخش

 داد کيلتش عمر که است شورايي جريان در امور بر قريش يافتن حاکميت باره در نوعي به آن پاياني بخش

 .است گذاشته «شوري مجلس» را نامش شهيدي آقاي و



1776 

 

 اين در. است آمده شيطاني آيات همان يا انيقغر افسانه باره در[  13ـ 15] مفصلي بحث مجلد، اين ميانه در

. ندک ثابت را آن بودن افسانه مدارک، و اسناد به مراجعه با است کرده سعي و است تاريخي او روش قسمت،

 به شده، غرانيق داستان وارد مرتبه يک حبشه، به رفتن تا او زندگي اوليه داستانهاي و عثمان از چطور که اين

 در يکل هاي آشفتگي نشانگر هم قدري اما است، حبشه مهاجران به مربوط غرانيق هقص که است دليل اين

 هط هاي حمايت دليل به مورد، چندين در. دارد وجود جدي نظم تاريخي، ترتيب لحاظ به است کتاب اين

 که ورط همان. است داده قرار انتقاد مورد گفته، الکبري الفتنة در که مطالبي خاطر به را او قريش، از حسين

 اسيسي نظام: است آمده کتاب اين در مثال. است جلد اين در فراوان روز مسائل و سياسي اشارات شد، اشاره

 که اي دالنهعا نظام با گردد، مي فئودال طبقه نفع به باالخره، و ايلخاني، شيخ، رئيس، منافع محور گرد بر که

 [.8 ص ،1 ج ات،جناي. )افکنده پنجه است، برادري و برابري روي آن پايه

 انداست قالب در تاريخ حکايت نوعي گويي و دارد را خود ويژه ادبيات هم نخست هاي بخش که بيفزايم

 .کند نمي پيدا ادامه و است نخست بخش همان در روش اين البته که است

 باره رد هم توضيحاتي و آمده، تاريخ جنايات فروش باره در آگهي يک ،51 صفحه در سوم جلد پايان از پس

 خوانندگان و درآمده، چاپ از تاريخ جنايات اول جلد که روزي از. »است جالب که شده درج کتاب اين

 زديم، ودندب کرده عادالنه غير قضاوت تشيع با و اسالم پيرامون در که را کتاب جلد چند پنبه ما ديدند گرامي

 است دهش تقاضا و اند کرده راهنمايي قبيل اين از مختلفي کتابهاي به را ما شهرستانيها، و مراکز از امروز تا

 منتشر نيدي کتاب اسم به که است کتابهايي سري يک نشر قبيل، اين از وي مقصود. «شود زده هم آنها پنبه

 نام با جزائري دکتر از کتابي از جمله، از. است نادرست حرفهاي و خرافات از مملو واقع، در اما شود، مي

 تهداش جلوس فرهنگ وزارت کرسي بر هم مدتي جزائري کتاب اين. است آمده يانم به سخن االنساب بحر

 ادي اند، کرده چاپ را مزخرفات قبيل اين که تهران در مذهبي ناشران از برخي از طعنه به سپس وي. است

 رد و بوده ستايش و تقديس قابل خود مقام در شده، ذکر کتابهاي از يک هر که هرچند: گويد مي و کرده

 و خرافات درياي  در توده ساختن ور غوطه نتيجه در و ملت فکر انحطاط و معلومات سطح آوردن ايينپ

 عنيي] کتاب اين ليکن نمايد، مي ها چي مستعمره به اي برجسته خدمت و کرده بازي را مهمي نقش ناداني

. دانست بنگاه اين مطبوعات سمبل بايد حقيقت در را[ معصوم چهارده احواالت شرح در االنساب بحر

 [.53 ـ 51 ص ،1 ج جنايات،]
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 مگر شد، توقيف شهرباني طرف از که من کتاب اول جلد: است است آمده هم خودش کتاب باره در ادامه در

 کرده راضاعت کش مظلوم پرور دزد دستگاه اين فجايع ميليونها از يکي بر که بود اين براي جز آيا داشت؟ چه

 .دارد ادامه شدت با آخر صفحه دو در ادبيات اين. [108 ص ،1 ج جنايات،] بودم؟

 جنايات لدج سه عمال آمده، کربال شيرزن زينب کتاب پايان در که يادداشتي اساس بر که بيفزايم اختصار به

 از ،8 ج انديشند مي چه جنايتکاران ،1 ج تاريخ جنايات: است شده نامگذاري و معرفي عناوين اين با تاريخ

 مخفيانه تاريخ جنايات کتاب 11 سال در تبريزي، قاسم آقاي گفته به. 1 ج سلطنت، ختت تا تجارت مسند

 کتاب ينا بود گفته که بود خواسته توضيح شهيدي آقاي از گويا و بود تر حساس ساواک زمان اين. شد چاپ

 .ندارد آن به واعتقادي است خبر بي آن چاپ از نوشته، قديم را

 (ص) محمد دختر فاطمه

 محمد دختر فاطمه کتاب و بوده  آغاز همان از( س) زهرا اش جده به سيد، يک عنوان به شهيدي قايآ عالقه

 .است شده چاپ بود، هم جنايات کتاب ناشر که حافظ انتشارات توسط بيست، دهه اواخر همان در

 آن در که است( س) زهرا فاطمه زندگي است، آشکار نامش از که طور همان  محمد، دختر فاطمه کتاب

 يفتأل از را خود انگيزه وي. است شده پرداخته آن در فدک جمله از مختلف مباحث به زندگينامه بر عالوه

 يانب براي را کار اين که دهد مي توجه مقدمه همان در بلکه ندانسته، مذهبي قيود و عالئق صرفا کتاب اين

 نکته اين خصوص به باره اين در. ادد انجام بايد آنان از گرفتن عبرت و تاريخ بزرگ هاي شخصيت زندگي

 اين لاو عصر در اسالم تعليمات انگيز شگفت اثر از را ما( س) زهرا شخصيت تحليل» که کند مي بيان را

 را زن قمنط و فکر که نيست ديني اسالم گويند مي مغرضين آنچه عکس به فهميم، مي و سازد مي مطلع دين

 اسالم فتگ توان مي بلکه و است نکرده صادر زنان بندگي و سارتا بر مبني حکمي اسالمي باشد، کرده مقيد

 فاطمه] «است داده منطق و فکر آزادي آنان به و شمرده محترم را زنان اجتماعي حقوق که است ديني تنها

 نمونه يک و يابد، مي ادامه 101 تا پر صفحه و ريز حروفي با اما جيبي قطع در کتاب اين[.9 ص محمد، دختر

 خالفت مرا در که انحرافي ديد از اسالم تاريخ تحليل به ضمنا که است فاطمه حضرت براي سنتي مهزندگينا

 در نقالب،ا از پس بعد، سالها ايشان که است کتابي پايه کتاب، اين القاعده، علي. است شده پرداخته داده، رخ

 ديد،ج کتاب عنوان. است ديشهي آقاي شده شناخته اسالمي تاريخ آثار از يکي و نگاشت موضوع اين باره

 اگوي. ]شد تدوين و تأليف بوده، ايشان ذهن در که معصومين سري در که است( س) زهرا فاطمه زندگاني

: نگريدب: است رسانده اتمام به را خود سهم شهيدي آقاي و بدهند، انجام نفر چند بوده قرار که بوده طرحي اين

 ده تيراژ در 1139 سال در کتاب اين سوم و بيست چاپ([. يفرهنگ کيهان با مصاحبه) 11 ص شهيدي، نامه
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 شبخ زندگينامه، بر عالوه تحرير، اين در. دارد اثر اين فراوان خواستاران از نشان که شده منتشر عدد هزار

 رائها عربي کهن متون از فراواني اشعار و شده داده اختصاص( س) زهرا فاطمه باره در شيعي ادبيات به مهمي

 ها، بخش اين در معموال فارسي، به عربي از ترجمه در باالي توانايي دليل به شهيدي. است شده هترجم و

( س) زهرا حضرت خطبه ترجمه. دهد مي ارائه عربي اشعار و تاريخي نصوص از دلنشنيي بسيار هاي متن

 ابکت که است گفتني. است شده استفاده آن از هم ديگر جاهاي در بعدها که گرفته صورت اثر اين در هم

( م 8009) االسالمي دارالکتاب موسسه و ترجمه عربي به الفريجي عبداهلل توسط( س) زهرا فاطمه زندگاني

 .است کرده منتشر را آن

 (ع) الحسين بن علي زندگاني/  تاريک دنياي در روشن چراغ

 آن نام ماا است، نيامده سطور اين نويسنده چشم به تاکنون که بوده (ع) سجاد امام زندگاني باره در کتاب اين

 صفحه 818 در شده ياد کتاب. شود مي ديده مترجم شده چاپ آثار عنوان ذيل بزرگ، انقالب کتاب انتهاي در

 ج ،مشار چاپي، کتابهاي فهرست. ]ندارد نشر تاريخ متاسفانه اما شده چاپ علمي حسن محمد چاپ توسط

 [1111 ص ،8

 علي گانيزند عنوان با ايشان، بعدي کتاب براي اي پايه اثر، اين شک، نبدو: انقالب از پس تحرير در تجديد

 اشتهند اي مدرسه تحصيالت بچگي در که اين به اشاره ضمن آن، مقدمه در  شهيدي آقاي. است الحسين بن

 امن جمله از و گفته سخن عقايد و قرآن تعليم براي مکتب در موجود هاي آموزش از رفته، مي مکتب به و

 وقعم همان گويد مي ايشان. بيمار العابدين زين: گفتيم مي رسيديم مي چهارم امام به وقتي که اين و ناماما

 مداحي و ها خواني روضه در اما شدم، بزرگ که آن تا کردم، مي تصور امام براي پژمرده اي قيافه ذهنم در

 اندک اندک. کاروان و شتر و زنجير و غل عالوه به بار اين. شنيدم مي را بيمار العابدين زين امام باز هم ها

 خارز قمقام مطالعه آن از پس و خواندم را البکاء طوفان و مجلسي العيون جالء کتابهاي و شدم تر بزرگ که

 دعاي زني و صحيفه با شدن آشنا که هم بعد. کنم اصالح را تصور آن بايد ديدم مصادر، ها بعد و ميرزا فرهاد

 لسمج و خانه مکتب دوره بر سال پنجاه گذشتن از پس اکنون» و شدم آشنا نهاآ عرفاني معاني با ابوحمزه

 اي شنونده ذهن در نامطلوب اثري است ممکن اسلوب چنان با آموزشي بگويم، بايد سالها، آن سوگواري

 را خويش ذهن در انباشه خطاهاي تا نشود فراهم وي براي مجالي ديگر و آورد پديد بضاعت بي من چون

 .«ندک تصحيح

 همان. شود اصالح شيعيان اذهان در نادرست تصورات آن تا نوشت را کتاب اين شهيدي آقاي ترتيب بدين

. احساس و عاطفه نه بگويد سخن مدرک و منطق اساس بر تا است کرده تالش اثر اين در که کند مي تأکيد جا
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 ويس از و نباشد آسان ما روزگار مردم براي آن واقعيت درک که ام ننوشته چيزي» که کند مي تأکيد نيز و

 به کنزدي يا درست تاريخ که ام گزيده را آن ها نوشته همه ميان از. نگردد مترتب آن بر عملي نتيجه ديگر

 عجيب و است 1111 تيرماه از مقدمه اين[. 9 ص الحسين، بن علي زندگاني) «است کرده ضبط را آن درست

 . است نکرده بوده، نوشته سجاد امام باره در قديم آنچه به اشاره که آن

 حسين طه و شهيدي

 تمصريهاس آثار منتقد اول، درجه در و دارد خاصي توجه مصر به شهيدي آقاي که کرديم اشاره اين از پيش

 يبرخ و طنطاوي، بويژه و امين، احمد آثار از وي. اند کرده انتقاد شيعي باورهاي از برخي از آثارشان در که

 مي شرن آثار قبيل اين که اين و پردازد مي فارسي به آنها ترجمه نيز و آنها از انتقاد به و است ناراحت ديگر

 تحريک آثار ناي انتشار جلوي بايد است، تقريب دنبال واقعا اگر مصر نظارتي دستگاه که است معتقد وي. شود

 .بگيرد را آميز

 دو در را حسين طه از کتابي آرام مداح همراهي به خودش 1118 سال در يعني بعد، سال چند شهيدي آقاي

 عنوان با مجلد يک در جلد دو ديگر بار و آن اول مجلد بار يک کتاب اين. کرد  ترجمه فارسي به جلد

 منتشر لميع اکبر علي مطبوعاتي موسسه توسط «الکبري الفتنة بزرگوارش، فرزند دو و علي بزرگ، انقالب»

 مقدمه و است شهيدي جعفر سيد و آرام احمد مشترک ترجمه ه،آمد جلد روي که چنان شده، ياد کتاب. شد

 هنوشت شهيدي آقاي توسط( شده چاپ ترجمه از بعد سال چهار کتاب دهد مي نشان که) 1111 تاريخ با کتاب

 صيتشخ دو به ابتدا وي. است عالي بسيار شهيدي، مرحوم تاريخي فکري شناخت در مقدمه اين. است شده

 کن،ش ساختار و بود تيز و تند و نوشت را الجاهلي االدب في که جواني دوره يکي: است پرداخته حسين طه

. پردازد مي رويدادها آن به مسلمان يک عنوان به و اوست پختگي دوران از که الکبري الفتنه کتاب ديگري و

 از و ستا زميني مغرب فکر، در اما دارد، زمين مشرق به تعلق که گرچه حسين طه شهيدي، آقاي گفته به

 و «زرگب انقالب» در نه و است آتشه دو روشنفکر نخستين، اثر در نه» کند مي استفاده تحقيق در آنها روش

 داند مي عادي امري را مذهبي تغيير اين وي البته[. ب ص مقدمه] حسابي و درست مرتجع «راست وعده»

 بسياري در» که گويد مي اما داند، مي علمي را او روش که اين با وي. دهد رخ است ممکن ها خيلي براي که

 کم که است شده سبب ديگر، برخي بر مدارک برخي جهت بي ترجيح يا انگاري سهل يا خوشبيني موارد از

 [.هـ ص] «شود منحرف حقيقت از بيش و

 نتقادا. است سنت اهل رايج عقايد از برخي انتقاد در وي حريت بوده، جالب کتاب اين در شهيدي براي آنچه

 ائلق خود براي خود که شويم قائل مقامي پيغمبر اصحاب براي» نبايد ما است گفته که اين و صحابه از
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 حق و انحراف با هرجا» کتاب، اين جاي جاي در اما شويم، خوشحال جا اين از شايد گويد مي وي. «نبودند

. «برخاسته فاعد به استاد نيمبي مي خوريم، مي بر عثمان موقع بي هاي بخشش و بذل و تبذير و اسراف و شکني

 شيان،شور پس که پرسد مي و کند مي گاليه کرده، انتقاد عثمان عليه شورشيان از حسين طه که اين از وي

 هک است باور اين بر حال، اين با[. ز و، ص همان،] کنند؟ اعتراض خليفه رفتارهاي به که داشتند راهي چه

 .است داده ترجيح روايت بر را تدراي مجموع، در و کتاب، اين در حسين، طه

 ربهايع کتابهاي چرا که کرد مي انتقاد ديگران و خليلي از بيست، دهه در که شهيدي که است اين جالب اما

. شيندن مي آنها ترجمه به خود سال، ده از پس اکنون کنند، مي ترجمه است، شيعه از انتقاد حاوي که را مصري

 رد نباشد، سني هم اگر حتي حسين، طه که باشيم داشته توجه که دهد مي هشدار مقدمه، پايان در هرچند

 وابسته بدان آنچه و خالفت مانند خالفي مسائل در که داشت انتظار نبايد» و کرده زندگي مذهب سني محيطي

 [.ط ص همان،. ]«باشد مذهبان شيعه مانند او تفکر طرز است

 طور همان و تگرف قرار تاريخي نقد جديد روشهاي بيشتر تأثير تحت شهيدي آقاي ترجمه، اين با گفت، بايد

 ،کتاب اين در حسين طه. دارد رايج روايات با برخورد در نقادانه روشي وي ايم، ديده او بعدي کارهاي در که

 آقاي رايب روشمند مهم نکته يک. است نوشته تاريخي گزارش يک بيشتر و دارد، اندک بسيار منابع به ارجاع

 خاص رتأثي ايشان ذهن روي توانسته مي اين. است رايج نقلهاي از بسياري در حسين طه هاي دتردي شهيدي،

 رد را کوفه جامع مسجد در وليد خواندن نماز داستان حتي حسين، طه که است جالب. باشد داشته را خود

 داستان ديگر نمونه. دارد فراوان البته قبيل اين از و[ 100 ص 1 ج بزرگ، انقالب] کند مي تکذيب صبحگاه آن

 اهللعبد داستان او که است اين آيد، مي هم شيعه کار به که تر، جالب ها اين از. است وليد نزد ساحر آن آمدن

 ابن و سبئيه انداست: »است نوشته باره اين در توضيحي از پس و دانسته ساختگي اساس از را سبئيه و سبا بن

 المياس ديگر هاي فرقه و شيعه ميان جدال که هنگامي اواخر اين رد و است پرداخته و ساخته ريشه از السوداء

 گرا و نبوده بيش پنداري جز السوداء ابن: »... نويسد مي باز ادامه در و «اند ساخته را داستان آن شده پيدا

 لاو سال و عثمان زمان در که فعاليتي و دهند مي وي به مورخان که اهميتي اندازه آن داشته وجود براستي

 که ستا کسي شخص اين. است داشته وجود براستي که است چيزي آن از بيش قائلند او براي علي خالفت

 [.51 ص ،8 ج بزرگ، انقالب] اند کرده ذخيره شيعه با دشمني براي را او وجود شيعه دشمنان

 تاريخ هب بتنس خود، تعصبات و ذهنيات اساس بر که کند مي ياد دوم قرن در داستانسراياني از ، حسين طه

 ابن حکايت همين آن نمونه يک که کردند داستانها جعل و ساختن به شروع خود، از پيش سال صد يک

 [101 ـ 8/100 همان،. ]است السوداء
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: تاس آمده بوده، هم سوريه در ايران فرهنگي وابسته زمان آن که آرام آقاي قلم به گويا کتاب اين پايان در

 پايان لبنان بعلبک در قمري هجري 1138 سال( قربان عيد) حجه ذي همد جمعه روز کتاب اين ترجمه

 .ش 1118 ماه مرداد 10 با است مصادف تاريخ اين.  الحمد هلل و. پذيرفت

 1111 تا 1193 سالهاي تاريخي آثار: دوم فصل

 فرهنگي انقالب از پس دانشگاهها درسي متن اسالم تاريخ از تحليلي

 هيچ در مطلعم بنده که آنجا تا و گذاشت، کنار سي دهه اواخر همان از را خود انقالبي روش شهيدي آقاي

 در اي سابقه نيز بعدها. نداشت حضور آمد، پديد ملي نهضت حواشي و اطراف در آنچه از سياسي جريان

 داشت، يروحان علماي از بسياري با که رفاقتي دليل به حال اين با نگذاشت، برجاي خود از سياسي فعاليت

 رد ساله شصت شهيدي. داشت آن با کامل شدن هماهنگ براي روشني کامال هاي زمينه انقالب، آغاز از پس

 موقعيت الدنب به که بود اي خودساخته فرد عالوه به باشد، داشته شيني و شور بخواهند که نبود جوان 93 سال

 وجهت با  که طوري به بود، يگراند توجه مورد ايشان دانش جديد، شرايط در حال، اين با. نبود هم امتيازي و

 .دش خوانده فرا درسي و فکري هاي همکاري به داشت، انقالب پيشگامان با که رفاقتي و سوابق آن به

 رد سال پنجاه از بعد نگارش با که بود اسالم تاريخ در پژوهش سابقه همين همکاري، هاي عرصه از يکي

 .شد انقالب از پس تاريخ مبحث در ايشان ديج ورود سبب و بود شده شناخته ايشان از 91 سال

 از پس اسالم تاريخ حوزه در مجددش حرکت باره در فرهنگي، کيهان با خود  مصاحبه در شهيدي آقاي

 ارسيف[ الدين جالل] آقاي جناب سراغ به ما پرشور و عالقمند جوانان. بود انقالب اوايل: »است گفته انقالب

 تاريخ که دبودن مند عالقه جوانها بودند، نوشته آن سياسي مسائل و اسالم ريختا در کتاب سه دو ايشان. رفتند

 هب خاصي عالقه کودکي از: »افزايد مي سپس وي. «دادند حواله من به را آنان هم ايشان. بگيرند ياد را اسالم

 صدر تاريخ اصمخصو. خواندم مي بود شده نوشته فارسي به که را تاريخ کتابهاي بيشتر. داشتم تاريخ خواندن

 ستد را امير حضرت جلد مثال و ام خوانده بار چند را التواريخ ناسخ دوره بگويم بايد نمونه براي. را اسالم

 و هقص در کتابي کمتر بگويم توانم مي و دارم حفظ در هم هنوز را آن شعرهاي بعضي و ام خوانده بار ده کم

 شدم، آشنا مغرب و شرق تاريخ استادان روش با که عداب. ام نخوانده که شده نوشته فارسي زبان به تاريخ

 وريش جوانان. شد منتشر من سال پنجاه از پس کتاب که بود انقالب اوايل. پرداختم تحقيق کار به مجددا

 عدب مطهري، شهيد مدرسه در ابتدا. کردم معين آنها براي درسي هم من و داشتند اسالم تاريخ يادگيري براي

 اهسپ آموزش و شريف صنعتي دانشگاه و صنعت و علم دانشگاه معلمان، انجمن. شد عددمت منبرها کم، کم

 را نهااي خواهيم مي گفتند آمدند بعد. شد تکرار خوانيها روضه اين خالصه انساني، علوم مجتمع و پاسداران
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 .است لنگ آن جاهاي خيلي ديدم بعد... کاغذ روي کردند پياده نوار از را درس خودشان قول به. کنيم چاپ

 [.81 ـ 89 ص شهيدي، نامه. ]«آمد بيرون چاپ از کتاب صورت به و بدهم منطقي نظم را مطالب شدم مجبور

 جعفر يدس دکتر از «اسالم تاريخ از تحليلي» عنوان با دو و يک بخش عنوان به کوچک کتاب دو اينها از يکي

 دسترس در اکنون هم که کتابي: »است آمده مقدمه در. شد منتشر 1195 سال در آن دوم چاپ که بود شهيدي

 يگفتگو و درس تتبع، مطالعه، حاصل آن مطالب اما حجم، کم و مختصر گيرد مي قرار محترم خوانندگان

 ام هخواست» بلکه نيست، اسالم سياسي تاريخ نوشتن هدفش که دارد تأکيد ايشان. «است سال چندين

 111) يک بخش. «کنم تحليل واجتماعي ديني ديد اساس بر توانم مي که آنجا تا را مسلماني حوزه رويدادهاي

 که طور همان و است اموي حکومت پايان تا( صفحه 181) دوم بخش و علي امام خالفت پايان تا( صفحه

 .دارد هم تاريخي دوره اين اجتماعي و فکري اوضاع باره در هايي بحث کرده، اشاره

 بود يتشکل نهضت، اين و شد منتشر مسلمان زنان نهضت توسط بار نخستين براي 1195 سال در کتاب اين

 مسائل و ختاري و عقايد و فلسفه حوزه در کتابچه زيادي شمار و بوده مشغول انتشاراتي ـ فرهنگي کار به که

 13 رد تبريزي قاسم حاج ما دوست مديريت با ناشر اين. کرد منتشر مختلف نويسندگان زبان از اجتماعي

 قايآ اوليه متن که گفت ايشان. کرد منتشر کتابچه صدها و يافت ادامه 11 سال تا و شد گذاشته ادبني 93 اسفند

 گرفته را جزوه ما و شد، تدريس مطهري شهيد مدرسه در دوره چهار سه کم دست که بود اي جزوه شهيدي،

 .کرديم چاپ را آن و کرد اصالح که داديم ايشان به

 عنوان با جلد يک در 1118 بسال دانشگاهي، نشر مرکز توسط خود تازه پبازچا در کتاب اين بعد، اندکي 

 دانشگاه اييبازگش از پس که عمومي درسي کتاب صورت به و شد منتشر امويان پايان تا اسالم تحليلي تاريخ

 نسخه سااس بر. شد منتشر باال بسيار تيراژهاي در بارها و بارها و درآمد بود، شده مطرح اسالم تاريخ عنوان به

 کتاب، اين گفت شود مي. است شده منتشر 1131 سال در آن هيجدهم چاپ است، بنده دسترس در که اي

 شک، بدون. داد مي شکل سطوح همه اسالم تاريخ حوزه در را دانشجويان تاريخي ذهنيت ساليان، براي

 وشتهن پيشين آثار در نچهآ اساس بر اسالم، تاريخ در رويدادها روند به نسبت را خود انتقادي نگاه شهيدي

 وهعال به. نوشت مي آرام و شده معتدل بسيار نگارش، در کم دست که افزود هم را اين بايد اما داشت، بود

 .باشد داشته تري تازه نگاه مسائل، از بسياري به نسبت تا کوشيد مي

 اي تازه اضافات با 1111 سال يعني اواخر، اين در هم بار يک اسالم تحليلي تاريخ کتاب که است گفتني

 نيمه تا زآغا از اسالم، تحليلي تاريخ» عنوان تحت که چاپ اين. بود متفاوت پيش چاپهاي با که شد منتشر

 و درآمد، مشترک طور به دانشگاهي، نشر مرکز و فرهنگي و علمي انتشارات توسط «چهارم سده نخست
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 هم جلد روي که ديديم. است عباسيان دولت باره در مطالبي حاوي پاياني بخش در دارد، اول چاپ عنوان

 :است آمده مقدمه در. است شده درج آن در چهارم سده نخست نيمه تا آغاز از عنوان

 و امويان سقوط بررسي به و دادند ادامه را اسالم تاريخ تحليل شهيدي جعفر سيد دکتر استاد اخير سالهاي در

 تا را تابک پايان تاريخ انتخاب ايشان. «گماشتند همت مچهار سده نخست نيمه تا عباسيان رسيدن قدرت به

 ندگيز تاريخ شده، افزوده بخش در که گفت توان مي واقع در و داده قرار نايبان نيابت و امامت دوران خاتمه

 صغري غيبت خاتمه يعني 185 سال تا کتاب صفحات آخرين واقع، در. است کرده درج هم را امامان بقيه

 (.119 ص ،1111 چاپ تحيلي، ختاري. )است آمده

 ابوذر و زينب: شهيدي

 مه انقالبي گرايشهاي به مذهبي، هاي جنبه از جداي ابوذر، و زينب حضرت به توجه ما، معاصر تاريخ در

 کي شهيدي. است مشترک ديگر بسياري و شريعتي و شهيدي بين که است چيزي اين. شود مي مربوط

 از و باشد هداشت انقالبي قلم روز تناسب به کند مي سعي. سي دهه نيمه تا و بيست دهه در اما است، شريعتي

 در و حاکمه هيئت عليه انقالبي ـ فکري مايه دست يک رفت، شريعتي که طور همان درست اسالم، تاريخ

 مارکسيست دوره، اين تمام در. آورد فراهم سياسي، و اجتماعي مسائل به مذهب نگاه تقويت سوي و سمت

 رحط با تا کوشيد مي و کرد مي مقاومت آنها برابر که بود انقالبي مذهب اين و بودند ميدان در نيرومند ها

 ما ااساس و داريم اشرافيت عليه را حرفها اين عين هم ما که بگويد و کند سالح خلع را آنها مشابه، شعارهاي

 .ستنده شما انقالبي رهبران از بهتر قطعا ما ابوذر و زينب و هستيم انقالبي هم

 بطلة عنوانش و نوشته عربي در است الشاطي بنت به متعلق اصل در علي، دختر زينت يا کربال شيرزن کتاب

 شجاع زن کي عنوان به زينب حضرت طرح و انقالبي رويه با داستاني تاريخي اثر يک کتاب. است بوده کربال

 .است شده نگاشته بوده، عاشورا آور پيام که انقالبي و

 ناشر. تاريخ جنايات نويسنده شهيدي جعفر سيد ترجمه: است شده معرفي طور اين مترجم تابک جلد روي 

. تاس بوده سرچشمه ايستگاه در آن محل که است(  مرعشي آقاي مديريت با) حافظ کتابفروشي همان هم،

 نشريات ميانه، ناي در و بوده ها گروه همه براي پرالتهابي سال که است« 1118 بروجرد،» اثر اين مقدمه تاريخ

 از اگر: »است نوشته کوتاهش مقدمه در شهيدي آقاي. است داشته جمعي ميان در رونقي هم انقالبي مذهبي

 نظر زا که همچنان نيست،( س) زينب برازنده جهت تمام از قالب اين شايد بنگريم، شيعي معتقدات دريچه

 نگارش در مؤلف که کند مي تصديق شهيدي لحا اين با. «باشد نمي ضعف نقاط از خالي مطالب نيز تاريخي

 قدمهم در هم الشاطي بنت. «است آورده فراهم گرانبها مطالبي و کرده نيکو تتبعي و برده فراوان رنجي» آن
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 اين تابک اين تأليف  در من کوشش نتيجه» است نوشته داستاني را تاريخ از بخش اين که دارد تأکيد اش

 اريخت در و سهيم اسالم تاريخ ريزي پي در که را کسي صورت تا ام ميختهدرآ را داستان و تاريخ که است

 اندک موارد در شهيدي آقاي[. 9 ص کربال، زن شير زينب. ]«دهم جلوه باشد، مي درخشاني نمونه انسانيت

 رد عاشورا، شب باره در الشاطي بنت گزارش باره در جمله از. است شده نکات از برخي يادآور پاورقي در

 تاريخ مهه زيرا است، داشته مقدم نويسي تاريخ بر را نويسي داستان مؤلف، اينجا در: »است نوشته رقيپاو

 زا بيمي و بوده مشغول قرآن تالوت و عبادت و نماز به حسين اصحاب شب آن در که گويند مي نويسان

 آن چاپ دليل. دش چاپ مشعر نشر توسط 1131 سال در مجددا کتاب اين[. 11 ص همان،. ]«نداشتند مرگ

 يديشه آقاي حضرت سالها، آن در که بود عسکر قاضي االسالم حجت آقاي با شهيدي دکتر آقاي رفاقت هم

 .بودم خدمتشان هم بنده 31 سال و شد  مشرف تمتع به ايشان، عنايت با

 از انتقاد که زمان آن. شد مطرح مسلمان هاي سوسياليست توسط  و مصر در ابوذر داستان طرح ابوذر، اما و

 بود، گرفته قرار ديگران و قطب سيد تند انتقادات فشار زير عثمان و بود، يافته رواج داري سرمايه و اشرافيت

 که مانيز. شد مطرح دارد، سوسياليسم به نزديک اقتصادي هاي ديدگاه که انقالبي مبارز يک عنوان به ابوذر

 ريعتيش که زماني تا و شد آغاز ابوذر باره در بحث آرامي، به البته نيز اينجا در رسيد، ايران به ها نوشته آن

 ابوذر داستان نوشت، و گفت ابوذر باره در فراوان هم خودش و داد انجام را السحار جودة کتاب ترجمه کار

 ارهب يک که آن تا بود سرزبانها ابوذر داستان مدتي تا هم انقالب از بعد. داشت رواج هم ايران در شناسي

 .شد تعطيل

 در شهيدي آقاي جالب مقدمه با که آن دوم چاپ اما ندارم، خبري ابوذر کتاب اول چاپ از لحظه اين تا بنده

 شرح مقدمه، اين در ايشان. است اختيارم در شده، چاپ مسلمان زنان نهضت توسط 10 سال فروردين 18

 ران،اي سپس و مصر در ابوذر باره در نگارش ماجراي شروع يعني کرديم، اشاره که اي نکته همين از جالبي

 :کنم مي درج عينا که است کرده اشاره مهمي نکات به

 خورده، شکست يا پيروز جنگ، در درگير کشورهاي. گذشت، مي دوم جهاني جنگ پايان از سال چهار سه»

 و يبيمار ويراني،. کنند تحمل را ساله شش هاي براندازي خانمان و ها کشي انسان تلخ عاقبت بودند ناچار

 و آورده بدست کااليي آشفته بازار از که آنان بودند هم کنار و گوشه در اما. خورد مي چشم به جا همه فقر

 ويشخ دارايي بر هايي رقم مردم و زن ميليونها نشاندن ماتم و اشک به و نوجوان ميليون بيست بهاي خون با

 اردوي. خورد مي چشم به جا همه داربرخور اقليت و محروم اکثريت کشورها اين در.... بودند افزوده

 دهنش جدا آن از قاسطين و ناکثين هنوز که بود اي پارچه يک نيروي پيروز، قدرت دو از يکي کمونيسم،
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 هروزنام. بود اردو اين خوانان فضائل گيري معرکه براي گرمي بازار دمشق و بغداد، قاهره، روزها، آن. بودند

 اترزيب و تر روشن هرچه را موعود بهشت هاي دروازه تا کوشيدند مي ردوا به وابسته هفتگي هاي مجله و ها

 اي همحدود در تنها را آن تخم که است محصولي مساوات بقبوالنند آنان به و بگذارند مستمندان ديدگاه در

 اديو مسلمان پرشور نوجوانان بودند، خوانان مناقب دسته فضائليان، مقابل در. آورد بدست توان مي معين

 آرام نيز اينان .اسالم فروع و اصول در نگري ژرف تا بودند مند بهره بيشتري دلباختگي و شيفتگي از که نيل

 سوسياليسم که ندبکش خوانان فضائل رخ به و کنند آماده روز باب کااليي اسالم از تا افتادند تکاپو به و ننشستند

 که کاري نظيري. شود مي و شده يافت کاالها هگون اين هم ما دکان در. نيست گير چشم متاعي کمونيسم، و

 آغاز اکتابه البالي در جستجو[. يافت هم مقلداني و کرد[ الجواهر] خود تفسير در طنطاوي مرحوم آنها سلف

 جلب براي داغ، بازار اين در. يافتند دست خواستند بدانچه سرانجام. گرديد گشوده تفسير و تأويل باب. شد

 ابفروشيکت در کتاب چند سال دو فاصله به کرد؟ پيدا توان مي  بهتر «ابوذر» از يکاالي چه مشتري رضايت

 ابوذر ،زاهد اشتراکي سوسياليست، ابوذر اسالم، سوسياليسم. شد عرضه بيروت و دمشق قاهره، بغداد، هاي

 ولي ،ودش مطبوعات بخش زينت کمونيسم مکتب مؤسس ابوذر نام به هم کتابي که بود مانده کم... انقالبي

 خالصه[. شد آغاز بعد سال چند ايران در شناسي ابوذر] نشست فرو يکبار حضرات مسلماني شور که اين مثل

 نه ود،ب ابوذر  و اسالم از او دريافت روشنگر که دهد نشان ابوذري کوشيد نويسندگان اين از يک هر که اين

 هب سروصدايي قاهره در سوسياليسم و ماسال کتاب. خدا رسول عصر تربيت از اي نمونه دهنده نشان ابوذر

 مي رروزگا مصر پادشاهي تخت بر فاروق و بود استتار پرده پس در نجيب ژنرال هنوز سالها آن. انداخت راه

 االزهر. برپاخاستند و کردند مي بيني پيش را خطر اسکندريه و مصر ثروتمندان و ها، بيک پاشاها،. گذرانيد

 آن زا بله بودند، ثروتمندان شمار در االزهر شيوخ که اين براي نه. نداشت انآن از کمي دست نگراني در نيز

 يگريد ئيسم فردا که کرد خواهد تضمين کسي چه شود معرفي سوسياليسم کامل مظهر ابوذر اگر که جهت

 هخليف روي هب گستاخانه صحابي اين اما بود، القدر جليل صحابي ابوذر که است درست عالوه به نبندند؟ بدو

 آنجا رد و شد تبعيد ربذه خشک بيابان به ديد، را خود کيفر و ايستاده او نشانده دست حاکم و مسلمانان

 و است رفته باطل راه به او مخالف پس بوده، بحق خويش مبارزه در ابوذر شود مسلم اگر. مرد وار غريب

 نانچ) ازهر مشايخ فتواي. افتاد هرا به جنجال بود هرچه. پذيرفت نخواهد ازهر جز و ازهر که است سخني اين

 که شنيد يکس کمتر پرسروصدا و آشفته بازار آن در اما. گشت صادر( بينيد مي کتاب نخستين مقدمه در که

 خود الم زائد بايد توانگران گفت مي چرا گرفت؟ خرده وقت خليفه بر چرا خواست؟ مي چه راستي به ابوذر

 و ند،پرداخت جستجو به باره اين در ازهر فتوادهندگان نه بود؟ مالي هچ مال اين کنند؟ انفاق مستمندان بر را

 کارخانه. شد ترميم اندک اندک جنگ هاي خرابي. گذشت بود هرچه.... کردند روشن را آن پردازان ابوذر نه
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 خوردهالس پيران. شدند کامل اندک اندک و دادند ترتيب ساماني خود براي هم پرشور جوانان آن... افتاد بکار ها

 .«شد آنچه شد و سپردند کودکان به را خود جاي

 شرمنت را کتاب اين زمان آن هم ايشان چرا که اين اما. بود روشنگر و جالب بسيار شهيدي آقاي گزارش اين

 پرجنجال سالهاي آن يادگار شماست، دسترس در[ 1110 سال يعني] اکنون که کتابي: »است آمده ادامه در کرد،

 گرفتن روني با ديگر سوي از و ام پرداخته ادبي مطالعات به بيشتر من يکسو از سال اند و سي اين در... است

 .گذرد مي چه زندگي متن در دانم نمي درست اصطالح، به و ام کشيده اي گوشه به رخت اندک اندک سال،

 يافته مشتري مه ابيکت چنين باز که اند ايستاده هم روبروي مناقبي و فضائلي ديگر بار که است اين مثل ولي

 از بيش از البته و داشت وجود شصت سال در که است شرايطي همان اين[. 9 ص ربذه، بيابان آواره. ]«است

 ابوذر عنوان با اول چاپ در که کتاب اين. بود يافته رواج ابوذر اطراف در ايران در ، بيشتر اندکي يا سال ده

 بار و شد منتشر ربذه بيابان آواره عنوان با 10 سال چاپ در بود، شده چاپ اسالم در انقالبي اولين غفاري

 ناولي غفاري ابوذر يعني آن اول نام با و نگارش و ترجمه عنوان به و سايه نشر توسط 1130 سال در ديگر

 .شد منتشر انقالبي

 گزارشي .برانگيخت مصر در را مخالفت از موجي[ 1531 ـ 1511] السحار جودة از سوسياليسم و اسالم کتاب

 را علما بيانيه و آورده االخبار روزنامه از نقل به کتاب اين از اول چاپ در شهيدي آقاي را مخالفت اين از

 مي احترام خصوصي مالکيت به اسالم که است اين بيانيه آن اصلي محور. است کرده درج آنجا در آن عليه

 الزاما را خود درآمد باقي خود ف مصر جز به بايد کسي هر که باشد زده حرفي چنين ابوذر اگر حتي و گذارد

 بيانيه: »است گفته بيانيه اين ترجمه از پس شهيدي آقاي.است نگفته درستي سخن دهد، فقرا به خدا راه در

 اي مقدمه شده، ياد کتاب[. 11 ص ربذه، بيابان آواره] «کنم ترجمه را کتاب اين من که شد سبب ازهر شيخ

 با مقدمه، اين در وي. است کرده ترجمه شهيدي هم را آن که دارد مصري دانشمند العاليلي، عبداهلل از هم

 را ؤلفم نام کتاب، اين از جايي در ما که شگفت. است پرداخته ابوذر از ستايش به خود شيواي ادبي زبان

 !يابيم نمي

 بر الوهع و شد نتشرم مصر دوره همان در العظيم االشتراکي عنوان با هم السحار جودة کتاب که است گفتني

 را آن بود، مصر در ابوذر طرح ساله ده جريان بقاياي هنوز که 1111 سال در هم شريعتي دکتر شهيدي، آقاي

 متن به تنسب شهيدي ترجمه. بود سوسياليست خداپرست اولين کرد، انتخاب وي که نامي. درآورد فارسي به

 .است تر احساسي ـ ادبي شريعتي متن اما تر وفادارانه



1787 

 

 الهامي داود 1191 سال در بعدها که چنان داشت، مخالف انعکاسهاي ايران در متأخر صورتي به افکار اين

. شد چاپ 18 شماره 19 سال اسالم مکتب مجله در که نوشت گري مزدکي تهمت و ابوذر عنوان با اي مقاله

 ذرابو حال، هر به. دارد را خود سير که هم آنجا در شريعتي توسط مسأله طرح و ارشاد حسينيه داستانهاي

 .است جدي نامه پايان يک موضوع خود معاصر، ايران در شناسي

 (ص) پيامبران خاتم محمد تأليف طرح در مشارکت و شهيدي

 و شد ادبيات حوزه وارد کرد، فروکش انقالبي شور ديگر که زمان آن 1111 ـ 1119 سال از پس از شهيدي

 کتاب تأليف بحث که 13 سال تا سال آن ميان. شد مشغول ادبي تحقيقات و کارها به بنامي استادان کنار در

 راغس وي از کاري مذهبي، تحقيقات و اسالم تاريخ زمينه در شد، مطرح ارشاد حسينيه در پيامبران خاتم

 ودب پژوهشي کارهاي ترين سخت از استرآبادي، مهدي ميرزا نادره درّه و انوري ديوان کار مقابل، در. نداريم

 سوي به استمداد دست مطهري آقاي زمان، اين در. بود مشغول آنها به دانشگاهي کارهاي بر عالوه وي که

 جمله، از. شد هم تهران به مشهد از شريعتي آمدن سبب که دستي همان کرد، دراز دانشگاه اساتيد از بسياري

. بنويسد ار نبوي سيره از بخشي م،اسال تاريخ در کارش سوابق به توجه با که شد خواسته هم شهيدي آقاي از

 از يعني بعدي، بخش همراه زمان، همان که نوشت را هجرت تا بعثت از و بعثت تا والدت از بخش وي

 تجديد مکرر نيز بعدها و[ 18 صفحه تا] شد چاپ کتاب يک در نوشت شريعتي دکتر که وفات تا هجرت

 در 15 ـ 1111 سال در وي نام. بود( ص) پيامبران خاتم محمد کتاب در آن درج بر عالوه اين. گرديد چاپ

 ([.1111 تهران،) 91 ص ميناچي، ارشاد، حسينيه تاريخچه] است آمده هم ارشاد حسينيه سخنرانان فهرست

 طرح يک از بخشي سال پنجاه از پس

 اين. دبنويسي امامان سيره هم و اسالم تاريخ دوره يک تا است داشته نظر در شهيدي آقاي رسد مي نظر به

 چند املش تنها تفصيلي آثار اما پوشيد، عمل جامه اسالم تحليلي تاريخ چاپ آخرين در اجمال به گرچه طرح

. است شده منتشر 1191 سال در که نوشته را سال پنجاه از بعد کتاب( ع) حسين امام باره در. شد امامان از تن

 تهنوش مقدمه در ايشان خود. باشد انقالب از بعد ماه سه دو مخلوق توانست نمي اثري چنين که پيداست

. نشده هنوشت تازگي به آن مطالب اما است، اخير سالهاي محصول حاضر کتاب بندي فصل و ترتيب: »است

 و بنويسم کتابي مهم حادثه اين باره در خواستم مي ـ بيشتر هم شايد و پيش سال بيست از يعني باز، دير از

 خاطر در آنچه از خالصه محرم، ماه فرارسيدن مناسبت به پيش سال چند... داشت مي باز مرا مانعي زمان هر

 مي سپس. «گشت منتشر تهران عصر هاي روزنامه از يکي در بود موجود پراکنده هاي يادداشت در يا داشتم

 اشاره با اهآنگ.« گذرد مي سال پنجاه از آن تاريخ و نيست، تازه حادثه اين تاريخ با نويسنده آشنايي: »نويسد
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 تاريخ هاي حادثه از مهمي بخش» که دارد مي اظهار خوانده را موضوع اين به مربوط کتابهاي بيشتر که اين به

 مانند هحادث چند در تحقيق که گويد مي وي. «اند آورده قلم به گذشته نويسان تاريخ که است چنان نه اسالم

 جهمتو را او اينها، جز و علي امام قتل در وارجخ توطئه عثمان، و عمر شدن کشته شهربانو، داستان غرانيق،

 دشخو گفته به که ترديد روش همان با وي حال، هر به. کرد توان نمي اعتماد کهن تواريخ آن به که ساخت

 استفاده اب تا کرده تالش نيز اينجا در است، الذکر فوق رويدادهاي باره در او موردي تحقيقات از گرفته نشأت

 که زماني است، 1193 اسفند مقدمه تاريخ. «بنويسد را جديد اثر پژوهش، و تحقيق البته و کهن، مصادر از

 سخت احتمال زني و تازه فضاي خاطر به انتقادي حتي و ديني آثار چاپ با تا بود تالش در کبير امير انتشارات

 .دهد کاهش او به نسبت بعدي هاي گيري

 نشان وراعاش تا سقيفه از يعني پيامبر، از پس اول قرن نيم ثحواد به را شهيدي آقاي نگاه نوع کتاب، عنوان

 عمق در همچنان داشت، بيست دهه در که مواضعي از ساليان گذشت رغم به شهيدي، آقاي که اين دهد، مي

 متا که غلطي مسير کتاب، اين در وي. دارد اسالم تاريخ مسائل از را خود شيعيانه هاي تحليل همان ذهنش،

 با داده قرار بررسي مورد را کرده طي تفکر و انديشه طور همين و زمامداري و سياست و تصاداق در اسالمي

 گونه به را سال پنجاه اين مسير دارند، معاصران که تحليلهايي از برخي نيز و قديم، متون از شواهدي به استناد

 ارجاع بر هک است نديده الزم انايش و است استوار و ساده نثر. شود مي منتهي کربال به که کند مي تصوير اي

 موارد رد تنها و آورده ارجاع بدون اند کرده نقل تاريخي کتابهاي معمول که را آنچه واقع، در. بيفزايد منابع به

 ديدگاه زا مختصر اما جامع نسبتا گزارش يک کتاب. است آورده پاورقي بوده، استناد و ارجاع نيازمند که اندک

 رواج و سلطنت و پادشاهي به ديني حکومت سمت از معمول تحوالت جامعه، فمختل سطوح در رايج هاي

 شدن هعالمان براي که تالشي همه با. است صحابه ميان در شديد دنياگرايي نوعي طور همين و انحرافي افکار

 خداوندي، نسن مطابق چگونه دهد، نشان کوشد مي که است آميز عبرت اثري کتاب گرفته، صورت تحليل اين

 حطاطان و نابودي از سر عاقبت کردند، علي بن حسين با آنچه خصوص به کردند، رفتاري چنين که ردميم

 .است کتاب آخر فصل اين. درآوردند ويراني و

. نشد دهدا آن در تغييري هيچ ظاهرا اما گرفت، صورت اسالمي فرهنگ نشر دفتر توسط کتاب بعدي چاپهاي

 [.1131 هفدهم، چاپ]

 ديگر کتاب چند

 مه آنها به اشارتي که اند داشته اسالم تاريخ زمينه در هم ديگري کارهاي استاد انقالب، از پس سالهاي در

 سال در آن اول چاپ که السالم عليه علي مؤمنان امير زندگاني يا علي زبان از علي نخست. داشت خواهم
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 البته و السالم عليه علي امام انيزندگ بر مرور يک دقيقا و شده انجام اسالمي فرهنگ نشر دفتر توسط 1131

 لحلبونيا احمد توسط علي بلسان علي عنوان تحت کتاب اين. است بزرگوار آن خود فرمايشات بر تأکيد با

 .است شده منتشر( 8001) بيروت در دارالهادي توسط و ترجمه

 شده وشتهن حجاج ايبر بيشتر که آن تاريخي آثار و شريفين حرمين باره در کوتاه است اثري عرشيان کتاب

. بودند مشرف حج 31 و 30 سال شهيدي آقاي. است شده منتشر 1131 سال زمستان در مشعر نشر توسط و

 اثر[ 81 ص تا] خدا خانه راه در کتاب بر ايشان که بود اي مقدمه «عرشيان» کتاب اصل که است گفتني

 مربوط يسنف عکسهاي و ها نقاشي از باييزي تصوير با و هنري صورت به شده ياد اثر. نوشتند قلوز عزالدين

 چهکتاب اين صورت به و يافته بسط مقدمه آن البته. گرديد منتشر 1193 سال در نو دانش توسط حرمين به

 .بود درآمده

 يهعل رضا حضرت جهاني کنگره توسط ايشان از شعر در هشتم امام سوگ و ستايش عنوان با هم مقالتي

 آن باره در باز دير از که فارسي و عربي اشعار مقاله، اين در. است شده نتشرم ق 1101 قعده ذي در السالم

 .است شده گزارش و ارائه شده، سروده حضرت

 مقاالت شماري[ 1138 قطره، تهران،] شده منتشر «امروز تا ديروز از» عنوان با که ايشان مقاالت مجموعه در

[ . 111 ـ 131 صص] است( ع) ششم امام زندگي با ييآشنا آنها از يکي. دارد وجود اسالم تاريخ حوزه در

 روت،بي) دارالهادي توسط ايشان از( ع) الصادق جعفر االمام حياة عنوان با عربي در هم کتابي که است جالب

 .است شده منتشر صفحه 111 در( 8009

 .است شده نتشرم االب بسيار بسيار تيراژهاي با کتابهايش غالب که است داشته را خوشبختي اين شهيدي، آقاي
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 آخر تا اول از نبوي سيره

 جعفريان رسول: نويسنده

 1158/  10/  89: سايت روي انتشار تاريخ

 

 نم،ک ايران بزرگوار و عزيز ملت تقديم اي هديه خواستم( ص) اکرم رسول والدت سالروز آستانه در: خالصه

 که اشدب سختي هايزخم بر مرهمي بايد و تواند مي که اخالقي است، نبوي اخالق داشتن شايسته که ملتي

 نبوي، رهسي بر شيمبا داشته مروري که اين از بهتر اي هديه چه. است آمده پديده ما ميان کينه و جهالت اثر بر

 :سعدي از شيرين چنين اين آغازي با هم آن

 محمد خيال از گيرد نمى خواب/  جمالش ديد خواب به تا مرا چشم

 محمد آل و است بس محمد عشق/  جوانى و کنى عاشقى اگر سعدى

 1 فصل

 اسالم آستانه در العرب جزيرة

 جاهليت روزگار

 دوره. است اسالمى دوران آن نام که شد آغاز بشريت تاريخ در جديدى دوران اسالم، خورشيد برآمدن با

 گرفتار ها عرب که روست آن از جاهليت، به دوره آن نامگذارى. نامند مى جاهليت دوره را اسالم از پيش

 کنارى به را انسانى  هاى خصلت از بسيارى و الهى هاى ارزش خويش، زندگى در و بودند خرافات و جهل

 .بودند  شده شيطانى و نفسانى هاى خواهش اسير نهاده

 ژادىن تعصبات قساوت، غارتگرى، اشرافيت، به آلودگى. داشت حضور ها عرب زندگى ابعاد همه در جاهليت

 نهاآ اخالقى و ارزشى باورهاى. آمد مى شمار به جاهليت عمده مظاهر از پرستى بت و ماديگرى و اى قبيله و

 نگج روحيه اى، قبيله تعصّب و غضب و خشم آنها، زشت کردارهاى و پدران به افتخار. بود ناروا و نادرست

 شتز اعمال از هايى نمونه داشتند، مى روا خويش دختران حق در عرب قبايل از بعضى که ظلمى نيز و طلبى

 دختران که ها عرب از دسته آن اقدام مجيد، قرآن. رفت مى شمار به شهرنشين و بيابانگرد اعراب جاهلى و

 .است جاهليت همان درستى به سفاهت، اين ;است ناميده سفاهت کردند مى گور به  زنده را خويش
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 کندوکاوى دوره آن اجتماعى و سياسى اوضاع و العرب جزيرة باره در است الزم جاهلى محيط شناخت براى

 .باشيم داشته

 العرب جزيرة

. است رفتهگ قرار آب محاصره در سو سه از مربع، کيلومتر ميليون سه با العرب، جزيرة يا عربستان جزيره شبه

 عمان درياى و فارس خليج آن شرق در و هند، اقيانوس و عدن خليج جنوب در سرخ، درياى آن غرب در

 ورکش سه ميان فاصل حد شده ياد باديه که شده واقع الشام بادية و عراق العرب، جزيرة شمال در. دارد قرار

 .است سعودى و سوريه عراق،

 نآ غرب در تهامه و حجاز و شده واقع آن جنوب در يمن. است ناحيه چند برگيرنده در عربستان رهجزي شبه

 سه حاضر حال در که است اى منطقه نام عروض. است مکه و مدينه آن شهرهاى ترين مهم که دارد قرار

 غرب از العرب جزيرة مرکزى صحارى و ها بيابان به نجد. است شده واقع آن در عمان و قطر بحرين، کشور

 .نامند مى الخالى رُبْع را آن جنوبى بزرگ صحراى و نفود امروزه را آن شمالى صحراى. شود مى گفته شرق تا

 ىنوع امکان آن نقاط از برخى در تنها که است آبى کم و سوزان و خشک سرزمين العرب جزيرة عمده بخش

 وسيعى هاى بيابان را آن مرکزى هاى خشب. است داشته وجود روزگار آن در نشينى باديه دشوار زندگى

 چاه و ها چشمه مناطق، برخى در تنها ;ندارد قرار آن در اى درياچه يا رودخانه گونه هيچ که دهد مى تشکيل

 اىه نام بيشتر. کند مى تأمين را سرزمين آن نشين کوچ يا ساکن مردمان آب که دارد وجود هايى وادى و ها

 سرزمين اين در آب اهميت از نشان که است شده گرفته ها وادى و ها برکه و ها چشمه همين از مناطق محلى

 .دارد

 آب يافتن با نهاآ. باشند داشته ايلى و نشينى باديه زندگى مردم، بيشتر تا است شده سبب کافى آب وجود عدم

. شوند مى ديگرى منطقه راهى علف، و آب شدن تمام از پس و مانده جايى در را چندى فصلى، مرتعى و

 اهنگ خود در را آبى روزى چند براى که ـ هستند و ـ بوده سرزمين اين در جاهايى تنها آبگيرها، يا غديرها

  شده سبب مداوم، آب وجود عدم. دادند مى دست از را خود تشنه مشتريان شدن، تمام از پس و داشتند مى

 رهاىشه شمار. باشد  محدود بسيار بالعر جزيرة عمده هاى بخش در روستايى حتى و شهرى زندگى تا بود

 سه. است داشته وجود( چاه) دائمى آب که آمده وجود به جاهايى در تعداد، همين. باشد مى اندک عربستان

 .بودند يثرب و طائف مکه، اسالم، صدر در حجاز منطقه مهم شهر
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 اين همه از تر مهم. است متفاوت ديگر مناطق با نامند، مى خوشبخت عربستان را آن برخى که يمن، بخش

 قهمنط اين در. است ناحيه آن خوب هواى و آب افزونى دليل به اين و دارد تمدنى طوالنى پيشينه يمن که،

 زا اما بود، حبشيان اختيار در صباحى چند براى يمن. اند کرده حکومت ها قرن طى در متعددى هاى دولت

 آن رد ايرانيان سلطه اسالم ظهور تا و گرفت قرار ساسانى دولت سيطره زير اسالم، ظهور از پيش دهه چند

 .بود پايدار جا

 مکّه شهر

 نام. دارد ارتفاع دريا سطح از متر 110 و داشته قرار سرخ درياى شرق کيلومترى هشتاد فاصله در مکه شهر

 به ناي و ها، قريه مادر يعنى القرى، ام. است شده خوانده نيز القرى ام به قرآن در و بوده بکّه شهر اين ديگر

 از امن اين بنابراين،. خداست بيت معناى به رب،+  مک. است بوده شهر اين تجارى ـ عبادى مرکزيت دليل

 .دارد سابقه شده، ساخته ديار اين در کعبه که زمانى از دور، دورانى

( المالس عليه)اهيمابر پيرو موحدان مذهبى اعتقادات به مربوط آمده، قرآن در که حرام بلد و امين بلد هاى نام

 معناى به خود که است آن براى حرمت نوعى حفظ معناى به مکه، بودن حرم. است شهر اين بودن حرم به

 دهش شناخته کامال تاريخى نظر از حرم جغرافيايى حدود. است شهر اين در خونريزى و جنگ از جلوگيرى

 وده،ب( السالم عليه)ابراهيم حضرت از اصل در که مکه مردم دينى عقائد در ريشه مکه، حرمت و امنيت. است

 .است شده بنا پايه همان بر هم اسالم که است حنيف دين مبانى از و داشته

 مابراهي وادى را وادى اين. ناميد وادى را آن بايد تر صحيح عبارت به که شده واقع اى درّه ميانه در مکه شهر

 مَعْالة را االب قسمت. است گرفته قرار آن ميانه در کعبه که ددار نام بطحا وادى اين نقطه ترين پايين. نامند مى

 .نامند مى سُفلى محله يا مَسْفله را پايين قسمت و عليا محله يا

 ينا به نقاط ساير از که بودند مهاجرانى از برخى و خزاعه قبيله قريش، اسالم، طلوع زمان در مکه ساکنان

 .کردند مى زندگى مکه هاى دره از اى دره ميان مکه طوايف از کدام هر. بودند کرده کوچ ناحيه

 عرب نژاد

 کنعانى ها، بابلى: از عبارتند سامى ديگر اقوام. است ـ نوح بن سام به منسوب ـ سامى اقوام جمله از عرب قوم

 .ددارن ريکديگ با فراوانى زبانى و اجتماعى فرهنگى، مشترکات اقوام اين. ها نبطى و ها فنيقى ها، عبرانى ها،

 تدريج به انآن. است بوده العرب جزيرة تاريخ، دورِ بسيار گذشته در قوم اين اصلى جايگاه که است شده گفته

 و اعراب لغت. کردند ايجاد را عربى کشورهاى کرده کوچ غرب شمال و شمال در اطراف هاى سرزمين به
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 سيارب گذشته از قوم اين که است آن نشانه اين و است نشين باديه معناى به سامى، کهن هاى زبان در عرب

 .است  داشته نشينى باديه زندگى دور،

 عرب ديگرى و اند اصيل عرب که جنوبى يا قَحْطانى عرب نخست. شناسند مى عرب دسته دو تبارشناسان،

 ميان اسماعيل. رسد مى( السالم عليه)ابراهيم فرزند(السالم عليه)اسماعيل به نسبشان که شمالى يا عدنانى

 قريش قبيله. خوانند مى شده عرب را وى فرزندان ترتيب بدين. گرديد عرب تدريج به و کرد زندگى ها عرب

 يگرىد دسته از تاريخ. هستند عدنانى هاى عرب از برخاست، آنان ميان از( وآله عليه اهلل صلى)خدا پيامبر که

. است نمانده برجاى...  و ثمود و دعا مانند هايى نام جز آنان از و شده گم نسبشان که کرده ياد ها عرب از

 دسته و(  شده عرب)  مستعربه عرب را عدنانى و عاربه عرب را قحطانى هاى عرب که آن سخن حاصل

 .نامند مى بائده عرب اند رفته ميان از که را اعراب از ديگرى

 سياسى و اجتماعى زندگى

 د،کردن مى زندگى شهرها در که آنها حتى ،بود اى عشيره و اى قبيله نظام قالب در ها عرب اجتماعى زندگى

 .بودند کرده حفظ را خويش اى قبيله پيوندهاى

 که مشترکى امن به و داشتند يکديگر با نسبى پيوند آن افراد که بود اى مالحظه قابل جمعيّت از عبارت قبيله

 اى دايره در که شتدا وجود عشيره شمارى قبيله، هر درون در. شدند مى شناخته بود آنها نخست جدّ نام

 طايفه دو که هامي بنى يا هاشم بنى طايفه مانند. بود تر تنيده درهم و استوارتر شان نسبى پيوندهاى محدودتر،

 .بودند قريش قبيله از

 نَسَبى خويشان کنار در هميشه تا داشت مى وا را اعراب پرخطر، هاى کوچ و خشک هاى بيابان در زندگى

 بربرا در را آنها توانست مى زندگى، سبکِ اين. آورند وجود به را قبيله يک ک،اند اندک کرده زندگى خود

 زندگى زا برخاسته که ضرورتى چنين. بدهد را ديگر قبايل به تهاجم قدرت آنها به و کند حفظ دشمنانشان

 ترى ريفش بنس که فردى هر. بيابد مهم موقعيتى آنان زندگى در تبار و نَسَب تا شد سبب بود، نشينى باديه

 در د،نداشتن اى شده شناخته نسب که افرادى. بود برخوردار باالترى موقعيت از اى قبيله جامعه در داشت،

 .بودند مردم ترين پست شمار

 دفاع شدت به يکديگر از خطر زمان در دليل همين به. بود داده پيوند هم به را قبيله يک افراد خويشى، ارتباط

 به بيلهق درون در خاصى سياسى وحدت ترتيب بدين کرده اطاعت خوبى به يلهقب رئيس از آنان. کردند مى

 .آوردند مى وجود



1794 

 

 عيارم و بوده آن به وفادار قبيله افراد همه که عصبيتى ;آورد مى وجود به را اى ويژه عصبيّت وحدت، اين

 به را نآ و کرد ىم جدا ديگر قبايل از را قبيله عصبيت، اين. بود زندگيشان هاى گيرى تصميم در اصلى

 .آورد مى در مستقل و آزاد اجتماعى ـ سياسى واحد يک صورت

 جنگ اين از برخى. بود شده ها عرب ميان طلبانه جنگ روحيه پيدايش سبب قبايل، ميان پياپى هاى جنگ

 کترح در دائم طور به نشينى، باديه زندگى داشتن دليل به ها عرب. کشيد مى درازا به متمادى هاى سال ها،

 آن ايىج به جا که بود آاليشى بى و ساده زندگى حرکت، اين الزمه. بودند ديگر نقطه به اى نقطه از کوچ و

 .باشد آسان

 انندم شهرهايى در حتى. بود مرکزى حکومت و دولت نبودن اى، قبيله زندگى در مهم نکته سياسى، نظر از

 بيلهق هر. نداشت وجود زندان و حکومتى دواير يلقب از آن لوازم و امارت و سلطنت و پادشاهى يثرب، و مکه

 شده ياد کُبراء و سادات عنوان با آنها از قرآن در که قبيله همان رؤساى يا رئيس که بود مستقلى سياسى واحد

 قبيله زا فردى حکومت آن، به وابسته افراد قبيله، در موجود عصبيّت دليل به. کرد مى حکومت آن بر است

 فقدان است، اجتماعى ـ سياسى پيشرفت و تمدّن هاى نشانه از حکومت که جا آن از. رفتندپذي نمى را ديگر

 .آيد مى شمار به ها عرب سياسى پيشرفت عدم نشانه العرب جزيرة در آن

 ونچ و است سوگند معناى به حلف. گفتند مى حِلفْ آنها به که شد مى امضا قراردادهايى قبايل ميان گاه

 قبايل حمايت قراردادها اين. ناميدند حلف را قرارداد اصل خوردند، مى سوگند طرف دو قراردادها اين براى

 .يدگرد مى تشکيل قبايل از هايى اتحاديه ترتيب بدين. کرد مى تضمين خطر مواقع در يکديگر از را

 ديدىج قبايل تدريج به و شدند مى جدا هم از پرداخته يکديگر با جنگ به ها عشيره قبيله، يک ميان گاهى

 .گرفت مى شکل

 بود آن دليل به اين. نداشت وجود روم، و ايران يعنى دنيا، روز آن مهم هاى قدرت حضور از اثرى حجاز در

 .کند لبج خود به را آنان توجه تا نداشت مهمى سياسى و اقتصادى موقعيت العرب جزيرة نواحى بيشتر که

 اقتصاد

 ىاقتصاد هاى فعاليت و زندگى شيوه به دهنده شکل عوامل ترين مهم از العرب جزيرة در آب شديد کمبود

 آنان همدم و ها عرب زندگى مهم عنصر شتر. نداشت وجود محدود مناطق در جز کشاورزى. بود ها عرب

 ات بود برگزيده را محدودى دامدارى عرب، ترتيب بدين. شد مى نگهدارى هم گوسفندانى مواردى در. بود
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 رشد معد طبيعى طور به و نشينى شهر رشد عدم امر، اين نتيجه. برد سر به اى منطقه در روزى چند بتواند

 .بود شده جامعه آن در صنعت و حرفه

 اىه بتکده و کعبه وجود حاصل خود که بود آن عبادى مرکزيت دليل به اين و داشت وجود مکه در تجارت

 زا بيشتر آن کاالهاى که بود مردم جمايحتا تأمين براى مناسبى محل مکه بازارهاى. بود شهر اين در عرب

 .اشتندد مشارکت طائف و يثرب ساکنان نيز و قبايل ساير تجارت اين در. شد مى فراهم العرب جزيرة خارج

 و لستاننخ آبيارى براى تنها آب اين. داشتند اشتغال کشاورزى به آب، داشتن دليل به طائف و يثرب مردم

 شد مى تکش مدينه و طائف در نيز گندم و جو مانند محصوالتى. شتربي نه کرد، مى کفايت کشاورزى اندکى

 باران نعمت زا خوشبخت عربستان يا يمن يعنى العرب، جزيرة جنوب که گفتيم. نبود گسترده چندان البته که

 درتق اندازى دست سبب همين شايد. رفت مى شمار به ثروتمند اى منطقه رو اين از و بود برخوردار کافى

 .بود آن بر جىخار هاى

 خشن و سخت زندگى به و بودند کوش سخت حال عين در و درآمد کم و فقير مردمى اعراب مجموع، در

 تمدنى دتوان مى کافى جمعيت و آن پشتوانه به که است  بدوى جامعه يک ويژگى اين. داشتند عادت دشوار و

 .شود آن جانشين و کند ويران را

 فرهنگ و دين

 زا دورى دليل به شهرها در حتى. بود شده آنان علمى و فرهنگى رشد از مانع ها عرب دوشى به خانه زندگى

 ابزار هک نوشتن و خواندن. بود پايين بسيار فرهنگ سطح آموزشى، امکانات نبودن روزگار، آن فرهنگى مراکز

. تندداش نوشتن و خواندن توانايى شمارى انگشت افراد تنها و نبود رايج آنان ميان است، اندوزى دانش مهم

 ،نوشتن و خواندن بر توانايى عدم. خواندند مى امّى را آنها نوشتن، و خواندن با ها عرب ناآشنايى دليل به

 ىب ديگر علت. برند بهره ديگر هاى ملت علمى و فرهنگى مکتوب تجارب از نتوانند که بود شده سبب

 نصارا، و هودي توسط آسمانى کتاب داشتن که ىحال در ;.بود آسمانى کتاب نداشتن و پرستى بت آنها، فرهنگى

 .بود ـ نوشتن و خواندن نوعى کم دست ـ رشد براى اى زمينه

 برخوردار بااليى ادبى قريحه از اعراب داشت، وجود فرهنگ امر در دليل همين به که مشکالتى وجود با

 رجستهب بسيار مسجّع نثر انشاى و سرايى قصيده در و داشته شگفتى شعرى ذوق و ادبى روح آنها. بودند

 هر در غاتل گستردگى. بود فراوانى لغات بر مشتمل و گسترده زبانى دليل، همين به هم عربى زبان. بودند

 جاى به جاهل، جامعه و بود پائينى حد در ها، عرب ميان ها دانش ساير اما. است زبان آن قوت نشان زبان،
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 مى پيران از که بود هايى تجربه حد در تنها نجوم و طب چون هايى دانش. بود خرافات در غرق علم،

 .اندوختند

 لغت رچهگ است، پرست بت معناى به قرآن در مشرک اصطالح. بودند مُشْرک ها عرب بيشتر اعتقادى، نظر از

( لسالما عليه)ابراهيم توحيدى دين بند پاى دور، بسيار هاى زمان در آنها. است پرستى بت از فراتر شرک،

 اعراب ميان هاجر، همسرش و اسماعيل فرزندش و او خود توسط که بود ابراهيم يادگار حنيف يند. بودند

 رايش،گ اين دليل. گرفت پرستى بت و شرک را آن جاى و رفت ميان از توحيد به عقيده تدريج به اما. بود

 نيز هالتج. ردندک تحميل مردم بر توحيد جاى به را پرستى بت که بود قبايل منحرف رهبران از برخى نقش

 .بود کرده پرستى بت گرفتار و محروم توحيدى معرفت از را آنها که بود ديگرى دليل

. ناميدند مى وثن يا صنم را آنها مردم و شدند مى ساخته حيوان يا انسان شکل به و بود سنگ از ها بت بيشتر

 .نددانست مى خداوند شريک را آنها و پرستيدند مى را ها بت خداوند، به اعتقاد وجود با ها عرب از بسيارى

 حتراما مورد مکه در بزرگى هاى بت اما. داشتند خود به مخصوص هايى بت عرب قبايل و ها عشيره بيشتر

 .بودند مشرکان هاى بت مشهورترين از هُبَل و مَنات عُزّى، ;بود مردم از بزرگى بخش

( السالم يهعل)ابراهيم توحيدى دين به اعتقاد يادگار آنها ميان کعبه. گذاشتند مى زيادى احترام کعبه به اعراب

 رتفاعا به است سنگى چهارديوارى يک کعبه. بود شده آلود شرک و شده تحريف تدريج به که دينى ;بود

 مى چهارگانه ارکان را آن زاويه چهار. باشد مى 88/10 ديگر ضلع دو و 91/11 آن ضلع دو طول که 19/11

 هاللى ديوارى آن ضلع دو ميان. دارد نام االسود حجر رکن و بوده کعبه در کنار در آنها ترين مهم که نامند

 جا آن در هاجر و اسماعيل که جايى نامند، مى اسماعيل دامن يا اسماعيل حِجْر را آن که دارد قرار شکل

 .اند کرده مى زندگى

 اين .دارند اعتقاد( السالم عليه)اهيمابر دين به که کردند مى اظهار کرده، رد را پرستى بت ها، عرب از شمارى

 به حنفا و ودب اساسى رکن توحيد حنيف، دين در. گفتند مى حنيف ابراهيم دين به بازگشت دليل به را افراد

 عليه)ابراهيم پيرو را خود حنفا. مىورزيدند اهتمام او به منسوب شرعى واحکام ابراهيم آيين کردن زنده

 است يمابراه دين همان حنيف دين. کردند مى پرهيز پرستى بت از و دانسته(مالسال عليه)اسماعيل و( السالم

 دين العرب، جزيرة در آن ديگر روايت و شد ظاهر نصارا سپس و يهود دين شکل در آن روايت يک که

 .ردک  تقديم بشر به را آن توحيد احياى براى خداوند که است حنيف دين امتداد اسالم. شد ناميده حنيف
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 آمد و رفت با افراد اين. شدند مى ناميده نصارا و بوده معتقد( السالم عليه)مسيح دين به ها عرب از گروهى

 و بود مسيحيت آيين مروج( بيزانس) شرقى روم دولت شام در. بودند پذيرفته را دين اين يمن نيز و شام به

 .ودندب مسيحى بيشتر اسالم ظهور آستانه در شام، ساکن عرب قبايل دليل همين به

 دهش ساکن آن اطراف نواحى و يثرب در افراد اين. بودند يهوديان العرب جزيرة به شامات مهاجران از گروهى

. بودند اعقينق و نضير قريظه، طوايف آنها مشهورترين. داشتند را خود مستقل قبيله و قلعه کدام هر و بودند

 .گزيدند سکونت است، مدينه شرق شمال لومترىکي هفتاد و صد يک فاصله در که خيبر در نيز آنها از شمارى

 يمن چون. بودند گرفته قرار زرتشتى آيين تأثير تحت يمن، و ايران به آمد و رفت دليل به ها عرب از برخى

 .بود يافته رواج آن در زرتشتى فرهنگ و آمد در ايرانيان تصرف به ساسانى حکومت اواخر در

 مکه در قريش

 در الماس از پيش سال دويست حدود در قريش. بود عرب ميان قبايل انفوذترينِب قريش جاهليت، دوران در

 .ردبگي اختيار در را شهر اين سرورى مدتى از پس و شده مکه داخل توانست، اما ;کرد مى زندگى مکه اطراف

 به کعبه طواف و حج، اعمال ها، بت زيارت براى ها عرب. بود العرب جزيرة مذهبى و مقدس شهر تنها مکه

 راىب امکانات تهيه و کعبه اداره داشتن دست در با و موقعيت اين از استفاده با قريش. آمدند مى شهر اين

 .بود آورده دست به خود براى توجهى قابل نفوذ مسافران،

 و دهش تاجر کم کم قريش ترتيب بدين. آمد در تجارى مرکز يک صورت به مکه شهر زائران، وجود دليل به

 ادهد توسعه را تجارت کار عبدمناف، بن هاشم همّت با تدريج، به قريش. آورد دست به زيادى هاى اندوخته

 برابر در ات شد سبب قريش اشراف اقتصادى و دينى موقعيت. کرد مى ستد  و داد نيز حبشه و شام يمن، با و

 .ريزد فرو درهم را قريش اشرافى نظام تا بود آن پى در اسالم زيرا ;بايستد اسالم

 ميان ويژه هب اختالفات اين. داشتند يکديگر با فراوانى اختالفات گاه که بودند مختلفى هاى عشيره قريش رد

 بعد. ندما باقى چنان هم اختالفات اين نيز اسالم ظهور از بعد که طورى به ;داشت وجود اميه بنى و هاشم بنى

 دست در را خالفت هجرى 191 سال ات هاشم بنى عباسى شاخه و هجرى 118 سال تا اميه بنى اسالم، از

 .است اسالم از پس و پيش عربى جامعه در آنها نفوذ اهميت نشانگر اين. داشتند
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 بعثت از پيش( وآله عليه اهلل صلى) پيامبر

 فرزند هاشم و هاشم فرزند عبدالمطلب. است عبدالمطلب فرزند او و عبداهلل فرزند( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر

 است عبدمناف فرزند وهب و وهب دختر آمنه حضرت آن مادر. است کاِلب بن قُصَىّ فرزند او و عبدمناف

 .رسد مى هم به حضرت آن مادرى و پدرى نسب جا اين در که

 همگى( آلهو عليه اهلل صلى)پيامبر اجداد اند، فرموده( السالم عليه)امامان که آنچه نيز و تاريخى هاى نقل بر بنا

 و ودهب خداپرست پرستى، بت روزگارِ در که بودند هم ديگرى کسان العرب، جزيرة در .اند بوده خداپرست

 .گفتند مى حنيف آنان به

 و کند، نويرا را کعبه تا برد يورش مکه به ابرهه که سالى يعنى الفيل، عام در( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر

 االول ربيع ماه هفدهم در حضرت آن تولّد. دآم دنيا به است، فرموده ياد رخداد آن از فيل سوره در خداوند

 محلى در حاضر حال در. بود هاشم بنى محله ابوطالب، شِعب در و مکه در حضرت آن تولد محل. است بوده

 شده هساخت اى کتابخانه دارد، قرار الحرام مسجد نزديکى در و آمده دنيا به( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر که

 !است

 که چندى از پس آمنه، مادرش و درگذشت پدرش آيد، دنيا به( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول که آن از پيش

 از الىس چند براى و دهد شير برده باديه به را حضرت تا سپرد سعديه حليمه به را او گذشت، وى تولد از

 تا ،ذراندبگ باديه در را زندگى نخست هاى سال کودکشان، که بود آن بر رسمشان ها عرب. کند مراقبت وى

 .شود تربيت داشت، همراه به را فکر و زبان و تن سالمت که نشينى باديه هاى ويژگى با

 بعبدالمطل که آن از بعد سال دو تا و داد دست از را مادرش سالگى، شش در( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول

 نسني و آمد ابوطالب عمويش خانه به حضرت آن عبدالمطلب، درگذشت با. برد سر به وى نزد بود، زنده

 .گذراند ايشان با را جوانى و نوجوانى

 برومند جوانى که ديگر بار و رفت شام به عمويش همراه سالگى ده در بار يک دوران، اين در حضرت آن

 .شد شام عازم تجارت براى بود، درنيامده اش همسرى به هنوز که خديجه سرمايه با بود، شده

 آن دعق خطبه خديجه، خواستگارى با ابوطالب و شد فراهم خديجه با وى واجازد زمينه بازگشت، که زمانى

 رورس آن( السالم عليها)زهرا فاطمه والدت آن پرثمر آثار از يکى تنها که مبارک بسيار عقدى ;کرد جارى را دو

 از ديجهخ. هستند عالم زنان برگزيدگان از فاطمه و خديجه آسيه، مريم، زنانه گوهر چهار. است عالم زنان

 ستىه تمام و ماند وفادار اسالم و پيامبر به زندگى لحظه آخرين تا و بود شخصيت با و کامل زنى جهت، هر
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 ميان اختالف به ازدواج، هنگام در را حضرت آن سن مورخان. گذاشت اسالمى دعوت اختيار در را خود

 .داشت الس پنج و بيست زمان، آن در (وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول. اند نوشته سالگى، چهل تا وپنج بيست

 ادي مکه رخدادهاى در( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر از بار يک تنها بعثت تا ازدواج از پس هاى سال طى در

 دبو قرار اين از ماجرا. بود جايگاهش در االسود حجر دادن قرار سر بر قريش اختالف فصل و حل آن و شده

 امتياز و رحج دادن قرار سر بر اما. ساختند را آن قريش و کرد ويران را عبهک سيل بعثت، از پيش سال پنج که،

 ارقر و عبايش کردن پهن با ايشان و دادند قرار حَکَم را( وآله عليه اهلل صلى)محمد آنان،. کردند اختالف آن

 .دکر حل درايت با را اختالف اين االسود، حَجَر نصب در همه دادن شرکت و عبا وسط در آن دادن

 سخت حال همان در و بوده مشغول خويش عادى زندگى به را ازدواج از پس طوالنى هاى سال حضرت آن

. نشست مى خود خداى با نياز و راز به حرا غار در را ماهى سال هر حضرت آن. بود خداوند عبادت مشغول

 هفتم و تبيس در که آن تا دکر آماده وحى دريافت براى را پيامبر روح تدريج به خداوند، با گزينى خلوت اين

 وى رب آيات نخستين سال همان رمضان ماه در و شد برانگيخته الهى رسالت به بعثت، نخست سال از رجب

 .گرديد نازل

 8 فصل

 اسالم طلوع و نبوّت روزگار

 درآمد

 رابرب در را مکه مشرک جامعه پرستى بت آيين و بود فساد و خرافه و جهالت در غرق العرب جزيرة که زمانى

 و آمد يرونب جاهليت تار و تيره ابرهاى پشت از آرامى به اسالم آفتاب بود، ساخته ذليل و خوار سنگ، مشتى

 حرارت و نور مدتى تا و بود رنگ کم و محدود آغاز در نور اين شعاع. تاباند مکه ديوار و در بر را هدايت نور

 اسالم نور برابر در اشراف چشمان که نگذشت اندکى اما. احساس قابل غير عرب، مغرور اشراف براى آن

 اندازه هر .گرديد روشن بردگان و ضعيفان و مظلومان قلب و چشم برابر، در. گرديد تار و تيره و نياورده تاب

 شيانهآ و کشيد مى آتش به را اشراف غرور، و کبر کرد، مى گرم را مسلمانان تنور اسالم، خورشيد حرارت که

 آسمان در چندان و چنان فرياد، اين اما ;زد فرياد موحد يک تنها آغاز در. گسيخت مى هم از را آنان عنکبوتى

. نرسيد نتيجه به دراز، هاى سال طى در آن، برابر در مشرکان وقفه بى تالش که شد استوار و دار ريشه زمين و

 .کرد روشن نفوذش پر پرتو از را جهانى و آمد بر اسالم خورشيد
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 را لدالي ترين مهم از يکى ترديد بى است؟ بوده چه پيروزى اين عوامل ترين مهم که دانست بايد نخست

 مى پى حثب اين با را اسالمى دعوت تاريخى بحث رو اين از. کنيم جستجو پيامبر پوياى شخصيت در بايد

 .گيريم

 (وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول شخصيت

 يزدهس کرد، ترک مدينه سوى به را مکه حضرت آن که مانىز تا( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول بعثت آغاز از

 رواج براى داشت، توان در آنچه(وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول سال، سيزده اين طى. کشيد درازا به سال

 گذاشت مايه اش خانواده و خود معنوى ـ مادى هاى سرمايه از چيز، هر از بيش او. گرفت کار به توحيد شعار

 .نداد  دست از اسالم نشر براى را صتىفر ترين کوچک و

 ککوچ او. بود برخوردار ممتازى شخصيت از خود ساله چهل زندگى طى در( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول

 سندناپ کارهاى به هرگز و نگذاشته جاى بر خود از زندگى، از طوالنى دوره اين در اخالقى ضعف نقطه ترين

 هليتجا در مردمان که او استوار شخصيت. بود اش راستگويى او ژگىوي ترين مهم. بود نکرده روى زشت و

 لرسو. بود اش توحيدى دعوت اخالقى پشتوانه بودند، داده وى به را «درستکار و امين» لقب دليل بدان

 رب مردمان که چرا ;کرد مى استدالل خود صداقت به اش الهى رسالت اثبات براى( وآله عليه اهلل صلى)خدا

 حضرت آن که زمانى. دارند همديگر گفتارهاى به اطمينان و کرده زندگى يکديگر با صداقت همين اساس

 هيچ قريش ميان در: گفت(وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول عقد خطبه در ابوطالب داشت سال پنج و بيست

 .کند  برابرى او با کماالت انواع در که ندارد وجود جوانى

 و هاشم خاندان. بود برخوردار اى ويژه معنوى اصالت از خانوادگى بُعد رد( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول

. دداشتن اعراب در فراوانى نفوذ معنوى، اصيل هاى ويژگى داشتن جهت به عبدالمطلب، آن چهره ترين مهم

 روت،ث نداشتن رغم به ابوطالب. بودند سرشناس قبايل تمامى احترام مورد و قريش برجسته هاى چهره آنان

 مهاش نسل از(وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول که همين. بود برخوردار نفوذ اين از عمرش، اخير دوره تمام در

 .کرد مى عرضه اى برجسته چهره او از طبيعى طور به بود، عبدالمطلب و

 ديدهن مکتب و درس روى هيچ به و شده بزرگ مکّيان ميان( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول اينها، بر افزون

. ندک تحصيل آن در کسى تا نداشت وجود مکتبى و مدرسه که چرا ;بودند آگاه نکته اين از مردم همه. بود

 را أثيرشت خصلت، اين. بود نوشته مشقى نه و خوانده درسى نه( وآله عليه اهلل صلى)محمد حضرت بنابراين

 ىم را او که مردمانى. شد عرضه مردم بر حضرت آن زبان از محتوايى چنان با قرآن آيات که داد نشان زمانى

 اهلل لىص)خدا رسول تالش. باشد ساخته را آيات اين خود، تواند نمى او که فهميدند مى درستى به شاختند
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 ياد آن از قرآن در خداوند که بود جا بدان تا اسالم نشر براى عزيزش وجود از گذاشتن مايه و( وآله عليه

 وتدع صرف را خويش نيروى حد اين تا که ايشان به داشت، مى زيزع بسيار را خود رسول که خداوند. کرد

 :فرمود کرد مى

 ( 1/  کهف. ) «سازى هالک اندوه از ايشان براى را خويشتن نياورند، ايمان سخن اين به اگر شايد»

 :فرمود و

 ( 1/  فاطر.« ) شود اندوه دچار آنان براى تو جان که نبايد»

 :فرمود باز و

 (  1/  طه.« ) افتى رنج در که ايم نکرده ازلن برتو را قرآن»

 دعوت سوى به مردم هدايت و جذب عوامل ترين مهم از( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر اخالقى شخصيت

 نديده ىو لبان بر لبخند جز کس هيچ و نداشت ياد به او از بدى پيشينه کس هيچ. بود حضرت آن توحيدى

 در( آلهو عليه اهلل صلى)خدا رسول. بود نياورده زبان بر دشنامى و نکرده حرمتى بى کسى به گاه هيچ. بود

 نانآ اذيت و آزار برابر در و گذاشت باز دشمنان براى را آشتى راه همواره آن، از پس و سال سيزده دوره تمام

 برابر رد مشرکان تهاجمات تمامى برابر در سدّى حضرت، آن استوار شخصيت. کرد پيشه را بردبارى و صبر

 وجود با و کردند دفاع اسالم از توان حد تا و داده قرار خويش الگوى را حضرت آن مسلمانان،. بود اسالم

 .نتافتند بر اسالم از روى مشرکان، فشار اندازه آن

 اخالق به دعوت

 .کنم عرضه شما به را حنيفى و گير آسان دين تا ام شده مبعوث من: فرمود( وآله عليه اهلل صلى) خدا رسول

 اقليت در هرچند مکه، موحّد مردم و بود ابراهيم آيين از عبارت که بود حنفيت روش همان به اشاره اين

 .داشتند آگاهى آن کليات از بودند،

 ار پسنديده و نيک اخالق تا گشتم مبعوث آن براى من: فرمود حضرت آن که است آمده ديگر روايتى در

 .کنم تکميل

 يگرىد گروه و برکشيده را گروهى تا شدم برانگيخته من: فرمود حضرت نآ که است آمده ديگر روايتى در

 .آورم فرو را
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 .هستم مُهدات رحمت من: فرمود حضرت نيز

 .دهم مى تعليم شما به که هستم پدرى مانند من: فرمود مى همچنين( وآله عليه اهلل صلى) پيامبر

 .است کننده هدايت خود دوخداون هستم الهى پيام مبلّغ من: فرمود ديگر روايتى در و

 .بيندازم زحمت به را شما که آن نه است کرده مبعوث مبلّغ را من خداوند: فرمود ديگر روايتى در و

 شَاهِداً أَرْسَلْنَاکَ إِنَّا النَّبِىُّ أَيُّهَا يَا: )کرد معرفى «داعى و نذير و مبشر و شاهد» را پيامبر قرآن در هم خداوند

 [11 ، 19/  احزاب(. ]مُنِيراً وَسِرَاجاً بِإِذْنِهِ اهللِ إِلَى وَدَاعِياً راً،وَنَذِي وَمُبَشِّراً

 و وا فرمان به خدا سوى به کننده دعوت و فرستاديم دهنده هشدار و گر بشارت و گواه را تو ما! پيامبر اى

 .تابناک چراغى

 ىاصل هاى پايه از يکى ساهلت و رحمت به بشارت و انسانى اخالق به( وآله عليه اهلل صلى) محمد دعوت

 .کرد مى جذاب مردم براى را آن که بود اسالم مبين دين

 دعوت بدون توحيد نشر

 سيره. ودب رسمى دعوت بدون توحيد نشر( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول تبليغى هاى سياست نخستين از

 دهعم ويژگى. دانند مى الهس ده دوره يک و ساله سه دوره يک شامل را بعثت سال سيزده مسلمان، نويسان

 وىس از که گفت و کرد آشکار را خويش نبوّت( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول که بود آن نخست، سال سه

 تنها بلکه نکرد، خود نبوّت پذيرش به دعوت را کسى اندک، موارد در جز اما شود، مى وحى او به خداوند

 .دکر مى جذب آمدند، مى سويش به و بودند داندهگر روى پرستى بت آيين و شرک از خود که را کسانى

 عليه اهلل صلى)خدا رسول نبوّت خبر شنيدن محض به و بودند توحيد جستجوى در شرک از دلزده افرادِ اين

 .آوردند ايمان جديد دعوت به عاشقانه آنان. شتافتند او سوى به( وآله

 بود آن هدفش. نجنگيد آميز شرک رسوم و دابآ و عقايد با آغازين، هاى سال در حضرت آن اين، بر افزون

 هب مکه پرستان بت دوران، آن در. نکنند ايجاد راهش سر بر مانعى و نشده بسيج وى ضد بر مشرکان تا

 آيين، ييرتغ اين کردند احساس که زمانى. دادند نمى اهميت آنها  توسط آيين تغيير حتى و افراد دينى باورهاى

 .برخاستند آن با مخالفت به ريزد مى هم در را آنان ارزشى و اجتماعى ظامن  اسالم، باره در بهويژه
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 از پس .بود( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول دامان پرورده( السالم عليه)طالب ابى بن على مسلمان، نخستين

 به نماز براى که بودند کسانى تنها نفر دو آن ها، مدت تا و پذيرفت را اسالم حضرت، آن همسر خديجه وى

 .گرويدند پيامبر به هم ديگرى کسان اندک اندک بعدها. کردند مى اقتدا وى

 آشکار دعوت آغاز

 با و ندک آشکار را دعوتش تا يافت دستور( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول بعثت، آغاز از سال سه گذشت با

 الماس به اند، گفته تن چهل را عددشان که مردم از شمارى مدت، اين در. برخيزد مبارزه به آلود شرک عقايد

 به ديدج سياست آستانه در خداوند. بودند شان قبيله و طايفه در اسالم گر تبليغ آنان از تعدادى و گرويده

 :فرمود رسولش

 ازب تو از را کنندگان مسخره ما. باش رويگردان مشرکان از و بگو بلند و صريح اى شده مأمور آنچه هر به»

 از تو که دانيم مى و. دانست خواهند زودى به پس ;شوند مى قايل واحد خداى اىبر شريک که آنان. داريم

 ( 51 ـ 51/  حجر.« )شوى مى دلتنگ گفتارشان

 ندخداو حال، اين با. است داشته همراه به را مشرکان مخالفت آشکار، دعوت شروع که آيد مى بر آيات اين از

 سولر. نهراسد مخالفان استهزاى از و کند برمال را خويش دعوت پس، اين از که کند مى توصيه رسولش به

 چه ،دهد بيم کارشان عاقبت از را آنان تا آورد گرد را خويشانش قدم، نخستين در( وآله عليه اهلل صلى)خدا

 :بود فرموده او به خداوند

 و. آور دفرو نىفروت بال کند مى پيروى تو از که مؤمنان از يک هر برابر در. ده بيم را نزديکت خويشاوندان»

/  عراءش.« ) کن توکّل مهربان پيروزمند برخداى و. بيزارم شما ازکارهاى من: بگو ورزيدند عصيان تو بر اگر

 ( 811 ـ 811

 ضرتح آن به( السالم عليه)اميرالمؤمنين جز کسى خويشاوندان، از علنى دعوت قدمِ نخستين در متأسفانه

 نب جعفر: از عبارتند شدند مسلمان دعوت هاى سال نخستين رد که کسانى از برخى. نداد نشان خوش روى

 .ابوبکر و مسعود بن عبداهلل مظعون، بن عثمان ارقم، بن زيد ياسر، بن عمار غفارى، ابوذر طالب، ابى

 دينى تربيت در قرآن نقش

 محتواى همانا خداوند آيات. بود قرآنى آيات مردم، هدايت در( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول ابزار ترين مهم

 آيات. ودب شده برانگيخته آنها، ترويج براى( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول که بود عقايدى و اسالمى دعوت

 گزينش اب همراه و اديبانه بسيار قرآن آيات شکلى، نظر از. بود زيبايى اوج در محتوا، و شکل لحاظ به قرآنى،
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 خوش شعر و اديبانه نثر به فراوانى عالقه ها عرب. بود راتعبا و کلمات نوازترين گوش و تعبيرها زيباترين

 ىسو به را او و آورده وجد به را عربى هر قرآنى، عبارات و کلمات اى، زمينه و فضا چنين در ;داشتند آهنگ

 :نويسد مى قرآن نظماهنگ باره در انديشمندى. کشاند مى خود

 لهفاص يک در الفاظ همسازى نيز و کلمه يک در وفحر هماهنگى و ويژه مندى نظام نتيجه در نوايى چنين»

 .«دارد توأمان را شعر خصوصيات هم و نثر ويژگى هم قرآن جهت، اين از و آمده، پديد

 :گويد مى ديگرى استاد

 دىبن آذين و حروف ترتيب اين با الفاظى گوهرهاى چنين کم، هاى مخرج اين از که بيند مى آدمى وقتى»

 ىديگر نوازد، مى نقاره يک گويا حروف، اين در. انتها بى وجدى و برد مى حساب ىب التذاذى آمده، بيرون

 اهر ششمين و لغزاند مى را نَفَس پنجمين برآورنده، بانگ چهارمين و است نجواگر سومين اندازد، مى طنين

 ههقهق نه ،همساز و گوناگون اى مجموعه ;يابيد مى خود دسترس در را آهنگ زيبايى شما و بندد مى را نَفَس

 .«آواها و حروف در تنافرى نه غلظت، نه و سستى نه درا، ياوه وارونه

 را جذبه و ويژگى باالترين و بهترين بودند، جمالت گونه اين شنيدن مشتاق که هايى عرب براى زيبايى اين

 تعبار صرف قرآنى آيات اما. بردند مى لذت آن دلنشين نواى از و آمده گرد آيات شنيدن براى آنان. داشت

 تارساخ اين قالب در را خود توحيدى دعوت قرآن، بلکه نداشت، شاعرانه محتواى و نبوده لفّاظى و پردازى

 به و داد مى بيم جهنّم از را آنان ساخت، مى آشنا توحيدى معارف با را مردمان. کرد مى عرضه زيبا ادبى

 هب کافران تا شد سبب نکته همين. کرد مى ذنفو مردم جان عمق تا قرآنى آيات. کرد مى اميدوار خدا رحمت

 :کنند توصيه يکديگر

 ( 81/  فصلت.« ) شويد پيروز شايد بياميزيد، آن به بيهوده سخن و مدهيد گوش قرآن اين به»

 ر،براب در و. خواند مى برايش را قرآن آيات و شتافت مى سويش به حضرت آن شد، مى مکه وارد کسى هر

. دادند ىم بيم قرآن آيات شنيدن و( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول به شدن نزديک از را مکه مسافران مشرکان،

 .نبود مسافران اين بر قرآن شگرف نفوذ و تأثير از آنها ترس جز چيزى آن دليل

 توايىمح و ظاهرى هاى جذبه بر افزون. بود اسالم پيشرفت ابزارهاى ترين مهم از قرآن بيانى اعجاز روى هر به

 بدان هآنچ دنبال به» تا خواست مى مردم از. داشت انديشيدن و تفکر به جدى هاى توصيه قرآنى، آيات قرآن،

 و داد مى فرمان قبايل بزرگان و پدران از پيروى عدم به را جاهلى دوره مردمان خداوند. «نروند ندارند علم

 .بگذارند کنار را جاهلى هاى سنّت تا خواست مى آنها از
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 و افکار ينا نشر. کرد مى تبيين را توحيدى بينش درستى و پرداخته آلود شرک عقايد انکار به قرآنى آيات

 خداوند. ساخت هموار اسالم نشر بر را راه و کرد سست را آنان دينى باورهاى مشرک، مردم ميان ها انديشه

 که ريابندد درستى به و کنند تأمل رسولش باره در نگرفته، قرار اشراف غوغاى تأثير تحت تا خواست مردم از

 (11/  سبأ. )است آنان دهنده بيم و خدا رسول او

 يشترينب اسالم، نشر کار در قرآنى آيات از( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول گيرى بهره گفت، بايد ترديد بى

 شناآ قرآن نواى با وقتى نيز يثرب مردمان. است داشته مکه در اسالمى دعوت ساله سيزده دوره در را تأثير

 متن رينت مهم عنوان به قرآن. «شد فتح باقرآن مدينه: »شده گفته دليل همين به. پذيرفتند را اسالم شدند،

 پايه نآ هاى آموزه و گذاشته اسالمى فرهنگ به جاهلى فرهنگ تحوّل در را تأثير بيشترين مسلمانان، مقدسِ

 .ريخت پى را اسالمى تمدّن فکرى هاى

 قريش آزار

 آزار رکانمش شرک، و پرستى بت با( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر آشکار برخورد و دعوت دنش آشکار از پس

 بن ةاُمَيّ ابولهب، ابوجهل، مشرکان ميان از اسالم دشمنان بدترين. کردند آغاز مسلمانان به نسبت را خويش

 .بودند ابوسفيان و خَلَف

 قبيله بر جز آنها از کدام هيچ و داشتند قبيلگى ندگىز ها، عرب حال اين با. يافت ادامه شدّت با مشرکان آزار

 اين از. تندداش تسلّط خود طايفه و عشيره بر تنها قبيله، يک هاى خاندان رؤساى حتى. نداشتند تسلطى خود

 اما .دهد آزار گرويد مى اسالم به که را هرکس و داشته نظارت مکه اطراف قبايل بر توانست نمى قريش رو

. هدد قرار شکنجه و آزار تحت اند، پذيرفته را اسالم که را خود عشيره از کسانى تا کوشيد مى خاندانى هر

 و ردگانب ويژه به آنها. بشوند خود افراد آوردن اسالم از مانع تا گذاشتند آن بر قرار قريش هاى خاندان بيشتر

 ىم حبس را برخى. دادند مى آزار ـ گرويدند مى اسالم به که بودند کسانى  بيشترين ـ که را خود جوانان

 .کردند مى شکنجه مکه داغ هاى سنگ روى خواباندن و شالق با را برخى و کردند

( وآله ليهع اهلل صلى)پيامبر رسالت نخستين هاى سال در را اسالم هاشم بنى از بسيارى که  اين با برابر، در

 عليه اهلل صلى)رپيامب عموى ابولهب تنها. شدندن( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر شکنجه و آزار به حاضر نپذيرفتند،

 از وجود تمام با ابوطالب اما. دهند آزار را حضرت ممکن صورت هر به تا کوشيدند همسرش و( وآله

 .کرد مى حمايت(وآله عليه اهلل صلى)پيامبر
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 دبخواهن وى از تا رفتند ابوطالب نزد کرده اجتماع همگى ديدند، مى ناگوار خود براى را اوضاع که قريش

 تا خواست( آلهو عليه اهلل صلى)پيامبر از ظاهر در ابوطالب. بگيرد را( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر فعاليت جلوى

 به ابوطالب قريش، رفتن از پس. کرد مخالفت قريش خواست با حضرت آن اما کند، توجه آنها خواسته به

 تدس تا داد نخواهم اجازه هستم من تا ;ده انجام ىتوان مى که کارى هر: گفت( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر

 شعر و سحر ن،جنو به( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر کردن متهم و استهزاء و تمسخر با قريش. برسد تو به قريش

( وآله عليه هللا صلى)پيامبر اصحاب از بسيارى. ببرند ميان از را ايشان اجتماعى منزلت تا کوشيدند مى گويى

 رسايىف طاقت فشار مشرکان، آزار و شکنجه زير نداشتند مکه در خاندانى يا و نکرده حمايتشان آنها خاندان که

 يننخست اينان. شدند شهيد سُميّه و ياسر هاى نام به عمّار مادر و پدر ها، شکنجه اين پى در. کردند تحمل را

 .بودند اسالم شهداى

 حبشه به هجرت

 و وسعت مشرکان هاى شکنجه بعثت پنجم سال در اسالم، وتدع شدن آشکار از سال دو گذشت از پس

 فتارگر خود عشيره و قبيله در کدام هر يافته، گسترش مسلمانان شمار که بود حالى در اين. يافت شدّت

 هجرت .بود هجرت انديشيد، آنان نجات براى( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر که حلى راه. بودند اسالم مخالفان

 کم تدس و صالح و سالم محيطى به فاسد، محيطى و شرايط از را خود آن کمک به انسان هک است اى وسيله

 ار آنان حکايت قرآن و کردند عمل کهف اصحاب که چنان آن ;کند حفظ را خود دين بتواند تا برد مى آزاد

 مى فتنه ،دهد مى دست از را خود ايمان و دين شرايط آن در انسان که را شرايطى خداوند. است گفته باز

 سابح به انسان ايمان براى فتنه نوعى همسر، و مال مانند زندگى هاى وابستگى دليل، همين به درست. نامد

 .آيد مى

. شوند حبشه راهى شده، خارج مکه از پنهانى مسلمانان تا داد فرمان( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر منظور بدين

 زا بيش به آنان شمار که طورى به ;شدند ديار آن راهى ديگر تعدادى مرور به آن از پس و نفر چهارده ابتدا

 .بود(وآله يهعل اهلل صلى)پيامبر عموزاده طالب ابى بن جعفر با حبشه در آنان سرپرستى. رسيد نفر صد يک

 ىمسيح يک حبشه، حاکم نجاشى. شدند مى ناميده نجاشى که بود شاهانى سلطه تحت حبشه زمان آن در

( وآله ليهع اهلل صلى)پيامبر لذا و نبود ظلم اهل فرمود،(وآله عليه اهلل صلى)پيامبر که چنان آن او. بود معتقد

 .فرستاد او ديار به را مسلمانان
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 منظور مينه به بازگرداند، را مسلمانان تا زد توطئه به دست ديد، مى رفته باد بر را خويش حيثيت که قريش

 جعفر اشىنج. رفتند نجاشى نزد هدايايى با ربيعه ابى بن عبداهلل و عاص بن عمرو هاى نام به قريش از نفر دو

 :داد پاسخ چنين جعفر. کرد پرسش جديد دين باره در او از و خواست را

 نمى رحم صله شديم، مى زشت کارهاى مرتکب خورديم، مى مردار بوديم، پرست بت و جاهل مردمى ما»

 ادامه چنان هم وضعيت اين. کردند مى پايمال را ضعيفان حق قدرتمندان و شناختيم، نمى همسايه حق کرديم،

 مى را وا پاکى و امانت صداقت، خانواده، که پيامبرى برانگيخت، ما ميان از پيامبرى خداوند که  اين تا داشت

 خون ريختن از کنيم، رها را پرستى بت خواست ما از و فراخواند يگانه خداى پرستش به را ما او. شناختيم

 يکتا اىخد خواست ما از او. نخوريم را يتيمان مال و کنيم ترک را ناپسند و زشت کارهاى پرهيزيم،ب يکديگر

 .«بپردازيم زکات و بگيريم روزه بپرستيم، را

 کرد الوتت بود مريم پاکى و(السالم عليه)عيسى حضرت تأييد در که را مريم سوره از آياتى آن، از پس جعفر

 شد سبب ،(السالم عليه)جعفر عاقالنه اقدام اين. گريستند آيات آن شنيدن زا کشيشان و نجاشى که طورى به

 امنيت اب حبشه در را مسلمانان رانده خويش دربار از را قريش گران توطئه بود، معتقدى مسيحى که نجاشى تا

 .دارد  نگاه کامل

 عليه اهلل لىص)پيامبر با آنها. کنند زندگى ديار آن در آرامش با بتوانند مسلمانان تا شد سبب حبشه به هجرت

 هب تدريج به مهاجران از شمارى. گرفتند مى فرا را حضرت آن بر شده نازل آيات و بودند ارتباط در( وآله

 صلى)پيامبر .بازگشتند مدينه به بعد، سال پانزده يعنى هجرت، هفتم سال در آنها مانده باقى اما ;بازگشتند مکه

 رد مسلمانان براى جدى خطرى بود ممکن زيرا بود، نداده را آنان به بازگشت ازهاج زمان آن تا(وآله عليه اهلل

 درتق با اما. دارند نگاه را اسالم توانستند مى حبشه مسلمانان کم دست صورت، آن در. آيد وجود به مدينه

 تا تاسخو نجاشى از(وآله عليه اهلل صلى)پيامبر هجرى، هفتم سال در( مدينه) يثرب در مسلمانان يافتن

 .بفرستد العرب جزيرة به را مهاجران

 روبرو مردم و( لهوآ عليه اهلل صلى)پيامبر استقبال با بازگشتند، مدينه به خيبر فتح با همزمان که مهاجران اين

 .شدند

 1 فصل

 مشرکان با رو در رو اسالم

 دين تبليغ و پيامبر
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 ات خواستند مى مردم از( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول و قرآن. بود استدالل و عقل پايه بر اسالمى دعوت

 اساس، اين بر. بپذيرند کند مى تأييد برهان و عقل که را آنچه و کنند تأمل خود هاى انديشه و افکار باره در

 :فرمايد مى رسولش به خداوند. پرداخت خود رسالت تبليغ به( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر

 او سوى به خدا فرمان به را مردم و. باشى دهنده بيم و دهنده مژده و شاهد تا فرستاديم را تو ما! پيامبر اى»

 ( 11 ـ 19/  احزاب.« )باشى تابناک چراغى و بخوانى

 نهاآ بهترين انتخاب و گوناگون اقوال شنيدن به را مردم ـ است مکى هاى سوره از که ـ زمر سوره در خداوند

 :خواند فرا

 يشانندا. کنند مى پيروى آن بهترين از و دهند مى گوش سخن به که سانىک آن ;ده بشارت مرا بندگان پس»

 (11/  زمر.« )خردمندانند اينان و کرده هدايتشان خدا که کسانى

 شتگ مى آمدند مى مکه به ها بت و کعبه زيارت براى که هايى کاروان ميان( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول

 اعراب که( رجب و محرّم حجّه، ذى قعده، ذى) حرام هاى ماه طى در .کرد مى دعوت اسالم به را کاروانيان و

 زمان، دراين. يافت مى حضور مکه در انبوهى جمعيت آمدند، مى مکه به تجارت و زيارت براى سو هر از

 دشمنى مرغ به او. کرد مى دعوت اسالم به را آنان و رفت مى قبايل افراد ميان به( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر

 و خواند مى آنان بر را الهى آيات گرفت، مى تماس مسافران با ابولهب، عمويش ويژه به قريش، رافاش

 را ثقيف لهقبي مردمان تا رفت طايف به بار يک حضرت، آن. کرد مى تبيين برايشان را اسالم توحيدى معارف

 هايتن در ها فعاليت قبيل اين. دش روبرو آنان  مخالفت با اما خواند، فرا اسالم به بودند، مقيم جا آن در که

 .شد مکه از خارج به اسالم گسترش سبب

 ايام رد شده آشنا(وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول با طريق همين از يثرب، مسلمانان نخستين که ديد خواهيم

 .کردند بيعت حضرت آن با حج

 دين اى مرحله تبليغ و پيامبر

 تربيت. دکر عملى فرمان يک با و يکباره بتوان که نبود امرى مردم دينى تربيت و توحيدى معارف به دعوت

 کردن جايگزين راه در هم و شرک آثار بردن بين از جهت در هم ;بود اى مرحله و تدريجى امرى دينى،

 و فاهيمم بيان در( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول که بود سياستى اى، مرحله تبليغ به اقدام. جديد مفاهيم

 ،نخست قدم در زيرا. کرد آغاز اعتقادى مسايل از را خود مفاهيم آموزش اسالم. گرفت کار به اسالمى معارف
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 محور رب اعتقادى مسايل. کرد آن جايگزين را توحيد بتوان تا برد بين از را آلود شرک باورهاى بايست مى

 .بود معاد و نبوّت توحيد،

 دوران رد نماز تنها اسالمى احکام ميان از. داشت رقرا بعد مرحله در دينى، دستورات و تکاليف تبيين نوبت

 کاماستح و گناه برابر در انسان از پاسدارى در آن محورى نقش دليل به اين و شده واجب مسلمانان بر مکه

 افزون ا،ه سوره اين در. است آمده فکرى و اعتقادى مسائل بيشتر مکى، هاى سوره در. بود خدا و انسان پيوند

 دينى نصايح و الهى اديان و اسالم بينشى و فکرى نکات بر مشتمل که پيامبران هاى داستان ادى،اعتق کليات بر

 .است شده مطرح است، تاريخى هاى عبرت و

 با هک اسالم اخالقى دستورات از بخشى اما نشد، واجب نخست مرحله در شرعى احکام گرچه: است گفتنى

 رهيزپ به را مردم اسالم. شد توصيه مسلمانان به مکه همان در است، سازگار طبيعى طور به ها انسان فطرت

 انسان همه که بود کارهايى زشت، کارهاى از مقصود. خواند فرا گناه از دورى و زشت کارهاى يا فواحش از

 .بودند هماهنگ آنها نادرستى بر ها

 الم نخوردن ;عدالت ايترع ;يکديگر کشتن از نهى: اند شده توصيه کارها قبيل اين به مردم مکى، آياتِ در

 کلى اصول و اخالقى هاى ارزش به مردم فراخوانى(  191 ـ 191/  انعام. ) خدا با پيمان و عهد رعايت و يتيم

 آنان و بتاباند مستضعفان دل در را نيک اى آينده به اميد نور توانست مى جاهلى، فاسد جامعه آن در انسانى

 .کند هدايت اسالم سوى به را

 مستضعفان کننده منحرف کمشر اشراف

 تنخس: بودند گروه دو برخاستند، مخالفت به آن با کرده دورى اسالم به گروش از که مکه شهر ساکنان

 هب آنان از قرآن و بودند دار عهده اجتماعى و سياسى فکرى، امور در را مکه جامعه فکرى رهبرى که کسانى

 ممرد توده دوم. داشتند مردم ميان اى مالحظه قابل نفوذ و بوده قريش اشراف اينان. کند مى ياد مَالَ عنوان

 گروه، ناي. کردند مى پيروى نخست گروه از نبوده گيرى تصميم حدّ در فکرى، و اقتصادى نظر از که بودند

 قريش به وابسته که شد مى کنيزکانى و بردگان و مکه، در قريش همپيمانان قريش، قبيله معمولى افراد شامل

 شبين در دوم گروه. نامد مى مستضعفان را دوم گروه و مستکبران را نخست گروه قرآن، در وندخدا. بودند

 روز در انمستضعف. اند شده آنها فتنه گرفتار و شده منحرف نخست گروه دست به که هستند کسانى قرآنى،

 :کنند مى سرزنش چنين را مستکبران اند، جهنم در که حالى در قيامت،
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 آن از سپ آيا: دهند مى پاسخ مستضعفان به مستکبران]  وقت آن در. [ بوديم آورده ايمان ما نبوديد، شما اگر»

: ويندگ مستضعفان و بوديد گناهکار خود شما نه، بازداشتيم؟ را شما ما فراخواندند، هدايت راه به را شما که

/  سبأ) .«شويم کافر يکتا اىخد به که داديد مى دستور ما به که گاه آن ;کرديد مى حيلت روز و شب شما نه،

 (18 ـ 10

 اين قرآن، نگاه از گرچه ;بودند عرب هاى توده گمراهى عامل قريش سران و پرست بت اشراف ترتيب بدين

 هتوجي اين برابر در قرآن از ديگرى جاى در خداوند. شود نمى مستضعفان از مسؤوليت سلب سبب امر

 :فرمايد مى کنند مى مطرح اشراف، لطهس تحت محيط در را خود استضعاف که مستضعفان

 ( 53/نساء) «کنيد؟ هجرت آن در تا نداشت وسعت قدر آن خداوند زمين آيا»

 اسالم با پرست بت اشراف ستيز

 توان مى هک است آمده اسالم با قريش اشراف ستيز و مخالفت علل باره در تاريخى اخبار نيز و قرآن در نکاتى

 .کرد ياد آنها از «فکرى عوامل» و «اجتماعى عوامل» بخش دو در

 اجتماعى عوامل:  الف

 ناشى ربيشت بدان، مشرکان بندى پاى نداشت، استداللى چهارچوب گونه هيچ شرک، فکرى نظام که جا آن از

 جتماعىا عوامل از بايد کنيم، ياد فکرى عوامل از که آن از پيش دليل، همين به. بود روانى و اجتماعى مسايل از

 .کرد ياد توان مى نکته چند از زمينه اين در. مبگويي سخن

 !پرست بت اشراف انحصار در حق ـ 1

 طبيعى گونه به که است آن ها خصلت اين از يکى. دارد را خود خاص هاى ويژگى و ها خصلت اشرافيت

 انديگر از را خود اشراف،. محرومند آن از ديگران و اوست ويژه تنها که شناسد مى را حقوقى خويش براى

 آنان ى،شرايط چنين در. شمرند مى پست يعنى ،«وضيع» اند،«شريف» که خود برابر در را، آنها و دانسته برتر

 مىن قايل ارزشى ديگران فکر براى گرفته ها انديشه و افکار نادرستى و درستى مالک را خود فهم و درک

 ىم ديگران از روتر راست و تر محق را نخويشت بينند، مى باالتر ديگران از را خود آنان که جا آن از. شوند

 .پندارند

 و ادىاقتص ويژه موقعيت و اى قبيله تعصّبات آلود، شرک هاى انديشه محصول که مکه در موجود اشرافيت

 هک را آنچه و حق آنان باورهاى که بودند باور اين بر اشراف ;نبود برکنار قاعده اين از بود، مکه اجتماعى
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 اين .دارترند حق خودشان تصور به و باالتر آنان که است همين نيز آن دليل. است قناح کرده عرضه اسالم

 :فرمايد مى مستکبران باره در خداوند. نامد مى استکبار را آن قرآن که است همان طلبى، برترى

 ( 19/  صافات.« ) کردند مى تکبّر نيست، خدايى يکتا، خداى جز شد مى گفته آنان به چون»

 اشراف لبىط برترى بود،( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول اصلى شعار که «االاهلل اله ال» جمله يدنشن بنابراين

 .کشاند مى اسالم با ستيز و کِبرْوَرزى به را آنان کرده تحريک را

 اشراف دنياپرستى ـ 8

. ديدند ىم قدرت و ثروت ديگر، سخن به و پرستى دنيا و طلبى فزون گرو در را خويش برترى قريش اشراف

 برابر، در .نداشتند کردار و اعمال محاسبه و آخرت به اعتقادى کمترين و يافته پرورش اى روحيه چنين با آنان

 :فرمود مردم به خداوند. خواند مى فرا مهم اصل اين به را مردمان و دانسته آخرت مقدمه را دنيا اسالم

 و اموال در جويى افزون و فروشى فخر و ايشآر و بيهودگى و است بازيچه جهانى اين زندگى که بدانيد»

 و ودش مى پژمرده سپس ;افکند شگفت به را کافران هايش روييدنى که است وقت به بارانى همانند. اوالد

 ( 80/  حديد.« ) است شده خاشاک و زرد که بينى

 :فرمايد مى همچنين و

 دارايى که پندارد مى داشت، نگه آن بحسا و آورد فراهم مالى که آن جويى، عيب کننده غيبت هر بر واى»

 ( 1 ـ 8/  همزه.« ) گرداند جاويدانش اش

 :فرمود خداوند لذا. نداشتند را هايى توصيه چنين تحمل اشراف

 ( 11/  شورى.« ) است دشوار مشرکان بر کنيد مى دعوت بدان آنچه تحمّل»

 اسالم جويى مساوات برابر در اشراف ـ 1

 فرزند و مال و دانست مى تقوا را فضيلت معيار که داد مى قرار دينى برابر در را آنها اشراف، طلبى برترى

 با بلکه ،دانست مى برابر قبيله عادى افراد با را اشراف تنها نه اسالم دين. دانست نمى برترى معيار را فراوان

 يروانپ از را خود تنها نه آنان. نبود تحمل قابل اشراف، براى دعوت اين. شمرد مى يکسان کنيزکان و بردگان

 مى رترب نيز( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر از را خود بلکه ديدند، مى باالتر( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول

 :محمد جاى به چرا که بود اين خدا به آنان شکوه و شکايت. شمردند
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 ( 11/  زخرف)  «است؟ نشده نازل]  طائف و مکه[  قريه دو آن بزرگمردان از مردى بر قرآن اين»

 :گفتند مى فرودست مسلمانان به اشاره با همچنين آنان،

/  نعاما)  «نيست؟ داناتر سپاسگزاران به خدا آيا داد؟ نعمت آنان به خدا که بودند اينان]  تنها[  ما ميان از آيا»

91 ) 

 روشن. نندک مى اعتراض نيز خدا بر که است رسيده پايه بدان تا آنان استکبارى روحيه که داد نشان شکوه اين

 واتق و ايمان تنها و داند مى برابر دنيايى ثروت و رنگ نژاد، از نظر صرف را، ها انسان همه خداوند که است

 .شناسد مى برترى مالک را

 شرک رهگذر از طلبى منفعت ـ 1

 نقاط و مکه فاشرا. داشت مالى و مادّى جنبه کهن، نظام و پرستى بت حفظ بر اشراف ويژه به مشرکان اصرار

 مى ميان از باورها اين اگر. کردند مى حفظ عرب بر را خويش سرورى پرستى، بت و شرک پرتو در ديگر،

 آن در. رفت مى ميان از جاهلى جامعه ثبات و امنيت شد، مى دگرگونى خوش دست جاهلى نظام و رفت

 نبود نروش و رفت مى دست زا ثروتشان گراييد، مى کسادى به کارشان قريش، پيشه تاجر اشرافِ صورت،

 آيا که نبود روشن صورت، آن در. گيرد مى شکل جديدى نظام کهن، نظام ريختن درهم از پس زمانى چه

 نه؟ يا داشت خواهند جايى جديد نظام در آنان

 نآ مگر ;داشت نخواهند جايگاهى جديد نظام در اشراف اصيل، اسالم تحقق صورت در که دانستند مى آنان

 ورتص به خود در را تحوّلى چنين توانايى اشراف آيا. کنند دگرگون ـ ظاهر به حتى ـ را خويش ماهيت که

 سالما کردند نمى تصور چون ;ديدند نمى کار اين بر هم لزومى و نداشتند شرايط آن در البته داشتند؟ عادى

 .بود اسالم با ستيز آن و بود آنان برابر در راه يک تنها بنابراين. شود پيروز

 اى طايفه هاى رقابت ـ 9

 طايفه هس ويژه به قريش مختلف طوايف. بود قريش طوايف درونى مناسبات به مربوط ديگر اجتماعى عامل

 رزندف جبين از نبوّت نور برخاستن. آمدند مى شمار به يکديگر رقيب مخزوم، بنى و اميه بنى هاشم، بنى

 :گفت مى خزومم بنى رئيس ابوجهل. بپردازند خويش رقيب با ستيز به تا داشت آن بر را ديگر طوايف عبداهلل،

 نيز ما ادند،د طعام مکه زايران به آنان. بوديم برابر البته و رقيب يکديگر با «شرف» در عبدمناف فرزندان و ما»

 مابر: گفتند هاشم بنى ناگاه. شديم برابر که  آن تا کرديم، چنين نيز ما کردند، بخشش و بذل آنان ;کرديم چنين
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 اوردهني ايمان او به هرگز که سوگند خدا به يافتيم؟ مى دست چيزى چنين به چگونه ما! شود مى نازل وحى

 .«کنيم نمى تصديقش

 همين. تاس واداشته اسالم با ستيز به را آنان هاشم بنى با ابوجهل رقابت که شود مى روشن ترتيب بدين

 لمانمس که  آن از پس حتى هاشم، بنى با طايفه اين پايدار رقابت. بود صادق هم اميّه خاندان باره در مسأله

 .است قريش درون در طوايف اين برانگيز ستيزه رقابتِ بر شاهدى شدند،

 اى قبيله تعصّب ـ 1

 و جدادا از پيروى و اى قبيله هاى سنت به بندى پاى اسالم، به گرويدن در مشرکان بازدارنده عوامل ديگر از

 ويشى،خ پيوندهاى حفظ قبيله، هويت حفظ و است «قبيله هويت» حفظ پى در اى لهقبي نظام. بود بزرگان

 اين از که چيزى هر و رسوم و آداب دين، فرهنگ،. است قبيله اجدادبزرگان خاطرات و اى قبيله هاى ارزش

 ننيچ ;اند شده نفى بزرگان و اجداد شود، گذاشته کنارى به اگر. شود پاسدارى بايد آيد، دست به طريق

 را مشرکان پيروى قرآن در خداوند. است قبيله هاى داشت دادن دست از معناى به و گذشته نفى برخوردى

 سوى، آن از که چنان[ 130/  بقره ;10/  ابراهيم ;30/  اعراف. ]داند مى گمراهيشان سبب اجدادشان، و آبا از

. ستا داده گمراهى نسبت آنان پدران به که کردند مى متهم را( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول پرستان، بت

 مانز به نياز و بود دشوار بسيار کهنه، اجتماعى سنّت يک از بازداشتنشان و مسأله اين از مردم کردن آگاه

 .داشت

 فکرى عوامل:  ب

 به که بود مطرح مسايلى شد، مى مکه بزرگان و اشراف آوردن اسالم از مانع که اجتماعى عوامل کنار در

 وششىپ عنوان به آنها از مشرکان که بود هايى بهانه نکات، اين از برخى. داشت پيوند فکر و ديشهان با نحوى

 ىم اشاره مورد دو به نيز جا اين در. کردند مى استفاده اسالم، ضد بر خود توزانه کينه هاى مخالفت براى

 :کنيم

 (وآله عليه اهلل صلى)محمد بودن انسان ـ 1

 از خدا هفرستاد چرا که بود اين آن، نپذيرفتن و اسالم با مخالفت در پرستان بت فکرى هاى بهانه از يکى

 نبايد تد،بفرس بشر سوى به اى فرستاده خداوند است قرار اگر که بودند باور اين بر آنان. است آدميان جنس

 به يگر،د نسخ به! کند برقرار تماس خداوند با تواند نمى بشر که دليل اين به شايد. باشد آدميان جنس از
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 را  هنکت اين بارها آنان. است فرستاده را او که باشد کسى جنس از بايست مى خداوند فرستاده آنان، ديده

 :فرمود خداوند که جايى تا کردند مى ابراز

 داخ آيا: گفتند مى که  اين مگر نداشت باز کردند مى هدايتشان که آنگاه آوردن، ايمان از را مردم چيز هيچ»

 ( 51/  اسراء)  «فرستد؟ مى رسالت به ار انسانى

 :بود اين از مشرکان شگفتى

 او با تا آيد نمى فرود او با اى فرشته چرا رود؟ مى راه بازارها در و خورد مى غذا که را پيامبر اين چيست»

 ( 1/ فرقان.« ) باشد دهنده بيم

 زايش بسب دانستند، مى خدا فرزند ار وى که( السالم عليه)مسيح باره در مسيحيان باور که رسد مى نظر به

 :گفتند مى پرستان بت. بود شده ها عرب ميان باورى چنين

 ( 80/  فرقان)  «بينيم؟ نمى را خود پروردگار چرا يا، شوند؟ نمى نازل ما بر فرشتگان چرا»

 :فرمود آن دنبال به دانسته استکباريشان روحيه از ناشى را آنان سخن اين خداوند

 .«بزرگ طغيانى ;کردند طغيان و شمردند بزرگ را خود هک راستى به»

 :فرمود ديگر جاى در و

.« آوردند نمى ايمان هم باز... گفتند مى سخن ايشان با مردگان و بوديم کرده نازل آنها بر را فرشتگان ما اگر و»

 ( 111/  انعام) 

 و کرده اراصر حضرت آن بودن ربش بر مکرر رسولش، به نسبت خداگرايانه تصور گونه هر نفى براى اسالم

 .است داده پرهيز دين در غلوّ از را مردم

 عقالنى تفکر جاى به حسّى تفکر ـ 8

 ارقخ کارهاى انجام خواستار بود،( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول معجزه برترين که قرآن وجود با مشرکان

 .کردند مى درخواست حضرت آن رسالت ىدرست بر دليلى عنوان به را اعمال اين انجام آنان. بودند العاده

 فکرت تا بود آن بر قرآن که حالى در دارد، آنها در گرايانه حس تفکر سيطره از نشان آنها درخواستى کارهاى

 تمدن لىاص پايه که تفکرى بود، عقالنى تفکر احياى پايه بر آن درک و قرآن اعجاز. کند تقويت را عقالنى
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 بلکه بود، «حسى» تنها نه مشرکان هاى درخواست. داد مى تشکيل بود «معقول» تمدنى که را اسالمى

 :گفتند مى مشرکان. بود نيز «سودجويانه»

 از شما :گفتند وستمکاران بخورد؟ آن از که نيست باغى را او چرا نشود؟ افکنده برايش گنجى آسمان از چرا»

 زانىار تو به آن از بهتر خواهد اگر که کسى آن است بزرگوار و بزرگ... کنيد مى پيروى اى شده جادو مردم

 ( 10 ،1/  فرقان.« ) آورد پديد قصرها برايت و باشد جارى نهرها آنها، در که هايى باغ ;دارد

 :گفتند مى نيز و

 گوران و خرما درختان از باشد باغى را تو يا ;سازى روان اى چشمه زمين از ما براى تا آوريم نمى ايمان تو به»

 افکنى، ما سر بر پاره پاره را آسمان]  عذاب وعده[  اى گفته که چنان يا گردانى جارى نهرها خاللش در که

 50 / اسراء!« ) روى باال آسمان به يا باشد، طال از اى خانه را تو يا ;آرى حاضر ما پيش را فرشتگان يا خدا يا

 ( 51 ـ

 :کند مى تکفاي تنهايى به قرآن رسالت، اثبات براى که بود آن خداوند پاسخ

 ياتآ که نيست اين جز: بگو شود؟ نمى نازل او بر]  معجزاتى[  آياتى پروردگارش جانب از چرا: گفتند و»

 کتاب تو بر که نيست بسنده را آنان آيا ;هستم آشکار اى دهنده بيم من که نيست اين جز و خداست نزد در

 ـ 90/  عنکبوت.« ) است اندرز و رحمت منانمؤ براى کتاب اين در. شود مى خوانده آنها بر و ايم فرستاده

91 ) 

 اسالم با اشراف مبارزه هاى راه

 ره به تا کوشيدند آنهاست، جاهلى کيان براى خطر ترين مهم اسالم دريافتند عرب مشرکان که زمانى از

 ،دندبو دارا را نقش ترين مهم جديد، دينى نهضت در که مهم عنصر سه با آنان. کنند مبارزه آن با صورت

 .بودند «مسلمانان» سوم و «قرآن» دوم ،(«وآله عليه اهلل صلى)پيامبر» آنها نخست: کردند برخورد

 (وآله عليه اهلل صلى)پيامبر با برخورد: الف

 وادار و «سازش» نوعى به حضرت آن کشاندن( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول برابر در پرستان بت اقدام اولين

 از آنان. بود «جويانه مسالمت» برخورد به شرک، ضد بر «تهاجم» از خود موضع تغيير به حضرت آن کردن

 خويش دعوت زا دست اى، قبيله و خانوادگى مالى، امتيازات گرفتن با تا خواستند( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر

 .بردارد
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 يک که نامع بدين .بود «عبادى سازش» نوعى سمت به( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر کشاندن آنها ديگر تالش

 اين رد در را «کافرون» سوره خداوند. را او واحد خداى آنان سال يک بپرستد، را آنها خدايان او سال

 :فرمود پيامبرش به خطاب خداوند قرآن از ديگر جاى در. کرد نازل درخواست

 نسبت ام به دروغ به ار آن جز ديگرى چيز تا سازند منحرف بوديم کرده وحى تو بر آنچه از را تو بود نزديک»

 ميل آنان به اندکى بود نزديک بوديم، داده ات پايدارى که بود آن نه واگر! کنند دوستى تو با گاه آن دهى،

 اسراء.« )يافتى نمى ياورى ما برابر در خود براى و کرديم مى عذاب آخرت در دوچندان را تو گاه آن کنى،

 ( 31 ـ 31

. زدند عمل شدت به دست پرستان بت کردند، رد را آنان سازشکارانه ىها درخواست رسول و خدا که زمانى

 آن ردنک متهم. بود( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول ساختن منزوى و کردن نشين خانه آنان سياست ترين مهم

 دمانمر پراکندن و حضرت آن شخصيت کردن اعتبار بى جهت در ديوانگى نسبت دادن و سحر به حضرت

 رسول نزديکان از برخى دست به نيز جسمى هاى اذيت و آزار. بود آنان هاى اقدام ديگر از او، اطراف از

 ادهس مردمان تا کوشيدند مى مشرکان اينها، بر افزون. شد مى انجام ابولهب همچون(وآله عليه اهلل صلى)خدا

 را ما پدران و افکنده اختالف ما ميان شخص اين: »گفتند مى مردم به آنان. برانگيزند حضرت آن عليه را دل

 .«داند مى گمراه

 قرآن با برخورد:  ب

 ميان از ار قرآن اعتبار تا  کوشيدند پرستان بت. داشت اسالم به مردم جذب در زيادى سهم قرآن که گفتيم

 هر دخداون و. «شاعر» را( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر و ناميدند «شعر» را قرآن خود هاى اتهام ضمن آنان. ببرند

 ( 15/   يس.) کرد تکذيب را نسبت دو

 هللا صلى)خدا رسول به را آنها «کتاب اهل» که است کهن اقوام هاى داستان قرآن که بود اين آنان ديگر اتهام

 نسبت اين خداوند. دانستند کاهنان دعاهاى همانند را قرآنى آيات همچنين آنان،. اند داده آموزش( وآله عليه

 رب افزون. بازدارند قرآنى آيات شنيدن از را مردم تا کوشيدند مى مشرکان(  18/  قهالحا.) کرد تکذيب هم را

 روتمندث مشرکان تالش. پرداختند مى قرآنى آيات استهزاى به مضحک، گونه سجع کلمات ساختن با اينها،

 .کرد روبرو کندى با شهر اين در را اسالم پيشرفت و شد مکه مستضعفان از شمارى فريب سبب قريش،
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 مسلمانان با برخورد:  ج

 ازداشتنب براى زيادى تالش آنان. بود اسالم به مکيان از شمارى آوردن روى پرست، بت مشرکان ديگر مشکل

 زا تا داشتند مى آن بر را خود طايفه مردمان طايفه، هر سرشناس افراد. کردند جديد دين به گروش از آنها

 در اندازه چه تا هقبيل سران اى، قبيله جامعه يک در که است طبيعى. دبگيرن فاصله(وآله عليه اهلل صلى)پيامبر

 آزارهاى اب گرويدند، مى اسالم به که سرپناه بى افراد و بردگان ميان از کسانى. دارند نفوذ خود قبيله افراد

 انمي را رعبوحشت جوّ مسلمانان، از چند تنى رساندن شهادت به با مشرکان. بودند روبرو سختى جسمى

 از و گرفته قرار فشار تحت آوردند، مى ايمان قبيله افراد از که کسانى. آوردند وجود به مکه مستضعفان

 :گفتند مى که کرده نقل مردم از برخى زبان از قرآن در خداوند. شدند مى محروم فراوانى امتيازهاى

 ( 93/  قصص.« ) اندازند بيرون سرزمينمان از را ما کنيم پيروى تو کيش از اگر»

 1 فصل

 مدينه به هجرت زمينه مکه، مشرکان فشار

 ابوطالب شعب در زندگى

 و ارهافش بر شد مصمم بود، مسلمانان شمار بيشتر هرچه گسترش شاهد که قريش بعثت، هفتم سال در

 .کردند امضا را قراردادى و آمدند گرد قريش سران از نفر ها ده جهت، همين به. بيفزايد خود هاى محدوديت

 و انوادگىخ رابطه نوع هيچ که اى گونه به کنند، قطع هاشم بنى با را خود پيوند همگى تا بستند پيمان نآنا

 .کشندب را( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر مشرکان تا دهند اجازه هاشم بنى که  آن مگر نباشد، آنان ميان تجارى

 را هاشم نىب بايست مى پيامبر، ضد بر مىاقدا هر در مکه پرستان بت که بود اساس اين بر اقدام اين فلسفه

 اين مضاىا. بکُشند را( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر آنان، رضايت بدون توانستند نمى زيرا. کردند مى راضى

 شده گفته .بردارند دست( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر حمايت از تا داد مى قرار فشار تحت را هاشم بنى قرارداد

 نخستين عدب سال چند(وآله عليه اهلل صلى)پيامبر که جايى ;بود مِنى انتهاى در عَقَبه، در دادقرار اين امضاى محل

 .داد انجام نقطه آن در انصار با را خود بيعت دومين و

 تن بايد رو ناي از. نشد مشرکان پليد خواست پذيرش به حاضر کرده ايستادگى پيمان اين برابر در هاشم بنى

 اشمه بنى زندگى محل که ابوطالب شِعْب در بايد هاشم بنى که شد آن نتيجه. ادد مى محدوديت نوعى به

 ينا در تنها. نشود خارج جا آن از و بماند بود،( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر خود تولد محل ضمن در و بوده

 .کنند دفاع( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر از توانستند مى که بود صورت
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 عثتب دهم تا هفتم سال از که سال سه اين در. کردند زندگى شعب در صبورى با را تمام سال سه هاشم بنى

 مهه ديگران، هاى اندوخته نيز و بود باقى خديجه دارايى از آنچه. بودند روبرو شمارى بى مشکالت با بود،

 وبرور نادارى و قرف با آنان. کرد نمى تأمين را آنان زندگى سنگين هزينه مقدار، اين حال اين با. رفت ميان از

 تا ادندد مى اجازه نه و داشتند هاشم بنى با فروشى و خريد نه قريش، پرستان بت. کردند مقاومت اما شدند،

 به مگر ;شدند نمى خارج شعب از حرام هاى ماه در جز نيز مسلمانان. ورزند مبادرت کار بدين اعراب ديگر

 .آمدند مى بازار به خود هاى ىنيازمند از برخى تهيه براى تنها که مخفيانه طور

 وسطت مشرکان، ميان شده بسته قرارداد که داد مژده پيامبرش به خداوند مشقت، و رنج سال سه تحمل از پس

 به قريش، از بسيارى. است نمانده باقى آن از چيزى ـ اللهم باسمک ـ خدا نام جز و شده خورده موريانه

 انمي از را قرارداد داشتند ميل و بودند ناراضى هاشم بنى محاصره از خيرخواهانه، گاه و خويشاوندانه داليل

 مشرکان، قتواف و قرارداد رفتن ميان از با نتيجه، در. گسست هم از قريش يکپارچگى و اتحاد رو، اين از. ببرند

 يگرىد تجربه ماجرا، اين در قريش سياست شکست. يافتند رهايى شعب در زندگى محدويت از هاشم بنى

 .بود کرده تعهد را آن پيروزى خداوند که بود اسالم برابر در قريش هاى اکامىن از

 قريش آزار تشديد

 وانستندت نمى آنان گرچه. کردند مى فراوانى تالش وى اصحاب و( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر آزار در مشرکان

. رساندند ىم آزار ايشان به ديگرى اىه شيوه به اما کنند، شکنجه و کرده زندانى را( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر

 .دداشتن را سهم بيشترين ها اذيت و آزار اين در همسرش با( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر عموى ابولهب

 سلمانانم همچنين آنان. گرفتند مى تمسخر و استهزا به را الهى آيات و( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر مشرکان،

 رفتار رآن،ق آيات خواندن با تا کوشيد مى(وآله عليه اهلل صلى)پيامبر. دندکر مى مسخره را تهيدست و فقير

 که چرا ندهند، دشنام ها بت به تا خواست مى خود اصحاب از وى. دهد معقول پاسخى را آميزشان جنون

 .دادند مى دشنام خداوند به نيز مشرکان

 قصه که گفت مى و خواند مى مردم بر مکه در را ايرانى کهن هاى قصه مشرکان، از يکى حارث بن نضر

. کند دور خداوند راه از را مردم بيهوده، سخنان با تا کوشيد مى او! است زيباتر قرآن هاى داستان از هايش

 .«نيست  پيشينيان هاى داستان جز چيزى قرآن: »گفت مى وى

 مى طرحم را مصالحه نديشها آمدند، مى ستوه به( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر ايستادگى از مشرکان که هرگاه

 فرمان به( وآله ليهع اهلل صلى)پيامبر اما. گردند(وآله عليه اهلل صلى)پيامبر پيشرفت مانع داشتند قصد آنها. کردند
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 بلهانها و نادرست باورهاى به تا بود اين مشرکان درخواست. نداد تن مشرکان با سازشى نوع هيچ به خداوند،

 .دنبو پذيرفتنى( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر سوى از اين و شود گذاشته احترام ها بت باره در آنان

 به(وآله عليه اهلل صلى)پيامبر وقتى. ريخت( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر روى و سر بر خاک ابلهى، نيز بار يک

 او هب(هوآل عليه اهلل صلى)پيامبر. شست را حضرت صورت گريه با( السالم عليها)فاطمه دخترش آمد، خانه

 که بود فاطمه حضرت مادرانه رفتار همين. کرد خواهد حراست پدرت از خداوند که فرمود و داد دلگرمى

 .ناميد ـ کند مى مادرى پدرش براى که دخترى ـ ابيها ام را او( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر

 ديوانه، ،گو دروغ را امبرپي آنان. کوشيدند سخت( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر روحى آزار در ويژه به مشرکان

 پاسخ ار ناروا هاى نسبت اين تمامى(وآله عليه اهلل صلى)پيامبر درايت و صالبت اما ;خواندند ساحر و شاعر

 .فرستاد مى فرو وى روح و دل بر را آرامش و تسکين نيز خداوند. گفت

 خديجه و ابوطالب وفات

 ت،بعث دهم سال رمضان ماه در که بود نگذشته دويتمح از هاشم بنى رهايى يافتن پايان از ماه دو از بيش

 را( آلهو عليه اهلل صلى)پيامبر حادثه دو اين. رفت دنيا از هم خديجه آن، از پس روز سه. کرد رحلت ابوطالب

 صلى)رپيامب سالگى هشت از وى. داشت سن سال هشتاد از بيش زمان آن در ابوطالب. فروبرد فراوانى اندوه در

 غازآ همان از او. بود کرده سرپرستى او از مهربان پدرى چونان و داشت عهده بر را وى کفالت(هوآل عليه اهلل

 عليه اهلل صلى)پيامبر واقعى حاميان از مشرکان، آزار شروع و(وآله عليه اهلل صلى)پيامبر دعوت شدن علنى

 صلى)خدا رسول به تا خواست ديگرش فرزند جعفر، از ،(السالم عليه)على امام آوردن اسالم از پس. بود( وآله

  يانم بتواند آسانى به تا آورد ايمان پنهانى در نيز خود گذشت، که گونه همان وى. آورد ايمان( وآله عليه اهلل

 صلى)امبرپي از او حمايت که مانده باقى وى از فراوانى اشعار. کند دفاع( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر از مشرکان

 رزندشف گاه و خودش گاه ابوطالب، شعب در. دهد مى  نشان اسالم به را اش شائبه بى اداعتق و( وآله عليه اهلل

 آن نجا ضد بر مشرکان مبادا تا کردند، مى حراست( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر از( السالم عليه)على امام

 .کنند توطئه حضرت

 صلى)پيامبر هاى تنهايى ياور او. کرد نفاقا اسالم راه در را خود دارايى تمام که بود وفادارى همسر نيز خديجه

 مى رارق قريش سفيهان حمله مورد منزل از خارج در( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر که زمانى. بود( وآله عليه اهلل

 اين رحلت مناسبت به بعثت، دهم سال. کرد مى آرام را او خانه در خديجه دلدارى و محبت و مهر گرفت،

 دو آن هب را( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر عالقه شدّت مسأله اين. شد ناميده الحزن عام يا اندوه سال بزرگوار دو

 .داد مى نشان يار
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 طائف به سفر

 شکارآ قريش ميان و مکه در کمتر شد مجبور( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر ابوطالب، حمايت دادن دست از با

 شهر ناي. برود طائف شهر به خود رسالت ابالغ راىب نيز و قريش از دورى براى تا گرفت تصميم او. شود

 لهقبي زندگى محل و بوده حجاز هواى و آب خوش مناطق از دارد، قرار مکه کيلومترى صد يک فاصله در که

 .است ثقيف

. اندم طائف در ماه يک اند گفته مورخان برخى آنچه اساس بر و روز ده مدت به( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر

 پى در را خود غالمان طائف مردم حتى. نپذيرفت را وى دعوت کسى اما گفت، سخن مردم تربيش با او

 .کنند بيرون شهر از کرده باران سنگ را وى تا فرستادند( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر

 نيز دادهايىقرار و بودند آنها نفوذ تحت شدت به قريش، و مکه با دينى و اقتصادى پيوند دليل به طائف مردم

 و شد تحف مکه که زمانى تا لذا و بودند مواجه مشکل اين با نيز ديگر قبايل از بسيارى. داشتند يکديگر با

 روزى دچن( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر. نداشتند آوردن ايمان جرأت قبايل، گونه اين خورد، شکست قريش

 .ندخوا فرا اسالم پذيرش به را وآنان رفته صَعْصَعه بنى قبيله نزد نيز

 مکه مسافران و( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر

 بت و کعبه زيارت براى ها عرب از زيادى شمار ساله هر داشت، عبادى و تجارى مرکزيت چون مکه شهر

 .آورد ىم وجود به اسالم تبليغ براى مناسبى فرصت وضعيت اين. شدند مى شهر اين راهى تجارت، نيز و ها

 هاى سال در زيرا ;گفت مى سخن مسافران اين با پراکنده طور به آغاز همان زا( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر

 مکه به مدآ و رفت حال اين با. بود مکه اهالى ساير و قريش هدايت صرف وى وقت بيشترين اسالم نخستين

 صاف ىندرو داراى که نشينانى باديه از بسيارى. بود برده العرب جزيرة نقاط دورترين به را اسالم ظهور خبر

 .پذيرفتند را اسالم شده مکه راهى اخبار همين شنيدن از پس بودند، پاک و

 شاناي. کرد آغاز را جديدى حرکت( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر مکه، در مسلمانان اقامت پايانى سال چند در

. بيابد بالعر زيرةج در اسالم نفوذ براى جديد راهى تا بود آن پى در بود، شده نااميد قريش ميان تبليغ از که

 مى خنس اسالم باره در آنان با و رفت مى مسافران ديگر و قبايل رؤساى نزد بود، برپا مکه بازار که روزهايى

 بار، يننخست براى مسافران برخى توسط اسالم پذيرش با و شد واقع مؤثر بسيار جديد حرکت اين. گفت

 صلى)پيامبر ليغىتب حرکت اين آثار تا کوشيدند مى نيز رکانمش مقابل، در. يافت راه ديگر نقاط و يثرب به اسالم

 تا ارندبگذ هايشان گوش در پنبه طواف، وقت تا خواستند مى مسافران از آنان. کنند خنثا را( وآله عليه اهلل
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 آيات واندنت کسى تا کردند مى برپا سروصدا نيز خود. نشنوند را( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر خواندن قرآن

 .بشنود را وندخدا

 عمرو بن فيلط. آمدند مى(وآله عليه اهلل صلى)پيامبر نزد و گرفته نشنيده را قريش نصيحت کسانى حال اين با

 اهلل ىصل)پيامبر سخن نادرستى و درستى تواند مى و دارد عقل خود که گفت قريش به او. بود جمله آن از

 سلمانم الهى، آيات شنيدن از پس آمد،( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر نزد که زمانى. دهد تشخيص را( وآله عليه

 .شد

 دمجد شکوفايى دوران ساکت، و خاموش اى دوره از بعد را مکه در حضور آخر سال سه بايد ترتيب بدين

 .بود( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر جديد شيوه رهاورد اين و بدانيم قبايل داخل به آن نفوذ و اسالم

 مکه دوره در دعوت نتايج

 مى،اسال دعوت راه سر بر عمده مانع. بپذيرند را اسالم آنان از شمارى تا شد سبب مکيان، دعوتِ سال سيزده

 سالما کردن محدود براى کوششى هر به و ايستادند اسالم برابر در سخت که کسانى ;بودند قريش اشراف

 درش سرعت به اسالم نداشت، جودو اشراف از اى طبقه چنين که  آن دليل به يثرب، در بعدها. زدند دست

 آيات در و يافته انعکاس قرآن در اسالمى دعوت با اشراف مخالفت. نشد برو رو اى عمده مانع با و کرد

 .است شده گفته سخن «مترفين» و «مأل» منفى نقش از زيادى

 و کرد متزلزل را شرک هاى پايه اما نشد، پيروز مکه در که آن رغم به و ها مخالفت اين همه وجود با اسالم

 به گرا حتى بودند، برو رو جديد دعوت با شام و صبح هر که مردمى. برد بين از را جاهلى جامعه دينى ثبات

 فکرى امنظ داراى هم پرستى بت. بمانند استوار آلودشان شرک باورهاى بر توانستند نمى گرويدند، نمى آن

 .بکند ادىزي مقاومت اسالم برابر در بتواند که نبود استوارى

 تا يزن اى قبيله نظام گرفت، قرار ترديد معرض در جاهلى ارزشى و فکرى نظام که  آن بر افزون دوره، اين در

 سو يک از اسالم، پذيرش با آنان. بودند اى قبيله از کدام هر مسلمانان. شد ريختگى درهم دچار اى اندازه

 خود سلمانم برادران با اسالم اساس بر اى تازه رتباطا ديگر سوى از و کردند، تضعيف را خود اى قبيله پيوند

 .آوردند وجود به

 نوانع به بايست مى که نيروهايى. پرداخت نيرو تربيت به( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول دوران، اين در

 .کنند کمک( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول به حکومت، و دولت ايجاد از پس و بمانند اسالم ذخيره
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 از اى اندازه تا را دشمن خود، آميز مسالمت سياست با سال، سيزده اين در( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول

 مودن سفارش خود ياران به و نکرد جويانه انتقام برخورد روى هيچ به حضرت آن. داشت باز خشن اقدامات

 برخى براى گرچه اقدام، ناي. ندهند بروز خود از تندى العمل عکس اما کنند، تحمل را ها دشوارى همه تا

 .داشت پربارى آثار بود، سخت مسلمانان

 تبليغ هب توانست(وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول و شد تشنج دچار کمتر مکه جوّ که بود آن آثار اين از يکى

 به و ردک مى تحريک پيش از بيش را قريش اشراف نظامى، شبه يا نظامى ناشيانه اقدام يک. بپردازد اسالم

 ادىزي شمار توانست مشکالت، رغم به( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول. داشت مى وا سرکوبگرانه اماتاقد

 کهم  فتح در هجرت، از پس سال هشت که بود کارى اين. شود پيروز مکه بر نتوانست اما کند، مسلمان را

 .داد رخ

 (وآله عليه اهلل صلى)پيامبر با يثرب مردم پيمان

 بعثت دهم الس در ساکنانش از نفر دو بار نخستين براى. بود شنيده را اسالم نداى بعثت، ابتداى از يثرب شهر

 از نفر شش( هوآل عليه اهلل صلى)پيامبر جديد تبليغى سياست پى در بعثت، يازدهم سال در. بودند آورده ايمان

 .بود يثرب در اسالم جدّى نفوذ اولين اين. شدند مسلمان يثرب اهالى

 يکديگر اب مصالحه پى در درگيرى، ها سال از پس آنان. بودند يثرب شهر اصلى ساکنان خزرج و اوس قبيله دو

 خبر ،اين از پيش شهر، اين ساکن يهوديان آنها، بر افزون. کرد مى تضمين را آنان ميان وحدت اسالم، و بودند

 او عوتد نبود، اسرائيل بنى نژاد از جديد پيامبر که بهانه اين به خود گرچه ;بودند داده را جديد پيامبر ظهور

 !نپذيرفتند را

 اهلل لىص)پيامبر با عَقَبه نام به محلى در آنان. آمدند مکه به يثرب مردم از نفر دوازده بعثت، دوازدهم سال در

 در نى،مِ سرزمين انتهاى در بيعت، اين محل. نامند مى اول عَقَبه پيمان را بيعت اين. کردند بيعت( وآله عليه

 عت،بي اين در آنان. است مسلمانان توجه مورد که قرنهاست و شده بنا جا آن در بيعت مسجد که است ىجاي

 عليه اهلل صلى)پيامبر بازگشتند، يثرب به که زمانى. کردند اعالم آن هاى فرمان و اسالم به را خويش وفادارى

 را الماس و بياموزد قرآن آنان به تا فرستاد همراهشان را عُمَير بن مُصعَب نام به خود داناى ياران از يکى( وآله

 .پذيرفتند را اسالم يثرب مردم از زيادى شمار فداکار، صحابى اين هاى کوشش اثر بر. دهد تعليم

. کردند بيعت( هوآل عليه اهلل صلى)پيامبر با و آمدند مکه به يثرب مردم از بيشترى شمار بعثت، سيزدهم سال در

 صلى)مبرپيا هجرت براى را خود آمادگى نوبت، اين در يثرب، مسلمانان. نامند مى دوم هعَقَب پيمان را بيعت اين
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 وى از خود عزيزان چون هجرت صورت در: »گفتند و کرده مطرح شهرشان به اصحابش و( وآله عليه اهلل

 کدام ره تا گزيدبر نقيب عنوان با را نفر دوازده آنان ميان از( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر.« کرد خواهند دفاع

 ىم صورت پنهانى و قريش چشم از دور ها بيعت و ها پيمان اين. بگيرند عهده بر را گروهى سرپرستى

 .گرفت

 دارالندوه توطئه

 سوى به را همک پنهانى و تدريج به ،(وآله عليه اهلل صلى)پيامبر دستور به مسلمانان دوم، عقبه بيعت از پس

 رتصو به مدينه زودى به که چرا ;کرد خطر احساس آنان، مهاجرت خبر شنيدن با قريش. کردند ترک مدينه

 .آمد درمى آنان برابر در مستحکمى پايگاه

 ىمحل دارالندوه،. بپردازند مشورت به باره اين در تا کردند اجتماع دارالندوه در قريش سران جهت همين به

 مهم مورا در قريش تا بود ساخته را آن( وآله عليه اهلل صلى()پيامبر اجداد از يکى) کالب بن قُصىّ که بود

 و تدانس مى خطر کانون را( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر شخص قريش،. بپردازند مشورت به جا آن در خود

 .بردارد راه سر از را او تا شد مصمم

 را سوم اهر نآنا. پيامبر کشتن و کردن تبعيد کردن، زندانى: داشتند رو پيش در را حل راه سه مشورت، از پس

 آن تا هک اصلى مشکل. بردارد ميان از اساسى طور به را خطر اين توانست نمى نخست راه دو زيرا. برگزيدند

. بود رتحض آن از هاشم بنى سرسختانه دفاع بود،( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر کشتن  در آنها اقدام مانع زمان

 هاشم نىب با را خود( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر قتل اب تک، صورت به تا نبودند مايل قريش  هاى خاندان

 .کنند درگير

 رفته( وآله ليهع اهلل صلى)پيامبر سر بر قريش، هاى خاندان تمامى از قريشيان، از جمعى گرفتند تصميم بار اين

 مى رمجبو هاشم بنى و گرفت نمى قرار هاشم بنى برابر در خاصى خاندان هيچ صورت اين در. بکشند را او

 ردندک جمع را قريش مختلف هاى عشيره جنگجويان از جمعى آنان. شود راضى خونبها به و بماند ساکت شد

 زمانى اما. بکشند را وى ريخته( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر بستر بر شبانه تا سپردند آنان دست به شمشيرهايى و

 را( السالم عليه)طالب ابى بن على عمويش، پسر(وآله عليه اهلل صلى)پيامبر جاى به رسيدند، بستر باالى بر که

 صلى)پيامبر کنند گمان که طورى به دارد، نگاه غفلت در را قريش تا بود کرده را ايثار اين مردانه او. ديدند

 .است آرميده خود بستر در( وآله عليه اهلل

  



1824 

 

 9 فصل

 مدينه به هجرت

 ودورى پرهيز يعنى شرک، از هجرت. است يدنگز دورى و گرفتن فاصله معناى به عرب لغت در «هَجْر»

 معناى به گناه از هجرت و آن از شدن دور و کردن ترک يعنى منطقه، و شهر يک از هجرت. شرک از کردن

 .قبيله و طايفه و خانواده ترک يعنى خويش، و قوم از هجرت. است گناه از پرهيز

 صلى)خدا رسول سوى از مکه ترک ساز تسرنوش و مهم رخداد به مربوط مسلمانان، ميان هجرت اصطالح

 صلى)امبرپي احاديث در کلمه همين حال، اين با. است يثرب سوى به رفتن و حضرت، آن ياران و( وآله عليه اهلل

 محرّمات و ها بدى ترک و پروردگار سوى به ديگران از هجرت ،«ها بدى از دورى» معناى به( وآله عليه اهلل

 .است رفته کار به الهى

 نآ گرچه. بودند رفته حبشه به مسلمانان از گروهى بعثت، نخست هاى سال در مدينه، به هجرت از شپ

 ياد هجرت عنوان به آن از( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول احاديثِ برخى در اما اند، نناميده هجرت را حادثه

: تيدداش هجرت دو شما» :فرمودند بودند، گشته باز مدينه به حبشه از که کسانى به حضرت آن. است شده

 .«مدينه به ديگرى و حبشه به يکى

 دين حفظ براى هجرت

 شهر نآ ساکنان بيشتر هجرت، آستانه در. بود شده آغاز هجرت از پيش سال سه اسالم با يثرب مردم آشنايى

. بود هشد همفرا شهر اين در اسالم پيشرفت براى مناسبى زمينه گفت، توان مى بنابراين. بودند شده مسلمان

 و ودهب روبرو قريش اشراف افزون روز فشار با بعثت، دوره پايانى هاى سال در مکه، شهر مسلمانان برابر، در

 ثربي مسلمانان دعوت. بودند شده فراوانى هاى محدوديت گرفتار يارانش و( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول

 براى را راه حضرت، آن از دفاع در آنان عهدت و شهر آن به آمدن براى( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول از

 .کرد هموار هجرت

 و دهش مسلمانان براى اى بسته محيط به تبديل مکه سو، يک از: داشت وجود هجرت اين براى ضرورت دو

 سوى از .بودند آزارها و فشارها انواع گرفتار نيز خود بلکه نداشتند، را اسالم گسترش توانايى تنها نه آنان

 آنان ودور مشتاق داشت، قرار مکه کيلومترى پنجاه و چهارصد فاصله در که يثرب نام با آزاد يطىمح ديگر،

 براى راه رتيبت بدين. کنند دفاع و حمايت(وآله عليه اهلل صلى)پيامبر از تا بوند کرده تعهد يثرب مؤمنان. بود

 .شد فراهم هجرت
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 رسول. ندداشت ديار آن با آشنايى مسلمانان که بود هم دليل بدين آن، در اسالم نفوذ بر افزون يثرب، انتخاب

 يىها خانه و برادران شما، براى خداوند: »فرمودند يثرب باره در يارانش به خطاب( وآله عليه اهلل صلى)خدا

 .«باشيد داشته امنيت آن در که داده قرار

 (وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول هجرت

 هب حضرت آن دستور به کند، هجرت( وآله عليه اهلل صلى)خدا لرسو که آن از پيش مسلمانان از گروهى

 آن گرفت، (وآله عليه اهلل صلى)پيامبر کشتن به تصميم و کرد خطر احساس قريش که زمانى. رفتند مدينه

 بود دليل آن هب( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول قتل به تصميم. کرد ترک يثرب سوى به را مکه شبانه حضرت

 بار اين ،دبگيرن را آن جلوى توانستند مى آنان و بود محصور مکه در اسالم تاکنون اگر ريافتند،د مشرکان که

 از پس دکىان مسلمانان، بنابراين. هستند آنان به پيوستن حال در نيز مکه مسلمانان و گرويده اسالم به شهرى

 راىب قدم، اولين در يثرب انانمسلم. کنند تصرّف را مکه توانمند نظامى نيروى يک با توانست خواهند آن،

 .کردند فراهم را هايى مزاحمت گذشت، مى يثرب نزديکى از اش بازرگانى راه که قريش

. ببرد ينب از را او گيرد، قرار وفادارش ياران ميان نهضت رهبرى که آن از قبل گرفت تصميم قريش بنابراين،

 از و آمد بيرون بود قريش محاصره در که اى خانه از خداوند، لطف به( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول اما،

 عليه اهلل صلى)خدا رسول بستر در خوابيدن در( السالم عليه)على امام ايثار و فداکارى. شد خارج مکه

 اخشمب پريده، قفس از مرغ دريافتند مشرکان که زمانى. داشت نگاه خانه پيرامون دم سپيده تا را دشمن(وآله

 بى نانآ اقدام. پرداختند جستجو به برزن و کوى هر در( وآله عليه اهلل صلى)خدا ولرس يافتن براى نفرت و

 مکه نوبج سوى به بلکه بود، يثرب راه که شمال سوى به نه( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول زيرا ماند، نتيجه

 ىجستجو در نقريشيا. گرديد پنهان ثور غار در پيوست، وى به راه در که ابوبکر همراه به و کرد حرکت

 ايشانپ صداى( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول که اندازه آن آمدند، غار نزديکى تا(وآله عليه اهلل صلى)پيامبر

 :فرمايد مى باره اين در خداوند. بازگشتند خداوند لطف به اما. شنيد را

 ( 15/  هتوب.« ) کرد اش يارى خدا کردند، بيرونش کافران که گاه آن نکنيد، ياريش شما اگر»

. برد مى آب و غذا وى براى(السالم عليه)على امام بود، غار در حضرت آن که مدتى در مورخان، روايت به

 وىجستج شدت از و شده دور دسترش از( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول شد مطمئن قريش که بعد اندکى

 .افتاد راه به يثرب سمت به حضرت آن کاست، خود
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 يثرب و قُبا در( وآله عليه اهلل صلى) خدا رسول

 اين در ودندب کرده هجرت که مسلمانانى بيشتر آن، از پيش. قراردارد يثرب مرکز کيلومترى شش فاصله در قبا

 رسول هجرت خبر که آنان. بودند گزيده سکونت ناحيه آن مسلمان تازه افراد خانه در آمده فرود محل

 هب حضرت آن که زمانى. بودند حضرت آن ورود انتظار در روز هر بودند، شنيده را( وآله عليه اهلل صلى)خدا

 آن ورود وقت در مردم شعار. کردند استقبال ايشان از آمده قبا به يثرب مردم از نفر پانصد شد، وارد قبا

 ;کردند استقبال( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول از بودند مسلّح که حالى در مدينه مردم. بود اکبر اهلل حضرت

 شخويشان از برخى تا ماند، قبا در روزى چند حضرت آن. دهند نشان پيامبر جان حفظ در را خويش تعهد تا

 که ربيث سوى به آن از پس. پيوستند او به( السالم عليها)فاطمه دخترش و( السالم عليه)على امام جمله از

 .افتاد راه به بود، يهودى قبايل از شمارى و خزرج و اوس قبيله دو مختلف طوايفِ استقرار مرکز

 نماز ارب نخستين براى شود، مى شناخته جمعه مسجد نام به اکنون که مکانى در يثرب، مرکز به رفتن راه در

 .رفتند يثرب به آن از پس. کردند اقامه را جمعه

 يثرب جغرافيايى موقعيت

 طرف سه زا شده، ناميده مدينه( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر مهاجرت از پس و يثرب اسالم از پيش که اى منطقه

 هک ها سنگالخ اين. است شده ياد «حَرّه» عنوان به آنها از که داشت قرار سختى سياه هاى سنگالخ حصار در

 مانع ،بود گرفته دربر را جنوب حدى تا و مدينه غرب و شرق بهويژه و پوشانده را زمين سطح از کيلومترها

. داشت وجود حرکت امکان زحمت به ها قسمت برخى در تنها و ودب لشکرها و ها کاروان مرور و عبور از

 وىس از جز يثرب ترتيب بدين. بود سنگالخ بدون و هموار زمين احد، کوه کنار در مدينه، شمالى مرز تنها

 .داشت قرار طبيعى قلعه يک درون در شمال

 به اختصاص ناحيه هر. دکردن مى زندگى خزرج و اوس مختلف طوايف ها، سنگالخ اين ميانى محدوده در

 صلى)خدا رسول تا داشتند را آن انتظار طايفه هر مسلمانان. داشت يهوديان يا و خزرج و اوس طوايف از يکى

  آن راىب حضرت آن. باشند داشته را حضرت آن ميزبانى افتخار تا آيد، فرود آنان طايفه ميان( وآله عليه اهلل

 هک بود خواهد جايى همان او فرود محل: »کرد اعالم ندهد، ترجيح ديگر طايفه بر را اى طايفه دليل بى که

 وب،اي ابو. آمد فرود بود انصارى ابوايوب خانه نزديکى در که محلى در نهايت در شتر.« بزند زانو شترش

 ولرس اختيار در را يکى داشت، اتاق دو تنها که حالى در و برد اش خانه به را حضرت آن اثاثيه و اسباب

 ىکوچک خانه مسجد، کنار در که  آن تا بود او خانه در ماه هفت حضرت آن. گذاشت(وآله عليه اهلل ىصل)خدا

 .کرد بنا خود براى ناميدند مى حُجْره را آن که
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( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر و اسالم به عالقه شدت از يثرب مردمان نبوّت، نور ورود افتخار به ترتيب بدين

 .ناميدند مدينه اختصار به و الرسول مدينة را آن هکرد عوض را شهرشان نام

 مهاجران از انصار استقبال

 آنان. کرد مى طلب مدينه در را اى ويژه امکانات مدينه، به نقاط ديگر و مکه از مسلمانان هجرت گيرى اوج

 آنان با را خود رايىدا و کرده استقبال آنان از گرمى با مدينه، مسلمان تازه ساکنان. داشتند غذا و مسکن به نياز

 صلى)پيامبر خود و مهاجر مسلمانان نيازهاى ساير و غذا ها ماه تا انصار يعنى مدينه مسلمانان. کردند تقسيم

 :خواند ايثار را آنان عمل اين خداوند. کردند مى تأمين را( وآله عليه اهلل

 شان سوى به که را آنهايى اند، آورده ايمان و اند بوده خود ديار در مهاجران آمدن از پيش که کسانى و

 و کنند نمى حسد احساس دل در شود، داده مهاجران به آنچه باره در و دارند مى دوست کردند مهاجرت

 مانده امان در خويش بخل از که آنان و. باشند نيازمند خود هرچند دهند، مى ترجيح خويش بر را ديگران

 ( 5/  حشر.) رستگارانند باشند،

( لهوآ عليه اهلل صلى)خدا رسول. افتاد مسلمانان دست به يهود از غنايمى که شد نازل رايطىش در آيه اين

 شما هاى خانه در مهاجران و کنيم مى قسمت همه ميان را غنايم خواهيد مى اگر: »فرمودند انصار به خطاب

 مهاجران ميان را آن: »تندگف انصار.« آيند در شما هاى خانه از و دهيم مهاجران به فقط خواهيد اگر و. بمانند

 .«بمانند نيز ما هاى خانه در و کنيد قسمت

 المىاس القابى اى، قبيله عناوين جاى به ترتيب بدين و داده گروه دو اين به خداوند را مهاجر و انصار لقب

 نصف بود، گزيده سُکنا شان خانه در که مهاجرى با را خويش اموال انصار، از بسيارى. شد نهاده مؤمنان بر

 .کردند مى رقابت يکديگر با هايشان خانه به جديد مهاجران بردن براى حتى و کردند

 بيش مهاجران شمار که زمانى. بود مسلمانان ميان برادرى روح رواج و دوستى اوج هجرت، نخست هاى سال

 نانآ. ندشد مى شناخته صُفّه اهل نام به که شدند داده جاى مسجد گوشه در کسانى يافت، گسترش حد از

 ات بودند، نشسته مسجد( ايوان) صُفّه روى و آمده مدينه به کرده رها را خود اموال و خانه که بودند کسانى

 در نم نبود هجرت اگر: »فرمود انصار عنوان افتخار باره در( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول. باشند جهاد آماده

 .«بودم مى انصار شمار
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 همگانى هجرت

 ساسا بر را خويش مناسبات کرده اجتماع جا آن در بتوانند مسلمانان که نبود مرکزى جرت،ه از پيش تا

 ساکنان .بود شده تبديل مرکزى چنين به مدينه اکنون. سازند استوار بود، کرده مطرح جديد دين که اصولى

 رسول. شد همفرا مؤمنين جامعه ايجاد براى محيط و گرويدند اسالم به همگى درصد سه يا دو جز مدينه،

 را يشخو قبيله و ديار و شهر تا خواست مسلمانان همه از قرآنى، آيات از پيروى به( وآله عليه اهلل صلى)خدا

 رپيچىس حق کس هيچ که بود موقت اما همگانى شرعى تکليف يک اين. کنند مهاجرت مدينه به گفته ترک

 مسلمانان باره در خداوند. باشد گرفته اجازه( لهوآ عليه اهلل صلى)خدا رسول از که  آن مگر نداشت، را آن از

 :فرمود غيرمهاجر

 وستاند آنان ميان از شما پس. شويد آنان با برابر و آييد در کفر به آنان همچون نيز شما تا دارند دوست آنان»

 هر و يابيددر را آنان]  کافران ساير همانند[  نکردند چنين اگر کنند، هجرت خدا راه در که  آن مگر برنگيريد

 ( 15/  نساء.« )بکُشيد يافتيد کجا

 دارد دست در آنچه کرد، مى زندگى کجا هر در که شد مى گفته کسى به تنها حقيقى مؤمن آيه، اين پايه بر

 :فرمايد مى قرآن در ديگرى جاى در خداوند. کند هجرت مدينه به و بگذارد زمين بر

 داده پناه آنان به که آنان و کردند خدا راه در جانشان و مال اب جهاد و کردند وهجرت آوردند ايمان که آنان»

 جرته تاوقتى نکردند، هجرت اما آوردند ايمان که کسانى اما. ديگرند برخى اولياى برخى کردند، حمايتشان و

 ( 38/  انفال.« )بود نخواهند شما اولياى روى هيچ به نکنند،

 احکام سايه در و کرده زندگى دينى محيطى در افراد اين تا دبو آن همگانى شرعىِ تکليف اين داليل از يکى

 کنند مى زندگى آن در کافران که اى جامعه در مؤمن يک که است روشن. شوند تربيت اسالم مقدس شرع

 ليلد همين به. ماند مى محروم دينى امنيت داشتن از و باشد داشته کافى اطمينان خود دين بر تواند نمى

 :فرمايد مى خداوند

 مينز روى مستضعفان ما: گفتند آنان بوديد؟ کجا شمادر شد سؤال بودند کرده ظلم خود حق در که آنان از»

 (51 ـ 53/  نساء.« )کنيد هجرت آن در تا نبود وسيع خدا سرزمين آيا: شده داده پاسخ آنان به. بوديم

 روشن .بود موجود داراالسالم تنها و اسالم فرد به منحصر پايگاه عنوان به مدينه امنيت حفظ تر مهم مسأله

 سلمانانم بنابراين. کنند نمى رها را مدينه خود، همپيمانان با و نشست نخواهند آرام مکه پرستان بت که بود

 براى شتال دفاع، مسأله بر افزون. کنند بسيج را خود نيروى تمام و شوند آماده االسالم دار از دفاع براى بايد



1829 

 

 کليفت يک عنوان به هجرت که بود دليل همين به. داشت انسانى نيروى و امکانات به نياز اسالم، گسترش

 .آمد در سياسى و شرعى

 سه اين. است آورده يکديگر با را «جهاد» و «هجرت» ،«ايمان» مفهوم سه قرآن از زيادى آيات در خداوند

 قوى ايمانى بايد آنان. ادد مى تشکيل مدينه اسالمى جامعه در را مؤمن يک شخصيت اصلى عنصر سه مفهوم،

 .پرداختند مى جهاد به آن توسعه و اسالم از دفاع براى آن از پس کردند، مى هجرت گاه آن داشتند، مى

 برداشته حکم اين آن از پس. داشت ادامه مکه فتح سال يعنى هجرى، هشتم سال تا مدينه به هجرت لزوم

 در سالما آغوش به ديگر نقاط از بسيارى و مکه بلکه بود،ن مدينه به منحصر داراالسالم وقت، آن در زيرا شد،

 يمتقس در اسالم، سياسى فرهنگ در. بود دارالکفر جا همه مدينه، از غير آن از پيش که حالى در بودند، آمده

 مينىسرز يعنى ;است دارالحرب سوم عنوان دارالکفر، و داراالسالم مفهوم دو از جداى انسانى، جغرافياى بندى

 با مساوى دارالکفر هجرت، نخست ساله هشت دوره در. است جنگ حال در مسلمانان با که رالکفردا از

 تربيش خندق، جنگ در که چنان ;بودند اسالم ضد بر جنگ آماده کفار تمامى که معنا بدين ;بود دارالحرب

 .داشتند مشارکت اسالم عليه جنگ در پرست بت احزاب

 اسالم تاريخ مبدأ هجرت

 ات شد سبب بعثت، آغاز از سال سيزده گذشت از پس مدينه، در اسالمى واحده امّت ايجاد در تهجر اهميت

 رب که واحدى تاريخى مبدأ داشتن از اعراب آن، از پيش تا. کنند معين اسالمى تاريخ مبدأ عنوان به را آن

 که چندى از هر انآن. بودند محروم کنند، مشخص متوالى هاى سال طى را حوادث تاريخى جايگاه آن اساس

 دادرخ که  آن از پس و استفاده تاريخى مبدأ عنوان به سال، چند براى را آن گرفت، مى صورت مهمى رخداد

 ىم محاسبه جديد رخداد اساس بر را تاريخ و کردند مى رها را پيشين مبدأ گرفت، مى صورت ديگرى مهم

 پاهس که سالى ;بود تاريخى مبدأ يک خداست، رسول تولد سال همان که الفيل عام نمونه عنوان به. کردند

 .شد الهى غضب گرفتار و کرد حمله مکه به ابرهه

 عبارت هب و وحدت و يکپارچگى به و يافته نجات پراکندگى از کردند، هجرت مدينه به مسلمانان که زمانى از

 تالش و کرده غازآ امت يک عنوان به را خود تاريخى حرکت پس، آن از. يافتند دست واحده امّت ديگر

 ماه اساس بر را مهم رخدادهاى هجرت، نخست سال ده طى در. کردند دنبال تاريخ بستر در را خود جدى

 سال محاسبه مبدأ را هجرت غيررسمى، صورت به و کردند مى محاسبه بود گذشته هجرت از که هايى

 اما ;کردند پيشنهاد را خدا رسول اتوف يا بعثت تولد، صحابه، از کسانى. دادند مى قرار دوره اين رخدادهاى

 .پذيرفت را آن دوم خليفه و کردند مطرح را هجرت( السالم عليه)على امام
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 از برخى امروزه متأسفانه اما ;کردند مى استفاده هجرى تاريخ از خود، تاريخى هاى دوره همه در مسلمانان

 يراثم به کردن پشت امر اين. کنند ىم استفاده مسيحى تاريخ از هجرى تاريخ جاى به اسالمى، کشورهاى

 .آيد مى شمار به فرهنگى ضد اقدامى اسالم دنياى براى و بوده اسالمى و دينى

 1 فصل

 دولت تشکيل و امّت گيرى شکل

 مؤمنان جامعه

 مردم پس، آن از. داشت همراه به را خاصى هاى ضرورت مدينه، در( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول استقرار

 «نوين زندگى» آنها اساس بر تا بودند،(وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول هاى فرمان و قرآنى آيات نزول انتظار در

 را ديگرى هاى ارزش و کرده شروع را اى تازه زندگى مدينه که بود روشن همگان براى. کنند آغاز را خود

 اسالمى حيات» اين هب دادن شکل. است داده قرار خويش جديد زندگى مبناى بود، جاهليت در آنچه جز

 براى هک نامى. نبود( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول صالحيت در جز آنها انجام که بود اقداماتى نيازمند «جديد

 اين به خطاب قرآن، در آمنوا الذين ايها يا هاى خطاب ;بود مؤمنان جامعه بود شده انتخاب جديد تشکّل

 دهش تعبير نيز واحده امّت به نوين جامعه از مؤمنين اصطالح بر افزون قرآن، در. است ايمانى نوين جامعه

 دادن سامان و رس براى. بود گرفته شکل نسب مبناى بر که بود اى قبيله ساختارهاى برابر در تعبير اين. است

 .شود انجام اقداماتى بود الزم جامعه، اين به

 مسجد تأسيس

 در. يابند مى حضور جا آن در عبادت براى نانمؤم که مقدسى مکان ;خداست برابر در سجده محل مسجد

 .است شده گفته سخن نيز االقصى مسجد از که چنان ;شده ياد الحرام مسجد از مدنى و مکى آيات

 نماز و عبادت به جا همان در بودند مجاز تنها که داشتند مقدسى هاى مکان نصارا و يهود اسالم، از پيش

 زمين هر در که داد اسالمى امّت به را امتياز اين خداوند اما ;برگزيد عبادت براى را مسجد اسالم. بپردازند

 صلى)خدا رسول آمدن با. است مسجد مسلمان يک براى زمين جاى همه واقع، در. کند اقامه را نمازش پاک

 جد،مس .کردند بنا بود، مدينه جنوب در که قبا محله در را مسجد نخستين مسلمانان مدينه، به( وآله عليه اهلل

 مفهوم عبادت، مفهوم کنار در. است مسلمانان جماعت حضور براى مکانى است، نماز محل که آن بر افزون

 ورحض از حکايت که سياسى و دينى است مفهومى «جماعت. »شود مى مطرح «مسجد» با ارتباط در «جماعت»

 .دارد يکپارچه صورت به مسلمانان جامعه
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 مقايسه در خداوند. گرديد برقرار آن در جماعت نماز و شد تهساخ که است مسجدى نخستين قبا، مسجد

 :فرمود ضرار مسجد قبا، مسجد ميان

  اقب مسجد[  شده بنيان پرهيزگارى بر نخست روز از که مسجدى ;مگذار نماز]  ضرار[  مسجد آن در هرگز»

 ( 101/  توبه.« ) کنى نماز جا آن در که است تر شايسته]

 در ناحيه، آن مسلمانان. خواند جمعه نماز يثرب، به آمدن راهِ در( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول که گذشت

 .يافت شهرت جمعه مسجد به که ساختند مسجدى( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر نمازگزاردن محل

 آن آمدن از پيش. پرداخت مسجد بناى به نخست روزهاى همان در آمد، مدينه به حضرت آن که زمانى

 ار شده ياد زمين حضرت آن. گزاردند مى نماز انصارى ابوايوب خانه حوالى در زمينى در انانمسلم حضرت،

 .برگزيد مسجد ساختن براى محلى عنوان به

 دنبال هب. کرد خريدارى آنان سرپرست از را آن( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول که بود يتيم دو آنِ از زمين اين

 و کرده برپا خرما درخت از هايى ستون گاه آن ;کشيدند آن پيرامون ارىديو فراوان تالش با مسلمانان آن،

 مشارکت مسجد ساختن در هم( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول. پوشاندند خرما درخت هاى شاخه با را سقف

 .داشت فعال

 بازساى ارهبا و بارها تاريخ گذر در که مسجدى شد، ساخته(« وآله عليه اهلل صلى)النبى مسجد» ترتيب بدين

 محراب و منبر قبر،. هست و بوده مسلمانان همه براى اسالم صدر تاريخ خاطرات بهترين آور ياد و شده

 از کرد، ىم تکيه آن بر( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول که هايى ستون همچنين و(وآله عليه اهلل صلى)پيامبر

 و( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول که اتىحجر از برخى آن بر افزون. است دوران همان مانده برجاى آثار

 عليها)زهرا حضرت خانه حاضر، حال در. است بوده مسجد اطراف در زيستند، مى آنها در وى ياران ديگر

 .داد قرار ضلعى پنج يک در است،( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر مدفن که اى خانه کنار در( السالم

 طوايف ميان به چندى از هر داشت، را آن امامت خود که مسجدى بر افزون( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول

 محل در ناحيه، آن مردم آن، از پس. گزارد مى نماز مشخص محلى در مردم درخواست به و رفت مى اطراف

 براى که يافت توان مى مسجد چندين مدينه، شهر کنار و گوشه در اکنون. کردند مى بنا مسجدى مذکور

 اين از اسالمى تمدن در مسجد نقش. است گزارده نماز جا آن در( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول بار نخستين

 .است بوده سياسى مواردى در و فکرى و دينى تربيت در مسجد نقس ترين مهم. شد آغاز زمان
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 با اسالمى بناى يک عنوان به هم ;است داشته اسالمى معمارى در ها دوره تمام در هم مهمى نقش مسجد

 اهلل صلى)خدا رسول زمان در. اسالمى شهرهاى ساختار به دهى شکل در آن نقش هم و مختلف ىها طرح

 در جد،مس از گيرى بهره نوع اين. بود هم دارالحکومه عبارتى به بلکه عبادت محل تنها نه مسجد ،(وآله عليه

 افت،ي بيشترى امانس حکومتى امور که بعدها. بود نگرفته شکل اسالمى دولت ارکان هنوز که بود دورانى

 .شد متمرکز درسى و فکرى تربيت و عبادت زمينه در مسجد اصلى نقش

 اخوت پيوند و پيمان

 هب مسلمانان ميان برادرى پيوند برقرارى ،(وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول نخست هاى اقدام از ديگر يکى

 سال در آن به اقدام زمان. شناسند مى برادرى پيمان يعنى «مؤاخاة عقد» را پيوند اين. بود دونفره صورت

 به هم هجرت از پيش که اند نوشته برخى. داشت ادامه نيز آن از پس سال چند تا اما بود، هجرى نخست

 .است بوده مکه مسلمانان ميان برادرى عقد نوعى

 مى ربرقرا ارانص از ديگرى نفر و مهاجر از نفر يک يا و انصار از نفر دو يا مهاجر، دونفر ميان برادرى پيمان

. شدند مى تهشناخ يکديگر برادر عنوان به رسمى طور به بستند، مى برادرى پيمان يکديگر با که دونفرى. شد

 شوند رادرب يکديگر با کسانى يعنى ;شود گرفته نظر در مشترک روحيات آنها، انتخاب در تا شد مى کوشش

 .باشد فراهم آنان ميان سازگارى زمينه که

 سودمند اربسي بودند، شده جدا خود قبيله از که مهاجرانى براى که آن بر افزون برادرى، پيوند بستن به اقدام

 آن تا اعراب. داد مى رواج مسلمانان ميان طايفه، و نژاد و خون از نظر صرف را، جديدى اسالمى پيوند بود،

 رمزبو اخوت. کرد مطرح نيز را اسالمى برادرى اسالم اما ديدند، مى خانوادگى پيوند در تنها را برادرى زمان

 که آنچه اسالمى، امّت ميان. کرد مى تقويت مسلمانان ميان را برادرى جمعى روحيه اما بود، دونفر ميان گرچه

 مفهوم همين در هست، و بوده اسالمى عالم غرب شرق در مسلمانان ميان همدردى احساس نمايش هميشه

 .شود مى گر جلوه اسالمى اخوّت

 لهمسأ بعدها اما. بردند مى ارث يکديگر از برادر دو که بود قدرتمند و قوى چنان آن برادرى يمانپ آغاز، در

 درى،برا پيمان طرح با اسالم. يافت استقرار خانوادگى و خويشى رابطه يعنى «االرحام ذوى» محدوده در ارث

 عموم ميان اسالمى اى ابطهر ايجاد صدد در آن، از فراتر بلکه نداشت، را خانواده مبانى زدن برهم قصد

 ىبرادر مسلمانان جمع در بودند، محروم خانواده داشتن از مهاجران که آغاز در بهتر، عبارت به. بود مسلمانان

 د،شدن مسلمان ها خانواده نوع که بعدها. برد مى ارث او از ديگرى يکى، درگذشت صورت در که يافتند مى

 .کرد برادر يکديگر با را مسلمانان عموم خداوند و شد استوار خويشى رابطه اساس بر ارث
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 مدينه قبايل سياسى ـ دينى پيمان

 در. کردند هجرت مدينه به مسلمانان از زيادى هاى گروه شد، واجب مسلمانى هر بر هجرت که آن از پس

 اوسيان و خزرجيان عرب عمده قبيله دو. بود يهود و عرب مختلف قبايل شامل مدينه جمعيت زمان، اين

 زندگى ککوچ طوايف شمارى و قريظه بنى و قينقاع بنى و نضير بنى معروف طايفه سه در يهوديان و بودند

 سنّت اساس بر قبايل اسالم، از پس. بودند آمده شهر بدين قبايل ساير افراد از شمارى آن، بر عالوه. کردند مى

 .کردند فصل و حل را خويش هاى درگيرى اى، قبيله هاى

 اصول اب را قبايل ميان موجود برخوردهاى و مشکالت بايست مى بود، آورده دست به قدرتى الماس که اکنون

 رسول رهبرى به اى، قبيله و گروهى هاى خواست از فراتر دولتى جديد، نظام در. کند حل خود خاص

 بر هک اصولى ;باشد نظامنامه بدون توانست نمى جديد، نظام طبعاً ;بود شده ايجاد( وآله عليه اهلل صلى)خدا

 يزن يهوديانى آن، بر افزون. باشد شده تبيين آن در مسلمانان عمومى حقوق و شده حل ها درگيرى آنها پايه

 ارند،برخورد آن از آنان که حقوقى. کرد مى روشن آنان با را خود تکليف بايد جديد دولت که بودند مدينه در

 نوعى به نيازى واقع در. شد مى تبيين بايست مى شتند،دا شده شناخته حقوق قبال در که تعهداتى عالوه به

 حقوق زا جديد نظام در که دريابند قبايل تا بود الزم اينها، بر افزون. بود محسوس آنها با نامه پيمان و معاهده

 تبايس مى قبايل. باشند مى رسول و خدا حقوق، اين تشخيص مرجع و قانون مجرى و برخوردارند مساوى

 :فرمود خداوند باره اين در. کنند پرهيز طلبى برترى و جويى سلطه از داده مرکزى حکومت به تن

 در چون و بريد فرمان خويش االمر اولى از و رسول از و کنيد اطاعت خدا از ايد، آورده ايمان که کسانى اى»

 استشم خير اين، در. کنيد رجوع پيامبر و خدا به داريد، ايمان قيامت روز و خدا به اگر کرديد، اختالف امرى

 ( 95/  نساء.« ) دارد بهتر سرانجامى و

 :فرمود باز و

 اختيارى کارشان آن در را آنها کردند، حکمى کارى در پيامبرش و خدا چون که نرسد را مؤمنى زن و مرد هيچ»

 ( 11/  احزاب.« )است افتاده گمراهى در سخت کند، نافرمانى پيامبرش و خدا از که هر ;باشد

 يگرد مسايل. بود شده تصريح نظامنامه در اصول، ساير بر حاکم و مهم اصول از يکى عنوان به اصل اين به

 لح را عربى قبايل زندگى جارى هاى اختالف بخش، اين. شد مى قضايى و ادارى امور به مربوط نظامنامه،

 :است آمده است، قبايل سياسى ـ دينى پيمان همان که نظامنامه آغاز در. کرد مى
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 از هک کسى هر و يثرب مردم و قريش از مسلمانان و مؤمنان ميان است( وآله عليه اهلل صلى)محمد کتاب ينا

 .هستند «واحده امت» همه آنان. کرد جهاد آن همراه به و شد ملحق آن به و کرد پيروى آنان

 داشته يانجر ديگر هيممفا  تمامى در که است اسالم دينى ـ سياسى مفاهيم ترين مبنايى از واحده امّت تعبير

 .کند مى معين را اسالمى سياست اساسى چهارچوب و

 :بود قرار بدين مزبور پيمان اصول از بخشى

 تپرداخ فديه مسلمانان، ميان قسط رعايت اساس بر دارد، ديگران دست در که اسيرى براى اى طايفه هر*

 .کرد خواهد

 يارى فديه يا ديه دادن در را او و کنند نمى رها ارد،د سنگينى بدهى که را بدهکارى خود ميان مسلمانان* 

 .کرد خواهند

 و لمظ پى در که کسى هر يا و کرده تجاوز آنان بر خودشان ميان از که کسى ضد بر پرهيزکاران و مؤمنان* 

 .اشدب آنان از يکى فرزند]  تجاوزگر[  اگر حتى ;بود خواهند متحد باشد، مؤمنان ميان فساد ايجاد و دشمنى

 نخواهد يارى مؤمنى ضد بر را کافرى هيچ و کشت نخواهد کافرى جهت به را ديگر مؤمن مؤمنى، هيچ* 

 که بود معنا بدان اين. )است اندازه يک به و يکسان همه براى]  اهلل ذمّة[  خداوند حرمت امان و عهد ;کرد

 .(شريکند يکسان طور به الهى امنيت در و برخوردارند مساوى حقوق از همه

 .شد نخواهد کمک او دشمنان به و شد خواهد حمايت او از شد مسلمان که يهودى هر* 

 که کسانى] تا[ کرد خواهند شرکت جنگ در ديگرى از پس يکى مسلمانان هاى گروه همه جنگ زمان در* 

 .باشند قبايل همه ميان از شود، مى ريخته خدا راه در خونشان

 .ردک نخواهند يارى را آنها مؤمنى، ضد بر و نداده پناه را قريش از ىجان و مال يثرب، مشرکان از کسى هيچ* 

 حمايت بايد مؤمنان همه. شود راضى مقتول ولىّ که  آن مگر ;شد خواهد قصاص بکشد، را مؤمنى کس هر* 

 .کنند قيام آن اقامه براى و بوده امر اين کننده

 دعتب و گر فتنه از که نيست روا آورد، ايمان متقيا و خدا به و کرد اقرار «صحيفه» اين به که مؤمنى هر* 

 .باد او بر ابد تا خدا غضب و لعنت کند، حمايت را فردى چنين کسى هر ;کند حمايت پيشه

 .کنند رجوع رسول و خدا به آن حل براى بايد کردند اختالف که چيزى هر در مؤمنان همه* 
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 اعالم اتنک آن با را خود موافقت يهوديان که آمده منامهنظا در نکته چند نيز يهودى قبايل با مناسبات باره در

 :کردند

 پرداخت را خود هزينه يهوديان هستند،]  مدينه به مهاجمان ضد بر[  جنگ، مشغول مسلمانان که زمانى تا* 

 .کرد خواهند

 و ارثالح بنى يهود نجار، بنى يهوديان طور همين ;هستند مسلمان «واحده امّت» جمع در عوف بنى يهود* 

 .داشت خواهند را خود دين نيز يهوديان و خود، دين بر مسلمانان واحده امّت اين در... . 

 را خويش خانواده و خود صورت آن در که نشوند ظلمى و خطا دچار که است کسانى ويژه قرارنامه اين* 

 .کرد خواهند نابود

 .شد نخواهد خارج قرارنامه اين از( وآله عليه اهلل صلى)محمد اذن به جز اى خانواده هيچ* 

 که کس هر با و. نيز مسلمانان و شد خواهند متقبل را خود هزينه يهود. است ناظر صحيفه اين بر خداوند* 

 واهدخ حاکم صلح و نصيحت ميانشان و ;کرد خواهند کمک يکديگر به برخيزد، جنگ به قرارنامه اين اهل با

 .است گناه از مانع نيکى و. بود

 .شد خواهد کمک مظلوم به ;شد نخواهد مؤاخذه او پيمان هم کسى، گناه با* 

 .بود خواهد «حرم» صحيفه اين اهل براى مدينه* 

 .کرد نخواهند تجارت کنند، يارى را آنان که کسانى و قريش با يهوديان* 

 ايمن ندبما آن در يا رود بيرون مدينه از کس هر. کرد نخواهد حمايت خطاکار و ظالم از قرارنامه اين* 

 پرهيزگارى و نيکوکار هر به دهنده پناه او رسول و خداوند. باشد خطاکار يا ظالم که  آن مگر بود، خواهد

 .هستند

 المىاس جامعه اساسى قانون حکم در که بود قبايل سياسى ـ دينى پيمان يا نظامنامه اصول از بخشى اينها

 .بود جاهلى هاى سنّت از رهيزپ جهت در و اسالمى روح يک آن بر حاکم روح. بود جديد

 رب توانمند و مرکزى دولت يک دادن شکل نظامنامه، اين در( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول هدف ترين مهم

 .است طوايف همه از حکومت و مردم جانبه دو برخوردهاى مبناى که بود قوانينى پايه
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 3 فصل

 بدر نبردِ

 اسالم در جهاد اهداف

 ندشمنا با حضرت آن هاى جنگ مدينه، دوران در( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر سيره مهم هاى بخش از يکى

 اسالم به زدن ضربه براى را فرصتى ترين کوچک و بود غارت شغلشان که بيابانگردى دشمنان ;است اسالم

 تمناسب ينهم به. دارد باز تهاجم انديشه از را آنها توانست مى مسلمانان نظامى قدرت تنها، و نداده دست از

 .است جنگ معناى به غزوه جمع که نامند مى مغازى را مدينه دوران تاريخ ،

 آن از قرآن در بارها و بارها خداوند که است اسالمى اصلى احکام از يکى جهاد گفت، بايد چيز هر از قبل

 بشرى جامعه ستنپيرا الهى، انبياى رسالت که جا آن از. است واداشته آن به عمل به را مسلمانان گفته سخن

 .است دانسته مشروع اصالح براى را چندى ابزارهاى از استفاده خداوند است، تباهى و فساد از

 الرُّشد يّنتب قد. است باطل و حق معيار دادن نشان و حق راه تبيين حق، سخن با مردم کردن آشنا راه، نخستين

 مدينه، رد آن از پس و مکه دوران تمام در( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر که است راهى حقايق، تبليغ راه. الغىّ من

 چنين هک است روشن. کرد باز مردم آگاهانه انتخاب براى را راه تفکر، نشر و استدالل ارائه با قرآن. کرد دنبال

 خنس شنيدن براى را الزم ظرفيت که است سودمند کسانى اصالح و هدايت براى تنها هدايت، براى ابزارى

 .کنند نمى مقاومت حق برابر در دنياطلبى و توزى کينه و جهالت و ظلم روى از و دارند حق

 اهلل صلى)پيامبر برخوردهاى. شود برداشته آگاهانه انتخابى براى مردم راه سر بر موجود موانع تا کوشيد اسالم

 فتح رد حضرت. آنهاست سوى از درست انتخاب براى آمادگى ايجاد نشانگر شده، اسير دشمنان با( وآله عليه

 زکات از ىبخش قرآن، دستور اساس بر. کرد برخورد مکه پرستان بت با ـ جويانه انتقام نه ـ باز رويى با مکه

 يعنى ;است کرده ياد قلوبهم مؤلفة تعبير با آنها از خداوند که گذاشت اسالم به مايل مشرکان اختيار در را

 .کرد اسالمشان جذب توان مى مال، دادن با که کسانى

 ىکسان. بپذيرند را حق سخن راحتى به که نبودند گونه آن مردم همه و هميشه که است روشن حال، اين با

 از شمارى آنان. کردند مى پافشارى خود فاسد راه بر و بودند فساد و عناد اهل قريش، اشراف چون نيز

 عليه اهلل صلى)پيامبر بر را نهاآ بلکه شدند، مى آنان آوردن ايمان مانع تنها نه و داده فريب را مستضعفان

 .است جنگ زبان آشنايند، آن با مردمان قبيل اين که زبانى. شوراندند مى(وآله
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. است دهکر الزام مردم بر کفر سران کردن نابود و فساد و فتنه بردن ميان از براى را جهاد فرمان متعال، خداوند

 :فرمود لذا

 (18/  توبه.« )نيستند پيمان و عهد لاه ايشان که کنيد قتال کفر پيشوايان با»

 به ستمگران چنگال در که است مستضعفانى نجات فرموده، بيان جهاد لزوم براى خداوند که ديگرى دليل

 :مودفر باره اين در. شوند مى منحرف آنها تبليغات وسيله به و گرفته قرار آنها ستم مورد درآمده، اسارت

 قريه اين از را ما! ما پروردگار اى: گويند مى که ناتوانى کودکان و انزن و مردان براى و خدا راه در چرا»

 (39/  نساء) «جنگيد؟ نمى ده، قرار مددکارى و يار خود جانب از و آر بيرون ستمکاران

 :است گران فتنه فتنه بردن ميان از جهاد، فرمان هاى هدف ديگر از

 تجاوز رداشتند،ب دست گرى فتنه از اگر ولى. شود خدا دين اتنه دين، و نباشد اى فتنه ديگر تا ;بجنگيد آنها با»

 (151/  بقره.« )نيست روا ستمگران بر جز

 :سازند مرعوب را خود و خدا دشمنان نظامى، برترى و قدرت حفظ با تا خواهد مى مسلمانان از خداوند

.« يدبترسان را خود دشمنان و داخ دشمنان تا کنيد، آماده سوارى اسبان و نيرو توانيد مى تا آنها برابر در و»

 (10/  انفال)

 انطلب جنگ براى اسالم و بود شده روزانه عادت تجاوز و جنگ اى، قبيله فرهنگ در که داشت توجه بايد

 جنگى داشت، اعتقاد «مقدس جهاد و جنگ» به قرآن. داشت مى نگاه قدرتمند و قوى را خود بايد آنچنانى،

 که نىمؤمنا و يافت خواهند دست طيبه حيات به ديگران اما شوند، کشته کسانى آن در است ممکن گرچه که

 .داشت خواهند روزى و رزق خداوند نزد اند، شده شهيد

 دفاع و جهاد

 :است شده شناخته جنگ نوع دو اسالم در

 ىم انجام کفّار هاى سرزمين در اسالم نفوذ و توسعه هدف به مسلمانان که بخش رهايى جنگ يعنى ;جهاد. 1

 .دهند

 .کنند مى حمله اسالمى هاى سرزمين به که مهاجمانى با جنگ يعنى ;دفاع. 8
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 رزشا از دفاع ;است دفاع نوعى جهاد، که يابيم درمى کنيم، توجه جنگ نوع دو اين به دقيق اى گونه به اگر

 در ال،ح اين اب. اند کرده فراموش را خدا و خود و شده مستکبران اسير که مستضعفانى از دفاع انسانى، هاى

 و زن و جوان و پير از اعم مسلمانى فرد هر بر دفاع. است شده شناخته دفاع با متفاوت جهاد فقهى، تعريف

 .است  واجب مردان بر تنها که جهاد برخالف است، واجب مرد

 تنخس هاى ماه در(وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول. است دفاع ديگر برخى و جهاد پيامبر هاى جنگ از برخى

 .بودند کرده ظلم مسلمانان به مکه در که بود ستمگرانى قدرت بردن ميان از انديشه در خويش حکومت

 :فرمود باره اين در خداوند

 و دهش داده]  جنگ[  رخصت اند گرفته قرار ستم مورد و اند آورده تاخت سرشان بر جنگ به که کسانى به»

 (15/  حج.« )تواناست گردانيدنشان پيروز بر خدا

 تمگرانس ضد بر جنگ در آنان که بود اى اجازه همين اساس بر مشرکان با مسلمانان نبرد نخستين بدر، جنگ

 ادگىايست مدينه به مکه مشرکان حمله برابر در مسلمانان اُحد، جنگ در. بودند آورده دست به خداوند سوى از

 هجرى هشتم سال در که مکه تحف. شد واقع عرب مشرکان تهاجم مورد مدينه نيز خندق جنگ در. کردند

 هاى اقدام زا بسيارى. بودند پذيرفته مسلمانان با صلح در که بود تعهداتى از قريش تخلف نتيجه شد، انجام

 که ودب حمله براى شدن آماده يا قبايل تهاجم خبر شنيدن پى در نيز( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول نظامى

 .بست مى نآنا بر را راه کرده پيشدستى حضرت آن

 پرستان بت با( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر هاى جنگ

 مکه که ودب قريش اختيار در هم جامعه آن دينى رهبرى. بود پرستى بت العرب جزيرة در رايج دين که گفتيم

 .داشت عرب قبايل ميان عميق نفوذى قريش. داشت تصرف در را خدا حرم و

 صلى)محمد خداوند، که زمانى. بود قريش طوايف از يکى هاشم، بنى طايفه از( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول

 براى و شدند تحريک حسادت و جهالت روى از قريش طوايف ديگر برانگيخت، رسالت به را( وآله عليه اهلل

 خود، نفوذ از گيرى بهره با قريش. پرداختند آن با جنگ به بلکه نپذيرفتند، را اسالم تنها نه خود، منافع حفظ

 ن،آ روشن نمونه. گرفت مى بهره اسالم ضد بر جنگ در آنها از و شده قبايل از بسيارى آوردن ايمان از نعما

 حضور سال سيزده طول در پرستان بت. کردند همراهى را قريش اعراب از مختلفى قبايل که بود احزاب جنگ

 .گرفتند ضرتح آن قتل به تصميم ايتنه در و بودند درگير اصحابش و او با درمکه،(وآله عليه اهلل صلى)پيامبر
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 روهىگ بار اين. گرفت خود به نظامى رويارويى شکل دشمنى اين مدينه، در اسالمى واحده امت تشکيل با

 لمانانمس را عمل ابتکار. بودند سوى آن در پرستان بت با پيمان هم عنوان به گروهى و سو اين در قبايل از

 به که ودب روشن. گذاشتند فشار تحت را مکه آرامى به قريش، تجارتى راه بستن با آنها. گرفتند دست در

 خستينن برپايى براى را راه قريش، تجارى کاروان به مسلمانان موفق نيمه حمله دو. گرفت مى در جنگ زودى

 .بود بدر نبرد جنگ، اين. کرد باز قريش با مسلمانان جنگ

 بدر نبرد

 ـ بدر منطقه در هجرى دوم سال رمضان هفدهم جمعه، روز در قريش، با مسلمانان جدى برخورد نخستين

 حادثه ;داد روى ـ سرخ درياى ساحل کيلومترى 19 و مکه کيلومترى 110 مدينه، کيلومترى 199 فاصله در

 مرد و زن همه که بزرگى بسيار سرمايه با قريش کاروان. است اسالم صدر تاريخ رويداد ترين بزرگ که اى

 ار آن خبر( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول کاروان، رفتن هنگام. بود شام عازم ودند،ب سهيم آن در قريش

 در خبر آورى جمع مأمور را کسانى حضرت آن. کند حمله آن به تا بود آن انتظار در بازگشت، در و داشت

 رستسرپ که ابوسفيان. کرد حرکت اعالم شنيد، را آن شدن نزديک خبر که زمانى و کرد کاروان مسير باره

 بسيج اروانک از حمايت براى را قريش تا فرستاد مکه به را شخصى تبوک از خبر، اين شنيدن با بود، کاروان

 .کند

 اندهىفرم. افتاد راه به کنان شادى و زنان کف امکانات، همه با جنگجو، پنجاه و نهصد قريب با قريش سپاه

 .داشت عهده بر ابوجهل را سپاه

 از رمضان دوازدهم روز کاروان، شدن نزديک خبر دريافت با( وآله عليه اهلل لىص)خدا رسول سوى آن از

 :فرمايد مى خدا. نشدند همراهى به حاضر مسلمانان از کسانى. کرد حرکت مدينه

 ناخشنود مؤمنان از گروهى که آن حال ;آورد بيرون حق به ات خانه از را تو پروردگارت، که بود چنان آن»

 بينند ىم گويى که دارند مى بر قدم چنان. کنند مى مجادله تو با شده، آشکار آنان بر قيقتح که آن با. بودند

 (9/  انفال.« )برند مى مرگ سوى به را آنها که

 به تا فرستاد قريش سپاه سراغ به را کسى آن از پس و داد نجات را کاروان بيراهه از ابوسفيان سوى اين در

. دندهن قرار يثرب اهل دست به شدن کشته معرض در را خود آنان و يافته نجات کاروان که دهد پيغام آنان

 ريشق سپاه و نشد بازگشت به حاضر ناميد، مى امّت فرعون را او( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول که ابوجهل

 .آمد بدر به اسالم سپاه با شدن برو رو براى
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 از يکباره ـ اسب دو تنها ـ داشتند همراه اندکى امکانات و شده عازم کاروان به حمله هدف با که مسلمانان

 يستندبا آمادگى صورت در تا خواست مردم از( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول. شدند آگاه قريش سپاه حضور

 .شد نبرد بر قرار و کردند حمايت اعالم انصار ويژه به ياران،. برگردند اال و

 نهاآ از اندکى فاصله در نيز دشمن زمان همين در درست. درسي بدر به رمضان هفدهم جمعه، شب اسالم سپاه

 تا 111 آنها که حالى در ;است نفر هزار حدود در دشمن نيروى که دريافتند مسلمانان. شد مستقر منطقه در

 .گرفتند نبرد به تصميم حال اين با ;بودند نفر 119

 درد از او. زد غزيّه بن سوّاد شکم بر را خود دستى چوب حال، آن در. داد آرايش را خود سپاه خدا رسول

 هب سواد و زد باال پيراهن حضرت. کند قصاص تا خواست او از( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول. کرد گله

 .زد بوسه را( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول شکم قصاص، جاى

. شد غازآ فردى طلبيدن رزهمبا با جنگ عربى، سنّت پايه بر. گرفتند قرار هم روى در رو سپاه دو جمعه صبح

 و(السالم هعلي)على حمزه، يعنى هاشم بنى از تن سه برابر در وليد، وى فرزند و عتبه، شيبه، قريش از تن سه

 بر ضربتى هشيب. کشتند را عتبه فرزند وليد و عُتبه( السالم عليه)على و حمزه. گرفتند قرار حارث بن عبيدة

 براى رخداد اين. کشتند را شيبه و شتافتند عبيده يارى به حمزه و على گاه آن. کرد قطع را آن و زد عبيده پاى

 عجله جنگ در آنان ;باشيم داشته هراسى آنان شدن کشته از نبايد که گفت ابوجهل اما. بود سنگين قريش

 ال و مَوْالنا اللّه: تندگف مسلمانان. نداريد شما و داريم عُزّى ما ;لکم عُزّى وال الْعُزّىْ لنا اِنّ: داد شعار او. کردند

 .نداريد مولى شما و ماست موالى خداوند ;لَکُم مَوْلى

 فرن هفتاد. دهند شکست را دشمن توانستند خداوند مستقيم کمک با مسلمانان و شد آغاز جنگ روى هر به

 آن برخ که بود ابوجهل شدگان، کشته جمله از. درآمدند اسارت به نيز نفرى هفتاد و شدند کشته دشمن از

 .کرد مسرور بسيار را( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول

 افراد .بود جنگى ابزارآالت و پارچه و چرم مقدارى و اسب ده شتر، پنجاه و صد يک از بيش بدر جنگ غنايم

 غنايم کلّى تقسيم در نيز سهمى داشتند، مى بر خود دست به شده کشته افراد شخصى وسايل از آنچه جز

 .گرفتند

 ىها کشته و کرده کور را بدر هاى چاه تا داد دستور( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول کارزار، پايان از پس

 تىوق و کرده نفخ بزودى گرم هواى همان در بود، سنگين که خلف بن امية جسد. بريزند آنها در را مشرکان
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 گاه آن. کردند يشرها جا همان پس ريخت، مى فرو بدنش گوشت بکشند، زمين روى بر را آن خواستند

 :فرمود مشرکان به خطاب و آمد چاه لب بر خدا رسول

 وعده خداوند را آنچه من يافتيد؟ محقَّق بود، داده وعده خداوند را آنچه آيا ابوجهل، اى شيبه، اى عُتْبه، اى»

 ;کرديد يرونب شهرم از کرده تکذيب مرا شما! بوديد پيامبرتان براى خويشاوندى بد چه ;يافتم درست بود، داده

 .«دادند پناه مرا ديگران که حالى در

 قدرى .انداختند مى چاه در و کشيدند مى خاکش به که ديد را پدرش چهره عتبه، فرزند ابوحذيفه لحظه آن در

: گفت هابوحذيف شدى؟ ناراحت رفته پدرت بر آنچه از آيا: پرسيد(وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول. شد ناراحت

 .شدم خشمگين نشد چون و داشتم را او هدايت اميد و ديدم مى شرفى و عقل پدرم در من

 از عَلَينا البَدْرُ طَلَعَ شعر با کودکان که حالى در ;گرديد مدينه وارد رمضان، 88 چهارشنبه روز در خدا رسول

 به تعهد با اي و فديه، پرداخت با اسيران، اين بعد اندکى. آمد مدينه به اسيران همراه پيامبر. کردند استقبال وى

 چنين تندتوانس نمى يا نداشتند پولى که هم کسانى. شدند آزاد مسلمانان، فرزندان به نوشتن و خواندن تعليم

 با فراوان دشمنى سابقه که اسير دو تنها. شدند آزاد( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول منّت با بپذيرند را تعهدى

 .شدند کشته تندداش مکه در( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر

 در دىيهو و منافق هيچ: اند نوشته مورخان. ترساند سخت را مدينه منافقان و مشرکان بدر، در اسالم پيروزى

 بر را پرچمى هيچ پس اين از که گفتند يهوديان و آورد، فرود سر بدر حادثه برابر در که آن جز نبود، مدينه

 ديگر: گفت مى يهود برجستگان از يهودى اشرف بن کعب. اوست آنِ از پيروزى که آن جز کند، نمى افراشته

 حرم اهل آنان بودند، عرب شاهان و مردم اشراف قريش،. است آن روى زندگى از بهتر زمين عمق در ماندن

 .شدند گرفتار چنين اين و بودند امن منطقه و

 :ايدفرم مى کرده اشاره مسلمانان از خود مستقيم حمايت به انفال، سوره در خداوند

 يارى آيند مى يکديگر پى از که فرشته هزار با که پذيرفت خدا و خواستيد يارى پروردگارتان از که گاه آن و»

 سوى از تنها يارى و گيرد آرام بدان هايتان دل تا و نکرد شما شادمانى براى جز خدا را کار آن و ;کند تان

 .«است حکيم پيروزمند او که خداست

 :فرمود سوره همان در و

 بود داخ انداختى، نمى تو نيز، انداختى مى تير که گاه آن و ;کشت را آنها که بود خدا نکشتيد، را آنان شما»

 .«داناست و شنوا خدا آينه هر. دارد ارزانى کرامتى مؤمنان به تا انداخت، مى تير که
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 1 فصل

 اُحُد نبردِ

 افتهي گسترش آن دامنه نزديکى تا شهر وناکن و بوده، مدينه شهر شمال کيلومترى شش فاصله در احد، کوه

 رخ اسالم صدر هاى جنگ ترين مهم از يکى کوه، اين دامنه در هجرت، سوم سال شوال هفتم روز در. است

 به ااستثن يک اسالم صدر هاى جنگ ميان و گذاشته برجاى خود از آموزنده اما تلخ اى تجربه که جنگى ;داد

 بار يک آن از پيش. بگيرند را خود کشتگان انتقام تا شدند مصمم بدر، رد خورده زخم قريشيان.آيد مى شمار

 خانه، چند زدن آتش و نفر دو کشتن جز اما کرد، حمله مدينه به شبيخون قصد به نفر، دويست با ابوسفيان

 عظيم انکارو بنابراين. کند فراهم را قريش خاطر رضايت نتوانست اقدام اين. نيافت را ديگرى اقدام فرصت

 شتر هزار از تا کردند توافق قريشيان. شد داشته نگاه دارالندوه در بود، برده در به سالم جان بدر از که قريش

 با جنگ راه در را آن سود افراد، سرمايه پرداخت از پس بود، کاروان مجموعه ارزش که دينار هزار پنجاه و

 دويست و شتر هزار سه با ـ کافى تجهيزات مراهه نفر هزار سه از مرکب ، قريش سپاه.گيرند کار به مسلمانان

 بعبدالمطل بن عباس: گويند مى مورخان. افتاد راه به مدينه سوى به کنان هلهله و زنان طبل و دف ـ اسب

 لهقبي از مردى. داد( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول به را آنان نيروهاى شمار و قريش حرکت خبر اى، نامه در

 .رساند حضرت بدان را نامه قبا در و کرد طى سرعت هب را راه غفار، بنى

 جُرف ميان فاصله. يافت استقرار عَيْنَين کوه نزديکى در احد دامنه در که آن تا داد ادامه خود حرکت به قريش

 مانانمسل. شد مى آبيارى آبکش شتران با که بود زراعى هاى زمين احد، نزديکى در وِطاء تا مدينه نزديک در

 ولمحص اند گفته. بودند کرده آورى جمع مزبور منطقه از را کارگران وسايل و ابزار قريش، خبر شنيدن با

 .بود دروکردن آماده مسلمانان

 کوه جنب کيلومترى 9/1 تا 1 بين يقين به قريب احتمال به دانسته قريش استقرار محل را آن واقدى که محلى

 ليلد همين به ;است بوده ممکن شهر شمال طريق از نهات مدينه، شهر مدخل که است گفتنى. است بوده احد

 .شد  مدينه عرصه وارد احد کوه کنار از و شمال از و زده دور را شهر بود، آمده جنوب از که قريش

. دهند نگاهبانى مسجد اطراف در را شب مسلمانان که شد سبب جمعه، شب در دشمن شبيخون احتمال

 نماز، از بعد جمعه، روز. بودند مردد جنگ ميدان به رفتن يا و مقاومت و شهر در ماندن باره در مسلمانان

 ظرن طرفدار گروهى. گرفت در اصحابش و( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول ميان باره اين در مفصلى بحث

 ،داشتند را اکثريت که ديگر گروه. بود مايل بدان هم( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر خود نظر گويا و بودند نخست

 نگ،ج مسأله در پيامبر. داشتند نبرد ميدان به رفتن بر اصرار و ديدند مى شکست نوعى را شهر در ماندن
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 موافق کارى بر خود مردم اگر و نبود آسان چندان جنگ صدمات تحمل زيرا گرفت، نظر در را مردم خواستِ

 امر چنين در آنان به اعتنا عالوه هب. ديدند مى خود تصميم از ناشى را پيامدى گونه هر بودند، مصرّ آن بر و

 .کرد مى دلگرم جنگيدن، در را آنان مهمى،

 اهلل صلى)پيامبر. کرد توقف شيخَيْن نام با اى منطقه در استراحت، براى و کرد حرکت جمعه عصر اسالم سپاه

 اندندم راه در ار شب. بازگرداند و کرده جدا سپاه از را سن کم افراد سپاه، تک تک وارسى از پس ،(وآله عليه

 ولرس دستور بنابه آنان. خواندند احد در را صبح نماز مسلمانان و کرد حرکت اسالم سپاه شب، هاى نيمه و

 .بروند احد دامنه به نخورده بر مشرکان به تا کردند انتخاب را راهى( وآله عليه اهلل صلى)خدا

 ولرس. گرفت پيش در را بازگشت راه خود قمناف همراهان از تن سيصد با اُبَىّ بن عبداهلل لحظه اين در

. نگذارد پاهس افراد روى بر منفى تأثير اقدام اين تا نکرد، نگاه خود سر پشت به حتى( وآله عليه اهلل صلى)خدا

 ربارهد اُبى بن عبداهلل. ماندند همراهش نفر هفتصد بودند، حضرت آن همراه که نفرى هزار از ترتيب بدين

 جخار در نه بوديم، گرفته عهده بر خود شهر داخل در را او از دفاع تعهد ما: گفت مى خود بازگشت توجيه

 !شد ها چهب خواست تسليم نپذيرفته را ما رأى اما بجنگد، و بماند شهر داخل تا خواستيم او از عالوه به ;شهر

 ـ پچ سمت ـ انآن کنار از مسلمانان و شده مستقر کوه کيلومترى يک فاصله با احد کوه جنوب در مشرکان

 که عينين نام به کوچکى کوه. شدند مستقر وادى لبه بر احد کوه از شِعْبى در و رفته باال کوه سوى به گذشته،

 بدين ;داشت قرار مسلمانان استقرار محل چپ سمت در شد، ناميده ـ الرماة جبل ـ تيراندازان کوه بعدها

. بود لمانانمس رودرروى مدينه و چپ سمت عينين کوه ،(وآله عليه اهلل صلى)پيامبر سر پشت احد کوه ترتيب

 .داشت احد تا بيشترى فاصله قريش سپاه و بوده قريش سر پشت مدينه که بود حالى در اين

 عمل در و نهاآ چپ سمت در که عينين کوه بر نفر پنجاه با را جُبَيْر بن عبداهلل( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول

: بود اين نعيني کوه تيراندازان به(وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول توصيه. ذاشتگ بود، درگيرى منطقه پشت

 و بمانيد خود جاى در شما. برند حمله ما بر سوى آن از که دارم آن ترس باشيد، ما سر پشت مراقب شما

 ام هک ديديد يا و شديم وارد گاهش لشکر به و داده شکست را دشمن ما که ديديد اگر حتى نکنيد، حرکت

 .گيرم مى گواه ايشان بر را تو من خدايا ;نکنيد حرکت خود جاى از باز شديم، کشته

 تدس در اوس قبيله از انصارِ پرچم ،(السالم عليه)طالب ابى بن على دست در مهاجران پرچم جنگ، اين در

 شرک، هسپا ستهبرج هاى چهره. گرفت قرار مُنْذر بن حُباب دستان در خزرجى انصار پرچم و حُضير بن اُسَيْد

 .بودند  جهل ابى بن عکرمة و وليد خالدبن ابوسفيان،
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 که ودب عبدالدار بنى طايفه از و مشرکان پرچم صاحب طلحه ابى بن طلحة خواهى مبارز برخورد، نخستين

 در. کافتش او ريش تا را فرقش که زد او بر ضربتى جنگ، مختصرى از پس و گفت پاسخ( السالم عليه)على

 در را مپرچ عثمان، برادرش طلحه، از پس. تکبيرگفت و شد مسرور(وآله عليه اهلل صلى)خدا سولر لحظه آن

 ستد در پرچم. کرد جدا را کتفش و دست که زد وى به ضربتى و برد يورش وى بر حمزه که گرفت دست

 گرفت رتصو نيز ديگر حمله چند. شد کشته( السالم عليه)على امام دست به که افتاد طلحه ابى بن ابوسعد

 پيروزى ناي. شدند کشته زبير و عبيداهلل بن طلحة ،( السالم عليه)على دست به مشرکان از شمارى آن طى که

 .بود  اميدبخش بسيار جنگ آغازين ساعت همان در شگفت

 خواست خالد بار چند فاصله اين در. گرديد متفرق دشمن که نگذشت ساعتى و شد آغاز درگيرى آن دنبال به

 آن تا افتي ادامه وضع اين. کند نفوذ نتوانست و شد برو رو تيراندازان با که کند حمله عينين کوه سمت از تا

 نينچ را وضع که عينين کوه در مستقر سواران. شدند آنان لشکرگاه وارد کرده دنبال را دشمن مسلمانان که

 نائمغ گردآورى قصد به آنها نفر چهل. کردند توجهى بى خود فرمانده دستور به و آمدند پايين کوه از ديدند،

 وهک سوار دويست با وليد بن خالد وقت، اين در. ماندند جا آن در نفر ده تنها و شدند دشمن لشکرگاه راهى

 .برد يورش مسلمانان بر سر پشت از نفر، ده آن کشتن از پس و زد دور را

 بر لمانانمس که شد آشفته اى گونه به اوضاع. نهادند گريز به روى نداشتند، را وضع اين انتظار که مسلمانان

 کشته قطري همين به مسلمانان از يکى که طورى به ;کردند مى مجروح را يکديگر و زدند مى شمشير يکديگر

 به د،رسان شهادت به را وى که کسى رسيد، شهادت به مشرکان دست به عمير بن مصعب لحظه، اين در. شد

 پراکندگى رب خبر اين. است شده کشته محمد که زد فرياد کشته، را( وآله ليهع اهلل صلى)خدا رسول که آن گمان

 .کردند ترک را جنگ صحنه دليل همين به بسيارى و افزود مسلمانان

 در اين. يدندکش جنگ از دست اند، کشته را( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر که آن تصور به مشرکان ديگر سوى از

 .رفتند کوه باالى بر جا آن از و رفته کوه دل در اى دره به يارانش از ندکىا همراه حضرت آن که بود حالى

 کردن مثله. کردند مثله هم را سيدالشهدا حمزه جسد حتى و پرداختند شهدا کردن مثله به مکه پرستان بت

 طورى به بودند، کرده جدا يکديگر از را اعضايش تمام که بود حدى به جُمُوح، بن عَمْرو مانند شهدا برخى

 .شد نمى شناخته که

 اوضاع ظحف و( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر جان حفظ در اى عمده تأثير نيز اصحاب از برخى فردى هاى تالش

 رينآخ تا که بود( السالم عليه)على امام افراد پايدارترين شمار در. ماند پايدار اسالم که اندازه آن تا داشت

 .نشد جدا( لهوآ عليه اهلل صلى)خدا رسول از لحظه
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 ليع اِالّ الفَتى:که شد شنيده آسمان از صدا اين احد روز در: گفت نجيح ابى ابن که آمده هشام ابن نقل به

 ااِلّذُوالْفَقار السيف

 .«نيست ذوالفقار چونان شمشيرى هيچ و على چونان جوانى هيچ»

 به بىاُ بن عبداهلل همراه و بود نقزما نامش که منافقان از يکى: است توجه جالب احد کشتگان از حکايت دو

 لحقم( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول به ديگر بار و گرفت قرار مدينه زنان سرزنش مورد بازگشت، مدينه

 آن ات رساند قتل به را نفر دو يکى و برد يورش دشمن بر سخت جنگ طول در بود، شجاع فردى که او. شد

 نگيده،نج «دين» براى:  گفت قزمان! باد گوارايت شهادت: گفت و درسي او به نعمان بن قتادة. شد مجروح که

( وآله ليهع اهلل صلى)خدا رسول که زمانى. است جنگيده سرزمينش بر قريش ازتسلط جلوگيرى براى بلکه

 .است جهنّم اهل از او: فرمود شنيد را مطلب اين

 هک آن بدون حتى و آورد ايمان روز انهم که بود ثابت بن عمرو احد، شهداى از يکى حکايت، اين برابر در

 نيز( آلهو عليه اهلل صلى)خدا رسول جنگ اين در که است گفتنى. رسيد شهادت به جنگ در بگزارد نماز يک

. کردند دفن احد در را بيشترشان و آوردند بقيع به را شهدا از برخى. شد زخمى دهان و صورت ناحيه از

 مى او. آمد مى شهر سوى به انداخته شتر روى بر را برادرش و دفرزن شوهر، جنازه جموح، عمروبن همسر

 رفتن در هک او شتر. کند مى سبک را مصيبتى هر است، سالم( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول که همين: گفت

 ولرس و رفت مى راه سرعت به شد گردانده باز احد سمت به وقتى کرد، مى حرکت کندى با شهر سوى به

 تدااب. رسيد جحش دختر حَمْته به راه در خدا رسول. کنند دفن احد در را آنان فرمود( وآله ليهع اهلل صلى)خدا

 ;مزهح او دايى شهادت خاطر به بعد. کرد صبورى زنْ و گفت تسليت عبداهلل برادرش شهادت خاطر به را او

 .شويش مُصْعب شهادت خاطر به گاه آن

 اشهد ميان انصار و مهاجر از اسالم سپاه از اى برجسته هاى چهره. بود نفر چهار و هفتاد بر بالغ شهدا آمار

 کىنزدي در آنها محله که عبداشهل بنى طايفه از تنها. بودند عمير بن مصعب و حمزه آنها جمله از که بودند

 .رسيدند  شهادت به نفر دوازده تعداد بود، احد

 عليه)على امام دست به آنها تن شش اسحاق، ابن نقل به. شدند کشته نفر چهار يا سه و بيست مشرکان از

 غزوه رد مسلمانان دست در مشرکان اسير تنها که بود جمحى ابوعزه آنان، از يکى. رسيدند هالکت به( السالم

 را وى گذارده منّت او بر تا کرد راضى را( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول البه، و عجز با بدر، در او. بود احد

 رابرب در(وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول و شد اسير احد در قضا از. دارد فراوان فرزندان و يالع زيرا کند، آزاد
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 بار دو که گفت خواهى کنم آزاد را تو اگر ;شود نمى گزيده سوراخ يک از بار دو مؤمن: فرمود او مجدد ناله

 .زدند را وى گردن تا داد دستور گاه آن. دادم فريب را محمد

 در چرا که باره اين در. است آموزنده بسيار که فرموده احد جنگ باره در مطالبى عمران آل سوره در خداوند

 :فرمايد مى. نه احد در اما کرد، يارى را آنها بدر

. شويد رسپاسگزا که باشد. بترسيد خدا از پس ;بوديد ناتوان که آن حال کرد، يارى بدر در را شما خدا آينه هر»

 نخواهد افىک را شما آيا فرستد، ياريتان به فرشته هزار سه خدا اگر: گفتى مؤمنان به] پيامبر تواى[ که گاه آن

 احبص فرشته هزار پنج با خدا آورند، تاخت دشمنان چون باشيد، پرهيزگار و کنيد پايدارى اگر بلى، ;بود

 نيست و ;نکرد قلبتان آرامش و شما شادمانى براى جز را کار اين خداوند و. کند مى يارى را شما عالمت

 .«دانا و پيروزمند خداى سوى از مگر ياريى

 :دهد مى دلدارى چنين الهى آزمايش سنّت بيان با اند، خورده سخت اى ضربه که را مؤمنان خداوند

 اسدبشن اند آورده ايمان که را کسانى خداوند تا گردانيم، مى کسى مراد به را آن دم هر که است روزگار اين و»

 .«ازدس نابود را کافران و گرداند پاکيزه را مؤمنان تا و. ندارد دوست را ستمکاران خدا و گيرد هانگوا شما از و

 :فرمايد مى واداشته فرار به را آنها( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر شدن کشته خبر که باره اين در و

 شود، شتهک يا بميرد اگر آيا اند، بوده ديگر پيامبرانى او از پيش که است پيامبرى محمد که نيست اين جز»

 اسگزارانسپ خدا. رسانيد نخواهد خدا به زيانى هيچ گردد، باز کس هر گرديد؟ مى باز خود پيشين آيين به شما

 .«داد خواهد پاداش را

 5 فصل

 احزاب نبردِ

 هب نيهوديا. بود اسالم نابودى براى يهوديان و پرستان بت تالش آخرين هجرت، پنجم سال در احزاب جنگ

 زاره ده سپاه يک تالش، اين حاصل. کردند تحريک اسالم ضد بر جنگ به را آنها و رفتند مشرکان سراغ

 .کند يکسان خاک با را شهر اين توانست مى مدينه به آن ورود که بود نفرى

 اسالم با نىشمد پيشينه که را فَزاره و اَسَد غَطَفان، و سُلَيْم چون قبايلى نکرده اکتفا قريش تحريک به يهوديان

 سال آن خرماى حاصل نصف غَطَفان، کمک برابر در تا دادند قول يهوديان. خواندند فرا همراهى به داشتند

 زمانى.ستندپيو قريش سپاه به نيز آنها و طلبيد کمک به را خود پيمانان هم نيز قريش. بدهند آنان به را خيبر
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. ستنش اصحاب با مشورت به( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول رسيد، مدينه به احزاب سپاه تهاجم خبر که

 گفتند اصحاب از گروهى. پرداخت مى مشورت به فراوان جنگ، کار در حضرت آن که اند نوشته مورخان

 شده حفر آن در خندق که است موضعى همان محل اين. ايستيم مى بعاث و جُرْف الوداع، ثنية ميان ما که

 او پيشنهاد .گفت سخن ايرانيان تجربه از بود، پيوسته مسلمانان جرگه به تازگى به که فارسى سلمان. است

 زا( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول. کرد حفر خندقى توان مى دشمن، سواران از ترس موقع در که بود اين

 .کردند  آغاز را کار تمام سرعت با همگى و کرد استقبال پيشنهاد اين

 ار دشمن و کرده مسدود را مدينه به نفوذ موارد تمام که شود کنده خندقى که آن بود مهم آنچه زمينه، اين در

 شرقى حرّه ود ميان مدينه شهر گفتيم و کرديم مدينه جغرافيايى موقعيت به اشاره اين از پيش. کند گير زمين

 و چککو هاى تپه صورت به که بود تيز و سياه هاى سنگ با سنگالخى اى منطقه حره. داشت قرار غربى و

 ناحيه و بود داده پوشش کامال را مدينه شرق و غرب حرّه دو اين. بود پوشانده را منطقه وسيع سطحى در

 نفوذ هاى راه گرچه ;کرد مى محافظت را مدينه اسب نعل صورت به پوشانده زيادى حدود تا نيز را جنوب

 و رفت براى زراعى و سطحم زمين مدينه، شمال ناحيه تنها ميان اين در. داشت وجود سوى آن از محدودى

 که سلع کوه تا ـ بود احد آن غرب شمال در که ـ شرقى حره نوک ميان فاصله در. بود باز مدينه خارج به آمد

 مندش بود قرار اگر. داشت قرار سنگالخ از خالى و هموار زمينى بود، غربى حره پايانى قسمت نزديکى در

 ىنم نفرى هزار چند سپاه يک ديگر هاى قسمت در زيرا ;بود حيهنا همين آن ورود راه تنها آيد، در مدينه به

 بود عيفىض احتمال و بود کمتر ها سنگالخ اين قبا، سمت در البته. کند عبور ها سنگالخ از آسانى به توانست

 .شوند يثرب وارد سوى آن از بتوانند دشمن از کوچکى هاى دسته که

 رب( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول. شد حفر شرقى و بىغر حره ميان شمالى قسمت در خندق روى هر به

 را ىبخش کرده، قسمت دو را خندق طول. دارد قرار فتح مسجد اکنون که جايى ;يافت استقرار سلع کوه روى

 مسدود را نفوذى هاى راه بود ممکن که جا آن تا نيز جنوب در. کردند حفر مهاجران را ديگر بخش و انصار

 .دبريزن سنگ آنها سر بر بلندى از دشمن، نفوذ صورت در تا شدند مستقر ها خانه امب بر زنان و کردند

 ـ سواران و پيادگان براى آن از عبور که اى اندازه به آن عرض و بود انسان يک قامت اندازه به خندق عمق

 .متر چهار متوسط طور به احتماال ;است نبوده ممکن ـ استثنايى موارد بجز

 هدامن در کرده خاک از پر را خود ظرف کندند، مى خندق سلع کوه کنار در که مسلمانانى: دان نوشته مورخان

 هنگام و کرده جمع جا يک در را آنها تا کردند، مى سنگ از پر را آن خاک، ريختن از پس آمده باال سلع

 اين رد و ريخته خود زنبيل در را خاک نيز( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول. کنند استفاده آنها از دشمن حمله
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 چون و پوشيده سرخ لباس( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول: گويد مى عازب بن براء. کرد مى تخليه سوى

 ود،ب ريخته هايش شانه روى بر موهايش که حالى در حضرت آن. آمد مى او به بسيار لباس اين بود، سرخ

 سلمان. خنديدند مى او بر همه کرد، ىم سستى کسى اگر روز آن در.کرد مى حمل خود پشت بر را خاک

 مى خود از را او نيز مهاجران و ماست از سلمان: گفتند مى انصار. بود خندق حفر به آشناى و نيرومند فردى

 هلا منّا سلمان: فرمود( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول. باشد آنان کنار در تا خواستند مى او از و دانستند

 ذرع نجپ وسعت به اى منطقه او براى. کرد مى کار نفر ده اندازه به سلمان. است بيت اهل ما از سلمان ;البيت

 .کند را آن تنهايى به که بودند کرده مشخص ذرع پنج در

 با انآن. است شده مى مدينه در بالغ افراد همه تقريبا شامل که بوده تن هزار سه جنگ اين در مسلمانان شمار

 که ـ سلع کوه را خود استقرار محل حضرت آن. کردند آماده را خندق زرو شش طول در خود گسترده تالش

 از اى خيمه داشت، قرار خندق آن بروى رو که قسمتى در و داده قرار ـ شد گفته احزاب کوه آن به بعدها

 پشت رد شگفتى با آنها و شده آماده خندق رسيد، مدينه شمالى ناحيه به قريش سپاه که زمانى.کردند بنا چرم

 مگر هواى آن در توانستند نمى قريش و بود شده آورى جمع نيز محصوالت زمان اين. شدند متوقف ندقخ

 يهود، و ريشق سران. بود گراييده سردى به اندکى هوا که شده گفته حتى. بمانند انتظار در طوالنى مدتى براى

 عهدشکنى هب را آنها تا فرستادند دگانىنماين آنها. افتادند قريظه بنى محله در مدينه، جنوب از نفوذ انديشه در

 هب نسبت حال، اين با. شکستند پيمان ترتيب بدين و دادند راه خود هاى خانه به را آنها يهود. کنند وادار

 سالما سپاه و کند ترک را مدينه قريش که داشتند هراس آن از و داشتند ترديد جنگ اين در قريش استوارى

 .نشد حاصل آنها ميان توافقى و گذشت روز هيجده نزديک گيرودار، اين در. بيايد آنها سراغ به

 آنان دهد مى نشان که است دست در مدينه در قريظه بنى خرابکارانه اقدامات شروع از چندى هاى گزارش

 نيز يانقريظ صورت آن در شود، مدينه حوزه وارد قريش تا بودند فرصتى مترصد و کرده آغاز را خود فعاليت

 ريظهق بنى سوى از گسترده نظامى حرکت يک امکان کمک، رسيدن از پيش. کنند شروع را کارشان درون از

 .بود ناممکن

 عرض که بودند خندق از جايى يافتن پى در آنان. کنند عبور خندق از تا بود همين نيز مشرکان عمده تالش

 عبور صدق و يافته را محلى مشرکان زا اى دسته با ابوسفيان که بار يک. باشد آن از عبورِ امکان بوده کم آن

 .شدند بازگشت به مجبور مسلمانان سنگ و تير با داشتند

 ياپىپ روز چندين براى قريش شدن گير زمين سبب امر همين و کردند مى مراقبت خندق سراسر از مسلمانان

 آنان نيروى شمار گذشت که طور همان اما بودند، مدينه به داخل، از قريظيان حمله انتظار در قريش. شد
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 .بپردازند شهر از حراست به تا بود کرده وادار را مسلمانان آنها، از ترس. داد نمى را قاطع حمله يک کفاف

 .دادند ىم انجام خويش ترس بردن بين از و دشمن تهديد براى را کار اين و گفتند مى تکبير صبح تا آنان

 ربع قهرمان عبدوَدّ بن عمرو آنها سردسته که کردند عبور خندق از پرستان بت از نفر چند روزها، از يکى در

 سک هيچ. برود او جنگ به کسى خواستند مسلمانان از حضرت،. طلبيد مبارِزْ و آمد سوى اين به او. بود

 با غازآ در(وآله عليه اهلل صلى)پيامبر. برخاست خود جاى از( السالم عليه)على امام. نداشت برخاستن جرأت

 عليه اهلل صلى)پيامبر نکرد، آمادگى اعالم ديگرى فرد که جا آن از اما کردند، نمى موافقت حضرت آن رفتن

 را عمرو و قطع شمشير با را عمرو پاى درگيرى، يک طى حضرت. دادند اجازه( السالم عليه)على به( وآله

: فرمود(وآله عليه اهلل صلى)پيامبر. شود سختى روحى شکست گرفتار دشمن تا شد سبب حادثه، اين. کشت

 .«است انس و جن عبادت از باالتر خندق، روز در على ضربه»

 دشمن بود ممکن لحظه هر حال، هر به زيرا ;بود مدينه مردم براى سختى دوران محاصره، دوران حال، اين با

 د،وب مذبذب و االيمان ضعيف افراد از زيادى عده شامل که منافقان نفاق مدت، اين در. کند نفوذ مدينه به

 صلى)اخد رسول برابر، در. پرداختند( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول و مسلمانان ريشخند به آنها. شد آشکار

 تيقع بيت طواف به کامل امنيت با است اميدوار: فرمود مى و داد مسلمانان به پيروزى وعده( وآله عليه اهلل

 مدت اين در مسلمانان. کند انفاق خدا راه در را آنان هاى گنج کرده، نابود را قيصر و کسرى خداوند و بروند

 .بودند روبرو ها، شب از برخى سرماى حتى و گرسنگى ترس، با

 شهر به دورو توان قريش که بودند دريافته و شده اعتماد بى قريش به که يهوديان روز، هيجده گذشت از پس

 ،ديد چنين را وضع که هم قريش. کرد هندنخوا آنها به کمکى که کردند اعالم خود وجهه حفظ براى ندارد، را

 توانسته ربا آخرين براى که بود احزابى گسترده هاى تالش شکست  معناى به اين. بازگردد گرفت تصميم

 .کنند  تجهيز را سپاهى بودند

 :نوشت(وآله عليه اهلل صلى)پيامبر به آميزى تهديد نامه ضمن خورده، شکست ابوسفيانِ

 ردبرخو از که ديدم اما آمدم، سويت به تو، کردن درمانده براى خويش جمع با من هک سوگند عزى و الت به»

 اگر. است داده تعليم شما به را اين کسى چه دانم نمى کردى، برپا تنگناهايى و ها خندق و دارى کراهت ما با

 .«داشت  خواهيم احد روز چونان روزى آينده، در برگرديم، جا اين از

 :نوشت او پاسخ در( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول
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 نمى و آمدى، ما سوى به خود جمع در گويى مى که اين بودى، شده مغرور خدا برابر در ديرباز از تو»

 و بود خواهد مانع هدف آن و تو ميان خدا که است چيزى سازى، درمانده را ما که آن تا بازگردى خواستى

 ما به را چيزى چنين کسى چه که اين اما. نکنى عزى و الت زا يادى که داد خواهد قرار عاقبتى نيز ما براى

 نهات که رسيد خواهد روزى ;کرد الهام من به را امر اين يارانت و تو کردن خشمگين براى خداوند داده، تعليم

 خراب را هبل و إساف و عزى و الت من که رسيد خواهد روزى ;باشى داشته خود از دفاع جرأت ها شب

 .«کنم يادآورى تو به را رام اين تا کنم

 با تا بود نآ بر ابوسفيان و بينديشند اى چاره مسلمانان نظامى شگرد برابر در نتوانستند احزاب روى هر به

 .کند توجيه را شکست اين ترس، به مسلمانان کردن متهم

 يشقر آن از پس. بود اسالم ضد بر همگانى و قوى جبهه يک ايجاد براى مشرکان تالش آخرين احزاب جنگ

 وسه که آنان ويژه به اطراف، قبايل به( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول مکرر حمالت و رفته تحليل به رو

( آلهو عليه اهلل صلى)خدا رسول. نشاند جايشان سر بر را همه داشتند، را مدينه غارت به تصميم و مخالفت

 هب آنان و رفت خواهيم آنان جنگ به ما پس اين از ;يغزونا ال و نَغْزُوهم االنَ: فرمودند مشرکان رفتن از پس

 .نخواهندآمد ما جنگ

 :مسلمانان دلهره و دشمن حمله لحظه از ;است کرده ياد جنگ اين از آياتى ضمن احزاب سوره در خداوند

 و ودب رسيده گلوگاه به ها دل و شد خيره ها چشم تاختند، شما بر پايين سمت از و باال سمت از که آنگاه»

 .«برديد مى گوناگون هاى گمان خدا به

 تهداش اى بزدالنه رفتار ايمان، ضعف خاطر به که اين و کند مى ياد جنگ اين در منافقان برخورد از خداوند

 :فرمايد مى خداوند. دادند مى قرار تمسخر مورد پيروزى به راسخشان اعتقاد دليل به را مؤمنان و

 در چشمانشان و نگرند مى تو به که بينى آيد، فراز وحشت چون و دارند، مى دريغ شما از را چيزى هر»

 انزب با غنايم حرص از برود، ميان از وحشت چون. باشد شده بيهوش مرگ از که کسى مثل گردد، مى حدقه

 .«است آسان خدا بر کار اين و است کرده تباه را اعمالشان خدا و. اند نياورده ايمان اينان. برنجانندتان خود تيز
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 10 فصل

 مکّه فتح و حُديبيه پيمان

 واهندنخ را مجدد حمله قدرت آنها که بود روشن شد، وارد پرستان بت بر احزاب جنگ در که شکستى از پس

 شمش سال در که يافتند را آن جرأت مسلمانان بار اين. بود قريش ترکش تير آخرين احزاب جنگ. داشت

 نآ پى در تصميم اين. شوند مکه راهى عمره انجام براى نفر ششصد و هزار به نزديک جمعيتى با هجرت،

. است شده مسجدالحرام وارد عمره انجام براى که ديد خواب در( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول که بود

 جنگ قصد هب آنها که بود آن کار اين دليل. برنداشتند ديگرى سالح و افتادند راه به شمشير با تنها مسلمانان

 .بفهمانند قريش به را مسأله اين تا بود الزم و بودند هنشد مکه عازم

 از تا دندش مصمم و پرداختند يکديگر با رايزنى به آنان رسيد، قريش به مسلمانان شدن نزديک خبر که زمانى

 راىب ها سال آنان زيرا بود، قريش بر سختى ضربه مکه به مسلمانان ورود. کنند جلوگيرى مسلمانان ورود

 مقابله هب تصميم لذا بدهند؟ آنها به اى اجازه چنين توانستند مى چگونه اکنون بودند، جنگيده ماسال نابودى

 .گرفتند

 به را نمايندگانى بنابراين. است نيامده جنگ براى که کند تفهيم قريش به تا کوشيد( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر

 که ورتىص در که کردند بيعت حضرت آن با مسلمانان فاصله اين در. نداد اى نتيجه که فرستاد قريش سوى

 ادي آن از قرآن در خداوند و نامند مى رضوان بيعت را بيعت اين. بجنگند حضرت کنار در درگرفت جنگ

 .است کرده

 با ىقرارداد مکه پرستان بت طرف از عمرو بن سهيل نهايت در و فرستادند را نمايندگانى قريش آن از پس

 است، مکه ربغ دوکيلومترى و بيست در که حديبيه منطقه در پيمان اين. کرد امضا( لهوآ عليه اهلل صلى)پيامبر

 .شد نهاده آن روى بر منطقه نام و شد بسته

 :بود اصل چهار بر مشتمل قرارداد متن

 .گيردن صورت خيانت يا و پنهانى سرقت گونه هيچ و باشند امنيت در مردم شود، متوقف جنگ سال ده:  الف»

 .باشند پيمان هم قريش با يا( وآله عليه اهلل صلى)محمد با توانند مى بخواهند اى يفهطا هر:  ب
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( وآله عليه اهلل صلى)محمد نزد بازگردد، قريش سوى به( وآله عليه اهلل صلى)محمد اصحاب از کسى اگر:  ج

 کهم به بايد رفت، (وآله عليه اهلل صلى)محمد نزد خود ولىّ اجازه بدون کسى اگر اما ;شود نمى بازگردانده

 .شود بازگردانده

 همک در روز سه براى آينده سال و بازگردند مدينه به را سال آن اصحابش و( وآله عليه اهلل صلى)محمد:  د

 .«است شده غالف شمشير آن و داشت نخواهند همراه ديگرى سالح مسافر، سالح جز و بمانند

 جح براى که محمد اصحاب از کدام هر که بود شده ريحتص نکته بدين معاهده، ضمن که آمده ديگر نقلى در

 مدينه زا مصر، يا شام به رفتن براى که قريشى فرد هر که چنان ;داشت خواهند امنيت آيند، مى مکه به عمره يا

 .بود  خواهد امان در مالش و جان کند، عبور

 نهايت در هک دهد نشان توانست مى ىزيرک اندکى اما بود، شده تنظيم پرستان بت نفع به ظاهر در قرارداد اين

 سياسى بينش داشتن از و داشتند سستى ايمان که مسلمانان از برخى متأسفانه. انجاميد خواهد اسالم نفع به

 اعتنايى( وآله عليه هللا صلى)پيامبر البته. کردند انتقاد( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر بر سخت بودند، بهره بى درست

 .نکرد تخطئه انتقاداتشان خاطر به را آنها گرچه ;نفرمود آنها ردانهنابخ انتقادهاى به

 وجوديتم اصل عرب، پرستان بت رهبر عنوان به قريش که بود آن قرارداد اين در نکته ترين مهم و نخستين

 پيروزى ،اسالم ضد بر قريش نظامى و سياسى و فکرى نبرد ها سال از پس مطلب اين. بود پذيرفته را اسالم

 .بود مسلمانان براى گىبزر

 صلى)يامبرپ و بود شده تأمين قريشى پرستان بت ناحيه از اسالم امنيت سال ده براى که بود آن نکته دومين

 لعربا جزيرة از خارج در اسالم نشر حتى و قبايل ساير سراغ به توانستند مى مسلمانان و( وآله عليه اهلل

 .بروند

 يک و دنش طوالنى چندان هم آن که طلبيد مى را فرصتى تنها. بود قطعى مکه در اسالم نفوذ براينها، افزون

 ار آن و کرد نازل حديبيه پيمان باره در را فتح سوره خداوند. پذيرفت را اسالم هم مکه بعد، اندى و سال

 .مُبيناً  فَتْحاً لک فَتَحْنا انّا: خواند آشکار فتحى

 هسور همين در خداوند. است نشده محقق( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر خواب چرا که بود آن برخى انتقاد

 :فرمود
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 موى ىگروه و تراشيده سر گروهى بخواهد خدا اگر: بود گفته که پيوست صدق به را پيامبرش رؤياى خدا»

 جز و ددانستي نمى شما که دانست مى چيزهايى او. شويد مى داخل مسجدالحرام به بيمى هيچ بى کرده کوتاه

 ( 83/  فتح.« ) بود کرده شما نصيب فتحى نزديکى همين در آن

 به و داده انجام را عمره اعمال تمام آزادى با و شده مکه داخل روز سه براى هجرت، هفتم سال مسلمانان

 ريشق ششم، سال در که بود اى عمره قضاى اين. است شده ناميده القضاء عمرة رخداد اين. بازگشتند مدينه

 .بودند شده آن انجام از مانع

 کشورها، سران به دعوت هاى نامه نگارش ضمن( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول که بود روزها همين در

 صلى)خدا رسول بزرگ، شاهان بر افزون. بپذيرند را اسالم خواست آنان از ايران، کسراى و روم قيصر ازجمله

 وشتندن نامه نيز العرب جزيرة مختلف نقاط در قبايل بزرگ رؤساى و کوچک مناطق شاهان به( وآله عليه اهلل

 .است مانده برجاى ها نامه از بسيارى متن. بگروند اسالم به که خواستند آنها از و

 حجاز در مشرکان سياسى قدرت پايان مکه فتح

 يامبرپ که بود زمان اين در. کردند نقض را پيمان آن قريش حديبيه، پيمان از ماه دو و بيست گذشت از پس

 نقض. دهد انپاي شرک سياسى حاکميت به کرده يکسره را مکه کار تا گرفت تصميم( وآله عليه اهلل صلى)خدا

 اهلل صلى)پيامبر پيمان هم که خزاعه با بود پيمانش هم که بکر بنى طايفه نزاع ميان قريش که بود چنان عهد

 سه و تبيس جنگ اين در. بود حديبيه در قريش تعهدات برخالف اين. کرد دفاع بکر بنى از بود،( وآله عليه

 .شدند  کشته خزاعه از تن

 آمد، مى ابحس به قريش عقل که ابوسفيان اما. نبود درک قابل قريش سفيهان براى آمده، پيش حادثه تبعات

 اهلل صلى)پيامبر تا رفت مدينه به او. گذشت نخواهد حادثه اين از( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول که دريافت

 ستد به را حضرت آن رضايت نتوانست اما. آمد نخواهد پيش مشکلى پس آن از که کند راضى را( وآله عليه

 .نشست مسلمانان آمدن انتظار در و بازگشت ناچار به. آورد

 اين :فرمود حضرت. دهد پناه را او تا خواست وى از و رفت( السالم عليها)فاطمه نزد ابوسفيان سفر اين در

 پناه در مرا تا بگو را پسرانت از يکى: گفت ابوسفيان. است( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول اختيار در تنها کار

 آمد(لسالما عليه)على نزد گاه آن. کنند چنين توانند نمى ، کودکند آنها: فرمود( السالم عليها)فاطمه. گيرند خود

 پيمان مدت بر تا بگو سخن(هوآل عليه اهلل صلى)خدا رسول با و گرفته خود حمايت در مردم ميان مرا: گفت و

 :فرمود امام. بيفزايد
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. دگوي سخن وى با آن درباره تواند نمى کس هيچ و شده مصمم کارى بر( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول»

 اقدام اين دانم مى چه گر ;کنى حمايت درخواست و برخيزى مردم جمع در خودت که است آن در تو چاره

 .«بود نخواهد سودمند نيز

 مىن تصور و کرده حمايت درخواست من: »گفت و برخاست مردم ميان و آمد مسجد به ابوسفيان آن از پس

 در ار آنها و خود روابط آمده عباده بن سعد نزد به سپس او.« سازد زبون مرا( وآله عليه اهلل صلى)محمد کنم

. فزايدبي پيمان مدت بر آنها طرف از و مدينه مردم نماينده عنوان به تا خواست او از و شد يادآور اسالم از پيش

 بدون يانابوسف. شد نخواهد دار عهده را تو حمايت کس هيچ( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر حضور با: گفت سعد

 .اندم جديد اخبار منتظر باشد، داشته را تصميمى هر توان که آن بدون قريش و بازگشت مکه به نتيجه

 آن. نکرد آشکار را خويش مقصد اما ;شوند جنگ آماده مردم تا داد ردستو( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول

 در رمضان ماه دارد، ايمان قيامت روز و خدا به کسى اگر که دادند پيام نشين باديه مسلمان اعراب به حضرت

 يک تشکيل شتال اين حاصل. کنند بسيج را آنان تا فرستاد مختلف قبايل به نمايندگانى همچنين. باشد مدينه

 .بود نفرى هزار ده سپاه

 عيفض. داشتند وجود حجاز در که بودند توجهى قابل مشرک هاى گروه تنها هوازن و ثقيف قريش، طايفه سه

 رگزه احد، در پيروزيشان رغم على و بود شکسته را آنان بدر جنگ که بود قريش شرايط آن در آنها ترين

 گيزهان و توان بودند، کرده دشمنى حضرت آن با ها سال که مشرکانى و آنان سران اکنون. نکردند راست کمر

 .نداشتند جنگ براى اى

 بود، مکه فتح که اسالم سپاه مقصد از قريش رسيد، مرالظهران به( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول که زمانى تا

 روشن تشآ زيادى بسيار نقاط در تا داد دستور جا آن در( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول. نداشت آگاهى

 ديدن اب دور از بودند، آمده خبر آوردن دست به براى که ورقاء بن بُدَيل و حِزام بن حکيم ابوسفيان،. کردند

 صلى)رپيامب عموى عباس جا آن در. ديد را اسالم سپاه شد تر نزديک ابوسفيان که زمانى. کردند وحشت آتش

 .رفت( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر نزد او وساطت با و ديد را( وآله عليه اهلل

 هنوز: فتگ و کرد تأمل قدرى دهد شهادت نبوت به تا شد قرار وقتى اما داد، توحيد به شهادت ابتدا ابوسفيان

: يدپرس ابوسفيان برخاست، اذان صداى شب، آن صبح! دهيد مهلت صبح فردا تا دارد، وجود چيزى دلم در

: گفت. رتبهم پنج: گفتند خواند، نماز بايد قدر چه روز هشبان در: پرسيد. است نماز وقت: گفتند چيست؟ اين

 !است زياد که سوگند خدا به
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 گشوده اعتراض به زبان ابوسفيان. داد شهادت او نبوت به و آمد( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول نزد آن از پس

 شما :فرمود( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول اى؟ آمده خود قبيله و قوم جنگ به اوباش مشتى با چرا: گفت

 با نيست هترب: گفت ابوسفيان. کشتيد خدا حرم در را خزاعه و شکستيد را پيمانتان فاجرتريد، و ستمکارتر

 اصلح برايم مکه فتح با امور اين همه که دارم آن اميد: فرمود حضرت بجنگى؟ دورترند خويشى در که هوازن

 .شود

 سالما تصرف در را حجاز توانست مى مکه فتح داشت، انتظار (وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول که گونه همان

 .گيرد صورت قبايل برخى ناحيه از مختصرى هاى مقاومت اگر حتى درآورد،

: گفت فيانابوس. ببيند را اسالم سپاه عظمت تا دارد، نگاه جايى در را ابوسفيان تا خواست عباس از حضرت آن

: فتگ عباس به گاه آن. بجنگد سپاه اين با ندارد طاقت  کس هيچ و بودم نديده را سپاهى چنين تاکنون

 .است نبوّت نيست، سلطنت اين: گفت عباس. است شده بزرگ چه ات برادرزاده(  ملوکيت) سلطنت

( آلهو عليه اهلل صلى)خدا رسول ضد بر جنگ به را مردم جهل ابى بن عکرمة عمرو، بن سهيل ديگر، سوى از

 سپاه که داد نخواهند اجازه که گفتند و شدند جنگ آماده هذيل بنى و بکر بنى يش،قر از اى عده. خواندند فرا

 .شود وارد مکه به اسالم

 با بود، دار عهده وليد بن خالد را آن فرماندهى که اى ناحيه از تنها و شد مکه وارد سو چند از اسالم سپاه

 ذيله از تن يک و قريش از کشته رچها و بيست مشرکان با مسلمانان درگيرى حاصل. شد روبرو مقاومت

 مانده خويش خانه در کس هر کنند اعالم تا فرمود( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول. گريختند آنان بقاياى ;بود

 تالشىم مشرکان جماعت که بود آن براى اقدام اين. باشد امان در برود ابوسفيان خانه در يا و رفته مسجد به يا

 کرده کتحري هاشان خانه به رفتن به را مردم خود فريادهاى با نيز ابوسفيان. دنگير صورت مقاومتى و شده

 شخصيت و مقاومت شدن شکسته که گفت توان مى. کنند رها را خويش سالح تا خواست مى آنان از

 .داد  باد بر را قريش مانده باقى قواى از نيمى از بيش مکه، فتح از پيش ابوسفيان

 همراه لمانانمس و گفت تکبير شد، وارد مسجد به بار نخستين براى( وآله عليه هللا صلى)خدا رسول که زمانى

 رتحض آن. کردند مى نظاره را صحنه اين ها کوه فراز بر نيز مشرکان از شمارى. گفتند تکبير حضرت آن

 نهاآ ينتر بزرگ که بود کعبه در بت شصت و سيصد زمان آن در. رفت ها بت سراغ به آن از پس کرد، طواف

 را نآنا الباطل زهق و جاءالحق آيه خواندن با و زده آنها بر خود دستى چوب با يکى يکى حضرت. بود هُبَل

 و الئکهم و( السالم عليه)ابراهيم از که را تصويرهايى کعبه به ورود از پس حضرت آن. انداختند مى زمين بر

 .کردند محو بود کعبه درون هاى ديواره بر مريم
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 :فرمود که است شده نقل( السالم عليه)على امام از مورخان ىبرخ گزارش به

 ;نشستم من ;بنشين: فرمود گاه آن برد، کعبه کنار تا برداشته مرا( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول روزج آن جدر»

 من ين،بنش: فرمود ديد برخاستن در مرا ضعف که زمانى ;برخيز: فرمود و گرفت قرار من شانه بر حضرت آن

 رتحض آن شانه بر ;برو باال من شانه بر: فرمود و نشست خود آمد، پايين من شانه از حضرت آن تم،نشس

 رافاط و شده ساخته مس از بت آن. بينداز را قريش بزرگ بت: فرمود برخاست حضرت آن و گرفتم قرار

 !«ردمک چنين من و ازم،اند زمين بر داده تکان را آن فرمود حضرت آن. بود شده بسته زمين در هايى ميخ با آن

 از پس حضرت آن. کردند محو يا و شسته را آن بود مسجد در شرک از که اثرى هر که است آمده نقلى در

 آن سر از که آبى قطرات بودند، حضرت آن اطراف که مسلمانانى. شست زمزم آب با را خويش سر طواف

 .ماليدند مى خود به برداشته تبرک قصد به ريخت مى حضرت

 رخىب ضميمه به چند، اخالقى نصايح آن ضمن و کرد ايراد مکه در اى خطبه( وآله عليه اهلل صلى)خدا لرسو

 و الماس از پيش مردم ميان حقوق تفاوت بيان حضرت سخنان اصلى بخش فرمود، بيان را شرعى احکام از

 :کنند غازآ را نوينى زندگى کرده فراموش را گذشته بايد مردم که معنا بدان ;بود آن از پس

 و خون هر و اندج داشته خوار ربا ثروتمندان که هايى جطلب بوده معمول جاهليت در که ربايى گونه هر»

 سقايت و کعبه دارى پرده مسأله مگر گذاشتم، پايم زير را گذشته افتخارات همه و داشتيد، برعهده که مالى

 تهپرداخ ـ باشد باردار عددش چهل که شتر دهما صد از عبارت که ـ ديه بايد عمد غير قتل برابرِ در. حجاج

 تيدهس آدم فرزندان شما همه ;است برده بين از را پدران به فخر و تکبر و جاهلى نخوت و کبر خداوند. شود

 يک جز و است محفوظ هميشه براى مکه حرمت. شماست باتقواترين شما، برترين و بود خاک از آدم و

 نانمسلما و است ديگر مسلمان برادر مسلمانى هر... شد نخواهد و نشده حالل کس هيچ براى من، براى ساعت

 ناتوان و نيرومند و برابرند آنان نزديک و دور. بماند محفوظ بايد خونشان. هستند واحده يد ديگران برابر در

 .«گيرند مى غنيمت تساوى به جنگ در

 برابر در مسلمانان همه آن در که ددا مى را جديدى اسالمى جامعه گيرى شکل نويد حضرت، اخير دستور

 .بودند مساوى قانون

 کدام ره و شنيدند را او صداى ها خانه اندرون و ها کوه بام بر قريش گفت، اذان کعبه بام بر بالل که هنگامى

 به ما .برافراشت را محمد نام خدا سوگند جانم به: گفت ابوجهل دختر جويريه. کردند تأسف اظهار سخنى با

 هشام بن حارث. نداريم دوست اند کشته را ما عزيزان که کسانى روى هيچ به اما گزاريم، مى نماز حال هر
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 مىن چيزى من: گفت او. بود آنان نزد نيز ابوسفيان. بودم نديده را روزى چنين و بودم مرده کاش اى: گفت

 .کرد اهندخو خبر را( وآله عليه اهلل صلى)محمد ها ريگ همين بگويم سخنى اگر زيرا گويم،

 سرپنجه هب اسالم برابر در مقاومت سال بيست از پس مکه و شد شکسته شرک سياسى قدرت ترتيب بدين

 دونب فتح در تدبير اين بارز مصداق. آمد در اسالم حاکميت تحت( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول تدبير

 و کهنه بسيار شان دشمنى که دشمن دو ميان و مکه فتح چون بزرگ اى حادثه در هم آن ;بود خونريزى

 ناي در شده گفته که قرآن آيت اين و بودند، نهاده سر پشت را احد و بدر چون حوادثى و بوده پرجراحت

 :پردازد مى ماجرا اين به چنين است، شده نازل باره

 به اخد و بازداشت آنها از را شما دست و شما از را آنها دست داد، پيروزيتان مکه بطن در چون که اوست»

 (81/  فتح.« )بود آگاه کرديد مى که کارهايى

 شنرو اما ;نبودند مسلمان آنان همه پيوستند، اسالم لشکر به شهر اين مردم از تن دوهزار حدود مکه فتح در

 خداوند. نداشت را مکه فتح از پيش اسالم ارزش اسالم، اين چند هر. شد خواهند مسلمان زودى به که بود

 :کند مى بيان احتصر به را مطلب اين

 که آنان شما ازميان وزمين؟ ها آسمان ميراث خداست آن از که آنِ حال و کنيد نمى انفاق خدا راه در چرا و»

 برابر اند، فتهر جنگ به و اند کرده انفاق فتح از بعد که آنان با رفته، جنگ وبه کرده جمکهجانفاق فتح از پيش

 حديد.« )است آگاه کنيد مى که هرکارى به و دهد مى نيک وعده همه به وخدا. است فراتر آنان مرتبه ;نيستند

 /10) 

 حضرت که،م فتح از پس بنابراين. بودند سرپا ثقيف و هوازن قبيله هنوز اما. درآورد پاى از را قريش مکه، فتح

 را ودخ قبيله خاصى تکبر با هوازن جوان رهبر نصرى عوف بن مالک. کند نبرد هوازن با تا شد، حنين راهى

 سپاه با يىرويارو به بودند، همراه نيز سپاهيان فرزندان و زن که سپاهى تشکيل با وى. کرد مقاومت به تحريک

 .بود داده انجام سپاهش پايدارى براى را اقدام اين او. شتافت اسالم

 را اهسپ شکست اسباب که غرورى شد، اسالم سپاه غرور سبب اين. بودند نفر هزار دوازده مسلمانان اکنون

 :فرمود باره اين در خداوند. شد مسلمانان پيروزى سبب خداوند يارى آن از پس. داشت همراه اول مرحله در

 عجب به شمارا لشکر، انبوهىِ که گاه آن ;حنين روز در نيز و کرد کمک ها جاى از بسيارى در را شما خدا»

 (89/  توبه.« )بود آورده
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 رسول به ما: گويد مى اصحاب از يکى. پديدارشد بزرگى درخت ودند،ب حنين راه در مسلمانان که زمانى

 دانستند، مى مقدس را انواط ذات درخت پرستان بت که طور همان: کرديم عرض( وآله عليه اهلل صلى)خدا

 کبيرت بار دو درخواست اين برابر در( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر! گردان مقدس را درخت اين ما براى هم شما

 آن. تندگف او به موسى قوم که است همان اين اوست، اختيار کف در جانم که کسى به سوگند: فرمود و گفت

 :کردند تالوت را آيه اين گاه

. بودند هدلبست خود هاى بت پرستش به که گذشتند قومى بر گاه آن. گذرانيديم دريا از را اسرائيل بنى و»

 خرد بى مردمى شما:  گفت. ده قرار خدايى هم ما براى است خدايانى آنهارا که طور همان موسى اى: گفتند

 (111/  اعراف.« )هستيد

 شمارى متمقاو با اما گريختند، مسلمانان ابتدا درگرفت، که جنگى در. رسيد اوطاس منطقه به سپاه روى هر به

 جنگ رد لمانانمس فرار تجربه دومين اين. دادند شکست را دشمن و بازگشتند نيز مسلمانان ساير اصحاب، از

. تاداف مسلمانان دست به که بود فراوانى غنايم نبرد، اين حاصل. بود داده رخ احد جنگ در نخست بار. بود

 قلوبهم مؤلفة به را مقدارى بود، غنايم خمس که خود سهم از جنگجويان، سهم واگذارى از پس حضرت

 توان مى آنها، به مالى کمک با و هستند وردنآ اسالم آستانه در که است کسانى به اشاره اصطالح اين. دادند

 .کرد جذب اسالم به را آنها

 رهمحاص در را شهر اين مدتى. شد طائف شهر عازم هوازن، دادن شکست از پس( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر

 وامىد تهپذيرف را اسالم که وسيعى منطقه ميان مردم اين زودى به که بود روشن. نبخشيد اى نتيجه اما داشت،

 ثقيف قبيله رهبران بعد، اندکى و بود درست بينى پيش اين. پذيرفت خواهند را اسالم خود و آورد نخواهند

 .گرويدند اسالم به و آمدند مدينه به

 11 فصل

 يهوديان با( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر جهاد

 رکتش عمومى قرارداد در اقليت يک عنوان به يهود شد، مدينه وارد( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر که آن از پس

 داشته انانمسلم با اى دوستانه مناسبات توانستند نمى يهوديان که بود روشن اما. پذيرفت را تعهداتى و کرد

 نآ ديگر. ديدند مى خطر در را خويش آينده و بوده نواحى آن تمامى بر اسالم تسلط شاهد آنها زيرا ;باشند

 در. بود هپرداخت اسرائيل بنى از سخت انتقاد به و دانسته شده تحريف را يهود آيين دينى، لحاظ از قرآن که

 بمانند؟ اکتس بود برخاسته آنان با مبارزه به که جديد دين برابر در توانستند مى چگونه يهوديان صورت اين
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 و پرستى هسالگو ماجراى و کرده متهم قدرناشناسى و انبيا با دشمنى به را اسرائيل بنى بقره، سوره در خداوند

 .است شده يادآور موسى حضرت برابر در جويى بهانه در را آنها ديگر اشتباهات

 انزدهش گذشت از پس. بود شده يهود طعنه سبب ـ مدينه شمال ـ المقدس بيت سوى به مسلمانان نمازخواندن

 همسأل اين. بگزارند ازنم ـ مدينه جنوب ـ مکه سوى به مسلمانان تا داد دستور خداوند هجرت، از ماه هفده يا

 .کرد بيشتر اسالم با را يهود دشمنى

 :فرمود قرآن در خداوند. اند کرده عوض را خود قبله چرا که زدند طعنه مسلمانان بر يهوديان زمان اين در

 مشرق :بگو برگردانيد؟ بودند آن بر که اى قبله از را آنها چيز چه: گفت خواهند اند، سفيه که آنان مردم، از»

 (118/  بقره.« )کند مى هدايت راست راه به بخواهد که را کس هر خدا و خداست آنِ از مغرب و

 لرسو نزد يهود اشراف از اى عده دليل، همين به برگردد، المقدس بيت به مسلمانان قبله بود مايل يهود

 قبله اگر: دگفتن آنان. اندبازگرد المقدس بيت سمت به را قبله تا خواستند او از آمده( وآله عليه اهلل صلى)خدا

 :فرمود برابر در خداوند[ 911ص ،1ج الرشاد، و الهدى سبل.] کرد خواهند پيروى او از بازگرداند، را

 پيروى هاآن قبله از نيز تو و کرد نخواهند پيروى تو قبله از بياورى که اى نشانه و برهان هر کتاب اهل براى»

 از بروى، ايشان هاى خواهش پى آگاهى، از پس هرگاه ;بود اهندنخو يکديگر قبله پيرو هم کنى،آنها نمى

 (119/ بقره.« )بود خواهى ستمکاران

 يکى به ايفهط اين يهوديان از يکى. بود قَيْنُقاع بنى طايفه سوى از مسلمانان با يهود آشکار مخالفت نخستين

 يهوديان. شدند کشته مسلمان فرد و مذکور يهودى گرفت در که نزاعى در و کرد جسارت مسلمان زنان از

 عليه اهلل صلى)پيامبر. کردند آشکار را خويش خيانت و پنهانى هاى توطئه خود، سخنان با شده، ياد طايفه

 سليمت روزه پانزده محاصره از پس اما کردند، مخالفت آغاز در آنان. کنند ترک را مدينه تا خواست آنان از(وآله

 .گرفت صورت بدر جنگ از پس کىاند واقعه اين. رفتند شام به شده

 زدشانن مذاکره براى(وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول که زمانى آنان. بود النضير بنى طايفه با برخورد دومين

 آن زا الهى لطف به که حضرت آن. کردند طراحى را( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول قتل توطئه بود، رفته

 مدتى زا پس النضير بنى. شد آنان قلعه عازم سپاهى با و گشتباز مسجد سوى به سرعت به يافت، آگاهى

 مدينه ات خواست آنها از و کرد نظر صرف آنها کشتن از( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول. شدند تسليم محاصره

 .است گفته سخن رخداد اين از حشر سوره در خداوند. کردند چنين آنان و کنند ترک را
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 محاصره زمان رد قريظه بنى يهوديان خيانت. بود قريظه بنى طايفه با آنها نبرد يهود، با مسلمانان برخورد سومين

 اطراف از تانپرس بت رفتن فرداى بنابراين. نبود بخشودنى ، احزاب جنگ در پرستان بت نفرى هزار ده سپاه

 در ار عصر نماز نانمسلما تا کرد اعالم خداوند دستور به( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر احزاب، جنگ در مدينه

. بود( المالس عليه)طالب ابى بن على دستان در سپاه پرچم عمليات، اين در. بخوانند قريظه بنى قلعه اطراف

 الماس تسليم آنان اما کرد، دعوت اسالم به را يهوديان آغاز در حضرت آن. کردند محاصره را قلعه اسالم سپاه

 چهارشنبه از قريظه بنى محاصره. يافت مى ادامه بايد يهوديان لکام شدن تسليم تا محاصره بنابراين. نشدند

 .يافت ادامه روز بيست يا پانزده و شد آغاز پنجم سال قعده ذى 81

 مسلمانان خويش، مقاومت تابا داشتند آن اميد يهوديان و بود، جريان در سوى دو از تيراندازى مدت دراين

 پيمان هم ـ اوس لهقبي از که ابولبابه با تا گرفتند تصميم يهوديان. نبخشيد سودى اقدامات اين. کنند پراکنده را

 لوىگ به اشاره با وى کردند، مى مشورت وى با که زمانى. کنند مشورت بود ـ جاهليت در قريظه بنى يهود

 افشاى زا بازگشت، ابولبابه که زمانى. شد خواهند کشته شدن، تسليم صورت در که کرد تفهيم آنها به خود

 توبه تونس نامش بعدها که ستونى به را خود جا آن در و رفت النبى مسجد به مستقيم او. شد پشيمان راز ناي

 شا توبه خداوند کرد، توبه و استغفار اظهار سخت و نشد خارج مسجد از روز چند که آن از پس. بست شد،

 .دارد دوجو النبى مسجد در توبه ستون نام به نيز اکنون هم ستون اين. پذيرفت را

. تندنداش( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر حکم به دادن تن و شدن تسليم جز اى چاره قريظه بنى روى هر به

 شربتى يا گندسو خدا به: کشيد فرياد طالب ابى بن على که بود اين آنان شدن تسليم سبب: اند نوشته مورخان

! محمد اى: گفتند قريظيان لحظه آن در. نهاد لوج قدم و گشايم مى را آنان قلعه يا و نوشم مى نوشيد حمزه که

 .پذيريم مى را ـ اوس طايفه رئيس ـ معاذ بن سعد حکميتِ

 حکم: تگف آن از پس. پذيرفتند نيز آنان و بپذيرند کرد حکم چه هر تا گرفت تعهد يهوديان از آغاز در سعد

 رسول. دشو تقسيم اموالشان و درآيند اسارت به زنانشان و کودکان شوند، کشته يهودى مردان که است اين من

 را قريظى مردان روز آن فرداى. است خداوند حکم مطابق سعد حکم که فرمود(وآله عليه اهلل صلى)خدا

 حُيَى تگان،کش از يکى. رسيد قتل به بود شده مسلمان سربازان از يکى شهادت سبب که نيز زن يک ;کشتند

 وجود ثلو از مدينه ترتيب بدين. بود احزاب جنگ برپايى در پرستان بت اصلى محرک که بود اخطب بن

 .شد پاک يهوديان،

 دست به هجرى هفتم سال در که بود مدينه کيلومترى 130ـ110 حدود فاصله در يهوديان مرکز آخرين خيبر

 کنند کار خود هاى زمين روى آنان که بود داده اجازه( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول. شد فتح مسلمانان
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 اندهر بيرون يهوديان توطئه مرکز يهود هاى قلعه زمان، آن. بپردازند اسالمى دولت به را خود درآمد از بخشىو

 مرکز که شد آن بر( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول و بود شده هجرى نخست هاى سال در مدينه از شده

 .ببرد بين از را توطئه

 خود( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول آنها نوع در که محدود هاى جنگ از زيادى شمار: ديگر هاى جنگ

 از جداى آنچه. گويند مى سريّه آنها به که گرفت صورت کوچک قبايل از برخى مقابل در نداشت، حضور

 فرماندهى به هجرى هشتم سال هاى ماه نخستين در جنگ اين. است موته جنگ دارد اهميت ها جنگ اين

 غسانى دولت نيروهاى مقابل جبهه. گرفت صورت(السالم عليه)طالب بىا بن جعفر جمله از صحابه از تن سه

  ملهج  از  مسلمانان از شمارى بودند، مسلمانان برابر چندين دشمن نيروهاى که نبرد  اين در.  بودند شام در

 .بازگشتند مدينه به نيروها مانده باقى و رسيده شهادت به جعفر

 بوک،ت عازم( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول فرماندهى به اسالم يانسپاه از عظيمى لشکر هجرت، نهم سال در

 شود، ردرگي شامى نيروهاى با رفت مى انتظار که لشکر اين. شدند العرب جزيرة با شامات مرزى نواحى يعنى

 و موته جنگ دو. بازگشت و کرد امضا قبايل برخى با معاهداتى سوى، آن از سپاهى حضور عدم دليل به

 صلى)خدا ولرس رحلت از بعد که بود شامات سرزمين به مسلمانان نفوذ نخستين تبوک، سوى به لشکرکشى

 .کردند فتح سرعت به را نواحى آن مسلمانان ،(وآله عليه اهلل

 شکست و پيروزى: جنگ تجربه

 تلخى و پيروزى شيرينى با توأم که هايى تجربه ;باشد فراوانى هاى تجربه بر مشتمل تواند مى جنگى هر

 مقاومت اهل ايمان با و استوار مردان. است الهى آزمايش صحنه آن، دشوارى لحاظ به جنگ. است شکست

 عوامل از اخد به اعتماد. ندارند را دشمن برابر در ايستادگى توان برخوردارند ضعيفى ايمان از که کسانى و اند

 ندشم بر پيروزى قطعى عوامل از او از متابعت و جنگ فرمانده حرمت رعايت. است مؤمنان استوارى در مهم

 مى هىمنت شکست به غنايم در طمع و يکديگر با آنان نزاع و جنگجويان ميان نظر اختالف عکس، به. است

. کردند رها ار جنگ صحنه بسيارى شد، کشته( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر که شد شايع احد در که زمانى. شود

 :فرمود آنان باره در خداوند

 به ار آنها شيطان اعمالشان، از اى پاره سبب به بگريختند، گروه دو آن مقاتله روز در که آنان شما، نميا از»

 ( 199/  عمران آل.« ) بود افکنده خطا

 :فرمود جنگ صحنه از گريز در آنان بهانه باره در خداوند
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 شما شود شتهک يا بميرد اگر ياآ. اند بوده ديگر پيامبرانى او از پيش که است پيامبرى محمد که نيست اين جز»

 گزارانسپاس خدا. رسانيد نخواهد خدا به زيانى هيچ بازگردد که کس هر گرديد؟ مى باز خود پيشين آيين به

 (111/  عمران آل.« )داد خواهد پاداش را

 پيروزى سبب جنگ، امور در فنّى دانش کارگيرى به و مسايل از برخى در نظر اظهار در مسلمانان آزادى

 احزاب جنگ در را خندق کندن پيشنهاد فارسى سلمان: اند نوشته مورخان. شد مراحل برخى در سلمانانم

 خود نيروى به مسلمانان عُجْب مواردى، در. پذيرفت را وى پيشنهاد نيز(وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول و داد

 .شد دشمن برابر در جدّى مقاومت عدم سبب جنگجويان، شمار لحاظ از

 بار ينا که بود اين بر گمانشان بسيارى کردند، شرکت حنين غزوه در نفر هزار دوازده با مسلمانان که زمانى

 جنگ صحنه از برخورد، نخستين در قضا از. داد خواهند شکست را دشمن خود گسترده جمعيت خاطر به

 اهلل صلى)برپيام جنگى رهسي از مسلمانان ميراث. کردند غلبه دشمن بر که بود خداوند لطف با تنها و گريختند

 عليه اهلل صلى)خدا رسول سيره ابعاد ارزشمندترين از يکى ها، جنگ از قرآنى هاى تحليل با همراه( وآله عليه

 .است مسلمانان براى( وآله

 18 فصل

 رخدادها آخرين و روزها آخرين

 پرستان بت از بيزارى

 مهم شقري. گراييد نابودى به العرب جزيرة در شرک نظامى و سياسى قدرت حنين، نبرد و مکه فتح از پس

 جنگ در را خود نفرى هزار ده سپاه پيمانانشان، هم کمک با قريشيان. داشت عرب ميان را قدرت و نفوذ ترين

 ودند،ب قريش شکست شاهد که اسالم دشمنان. بود رفته ميان از اکنون قدرت اين. بودند انداخته راه به احزاب

 هيچ ورد،خ شکست حنين در که هوازن سرکش قبيله بجز مکه فتح از پس و ديدند دهبيهو را بيشتر مقاومت

 بر قبايل، از زيادى شمار هنوز آن، از پس ها ماه تا حال، اين با. نيامد بر اسالم با جنگ انديشه در اى قبيله

 .کردند مى نگهدارى ميانشان را زيادى هاى بت و بودند استوار خود آلود شرک عقايد

. داشتند حضور مشترک طور به مشرکان و مسلمانان مراسم اين در. رسيد فرا هجرى نهم سال حج مراسم

  11/  لقمان[ دانست، مى «بزرگ ظلمى» را شرک و بود توحيد به دعوت شعارش ترين مهم که اسالم براى

 تابک اهل ،دليل همين به. شمرد مى انسانيت اساسى شرط را توحيد اسالم. بود دشوار وضعى چنين تحمل]

 صلى)خدا رسول سال، آن. کرد نمى تحمل را پرست بت مشرکان اما پذيرفت، مى خدا به باورشان دليل به را
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 تا داد( السالم عليه)طالب ابى بن على دست به فرمانى و پيام اما نکرد، شرکت حج مراسم در( وآله عليه اهلل

 .بخواند مردم بر را آن آيند مى گرد تعرفا منطقه در مسلمانان همه که زمانى اکبر، حج روز در

 جزيرة رسراس در شرک بردن بين از و پرستى بت کردن رها براى کفار با حجت اتمام پيام، اين اساسى هدف

. ذارندبگ کنار را جاهلى هاى سنّت خدا، خانه طواف وقت در تا شد گفته مشرکان به پيام، اين در. بود العرب

 گردي بندى در. ندارد را توحيد خانه در حضور حق مشرکى هيچ آينده سال زا که شد گفته آنان به همچنين

 صورتى در .بگيرند تصميم شرک آيين از بازگشت باره در تا شد داده فرصت چهارماه مشرکان به فرمان، اين از

 ستنخ آيات از آيه چند خداوند که است چنان پيام اين اهميت. شد خواهد آنها با سختى برخورد نپذيرند که

 :فرمود و داد اختصاص بدان را توبه سوره

 ;ندبيزار مشرکان از پيامبرش و خداوند که شود مى اعالم مردم به وپيامبرش خدا جانب از بزرگ حج روز در»

 .«ختگري نتوانيد خدا از که بدانيد کنيد سرپيچى اگر ولى است، بهتر برايتان کنيد توبه اگر پس

 باره در ،اند بوده بند پاى خود قراردادهاى بر که پرستانى بت با پيمان و دعه رعايت بر تأکيد ضمن خداوند

 :افزود مشرکان ساير

 در و يدافکن حبس به و بگيريد و بکشيد يافتيد را مشرکان که جا هر رسيد، پايان به حرام هاى ماه چون و»

 رازي ;برداريد دست آنها از دند،دا زکات و خواندند نماز و کردند توبه اگر اما. نشينيد کمينشان به جا همه

 بشنود، را خدا کالم تا ده پناهش آورد، پناه تو به مشرکان از يکى گاه هر و. است مهربان آمرزنده خداوند

 (1ـ 1/  توبه.« )نادانند مردمى اينان زيرا برسان، امنش مکان به سپس

 که انىکس براى تا بود مکلف( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول. بود پرستان بت فرصت آخرين حرام هاى ماه

 .سازد فراهم را الزم فرصت و مأمن طلبيدند، مى مأمنى داشته را خدا کالم شنيدن قصد

 ةجزير سراسر از شرک زودى به شد، مى اعالم مدينه نيرومند دولت سوى از که پيام اين با که بود روشن

 .بربندد رخت العرب

 اسالم پذيرش براى قبايل شتاب

. کرد بجل مدينه سوى به را العرب جزيرة اکناف و اطراف قبايل توجه داد، روى مکه فتح از پس که تحوالتى

 اى تازه اخالقى قوانين و نهد بنياد را نو دولتى. آورد وجود به را برترى نظامى قدرت بود توانسته جديد دين

 قبايل سائلم اين. است پذيرفته را ماسال بود، عرب قبيله ترين مهم که قريش اکنون برآن، افزون. کند عرضه را
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 به (وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول از فرمانبردارى بيعت اعالم و اسالم پذيرش براى تا کرد وادار را عرب

 .بيايند مدينه

 با ديدار ضمن و آمدند مى مدينه به قبيله هر بزرگان و اشراف که بود صورت بدين آنان حضور شکل

 بودند (وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول مهمان را روزى چند آنان. شدند مى مسلمان( آلهو عليه اهلل صلى)پيامبر

 اندخو مى قرآن ديگران از بيش که آنان از يکى سپس. شدند مى آشنا دينى احکام و قرآن با مدت اين در و

 عليه اهلل صلى)خدا رسول آن از پس. شد مى برگزيده آنان نماز امامت به داشت، را الزم هاى صالحيت و

 ستشاند به بود آنان حقوق از دفاع در( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر تعهد و دينى احکام شامل که اى نامه( وآله

 .سپرد مى

 اهلل ىصل)خدا رسول نزد خود، فقراى به رسيدگى از پس را خود ساالنه زکات تا بودند مکلف آنان برابر، در

 افراد از ات،زک گردآورى براى را قبيله آن بزرگان از يکى( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول. بفرستند( وآله عليه

 ياراخت در را شده گردآورى زکات رود، مى منطقه آن به حضرت آن نماينده که زمانى تا کرد مى معين قبيله

 منه لسا دليل همين به. ناميدند مى وَفْد آمدند، مى مدينه به قبايل طرف از که را ها هيئت اين. بگذارد او

 دهم سال در وفدها اين از شمارى. است شده ناميده الوفود عام آمدند مى مدينه به وفدها اين که هجرى

 .شدند وارد( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر بر هجرى

 اماحک با آنان کردن آشنا وفود، اين با برخورد در( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول اساسى اقدامات از يکى

 هب قبايل از برخى که  اين از( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول. بود اسالم اخالقى هاى رزشا و قرآن دينى،

 هنوز که قبايل از برخى. کرد مى رضايت اظهار شدند، مى مسلمان و آمده مدينه به اجبار بدون و راحتى

 را خويش بتان تا دخواستن مى اجازه( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول از داشتند، را خود جاهلى عقايد دغدغه

 از برخى .کند تخريب را بتان تا فرستاد مى را کسى حضرت آن دليل، همين به. نبرند ميان از خود دست به

 يچه حضرت آن اما! باشند داشته خوارى شراب اجازه مدتى براى تا داشتند را آن تقاضاى لوح، ساده قبايل

 کرد، مى گرمى استقبال قبايل نمايندگان از( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر. ندادند آنان به را اى اجازه چنين گاه

 .گرداند مى باز را آنان و نهاد مى اختيارشان در هدايايى

. ودنب قلبى ايمان با همراه و آگاهانه موارد، همه در روى، هيچ به عرب، ميان گرايى اسالم موج که دانست بايد

 در واقعى نايما نفوذ براى زمينه آن، رهبرى و جديد دين برابر در شدن تسليم معناى به اسالم، پذيرفتن با اما

 :فرمايد مى آنان باره در خداوند. شد مى فراهم آنها قلب
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 ايمان هنوز و ايم، شده تسليم که بگوييد ايد، نياورده ايمان: بگو. آورديم ايمان: گفتند]  نشين باديه[  اعراب»

 شود، نمى کاسته شما اعمال ثواب از کنيد اطاعت را پيامبرش خداو اگر و. است نشده داخل هايتان دل در

 گردي و اند آورده ايمان او پيامبر و خدا به که هستند کسانى]  واقعى[  مؤمنان. است مهربان آمرزنده خدا زيرا

 ( 11/  حجرات.« )راستگويانند اينان. اند کرده جهاد خدا راه در خويش جان و مال با و اند نکرده شک

 خدا رسول بر شدن مسلمان براى که کند مى ياد آنان نادرست برخورد اين از آيات همين ادامه در دخداون

 در هک کسانى اغلب. بگذارد منت ايشان بر بايد آنها هدايت با که خداست اين که حالى در ;اند گذاشته منّت

 ىواقع شناخت و ايمان تا زهنو شد، مى نفر هزار صد يک بر بالغ شمارشان و بود مسلمان نامشان آخر سال

 .داشتند طوالنى بس فاصله اسالم

 نفاق گسترش

. بود نافقانم و نفاق مسأله شد، برو رو آن با مدينه دوران در( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر که هايى پديده از يکى

 ردند،ک اسالم اظهار مردم، اکثريت پيروى به خزرج و اوس از کسانى شد، فراگير شهر اين در اسالم که زمانى

 تىح غلطيده طلبى فرصت وادى به نيز مهاجران از برخى مرور، به. ماندند باقى خويش کفر بر باطن در اما

 ارهب در فراوان شده، نازل مدينه در که هايى سوره و آيات در. پرداختند جاسوسى به قريش براى مواردى در

 .است بوده گسترده و جدى مشکل اين که دهد مى نشان و است شده گفته سخن منافقان

 ;بود احد جنگ در اسالم نفرى هزار سپاه از نفر سيصد بازگرداندن در آنها نقش منافقان، مهم اقدام نخستين

 ينسنگ اى ضربه اقدام اين. کنند نبرد مهاجم دشمن با تا بودند احد دامنه راهى آنها که زمانى در درست هم آن

 هب سخت منافقان بود، محاصره در مدينه که روزهايى طى در احزاب، بردن در آن، از پس. بود اسالم سپاه بر

 داوندخ. کردند مى تحريک حضرت آن ضد بر را مردم گشوده زبان و( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر از انتقاد

 :فرمايد مى کرده تقسيم منافق و مؤمن بخش دو به مرحله اين در را مدينه مردم

 هايشان دل در که آنهايى و منافقان زيرا ;شدند متزلزل سخت و درآمدند امتحان معرض در مؤمنان جا آن در»

 ( 18 ، 11/  احزاب.« )ندادند اى وعده ما به فريب جز پيامبرش و خدا: گفتند مى است، بيمارى

 :فرمايد مى باز و

 و خدا و دادند هوعد ما به پيامبرش و خدا که است چيزى همان اين: گفتند ديدند، را احزاب مؤمنان چون و»

 خدا با که پيمانى به که هستند مردانى مؤمنان از. نيفزود تسليمشان و ايمان به جز و. گفتند راست پيامبرش
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 را خود يمانپ هيچ و راهند به چشم بعضى و باختند جان خويش پيمان سر بر بعضى. کردند وفا بودند بسته

 ( 81 ، 88/  احزاب.« )اند نکرده دگرگون

 نازل ونمنافق نام به سوره يک خداوند. يافت مى توسعه هم نفاق شد، مى فراگيرتر اسالمى دولت هک مرور به

 :است آمده سوره اين آيات نخستين در. کرد

 برشپيام تو که داند مى خدا. هستى خدا پيامبر تو که دهيم مى شهادت: گويند آيند، تو نزد منافقان چون»

 .بکشد خدايشان. کن حذر آنها از. دشمنانند اينان. ... دروغگويند انمنافق که دهد مى شهادت خدا و هستى،

 (1 ،1/  منافقون.« )شوند مى منحرف کجا به

 ودب ضعيف ايمانشان که شد مى کسانى شامل هم نفاق اين. شد بيشتر نفاق هجرى، دهم و نهم هاى سال در

 کفر اطنب در که بود کسانى شامل مه و داشتند، اسالمى جنبش برخالف حرکتى ها، سازى جو تأثير تحت و

 بر آنان جنازه بر خواندن نماز از را پيامبرش خداوند. بودند نياورده ايمان اسالم به هم اى لحظه و ورزيده

 :فرمود و داشت حذر

 و دان شده کافر رسولش و خدا به اينان. مايست قبرشان بر و مکن نماز آنان از يک هيچ بر بميرند چون»

 (11/ توبه.« )اند مرده نافرمان

 وملز و منافقان برخوردهاى تشريح به شده، نازل هجرى نهم سال در که را توبه سوره از زيادى آيات خداوند

 يننش باديه اعراب از هايى گروه که فرمود تصريح سوره اين در خداوند. داد اختصاص آنها با گيرى سخت

 رواج در را منافق ومردان زنان نقش همچنين].  100/  وبهت. [ منافقانند جمله از مدينه، مردم از برخى نيز و

 نيز پيامبرش از].  11/  توبه. [ کرد گوشزد آنها فسق نيز و خوب کارهاى انجام از جلوگيرى و منکرات

 آمرزش درخواست آنها براى روى هيچ به و]   31/  توبه[  کند رفتار شدّت با منافقان و کفار با تا خواست

 ]. 35 / توبه[  نکند

 نافقانم( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول زندگى پايانى روزهاى در که برد پى خوبى به توان مى آيات اين از

 يشخو مطامع به تا اند، بوده حضرت آن درگذشت انتظار در که اند زيسته مى آن اطراف و مدينه در فراوانى

 .برسند

 الوداع حَجّة

 .شد مکه راهى تمتع، حج فريضه انجام براى هجرى، دهم سال قعده ذى در( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول

 .بود داده انجام را عمره حنين، از بعد و مکه فتح جريان در هم بار يک هفتم سال در بار يک آن از پيش
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 راهى شنيدند، را( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول حج خبر که العرب جزيرة مسلمانان از شمارى بى تعداد

 مى سفر اين رد را( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر بار نخستين براى بدوى، قبايل مسلمانانِ از بسيارى .شدند مکه

 ساسا بر سفر اين در حج به مربوط احکام. اند گفته نفر هزار صد يک تا را خدا رسول همراه جمعيت. ديدند

 اسالمى فقه در حج احکام اىمبن حضرت آن سيره و تبيين روشنى به( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول سيره

 هخطب خويش اصحاب براى اند، ناميده اکبر حج را آن که عرفه روز در( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول. شد

 :شدند آور ياد را مهم نکته چند خطبه اين در. خواندند اى

 مال و جان! دممر اى. نکنم مالقات را شما گاه هيچ سال، اين از بعد بسا دهيد، گوش مرا سخن! مردم اى»

 به حالى در شما. است حرام روز و ماه ماه، اين و امروز که طور همان درست است، حرام يکديگر بر شما

 به دارد، دست در ديگرى از امانتى کس هر. شويد مى بازخواست کردارتان از که رفت خواهيد خدا ديدار

 .بازگرداند دانسته آن بر امين را او که آن صاحب

 رد حال اين با ;است شده مأيوس هميشه براى شود، پرستيده سرزمين اين در که  اين از طانشي! مردم اى

 .هستند شما دست در الهى امانت آنان ;باشيد خود زنان حقوق مراقب. باشيد حذر بر او از دينتان

 او به ضايتر با آنچه جز ديگر، مسلمان مال در مسلمانى هيچ و برادرند يکديگر با مسلمانان همه! مردم اى

 .«ندارد حقى بدهد،

 .کرد حرکت مدينه سوى به( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول حج، مراسم يافتن پايان با

 (السالم عليه)على واليت اعالم غدير،

 رب را آيه اين خداوند مدينه، به بازگشت راه در اسالمى، مورخان و محدثان از فراوانى شمار گفته اساس بر

 :کرد نازل رسولش

 را وا رسالت امر نکنى چنين اگر. برسان مردمان به است شده نازل تو بر پروردگارت از را آنچه! پيامبر اى»

 (13/  مائده.« )کند نمى هدايت را کافر مردم خدا که کند، مى حفظ مردم از را تو خدا. اى نکرده ادا

 يهعل اهلل صلى)خدا رسول رو اين از. تاس بوده مردم بر( السالم عليه)على امام واليت اعالم باره در آيه اين

 :رمودف و رفت باال شترى جهاز بر گاه آن. داد مردم به توقف دستور خم غدير منطقه در بازگشت، راه در( وآله
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 تُکنْ من: فرمود حضرت گاه آن. آرى: گفتند مردم نيستم؟ مقدّم و اولى شما خود به شما از من آيا! مردم اى»

! اوست موالى على هستم، او موالى من کس هر ;عاداه من عاد و وااله من وال اللهم. هموال علىٌّ فهذا مواله

 .«دشمن را او دشمنان و بدار دوست را او دوستان! خدايا

 مسلمانان بر را او شدن موال و دادند بيعت دست( السالم عليه)على امام با حاضر اصحاب تمامى آن از پس

 صلى)خدا رسول صحابه از تن سى به نزديک است، غدير حديث نامش که را مزبور حديث. گفتند تبريک

 :فرمود خداوند که بود( السالم عليه)على امام واليت اعالم از پس. اند کرده روايت( وآله عليه اهلل

 دهمائ.« )برگزيدم شما دين را اسالم و کردم تمام شما بر را خود نعمت و رسانيدم کمال به را شما دين امروز»

 /1) 

 (وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول رحلت

 حضرت آن در بيمارى هاى نشانه بازگشت، الوداع حجة از( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول که آن از پس

 آن اندوه بر دارد، پيش در اسالمى امّت که هايى دشوارى و مسلمانان آينده وضعيت از نگرانى. شد نمايان

 عليه اهلل صلى)خدا رسول کشتن قصد و آفريدند ماجراها تبوک در که مدينه فراوان منافقان. افزود حضرت

 نيز نبوّت مدعيان. بودند دينى نهضت اين رهبر رحلت انتظار در ساختند، را ضرار مسجد و داشتند را( وآله

 .بودند برافراشته مخالفت عَلَم العرب جزيرة سوى چند از

 و ماسال شهداى براى و رفت بقيع قبرستان به دخو اصحاب از يکى همراه حضرت آن ها، شب اين از شبى

 :فرمود کرده صحابى فرد آن به روى گاه آن ;کرد مغفرت طلب بقيع در مدفون مسلمانان ديگر

 ديگر و جاودانى، زندگى و عالم هاى گنج کليد يکى: گذاشت آزاد امر دو از يکى انتخاب ميان مرا خداوند»

 .«کردم قبول را رپروردگا لقاى من. پروردگارم با ديدار

 از ردم،م از رسالتش ابالغ در تأييد گرفتن با و يافت حضور مسجد در نيز زندگى روزهاى آخرين از يکى در

 و آمد نزديک مردى. کند قصاص را او و آمده جلو کرده، جفايى کسى حق در ناخودآگاه اگر تا خواست آنان

 را خود يراهنپ حضرت آن. کرد اصابت من بر اشتباه هب بزنيد، شترى بر تازيانه داشتيد قصد که زمانى: گفت

 .وسيدب را( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول بدن قصاص جاى به و آمد نزديک مرد آن. کند قصاص او تا زد باال

 صفر ماه 81 در مشهور قول بنابر که آن تا گذاشت، وخامت به رو( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر حال تدريج به

 .کرد رحلت هجرى 11 سال
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 (وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول ميراث

 فساد  و لجه از دريايى در العرب جزيرة شد، برانگيخته پيامبرى به( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول که زمانى

 زندگى شيوه غارت  و قتل و جنگ و بربسته رخت آنان ميان از انسانى هاى ارزش. بود غوطهور تباهى و

 آيين آنان. بود شده دگرگون عرب اوضاع تاريخ، آن از سال سه و بيست گذشت از پس اکنون. بود شده آنان

 به و يدهگز دورى جاهلى فاسد اخالق از. بودند گرويده پرستى يکتا و توحيد به کرده ترک را پرستى بت

 .گرفتند مى انس اخالقى هاى ارزش با تدريج

 و صافان و انسانيت و اخالق از برکتى با ميراث( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول زندگى سال سه و بيست

 ناىآش افراد از شمارى اکنون بود، بهره بى دانش و علم از که عربى. گذاشت جاى بر مسلمانان ميان را عدالت

 يچه از که عربى. بود کرده فراهم خود در را فکرى تعالى هاى زمينه داشت، خود ميان را نوشتن و خواندن به

 ولرس. بود معنوى و علمى تکامل و رشد دراز راه پيمودن آماده اکنون نبود، برخوردار جدّى تمدنى آثار گونه

 ملکوتى و ىاله نگرشى زندگى، و هستى به نسبت آنان نگرش که داد پرورش اصحابى(وآله عليه اهلل صلى)خدا

 ود،ب دين و حکمت درس بودند، آموخته( وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول مکتب در آنان که درسى. بود شده

. ادقرارد آنان اختيار در را ارزش ضدّ و ارزش مالک و معيار و کرد آشنا حقايق از بسيارى با را آنان که درسى

. شدند تتربي ها انسان ترين پاک از شمارى که بود مکتب اين در. بود «اسالمى تمدّن» نخست بنياد درس اين

 امّت ىرهبر براى خداوند برگزيده( وآله عليه اهلل صلى)خدا سولر از پس که( السالم عليه)على امام بر افزون

 خداوند به ايمان از سرشار وجودشان سراسر که داشتند وجود عمار و ابوذر و سلمان چون هايى چهره بود،

 .بود

 لمانانمس قرآن، بر عالوه که دانيم مى. بود حضرت آن سنّت ،(وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول ميراث از بخشى

 رد خطبه و حديث فراوانى شمار حضرت آن از. کردند مى عمل نيز( وآله عليه اهلل صلى)پيامبر سنّت به

 لرسو حديث پشتوانه به اسالمى فقه. است حکمت و علم از دريايى که گرفت قرار مسلمانان دسترس

 سنّت، ناي از تمداداس با مسلمانان دينى معرفت و بخش، حيات و پربار است فقهى( وآله عليه اهلل صلى)خدا

 .سازنده و غنى است معرفتى

 درخشان چهره. است حضرت آن خاندان و عترت ،(وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول ميراث ديگر مهم بخش

 ضرتح آن بيکران دانش از اى گوشه که خداست رسول شاگرد( السالم عليه)على امام( السالم عليه)بيت اهل

 :فرمود مردم به ثقلين حديث در(وآله عليه اهلل صلى)خدا پيامبر. است شده گر جلوه البالغه نهج در
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 و داخ کتاب يکى: شد نخواهيد گمراه کنيد، تمسک دو آن به که وقتى تا گذارم، مى شما ميان را چيز دو من»

 .«بيتم اهل و عترت ديگرى

 مانانمسل متأسفانه. ستني آن درستى در ترديدى و آمده سنّت اهل برادران منابع از بسيارى در حديث، اين

( وآله عليه هللا صلى)پيامبر خاندان به بود،(وآله عليه اهلل صلى)خدا رسول دستور به اعتنا شايسته که گونه آن

 و ثارآ که انحرافى ;گرفت صورت حضرت آن رحلت از پس که بود انحرافى ترين بزرگ اين و نکرده اقبال

 .گذاشت برجاى خود از فراوانى منفى پيامدهاى

 خداوند چشم از( وآله عليه اهلل صلى) محمد

 تدرس است، ستوده بسيار را او و کرده حمايت( وآله عليه اهلل صلى) محمد از کتابش جاى جاى در خداوند

 با مردم، با تعاملش و رسول اخالق زمينه در خصوص به ستايشها، اين. است محمّد نامش که طور همان

 .است شده بيان زيبايى تعابير

 وَمَا» آيه با را او که ديگر جاى و. است( 1/ قلم) «عَظِيم خُلُق لَعَلى وَإِنَّکَ» معروف آيه آن، صريح ونهنم

 طور به اما و بود، رحمت عالميان همه براى محمد. است ستوده( 103/ انبياء) «لِلْعَالَمِين رَحْمَةً إِالَّ أَرْسَلْنَاکَ

 ديگرى جاى در اخالقش باره در و(. 11/ توبه) «مِنْکُم آمَنُوا لَّذِينَلِ وَرَحْمَةٌ: »رحمت هم مؤمنان براى خاص

 تو اگر گويد، مى کرده ستايش او از( 191/ عمران آل) «حَوْلِکَ مِنْ الَنْفَضُّوا الْقَلْبِ غَلِيظَ فَظّاً کُنْتَ وَلَوْ» آيه با

 .گشتند مى پراکنده اطرافت از مردمان بودى تند و سختگير فردى

 کَانَ لِمَنْ حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اهللِ رَسُولِ فِي لَکُمْ کَانَ لَقَدْ: »است خوانده «اسوه» را خود رسول کريم قرآن در دخداون

 همان تا است خواسته مردمان از بارها و بارها طور همين(. 81/ احزاب) «کَثِيراً اهللَ وَذَکَرَ االْخِرَ وَالْيَوْمَ اهللَ يَرْجُو

 گرو در دل و برد مى خداى به اميد که کسى هر. کنند اطاعت هم را رسول کنند مى اطاعت را خداى که گونه

 .اوست دادن قرار اسوه و رسول از پيروى اش چاره راه که بداند کند، مى خداوند ياد فراوان و دارد آخرت

 شود يادآور را نکته ناي مردم به تا است داده دستور او به خداوند بارها و است بشر يک تنها رسول، همين اما

. نکنند غلوّ او حق در است شده خواسته مردم از که چنان(. 110/ کهف) «مِثْلُکُم بَشَرٌ أَنَا إِنَّمَا قُلْ: »بگويد و

 و( 131/ نساء) نکنند غلو مسيح، حق در تا شده خواسته کتاب اهل از صراحت به که است اى نکته اين

 لرسو باره در و کرده حفظ را دينشان در اعتدال که است مانانمسل براى مهم بس درسى که است طبيعى

 .بدانند بشر را او تنها و تنها و باشند نداشته گزاف ادعاى(وآله عليه اهلل صلى)



1871 

 

 اندازه چه که اين و کند مى ياد اسالم دين به کافران جذب براى رسولش عميق احساس از قرآن، در خداوند

 زِيزٌعَ أَنفُسِکُمْ مِنْ رَسُولٌ جَاءَکُمْ لَقَدْ: »بگذارد کار اين سر بر را جانش بود نزديک و بود حريص کار اين در

 کوشش و کشش بيان ضمن بار هر خداوند(. 181/ توبه) «رَحِيم رَءُوفٌ بِالْمُؤْمِنِينَ عَلَيْکُمْ حَرِيصٌ عَنِتُّمْ مَا عَلَيْهِ

 خواهد مى رسولش از و است خداوند دست لتضال و هدايت که کند مى تأکيد مردم، هدايت براى رسولش

 .«البالغ اال عليک ما و» که نيندازد سختى به را خود که

 تنها هن که تفاوت اين با است، پيشين رسوالن مانند رسولى هم( وآله عليه اهلل صلى) محمد خداوند، ديد از

 «لنَّبِيِّينا وَخَاتَمَ اهللِ رَسُولَ وَلَکِنْ»: اوست براى عظيم بس افتخارى اين و است رسوالن خاتَم بلکه اهلل، رسول

 لْنَاکَأَرْسَ وَمَا» است آمده بشر تمامى براى که است رسولى تنها(وآله عليه اهلل صلى)محمد شايد(. 10/ احزاب)

 اام نفرند، پنج لعزماولوا انبياء که اين گو که روست آن از شايد اين(. 81/ سبأ) «وَنَذِيراً بَشِيراً لِلنَّاسِ کَافَّةً إِالَّ

 بنى براى تنها ،(السالم عليهما)عيسى و موسى چون العزمى اولو رسوالن حتى که دارد وجود هم شواهدى

 .بس و بودند اسرائيل

: وردخ مى سوگند رسولش جان به که آن نشان به نشان و است قائل فراوانى اعتبار رسولش، براى خداوند

 (.38/ حجر) «يَعْمَهُونَ رَتِهِمْسَکْ لَفِي إِنَّهُمْ لَعَمْرُکَ»

 ملکوت معراج در و( 11/ نجم) «الْمُنْتَهَى سِدْرَةِ عِنْدَ: »برد مى المنتهى سدرة تا را او که اين از باالتر اعتبار آيا

 .نماياند مى وى به را زمين و آسمان

 خود تنها و ندارد عايىاد هيچ که است متواضع چندان و چنان خدايش، زبان از رسول قرآن، همين در اما و

 .کند يانب مردم براى تحريف بدون و بکشد دوش بر را الهى رسالت تا است گشته مقرّر که داند مى بشرى را

 اب رسول اما. کرد مى چنين را احزاب هفتم و سى آيه کند، پنهان را چيزى خواست مى رسول اگر اند گفته

 بيانش در و شد، مى وحى او به آنچه حفظ در واقعا و کرد نبيا بود، شده وحى او به را هرآنچه تمام، امانت

 به را او که هم خداوند باره، اين در. انداخت نمى قلم از را چيز هيچ و داشت تمام وسواسى مردم، براى

 .بود گرفته عهده بر را قرآنش از پاسدارى خود، و داشت مراقبت سخت بود، گزيده بر رسالت

 براى کاست و کم بدون را آيات تا خواست( وآله عليه اهلل صلى) محمد از رآنشق در بارها و بارها خداوند

 شدت هب بيفزايد، آن بر چيزى يعنى کند، تخطى امر اين از که صورتى در کرد، تهديد را او و کند بازگو مردم

 (.11ـ11/ حاقه) کرد خواهد آخرت و دنيا عذاب گرفتار
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 يزىچ آن اگر دليل، همين به و است فرستاده رسالت ابالغ براى را رسول که کند مى تصريح بارها خداوند

 بيان ردمم براى چيزى هيچ گويى نگويد، دليلى هر به بگويد، مردم به تا است کرده مقرر او بر خداوند که را

 .شد گرفته کار به رسول و خدا طرف از جديت کمال کار، اين در(. 13/ مائده) است نکرده

 آن اننگر لحظات آخرين در گمان بى اما گفت، بگويد، بايد که را آنچه تمام( وآله هعلي اهلل صلى) رسول و

 .گيرند پيش در را ديگرى مسير است، کرده بيان او آنچه به توجه بى او، امت که بود
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 يادي از مرحوم آيت اهلل خادمي اصفهاني

 رسول جعفريان :نويسنده

 11/00/0158ت : تاريخ انتشار روي ساي

 

اخيرا کتابي حاوي دو بخش، شامل نامه ها و اسناد مرحوم آيت اهلل خادمي و نيز فهرستي از نسخه  :خالصه

 .افته و بدين ترتيب يک بار ديگر نام اين بزرگمرد به ميان آمده استهاي خطي ايشان انتشار ي

آيت اهلل خادمي از استوانه هاي علمي اصفهان در طول ساليان بود، مردي که عالمانه علماي نجف را درک 

کرده بود و براي اداره حوزه اصفهان به اين شهر آمده و ديرزمان رهبري مذهبي اين شهر را بر عهده داشت. 

مان زمان عالمان برجسته ديگري از جمله مرحوم خراساني در اين شهر و حوزه بودند. بعدها آقاي ه

طاهري هم که از شاگردان بسيار خوب مرحوم داماد بود به اصفهان آمد. در جريان انقالب، دو خط تند و 

ن، آيت اهلل خادمي که کند پديد آمد و مشکالتي از بابت نزاع ميان آنها بر اين شهر عارض شد. در اين ميا

سالها به انقالب خدمت کرده بود، چنان وانمود شد که گويي انقالبي نبوده و از اين بابت مورد هجمه 

فراوان قرار گرفت. اکنون سالياني چند از آن ماجراها گذشته و بعدها زمانه چنان شد که ديگران هم چندان 

چاپ شده که « خادم شريعت»باره ايشان به عنوان در اين شهر خوش نديدند. شرحي از اسناد ساواک در 

 .خدمات آن مرحوم را در انقالب نشان مي دهد

آنچه اکنون چاپ شده، مجموعه اي است از نامه هاي خصوصي که افرادي از مراجع و علما براي آيت اهلل 

ايشان نوشته مي شده  خادمي نوشته اند. در اين ميان نامه هاي مرحوم آيت اهلل ميالني طي سالهاي دراز براي

و حاوي نکات مهمي در باره مسائل انقالب و نيز مسائل آخوندي اين شهر است. نامه هايي هم از امام 

خميني به آيت اهلل خادمي در اين مجموعه هست که جالب توجه است. قديمي ترين آنها مربوط به سالهاي 

يک نامه که گويا به بيشتر علماي شهرها  و بعد از آن است. در 11ـ  18ق يعني سالهاي  1111و  1118

نوشته شد امام به ايشان نوشتند تا از خطيبان مطرح کند تا مسائل انقالب را مطرح کنند. در ميان اينها نامه 

هايي براي اجازه استفاده از سهم امام هم ديده مي شود. در يک نامه امام از ايشان خواسته است تا براي آشنا 

ي مبلغاني را به آن نواحي اعزام کند. در نامه اي ديگر از ايشان خواسته است که به خاطر کردن مردم بختيار

وضعيت بد مالي در نجف، بخشي از پول هاي سهم امام را به هر صورت شده به نجف برساند. اعالم 

ره سالن نامه ديگري در با .وصول کتاب رهبر سعادت که آيت اهلل خادمي نوشته در نامه اي ديگر آمده است
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مدرسه احمديه است که از ايشان خواسته مانع از دخالت افراد خاصي شده و اين موسسه تبليغي با احتياط 

کامل اداره شود. نامه هاي ديگري از آيت اهلل گلپايگاني، چندين نامه از شهيد محمد باقر صدر، يک نامه از 

هاي آيت اهلل خادمي هم به ديگران در اين  ش. تعدادي از نامه 1111مرحوم نواب صفوي با تاريخ مهر ماه 

کتاب آمده است. تعدادي از تصاوير ايشان، همراه با زندگينامه اي از ايشان هم در اين کتاب آمده است. اين 

 .آمده است 110مطالب تا صفحه 

بخش بعدي کتاب فهرست نسخه هاي خطي مرحوم آيت اهلل خادمي است که فرزند ايشان محمد علي آنها 

فهرست کرده و با مراجعه و نظارت چندتن از نسخه شناسان قم، تدوين نهايي يافته است. در اين  را

نسخه خطي ايشان شناسانده شده که در بين آنها نسخه هاي ارجمندي هم وجود دارد. تقريبا  105فهرست 

سخ کالمي هم درصد نسخه ها، ديني شامل فقه و اصول و تفسير و حديث است. در بين آنها ن 59بيش از 

(. به عالوه نسخه هاي معرفي شده، 51ديده مي شود که يکي از آنها رساله اي در رد نصارا است )ش 

بسياري از علماي اصفهان است که به صورت خانوادگي به مرحوم آقاي خادمي انتقال يافته است. از 

تي نيز که اجازات قابل تعدادي از صفحات پاياني اين نسخ تصاويري در پايان کتاب آمده است. صفحا

توجهي روي آنها بوده در بخش پاياني به صورت عکسي به چاپ رسيده است. در يک بالغ که روي نسخه 

است، نويسنده که سيد شولستاني است به فرار خود از نجف به  1098اي از تهذيب االحکام آمده و از سال 

: او مي گويد که اين نسخه را در شيراز سبب هجوم نيروهاي روميه يعني عثماني ها تصريح کرده است

 .نوشته بعد الفرار من المشهد الغروي من خوف ... من الطائفة الشومية الرومية

بايد از موسسه شيعه شناسي و شخص استاد رضا مختاري سپاسگزار بود که با انتشار اين اثر بار ديگر از اين 

 .معه ديني و علمي ما سپردبزرگ مرد دين ياد کرد و اين اثر علمي را به دست جا
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عالم عادل »درگذشت و امام از ايشان به عنوان  1111مرحوم آيت اهلل خادمي صبح دوشنبه بيستم اسفند ماه 

اين عالم متقي، به حق خادم صادق شريعت و »ياد کرده نوشتند:  «متعهد و خدمتگزار به اسالم و مسلمين

سزاوار است که براي سال آينده که  .«ل براي ديگران بودحافظ حدود اسالم و سرمشق تقوي و علم و عم

 .سي ام سال درگذشت ايشان است مراسمي به پاس خدماتشان در اصفهان برگزار شود



1876 

 

 

 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1439 

 

 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1439


1877 

 

 ابوسفيان و هند نقش به نگاهي نيم

 جعفريان رسول: نويسنده

 1158/  11/  81: سايت روي انتشار تاريخ

 

 اختصاص امويان تاريخ به سوم، يک به قريب( 835 م) بالذري االشرف انساب از توجهي قابل بخش: خالصه

 هم شدليل است؛ منطقي سيارب عرب تاريخ در ورود نحوه اين و است نسب زاويه از تاريخ اين. است يافته

 .کند مي آغاز نسب از را مناسباتش و زندگي اساس عرب که است آن

 کالس يک براي واقعا! دکتري دانشجوي هشت. داشتم عباسي ـ اموي تاريخ درس بهمن 80 يعني امروز

 انساب متن اساس بر امروز درس. ايراني نفر چهار و هستند هندي خوب بسيار هاي بچه از نفر چهار. زياده

 [خشيدبب! درسه اين کرديد باز اشتباهي رو فايل کنم فکر: ]بود شرح اين به اموي تاريخ بخش االشراف

 يافته اختصاص امويان تاريخ به سوم، يک به قريب( 835 م) بالذري االشرف انساب از توجهي قابل بخش

 نآ هم  دليلش است؛ منطقي ياربس عرب تاريخ در ورود نحوه اين و است نسب زاويه از تاريخ اين. است

 و اجتماعي زندگي گيري شکل يعني. کند مي آغاز نسب از را مناسباتش و زندگي اساس عرب که است

 مي حمطر ديگر مسائل پاي نسب، از پس. يابد مي استمرار و شده آغاز نسب چشم از او فرهنگي و سياسي

 شخاصا ميان نسبي رابطه بررسي بدون ما و است اصل يک اسالم صدر عرب تاريخ در ديد ي زاويه اين. شود

 .باشيم داشته اسالم تاريخ از درستي درک توانيم نمي آيد مي آن دنبال که سببي نيز و

 فالن دختران عنوان به را خود جايگاه بلکه شوند فراموش زنان که نيست چنين اما است، مردانه نسب تاريخ

 اطالعات تا است شده سبب قالب، اين در نسب تاريخ شک بدون. دهند مي ادامه ها آن مادران يا شخص

. تاس صفر حد در ديگر اقوام ميان در روزگاران آن در که چيزي باشيم، داشته عرب زنان باره در بيشماري

 قبيله اب را قبيله ارتباط دختران يا مادران اين دانيم؟ مي چه هجري هفتم ششم قرن ايراني زنان باره در ما مثال

 فالن از دختري عکس، به يا گيرد، مي قريش از دختري ديگر قبيله از شخصي که اين. آورند مي ديدپ ديگر

 و دارد وجود قبايل ميان که است ربطي خطِ شود، مي اموي شخص فالن همسر يا ازدي، يا کندي قبيله

 .آيد مي بکار اجتماع و سياست در وقت آن. کند مي نزديک هم به را آنها فرزندان
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 خواهندن نسل استمرار در را پسران کار طبعا که دارند دختراني يا و مانند مي فرزند فاقد افراد اين از ريبسيا

 تعبير. ودر مي بيرون نسب تاريخ ريل عمال و شود مي قطع ارتباط «له العقب» تعبير با صورت اين در. داشت

 اين «جدر العويص ولد: »نويسند مي مثال است «درج» کنند مي گزارش آن با را کسي نسل نابودي که ديگري

 يانم اين در البته و ماست مورخ توجه مورد يابد مي ادامه که خطي. است شده منقرض او نسب که اين يعني

 .قمري ننه هر نه هستند محور مهم افراد

 اسامي گفرهن با ما  که است اين نگاري تاريخ نوع اين در هم آن نسب، از تاريخ بررسي جانبي فوايد از يکي

 رفتهگ نشأت اگر اسامي اين. است داشته رواج آنان ميان اسامي نوع چه که بينيم مي و شويم مي آشنا عرب

 خود واقع در و دهد نشان را آنان فرهنگ تواند مي باشد، هرچه يا عربي، هاي ارزش جاهلي، هاي بينش از

 .است توجهي قابل بسيار اطالعاتي منبع يک

 اميه مقصود که است اميه پدر شمس عبد اين. عبدمناف فرزند شود، مي آغاز مسش عبد از امويان اساس

 خاندان اما شدند ساکن مکه در کبري اميه خاندان. دارد صغري اميه نام به هم ديگري برادر و است کبري

 هک نيست روشن اما است، بالذري عبارت اين زماني؟ چه. رفتند شام به نوفل و اميه عبد او ديگر برادر

 قبايل زا افرادي هميشه. باشد اسالم از بعد مقصود بايد ترجيحا و آن، از بعد يا است اسالم از پيش مقصودش

 بعدها: گويد ريبالذ. چسبانند مي مشهور قبايل به را خود ببينيد مناسب را فرصت اگر اند افتاده پرت که ديگر

 اعرج عبداهلل نسل از بودند مدعي و شد مي گفته بنوغميني آنها به که آمدند عباد نام به حيره شهر در قومي

 يم اهميت شاخه يک طايفه، يک در معموال.  داند مي باطل و زور را ادعا اين بالذري. هستند عبدشمس پسر

 .شود مي تضمين تاريخ بستر در طايفه و خاندان اين در قبيله آن استمرار و يابد

 دامها وي نسل و اميه در بحث  کلي مسير هم کتاب اين در و است اميه همين شمس عبدش فرزند ترين مهم

 نييع اين و داشتند ثقيف از شوهراني که شود مي ياد دختراني از اينجا در. است حرب او فرزند. يابد مي

. باغستان و نزمي و داشتند آمد و رفت آنجا قريشيان و بودند ساکن طائف در که ثقفيان با امويان نزديک ارتباط

 ثقفي عهربي بن ابوصلت همسر بوده، کندي کرب بنت عمره مادرش که شمس عبد اميه دختر رقيه مثال براي

. يثقف معتب بن عامر دختر فاخته مادرش و است اميه بن حرب دختر هم ابولهب همسر جميل ام. است شده

 به يعني]  محک ما بن عبدالرحمن او نسل از که شد ثقفي عثمان بن عبداهلل همسر هم ابوسفيان دختر حبيبه ام

 [.9/10 :زکار سهيل چاپ انساب] کرد موصل و جزيره و معاويه امير را او معاويه و آمد دنيا به[ مادرش نام

 داشته وجهت بايد آمده، دنيا به يمني مادري از حرب بن حارث که است شده نوشته بينيم مي وقتي که بيفزايم

 .کنيم مي مالحظه امروز که طور همان درست اند، بوده مکه در زياد، يا کم مهاجر هاي يمني که باشيم
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 ينجاا در. است بوده عرب ميان عادي امري اين و اند داشته رقابت هم با هاشم و اميه که شود مي گفته معموال

 هرچند بوده شديد رفاقت ابتدا عبدالمطلب و حرب ميان که گويد مي اما ندارد، رقابت آن به اي اشاره بالذري

 ميان اام عبدالمطلب، منادم و بود شريف حرب، که گويد مي او. است انجاميده تنافر و رقابت به تدريج به

 ديگران که ينا يعني تنفير اينجا در. کرد تنفير او عليه عبدالمطلب و کردند منافره هم با و شد گفتگويي آنان

 و نصروه اي انفروه و معه فروافن القوم استنفر و. »کردند کمکش نيز آنان و خواست خود از حمايت به را

 رخب اين که کرده مي زندگي مکه در مگر و دارد مکه به ربطي چه] مدينه اهل از کسي: گويد بالذري. «مدّوه

 مي کسي هر براي بعدها و سردادند واحرباه قريش زنان درگذشت، حرب وقتي که بود شده مدعي![ داده را

 [.9/1 :انساب. ]گفتند مي واحرباه مرد

 ندانفرز. است ابوسفيان همان يا صخر حرب، فرزند ترين مهم و يابد مي ادامه حرب نسل در اميه خاندان صلا

 و ودب عائشه همراه جمل جنگ در که همان سفيان، ابي بن عتبة ديگري و است معاويه يکي ابوسفيان، اين

 خروس دم که جمل جنگ با نامويا همراهي هم اين[. 9/10 :انساب] شد معاويه طرف از مصر حاکم بعدها

 .است معلوم کامال اينجا در

 در پسران و دختران غالب. آشکار کامال فاميلي درون هاي ازدواج و است ازدياد به رو امويان نسل زمان اين

 منهآ با ثقفي شعبه بن مغيرة که شاهديم همچنان و ندارد کليت هرچند کنند مي وصلت اموي خاندان داخل

 9/11 در جا يک بالذري را ها اموي دروني هاي ازدواج اين از شماري.  است کرده وصلت ابوسفيان دختر

 آن و است زياد امويان با جمح بني و مخزوم بني ميان پيوند خانداني، درون هاي ازدواج جز به. است آورده

 آن از و يافتهن ادامه يانابوسف فرزندان همه نسل البته.  کرد دنبال امويان سببي و نسبي اخبار در توان مي هم را

 نسلي رد،ک شام در سپاه فرمانده را او ابوبکر و! گفتند الخير يزيد را او که سفيان ابي بن يزيد همين  جمله

 شدند معج هم کنار سريع خيلي شدند ناراحت ابوبکر انتخاب از اول ابوسفيان رياست به که امويان. نداشت

 .کردند تقسيم نوعي به را قدرت و

 نسب قالب در اسالم و عرب تاريخ اخبار که اين يعني اين و شويم، مي اسالم تاريخ وارد تدريج به ينجاا در

 کسي ،است دوره اين به ورود کليد ابوسفيان،. يابد مي افزايش آن حکومتي و سياسي بار اما يابد، مي ادامه

. داشت هدهع بر( ص) اهلل رسول ليهع را قريش جنگهاي  فرماندهي شيعي کلبي از نقل به بالذري گفته به که

 ورخم ابواليقظان. داد نجران واليت را او پيامبر هم آن از بعد. شد مسلمان مکه به( ص) پيامبر ورود از پس

 مذهب عثماني معموال ها بصري[. 18 ـ 11/ 9: انساب. ]سپرد وي به را طائف صدقات که است گفته بصري

 .داشت را حظهمال اين بايد روايات اين در و هستند
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 اخباري که است طبيعي و داشت جنگها در( ص) رسول و قريش رويدادهاي در نقشي هم ابوسفيان زن هند

 شانگرن آثار قبيل اين در زنان به مربوط اطالعات که کرديم اشاره هم قبال. بيايد منابع اين در وي باره در هم

 با ارب يک. بود کرده ازدواج دوبار ابوسفيان، از شپي هند. است عرب ميان در اهميتشان و آنها نقش به توجه

 فاکه اين ايج به برخي. بود شده کشته بنوکنانه توسط که مغيره بن فاکه ديگري و مخزومي مغيره بن حفص

 داده خر اشتباهي کنم مي فکر من اما است بالذري خبر اين.  اند گفته حفص بن فاکه را او شوهر مغيره، بن

 شده تصور اين سبب اسم در اختالف اما بوده کرده ازدواج بار يک يعني. نفر دو نه تندهس نفر يک اينها و

 ييک داد اختيار را او پدرش. کردند خواستگاري وي از عمرو بن سهيل و ابوسفيان همزمان او از بعد. است

 به اهراظ انتخاب، اين داستان. کرد انتخاب عقل يعني بودنش «حازم» خاطر به را ابوسفيان که کند انتخاب را

 زا حکايت ومجموعا گفت اديبانه جمالتي نفر دو اين وصف در پدرش که درآمده ادبي قصه يک صورت

 را پسر و درپ اين تا است کار در دستي کلي طور به. برگزيد را او هند که داشت ابوسفيان تدبير و رأي قوت

 مي نسبت دو آن به حلم با را حزم اين. هست باره اين در هم سازي داستان حال هر به اما دهد، نشان عاقل

 اشوير اين. است آن  نمونه يک همين قضا از و شده ادبي ويرايش بعدها هم تاريخي هاي قصه اين نثر. دهند

 بن هيلس صفات وقتي يعني. است افتاده اتفاق همان اينجا که است عبارات و کلمات شدن مسجمع در گاهي

 .است مسجع عبارات دشو مي گفته ابوسفيان با عمرو

 کامال هک نمايد مي چنين و شگفت و داستاني خيلي که آورده هم ديگري حکايت بالذري ابوسفيان، باره در

 رسول ه،مک نزديک. گشتند مي بر شام از بود االغي سوار معاويه که حالي در هند و ابوسفيان. است ساختگي

 صابي يک رخاط به آيا: گفت هند. شود سوار محمد تا پايين بيا االغ از: گفت معاويه به ابوسفيان. ديد را او اهلل

( ص) رسول. است بهتر پسرت و تو و من از او: گفت ابوسفيان. بيايد پايين ـ حنيف مقابل در منحرف يعني ـ

 شگفت خبر[. 11/ 9: انساب] نيفتيد جهنم در که دهم مي تضمين من شويد مسلمان! هند و ابوسفيان: گفت

 .ستا ساختگي و

 زياد املت محل تازه نکات البته و هستند متهم منابعش همراه به و است بصري که است مدائني از ها خبر اين

 ار ابوسفيان. زد( س) زهرا فاطمه صورت به اي کشيده ابوجهل، که است شده نقل هم ديگري خبر. دارند

! بزند وجهلاب به اي کشيده گفت زهرا فاطمه به و برگشت وي با ابوسفيان. کرد شکايت ابوجهل کار از و ديد

 اين خوب. مکن فراموش ابوسفيان از را اين خدايا: گفت( ص) رسول و رساند پدر به را خبر اين فاطمه بعدا

 زندانشفر و ابوسفيان گويي که است خبر اين زمينه اين در تر لطيف همه از. است جالبي سازي فضليت

 أميّة بن اسماعيل عن معاوية بن الرحمن عبد عن المدائني: اند بوده غمبرپي به افراد ترين نزديک يزيد و معاويه

 يزيد ديهي بين و هشام بن الحارث يساره عن و سفيان أبو يمينه عن و سلّم و عليه اهلل صلّى النبيّ أفاض: قال
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 سمت که است حالي در کرد، حرکت عرفات از پيامبر[. 11/ 9 :انساب. ]فرسين على سفيان أبي ابنا معاوية و

! کردند مي حرکت اسب سوار معاويه و يزيد او جلوي و هشام، بن حارث چپ سمت ابوسفيان، او راست

 (ص)اهلل رسول براي امويان از واقعي اسکورت يک

 بار کي حتي و کرد تحقير بارها را ابوسفيان عمر، که است آن نشانگر که است آمده خبر چندين آن از پس

 مرع شخصيت اينجا، در. کند مي جاهلي دعوت که کرده متهم را او داد، سر «لَقُصي اي» فرياد ابوسفيان که

 پيامبر اب مقايسه در حتي و بوده سختگير اسالم در او که دهد نشان چنين کرده تالش که است راوي نظر مورد

 برخي و نسا بن مالک و ي زهر اخبار اين راوي[  11 ص. ]است بوده تر سختگير ابوسفيان، به نسبت( ص)

 .داشت را خود موقعيت شام در همچنان يزيد. است آمده «قالوا و» تعبير با و نيست مشخص منبع هم

 پنهان عارضمت اخبار ميان در چهره اين و نيستيم آشنا ابوسفيان شخصيت با دقيقا ما که است اين تازه نکته

 دانستي مي که اين با چرا: پرسيد ابوسفيان زا( ص) پيامبر که کرده نقل مدائني از روايتي بالذري. است مانده

 اليح تعلم ألنّک قاتلناک إنّما و تکذب، ال صدوق أنک علمتُ: گفت کردي؟ جنگ من با هستم اهلل رسول من

 صادق وت دانستم مي. شرفي تذهب ألن کراهة و حميّة فقاتلناک شرف، معه يبقى ال بأمر جئت و قريش في

 از من. ماند نمي من براي شرفي که آوردي چيزي و شناختي، مي قريش در را من جايگاه شما اما هستي،

 ابوجهل پسر عکرمه از را پرسش همين پيامبر[. 19 ص] نرود دست از شرفم تا جنگيدم کراهت و حميت روي

 .دانستم نمي پيغمبر را تو گفت او اما کرد

( ص) رسول که وقتي که است آن خبر يک اسالم، در اما و هست، جاهليت در ابوسفيان از هم ديگري اخبار

 وي از اما. داشت او نزد مالي هم( ص) رسول که حالي در برگشت، شام از ابوسفيان کرد، مي دعوت پنهاني

 ال إنه سفيان اأب يا: قال تذکرها، أراک ال بضاعتک، تريد أما اهلل عبد ابن يا: فقال :پرسيد ابوسفيان. نکرد طلب

 خود تاعم! عبداهلل پسر. اهلل شاء إن األمانة فيه مؤدّ فأنت کان ذلک أي و وضيعة، أو ربح فيها يکون أن من بدّ

 ازب را امانت تو شاءاهلل ان باشد هرچه و باشد، آن در...  يا سود بايد حتما: داد پاسخ رسول خواهي؟ نمي را

 در اسراء مسوول را نابوسفيا( ص) رسول که اين عدي بن هيثم از ديگر اخبار از[. 13 ص. ]گرداند خواهي

 .شود مي روايت عدي بن هيثم و مدائني توسط اخبار اين چرا نيست معلوم. کرد حنين

 واستخ مي دلش که بود جاهلي شرف همين دادن دست از بود، کرده پر را ابوسفيان ذهن که مسائلي  از يکي

 يبخش بودند حاضر اگرچه گردد،ن باز شرف اين که بودند اين دنبال عمر مانند هم وي مخالفان. شود احياء

 نستندتوا مي دو هر که را اسالم اسم. بدهند معاويه ديگر پسر به او مرگ از پس و يزيد پسرش به را قدرت از

 هم رديگ هاي خاندان در بود، امويان ويژه جاهليت در که قبيلگي شرف که بود اين تالش اما باشند، داشته
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 در و يفتندب جلو هايي خاندان شده سبب جديد دين که داشت توجه کتهن اين به دقيقا ابوسفيان. کند گردش

 اين در دبتوانن کم دست که شود اي گونه به شرايط تا بود مراقب بنابرين بود، عمر خاندان مقصودش اينجا

 رپس زيدي عمر مرد، ابوبکر وقتي: گويد مدائني. بود موافق مقدار اين با هم عمر. باشند داشته موقعيتي دولت

. بود تهبرگش حج از تازه عمر و آمد مدينه به شام از معاويه. گماشت شما بر ابوعبيده مرگ از پس را ابوسفيان

 زا و برو، مادرت و پدر سراغ :گفت عمر. کردم شروع شما از. االن همين :گفت آمدي؟ کي: پرسيد معاويه از

 خواست موافق داشته، بزرگ را شما مرد اين که گفت او به هند. کرد ديدار مادر با و رفت او. کن شروع هند

 عنيي] مهاجران از گروه اين گفت او به هم ابوسفيان. کنيد پرهيز آيد، مي بدش که کاري از و کنيد عمل او

 ما، تخلف و برد باال را آنها اسالم به آنها سبقت. افتاديم عقب ما و گرفتند سبقت ما بر[ ابوبکر و عمر خاندان

 مخالفت آنها با. اند سپرده شما به را کارها از مهمي بخش حاال. پيرو ما و شدند رهبر آنها. اختاند عقب را ما

 ميمه شاهد هم مدائني گزارش اين و کرد نبايد ترديد هستند، عمر برکشيده امويان که اين[. 13 ص]  نکنيد

 .است فراوان هم ديگر شواهد. است مطلب اين بر

 او. دندکر کمک گدايي به حضرت که است اين ابوسفيان باره در( ص) برپيام قضاوت از ديگر روايت يک

 شود داده يچيز ابوسفيان به اگر يشکر، لم و يثن لم اعطي لو ابوسفيان لکن:  فرمودند حضرت. کرد تشکر

 ص. )رفتگ شتر صد[ حنين در] ابوسفيان که است اين بعدي روايت چيست؟ به اشاره اين. کند نمي تشکر

 است؟ کردهن تشکر شتر، صد گرفتن از پس ابوسفيان که اين يعني است؟ مربوط هم به روايت دو اين آيا(. 11

 .است دانسته مي طلبکار را خود که اين مثل

 جنگهاي جاهليت، دوره در وي باره در فراواني نقلهاي است؟ بوده اندازه چه ابوسفيان خانه در هند نقش

 و( ص) امبرپي  نزد ابوسفيان از شکايت مکه، فتح در پيامبر با تشبيع احد، در وي تحريکات و اسالم صدر

. ردک بيشتري پژوهش وي باره در توان مي که است قدرتمندي زن رسد مي نظر به. ديگر هاي نقل طور همين

 زماني  که است کرده نقل اوست، مهم خبري منابع از که محارب بن مسلمة از نقل به مدائني از بالذري

 به اي امهن هند. بودند هم عنبسه و عتبه وي همراه. برود معاويه نزد تا بست شام سوي به سفر ارب ابوسفيان

 او به درهم هزار چهار و کن اسب سوار را پدرت. اند آمده تو سوي به برادرت و پدر: گفت و نوشت معاويه

. بده او به درهم هزار و کن غاال سوار را عنبسه. بده او به درهم هزار دو و کن قاطري سوار را برادرت. بده

 هند تسلط اين(. 11 ص. )است بوده هند سخن اين که دهم مي شهادت: گفت ابوسفيان. کرد چنين معاويه

 .دهد مي نشان معاويه بر را
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 حريکت در سعي او که است آمده منابع در. است جالب مجموع در( ص) پيامبر وفات از پس ابوسفيان مواضع

 ئنيمدا. بود ناراحت اند، نرسيده قدرت به قريش برتر خاندان دو از کدام هيچ که اين از و داشت( ع) علي امام

. ودب نجران صدقات بر ابوسفيان گذشت، در( ص) خدا رسول وقتي: گويد محارب بن مسلمه همان از نقل به

 إني: داد مهادا پسس ؟ ابوالفصيل: گفت ابوسفيان. ابوبکر :گفتند گرفت؟ بدست را حکومت کسي چه پرسيد

 در روايتي(. 11 ص.  )کند مي آرام را آن خون تنها که بينم مي چنين را امر من. الدم اال يسکّنه ال أمرا ألري

 شده انجام بيني پيش باشد هرچه(  13/119: بحار) است ابوبکر ابوالفصيل از مقصود که دهد مي نشان بحار

 اريم،د سراغ قريش هاي خاندان ميان در او از که اي طايفه تلقي و شناسيم مي ابوسفيان از که نگاهي ن هما با

 که است شده روايت اين به نقد اين واقدي قول از و آمده هم 915/  1:  انساب در خبر اين. است همآهنگ

 با برخوردش داستان. بود مدينه در ابوسفيان کرد، رحلت( ص) پيامبر وقتي که اند کرده اجماع ما اصحاب

 هب ابوسفيان بسا و نيامده اطالعاتي هم آنجا در ابوالفصيل اين از متاسفانه. است شاهد هم( ع) علي امام

 .است داده شکل تغيير ابوالفصيل

 که خود منابع از نقل به شيعي کلبي هشام که است نقلي کليد، شاه خلفا، دوره از ابوسفيان اخبار ميان در

 عثمان و بود، شده کور که حالي در ابوسفيان که است آمده خبر اين در. است کرده نقل آمده، هم نامشان

 بني به خطاب او. تقولون ما علي االمر فما الکرة، تلقّف  امية بني يا تلقفوها: گفت و شد او خانه وارد خليفه،

 که نيست چنان امر. شود خارج شما دستان از ندهيد اجازه و بگردانيد بدست دست را خالفت که گفت اميه

 است بوتن اساس انکار ديگر نقلي در. است عبدمناف بني به خطاب ديگر منبعي در نقل اين! يدگوي مي شما

. «تنيس کار در نشوري و بعث: »گفت او که است آمده «تقولون ما علي االمر فما» که اخير جمله جاي به چون

 لقفت تلقفوها: گفت ابوسفيان که است آورده سيرين ابن قول از صورت به را خبر ادامه در بالذري همين

 (.15 ص.  )نار ال و جنة من فما  الکرة

 اين ود،ش خوانده جمعه روز در هم آن منبر بر معاويه لعن براي تا بود کرده تهيه معتضد گفتند که اي نامه در

 حوادث يلذ طبري تاريخ در. است بوده شده کافر جمله اين خاطر به ابوسفيان که بود آمده صراحت به مطلب

 و جنه هناک فما الکره، تلقف تلقفوها مناف عبد بنى يا: است آمده آن در جمله از و آمده نامه اين تنم 811

 ضد متن يک معتضد نوشته متن که دانيم مي(. 91/  10 :طبري] اهلل من اللعنه به يلحقه صراح کفر هذا و نار ال

 اين. دهد نشان اسالمي ضد اي چهره را امويان و معاويه  چهره است کرده سعي که است اموي ضد و معاويه

 ودندب يافته را معاويه از حمايت فرصت زمان اين که بود بغدادي هاي سلفي و حديث اهل تبليغات انعکاس

 که اين و امويان باره در نبوي احاديث که دهد مي نشان مزبور سند. کردند مي دفاع صحابي عنوان به او از و

 منابع رد ابوسفيان به مربوط حکايت. است بوده سند تنظيم اين اساس....  و هستند معلونه شجره همان آنان
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 ورتص به حضرت آن منبر بر امويان آينده تسلط باره در( ص) رسول قول از که حديثي با و آمده هم حديثي

 عليه اهلل لّىص اهلل رسول قال: قال عنه اهلل رضي ثوبان عن الطبراني روى و. است شده تلفيق شد، نقل بوزينگان

 ،«ذلک سرنيف منبري، يتعاورون العباس بني رأيت و ذلک، فساءني منبري، يتعاورون مروان بني رأيت: »سلم و

 قال: الق عنهما اهلل رضي عمر ابن عن الکبير في الطبراني روى و. «العباس بني مکان هاشم بني: »لفظ في و

 يبلغ فتن صلبه من يخرج و نبيه، سنة و اهلل، کتاب الفسيخ هذا إنّ: »للحکم سلم و عليه اهلل صلّى اهلل رسول

 عنه هللا رضي ثوبان عن عساکر ابن و األوسط، في الطبراني روى و. «شيعته يومئذ بعضکم و السّماء، دخانها

 منهم نزعت إذاف الکرة، تلقف يتلقفونها أمية بني في الخالفة تزال ال: »سلم و عليه اهلل صلّى اهلل رسول قال: قال

 [51:،ص10الهدى،جسبل. ] «عيش في خير فال

 ديثيح سپس و شده دانسته مروان بني به مربوط حضرت منبر روي امويان رفتن باال حديث روايت، اين در

 به منسوب جمله آن دنبال. است مروانيان جد العاص ابي بن حکم باره در شده نقل( ص) رسول از که هم

 عجيب و کرد خواهند دست به دست را کار اين اميه بني که است شده داده نسبت( ص) پيامبر به ابوسفيان

 که ناي عجيب. نيست زندگي در خيري ديگر شود مي گرفته آنها دست از وقتي که است آمده ادامه در که آن

 شده مقايسه( ص) اهلل رسول منبر بر  عباسيان رفتن باال مقابل در منبر بر امويان رفتن باال نقل، اول بخش در

 از شانن و شگفت بسيار نقل چند اين در ترکيب اين. است کرده مسرور دومي و  ناراحت را پيامبر اولي که

 نسوبم جمله آن مشکل نقل، اين در کردن بدست دست بحث. است عباسيان سوي از تبليغي حرکت نوعي

 .کند مي بيشتر را ابوسفيان به

 از قسمتي ده،ش نقل باال در که بخشي و آورده امويان باره در پيامبر پيشگويي به را بابي الهدي سُبُل نويسنده

 :است اين ديگر بخش. است مطلب صفحه يک آن

 أمية بني بوالية سلم و عليه اهلل صلّى إخباره في عشر الرابع الباب

 بن نبمروا سلم و عليه اهلل صلّى اهلل رسول أتي: قال عنه اهلل رضي حبيب بن صخرة عن عساکر ابن روى

 .«هذا ولد و هذا من ألمتي ويل: »قال و يفعل فلم ليحنکه مولود، هو و کم،الح

 صلّى النبي مع کنا: قال عنه اهلل رضي أبيه عن مطعم بن جبير بن نافع عن صالح أبي بن صالح عن أيضا روى و

 .«هذا صلب في مما ألمّتي ويل: »فقال العاص أبي بن الحکم فمرّ: سلم و عليه اهلل

 و أحمد اإلمام و هريرة، أبي عن يعلى أبو و معا معاوية و عباس ابن عن البيهقي و الکبير، في نيالطبرا روى و

 بن نعيم و د،معب بن سبرة عن الحاکم و قطنيّ الدار و سعيد، أبي عن الحاکم و الکبير، في الطبراني و يعلى أبو
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 بنو بلغ إذا: »قال سلم و عليه اهلل صلّى اهلل رسول أن عنهم اهلل رضي ذرّ أبي عن عساکر ابن و الفتن، في حمّاد

 اهلل عباد ذوااتخ رجال، أربعين: »لفظ في و ،«ثالثين أميّة بنو» لفظ في و «العاص ابي بنو» لفظ في و ،«الحکم

 اهلل ندي کأن: »لفظ في و «دخال» لفظ في و دغال اهلل کتاب و دوال بينهم: »لفظ في و ،«دوال اهلل مال و خوال،

 في و تمرة، لوک من أسرع هالکهم کان أربعمائة و تسعين و تسعة بلغوا فإذا معاوية و عباس ابن ادز ،«دخال

 يهاف فکلمه معاوية إلى الملک عبد مروان فرد له، حاجة مروان ذکر و نعم اللهم،: لمعاوية عباس ابن قال: رواية

 أبو: فقال هذا، ذکر سلم و عليه اهلل صلّى اهلل رسول أن تعلم أما عباس، ابن يا: معاوية قال الملک، عبد أدبر فلما

 .نعم اللّهمّ،: عباس ابن فقال األربعة الجبابرة

 يف رأيت: »قال سلم و عليه اهلل صلّى اهلل رسول أن عنهما اهلل رضي معاوية و هريرة، أبي عن الحاکم روى و

: بلفظ ل،الدّالئ في البيهقي رواه و .«القردة تنزو کما منبري على ينزون العاص أبي بن الحکم بني کأن منامي

 فما: قال يثالحد ذکر و کالمتغيّظ فأصبح منبره، على ينزون الحکم بني سلم و عليه اهلل صلّى اهلل رسول رأى

 نقلي همان ادامه[ 50/ 10: الهدي سبل. ]مات حتّى ضاحکا مستجمعا سلم و عليه اهلل صلّى اهلل رسول رؤي

 .آورديم باال در که است

 هم يگرد مسائل از بسياري باره در که ها پيشگويي اين بررسي حال، هر به اما گرديم، مي بر انساب متن به

 روي باره در( ص) رسول حضرت ها پيشگويي الهدي، سبل در بعدي باب. دارد بيشتر بررسي به نياز هست،

 .است عباسيان آمدن کار
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 غزالي ديدگاه از شرعي غير و شرعي علوم

 جعفريان رسول: نويسنده

 1158/  18/  01: سايت روي انتشار تاريخ

 

 به آن تقسيم و علم فضيلت باره در العلوماحياء کتاب نخست باب در غزالي آنچه از است شيگزار: خالصه

 است کرده بيان شرعي غير و شرعي علوم

 در البته. رسيد نقل و عقل راهي دو به شدن، فربه با همزمان و آن ديني ساده مسير از اسالم جهان در تفکر

 به و بود حاشيه در برايشان نقل دادند قرار عقل را پايه که کساني. داشت حضور هم ديگري اينها، کدام هر

 .بود حاشيه در آنان براي عقل دادند، قرار پايه را نقل که کساني عکس،

 هلا مسير در( نخبگان از اندکي+  عامه) مسلمانان اکثريت که بود که چنان کمي تفاوت نظر از راهي دو اين

 و عقل مسير در عامه از کمتر و روشنفکران خصوص به آنان از اقليتي و رفتند، اشعري مذهب و حديث

 .اعتزال

 در ند،نداشت يا داشتند آن به توجه آنها چه اختالف، اساس. يافت فرعي انشعابات و کرد پيدا ادامه ها راه اين

 براي فن و صناعت از آنچه و بود شناختني اصول از آنچه. هستي و خدا معرفت راه بود، «معرفت» مفهوم

 .گرفت مي قرار معرفت مورد بايد مي اينها ميان در هم ديني مقوالت و عبادات. الزم زندگي

 معارف سنت، و قرآن جز به که بود آن محصول اين و شدند معرفتي مباحث درگير دوم قرن از مسلمانان

 حديثي اي آيه که نبود چنين و شد، مي ثابت عقل با بايست مي آنها، اثبات راه نظر از که آمد پديد هم ديگري

 بيروني رآثا از که هايي تجربه با هم آن آمد، ميدان به مستقل عقل بنابرين. باشد دست در آن درستي باره در

 .بود آورده دست به يوناني مخصوصا

 صورت آنان از که هايي حمايت و فکري ضرورت اساس بر و گرفتند زيادي قدرت فالسفه دوره، اين در

 .انداختند راه به سينا ابن و فارابي تا کندي از را اي گسترده جريان گرفت،

 دلبازي و دست اما. کردند مي استفاده عقل از ديني، کامال انگيزه با که طوري به بودند، تر پايين پله يک معتزله

 .باشند داشته توانستند نمي طريق ارائه و استدالل در را فالسفه
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 .بودند آن ظواهر هم آن حديث و قرآن به متکي تنها و گرفتند قرار اينها برابر حديث اهل

 .يافت توسعه و گرفت کارش و آمد ميدان به مياني راه يک عنوان به چهارم، قرن نيمه از اشعري، مذهب

 اب متفاوت آن معرفتي هاي راه که جرياني يافت، قدرت هم تصوف اينها، حاشيه در که داشت توجه بايد

 هب نقل، و عقل کنار در واقع در. شد مي نيرومندتر تدريج به و داشت را خود مدافعان هم آن و بود ديگران

 خشيب. بود قلب و عبادت و زهد مفهوم آن اساس. بود تصوف که شد باز سومي مسير آرام خيلي و تدريج

 اين در. داشت اهميت دل دريافت بلکه نقل، و عقل نه جا اين در. بود معرفت بحث همچنان محدوده اين از

 از يزچ همه شدن برق و زرق خالفت، گيري اوج عباسيان، دنياي گسترش. شد مختلفي تفسيرهاي هم باره

. دکر فراهم فساد براي را زمينه بود، پنجم قرن بغداد در که درخشاني زندگي تا خالفت و امارت و وزارت

 يانم در قدرت به رسيدن براي دکاني بعد اندکي هم آن هرچند. شد تصوف رشد سبب اوضاع، اين از انتقاد

 پنجم نقر در تصوف در آثار بهترين. شد باز تصوف مسير گرايي، دنيا از پرهيز در کل، در اما بود، ها توده

 .کرد غلبه اسالم دنياي بر آن هيمنه تقريبا و شد نوشته

 دارد؟ جايگاهي چه معرفتي زاويه از هم آن اشعري، غزالي مجادالت، اين در که است اين ما پرسش اينجا در

 در ار چيز همه و کشيد ها اشعري روي و سر بر را تصوف لباس که بود کسي غزالي گفت، بايد اجمال به

 به و دکر باز تصوف سوي به راهي اشعريت، شاهراه انتهاي از غزالي واقع، در. کرد ترجمه و تفسير آن سايه

 :داشت هنتيج چند اقدام اين. کرد هدايت آن درون به را اسالمي امت تدريج

 .مسلمانان عام در صوفيانه تمايالت ايجاد و عبادت و زهد تشويق نخست: الف

 آن از دادن پرهيز و مادي زندگي اساس به توجهي کم: ب

 .شد نمي داده تشخيص ضروري که علومي از کردن دور: ج

 .بود غزالي تأکيد مورد که چيزي دولت، و حکومت و سلطان از شدن دور و انزوا تشويق: د

 .اخالق و دل افزايش قيمت به فقه ارزش از کاستن: هـ

 و کرد هارائ خود نگاه اين براي مياني و جامع فلسفه يک او انگاشت، ساده را غزالي تفکر نبايد، حال اين با 

 اخالقي صورت به را تصوف توانست و درانداخت نو طرحي مذاهب، و ها گروه از بسياري با مبارزه ضمن

 .کند تبديل اسالم جهان به تر
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. ردگي قرار کس هيچ توجهي بي مورد توانست نمي «معرفت» بحث مجموع، در و «منطق و عقل و علم» بحث

 هاي گزاره عنوان به را خود قيمت معارفي هاي خروجي شد، نمي روشن مباحث اين تکليف که زماني تا

 .کردند نمي پيدا مقبول

 و دلمعت گرايشي با را خود تا کرد مي تالش حال عين در و داشت اي ويژه تحليل و تفسير علم، از غزالي

 .دهد نشان بين واقع فردي

 ار اصلي هاي دوراهي توانست مي که بود چه ها پاسخ و کدام اصلي پرسشهاي معرفت، حوزه در که اين در

 و علم» هک بود اين پرسشها ترين مهم از يکي شايد. کرد بيشتر تأمل بايد دهد، نشان نظر و بحث مسير در

 ما آنچه است، الهي صفات مظاهر از مظهري علم و است، عالم خداوند اگر دارند؟ هم با ارتباطي چه «خدا

 است؟ الهي علم از شعاعي علم اين آيا دارد؟ الهي علم با سنخيتي چه ناميم، مي علم خود ميان در

 علم از هبرگرفت داند، مي بشر آنچه هر آيا: نبود علم و خدا ارتباط مسأله با ارتباط بي که پرسش اين نيز و

 معارف کم، دست يا ندارد الهي علم به ربطي بشر علم که آن يا است آمده حديث و قرآن در که است الهي

 است؟ بشري معارف از جداي الهي و انبيائي

 موازينال اما و: نويسد مي: گويد مي سخن موازين علم خودش قول به يا منطق باره در غزالي وقتي مثال، براي

 الي قتسب قد الموازين اصل لکن القرآن، من استخراجها الي سبقت اني عندي ما و القرآن، من استخرجتها فأنا

 علي السابقة االمم بعض عند و ذکرته، ما سوي اخَر اسماء المتأخرين من مستخرجها عند لها و استخراجها

 القسطاس. ]السالم عليهما موسي و ابراهيم صحف  من تعلموها قد آخر اسماء( ع) عيسي و( ص) محمد بعثة

 [.18 ص المستقيم،

 از را هک آن که گويد مي است، مهم بسيار معرفتي هاي بحث از يکي که منطق باره در توضيح اين در غزالي

 که دهد مي يحتوض بالفاصله بودند، آورده کجا از را منطق پيشينيان پس که کند مي فکر وقتي و گرفته قرآن

 .اند گرفته( ع) موسي و ابراهيم صحف از را منطق هم آنان

 .دارد الهي علم و بشري علم ارتباط باره در اي ايده نوع چه غزالي که معناست اين به توضيح اين

 ورودي راه عنوان به اينها آيا که اين. است غزالي نگاه از عقل و حس ارزش معرفت، باره در ديگر پرسش اما

 انشد اصل در که ترديدي از پس غزالي که است اي نکته اين. خير يا هستند عتمادا قابل ما درون در معارف

 نقذالم کتاب در شد، سوفسطايي خودش گفته به و کرد ترديد چيز همه در ماه دو حدود مدتي براي و کرد

 اما آورد، روي عقل به و داد دست از حس به را اعتمادش نخست مرحله در او. پرداخت آن به الضالل من
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 نور» و «کشف» به او که بود اينجا در. کند اعتماد تواند نمي نيز آن به که دريافت نيز عقل روي تأمل از پس

 من المنقذ اساس بر را سير اين باره در شرحي.  ]کرد اعتماد آن به و آورد روي علم و معرفت امر در «الهي

 قرون، طول در که است کسي گويي اليغز[. 11 ص غزالي، نگاه در معرفت و منطق:  در بنگريد الضالل

 کرده تجربه را تصوف تا آنجا از و گرايي عقل به حس از را مختلف هاي انديشه از عبور مختلف مراحل

 و مپيوست تصوف به سرانجام اما بردم، فراوان بهره متکلمان آثار از کار، آغاز در من: گويد مي خودش. است

 و اناطمين ساحل به قراري بي و شک اقيانوس اعماق از مرا آنچه: دگوي نيز و. برگزيدم را صوفيان طريقت

 نور، ينا و گرفت درخشيدن درونم در که بود الهي نور بلکه نبود، کالم ترتيب و دليل نظم رسانيد، آرامش

 را قايقح کشف که کساني ترتيب، اين به و شود مي گشوده آن وسيله به معارف قفل که است کليدي همان

 متناهي و محدود را آن و بوده غافل خداوند رحمت وسعت از دانند، مي برهان به وابسته و دليل به موقوف

 اصول در حتي وي که است آن امر اين نتيجه(. 13 ـ 11 ص معرفت، و منطق از 11 ص المنقذ،) پيندارند مي

 [.11 ص منطق، و معرفت ،5 ص االعتقاد، في االقتصاد. ]داند مي جايز را تقليد هم اعتقادي

 العلوم احياء کتاب باب اولين علم

 نگاه، يننخست در دهد، مي تشکيل را العلوماحياء مهم کتاب عبادات ربع از باب نخستين علم از بحث که اين

 و دارد، لمع از که تحليلي و تفسير در وي واقعا، آيا اما. است قائل علم براي غزالي که است اعتباري نشانگر

 اعتبار به وفادار حقيقتا دارد، که خردي ضد موضع نيز و خود، شهودي و کشف و فيانهصو مشي به توجه با

 است؟ علم ارزش و

 :بپردازيم آن باره در بحث به سپس و کنيم درج عينا دارد، علم به مربوط باب در وي که را عناويني است بهتر

 تعليم و تعلم و علم فضل در اول باب

 علم از اندمرتبه چه در کالم[ و فقه] چه آن بيان و کفايت، فرض کدام و است عين فرض علم کدام دوم باب

 دنيا علم و آخرت علم بيان و دين،

 و مذموم علم جنس بيان وى در و نيست، جمله آن از و شمرند دين علوم از را آن عامه چه آن در سوم باب

 است آن مقدار

 جدل و خالف به مردمان شدن مشغول سبب و مناظره آفات در چهارم باب

 متعلم و معلم آداب در پنجم باب
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 کرد توان فرق آخرت علماى و دنيا علماى ميان بدان که عالمتهايى و عمل و علم در ششم باب

 م،ج خديو تصحيح خوارزمي، ترجمه الدين، علوم احياء] او اقسام و حقيقت و او، شرف و عقل در هفتم باب

1/81) 

 مدهآ عنوان چندين تحت است، دانايي و علم فضيلت باره در که آثاري و روايات، آيات، تمامي اول، باب در

 صدر در ده،کر تصوير اسالم که جهاني در آن جايگاه و نيست، علم مانند اسالم در فضيلتي هيچ تقريبا. است

 هب روايات اين از برخي در است ممکن هرچند و ايم ديده را روايات و آيات اين بارها ما همه. دارد قرار

 ترديد ،است قائل علم براي قرآن که اهميتي به توجه با اما کنيم، ترديد دارد که شگفتي هاي مضمون دليل

 منسوب هم رواياتي ديگران، تشويق خاطر به بسا. است داشته را جايگاه همين مسلماني فرهنگ در که نداريم

 مثال. دهد مي نشان را علم کلي ريگي جهت نيز همانها حال، هر در اما شده نقل ديگران يا( ص) رسول به

 امراء از هک ترکيبي «الفقهاء و االمراء: النّاس صلح صلحوا إذا امّتى من صنفان: السالم عليه قوله و» روايت اين

 ايه آموزه اساس بر بايد القاعده وعلي باشد( ص) رسول از روايتي که آيد نمي نظر به آمده، آن در فقهاء و

 .باشد يافته انتساب بعدها اصلي،

 اندکي، موارد در و شده تقسيم تعليم و تعلم علم، بخش سه در آثار و روايات و آيات اين روي، هر به

 .است آمده آنها باره در توضيحي

 بزرگان و الهي هاي گفته اساس بر علم فضل دادن قرار اساس و روايات و آيات اين آوردن از پس غزالي

 .باشد داشته باره اين در هم قليع بحث که آيد مي يادش تازه دين،

 اين .است شمرده بديهي را آن تعريف وي گويا. ندارد علم از تعريفي غزالي اصوال که است اين اشکال يک

 اشد،ب واقع از کشف معناي به علم اگر. دارد اهميت بسيار بحث آغاز همين در علم تعريف که است حالي در

 در است، ينيد علم شيفته که وقتي در کم دست تعريفي چنين نبايد ليغزا اما. بود نخواهد قيدي هيچ به مقيد

 .کند جدا خدا مفهوم از را علم تواند نمي او. باشد ذهنش

 فضيلت آورده،احياء اول باب در تفصيل به آنچه بنابر و غزالي نظر از که اين نفس که است اين ديگر نکته

 علم هب که است دين اين زيرا است، تأمل قابل مسأله کي خود باشد، روايات و قرآن توصيه بر مبتني علم

 .باشد سودمند و مشروع امري ذاتا علم که آن نه بخشد مي مشروعيت

 فضل ل،معمو طور به که دارد را بحث اين «فضيلت» اين ماهيت باره در شمرد مي فضيلت را علم وقتي البته

 القاالط علي آن فضيلت که علم جز است، موضوعي با نسبت در و اضافت به ديگر، چيزي بر چيزي هر
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 ترجمه 18/ 1: احياء. ]«اضافتبى االطالق على علم فضيلت که شد معلوم» پس: قيدي هيچ بدون و است

 يعني است، لذاته علم، فضيلت سيم، و زر با مقايسه در که چنان. زند مي مثالهايي باره اين در وي[. فارسي

 يدارا و بخش لذت خودش علم اما دارند، ما براي خود جز اي فايده که نآ براي اما دارند فضيليت سيم و زر

. «بود ذاتهل مطلوب پس بينى، لذيذ خويش نفس در را او کنى نظر علم در چون اعتبار بدين و: »است فضيلت

 .دارد ديگري نکات مطلب، اين با تناقض در بعدا غزالي گرچه است، خوبي نکته اينجا تا

 حضرت قرب وسيلت و آخرت سعادت» سبب که اين آن و دارد، هم ديگر فضيلت يک ،علم غزالي، نظر از

 .است خداوند به نزديکي و آخرت سعادت براي اش فايده علم اينجا، در. است مهمي قيد اين. است «بارى

 که تاس علم کدام علم اين از مقصود: پرسيد بايد نيز دارد؟ جايگاهي چه دنيا سعادت اينجا، در پرسيد بايد

 االطالق؟ علي علم ماهيت يا علم تمامي يا ديني علوم است؟ باري قرب و آخرت سعادت وسيله

 است «صالح عمل» يک خودش علم اينجا در. است مهم آن گرايي آخرت يعني علم، نقش اين غزالي، نظر از

 افضل ونهچگ و. است اعمال افضل علم پس. است علم آخرت و دنيا در سعادت اصل پس» او قول به يا

 ضرتح قرب علم ثمره که اىدانسته و شناخت، بتوان هم آن ثمره شرف به چيزى فضيلت که نباشد اعمال

 «اعلى مأل مقاربت و ماليکه افق به پيوستن و است -تعالى و سبحانه -حق

 لتضيف که حالي در «است علم مطلق فضيلت افتاد تقرير چه اين آنچه: »گويد مي بحث اين پايان در غزالي

 .بود تقيد نوعي با آخرت به معطوف علم فضيلت نبود، علم مطلق

 تباطار اين داستان. رسيم مي دنيوي علم به است، ديني علم کلي طور به که علم اين از معين، نقطه يک از

 لمع آن از ما بنابرين است، آخرت مزرعه دنيا که آنجا از و يابد، مي قوام دنيا نظام با دين، نظام که است اين

 .کنيم اصالح را آن و برسيم دنيا به کرده، حرکت بايد ديني

 شودن منتظم دنيا کار: » يابد مي فضيلت هم تعليم که جاست، همين از و است تعليم به مزرعه، اين اصالح

 ناعتص نوعي بلکه نيست، علم ديگر اينجا. است مهم صناعات آموختن که اينجاست از. «آدميان اعمال به مگر

. تاس عمل به معطوف علم عبارتي به يا عمل و علم از ترکيبي صناعت. کند اصالح را دنيا که رددا ارزش

 .بنايي مثل

 است ،آخرت مزرعه که آن اعتبار به دنيا کردن آباد براي صناعت نوع چند تعليم اهميت از غزالي که اينجاست

. تسياس و بنايي، جوالهگي، برزگري، :«بود نتواند قوام را عالم آن بي» که صناعاتي: اول. گويد مي سخن
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 آن رساندن کمال به در که صناعتي: سوم...  بافي ريسمان آهنگري، :است صنعت چهار اين مقدمات: دوم

 ...و پختن و کردن آس مانند آيد مي بکار اصلي صناعات

 نآ اصول اشرف و است، آن اصول صناعات اين اشرف»  که است سياست صناعت، اين فوق ما اصل البته 

 سياست» بعد .است «انبياء سياست» هم سياست اين اعالي مرتبه. «استصالح و تأليف سبب به است سياست

 هک «واعظان سياست» چهارم است، دين علماي مقصود القاعده علي که «علما سياست» سپس «ملوک و خلفا

 فضيلت جاو به غزالي ترتيب نبدي و است ترين مهم «تعليم» اصل سياست، اين در. منبرهاست همين مقصود

 .«است علم أفادت -نبوت از پس -سياست چهار هر اين اشرف و: »رسد مي تعليم

 است کدام عين فرض علم

 ضفر کند، طرف بر را خاصي نياز فقط که علمي اما است، عين فرض گيرد، فرا بايد فردي هر که علمي

 گيرند، فرا بايد همه که است آمده( ص) رسول به منسوب حديث در که عين فرض علم مصداق. کفايت

 .نيست خارج دين علوم حيطه از که، اين هست، آنچه اما. است کرده پيدا مختلفي تفسيرهاي

 .است کالم علم واجب که اندگفته متکلمان

 .است فقه علم که اندگفته فقها

 .است سنت و کتاب علم که اندگفته محدثان و مفسران

 ...ماست علم که اندگفته صوفيان

: گويد مفصلي توضيحات از پس وي. است عمل مبناي که داند مي عين فرض را علمي غزالي، خود آنگاه

 هر پس. است واجب عمل کيفيت آموختن او معنى و است، عين فرض که علمى در حق صريح است اين»

 روشن پس[. »90 /1 :احياء. ]«بداند است عين فرض که را علمى بداند، آن وجوب وقت و واجب عمل که

 حديث اين در است، کرده معرّف «الم و ألف» به را آن که علم، لفظ به -السالم و الصالة عليه -پيغامبر که شد

 علمى نه است، مشهور مسلمانان بر عمل آن وجوب که است خواسته عملى علم فريضة، العلم طلب که

 .«ديگر

 :داد قرار تأمل محل بايد را نکته چند اينجا در

 لمع کدام که اين بر بحث. علم خود نه است علم متعلق و مصداق گرفته، قرار توجه محل اينجا در آنچه ـ 1

 ظرن صرف و آن، قسم و نوع هر از دانايي يعني علم، اصل که است اين از جداي است، کفايت يا عين فرض
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 عنوان به علم هب غزالي که کرد رفک نبايد بنابرين. «باشد فرض» توان مي گيرد، تعلق موضوعي چه به که اين از

 .کند مي نگاه لنفسه امري يا مطلق صورت به واقع از کشف

 واجب يک علم آموختن آيا است، شرعي واجب يک معناي به «فرض» اساسا که است اين ديگر نکته ـ 8

 ستا طبيعي باشد، شرعي وجوب به علم ارزش فرض پيش شد قرار وقتي است؟ روزه و نماز مانند شرعي

 .بود خواهد شريعت و دين بر فرع هم باز شود، گفته علم اهميت از هم مقدار هر که

 چه دانيم، مي ارزشي را آن و شويم مي قائل «ارزش» علم براي وقتي که هست هم نکته اين جا همين ـ 1

 علم لاص آيا است؟ تقسيم نوعي چه مباح و مذموم و محمود به علم تقسيم ديگر عبارت به داريم؟ مقصودي

 .ايم آمده آن متعلق سراغ به کرده نظر صرف علم اصل از ما گويي هست هرچه آن؟ متعلق يا

 يم تغيير ادامه در داشت، تأکيد آن روي قدر آن غزالي که هم «فضل» و «فضيلت» مفهوم که است جالب  ـ 1

 علومي شامل را آن هاتن کند، مي ياد مذموم و ممدوح عنوان به شرعي غير علوم از وقتي[ 91 ص] وي. کند

 .خاصيت به دانايي نوعي يعني. است فضيلت فقط باشد اين جز خورد، مي دنيا کار درد به که داند مي

 هک است طبيعي شود، مي گذاشته «علم» دامن در «علم معتلق» و «شرعي وجوب» مفهوم دو وقتي اينجا در

 هم آن که ـ نباشد حرمت و وجوب بحث است ممکن بار اين. شد خواهد مطرح کفايت و عين فرض بحث

 از بخشي که داند مي آدمها همه مثل هم غزالي البته. آيد مي ميان به مباح و مذموم و ممدوح پاي اما ـ هست

 اين و علم، آموختن حتي باشد، داشته شرعي حکم بايد چيزي هر که آنجايي از اما ندارد، شرع به ربطي علم،

 و داده قرار علم ذيل در درست را کفايت و عين فرض بحث بناچار است، شرع سايت زير چيز همه يعني

 .کند مي مطرح شرعي غير و شرعي به را علوم تقسيم از بحث آن، پايين

 استقراء نيازمند امر اين است؟ کرده تقسيم شرعي غير و شرعي به را علوم که است کسي نخستين غزالي آيا

 داشت توجه بايد تازه. است کرده را خود تالش تمام نظريه، ينا بسط در غزالي هست، هرچه اما است، بيشتر

 نوانع زير مقدمه، عنوان به شرعي غير عمل، در بلکه کند، نمي تقسيم شرعي غير و شرعي به را علم او که

 .بس و است واجب مقدمه حکم در بگوييم تر جدي بخواهيم اگر و آيد مي شرعي

 است کفايت فرض که علمى بيان

 هب است، عمل براي که است علمي همان عين، فرض علم که دانستيم غزالي نظر از که آن از پس و اينجا در

 وردم «نياز» مقدار به و «نياز» اساس بر که علمي شوند،مي مطرح کفايت فرض با که رويم مي علومي سراغ

 .بود هدنخوا کار در «وجوبي و فرض» آنها به نسبت نياز، از نظر صرف و باالتر و است نياز
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 شرعي .شوند مي تقسيم شرعي غير و شرعي علوم به داريم، آنها از که «غرضي با اضافت» حسب بر علوم، اما

 که لغت و طب و حساب چون علومي مقابل در «است مستفاد -السالم و الصالة عليهم -انبيا از که» است آن

 .آيد مي بدست شنيدن از سومي و تجربه از دومي عقل، از اولي

 .«مباح اِمّا و مذموم امّا و است محمود اِمّا: »دارند حکم سه شرعي غير اما کفايت فرض با لومع

 هم علم دو اين. «حساب و طب چون است، بسته باز بدان دنيا مصالح که است آن» محمود شرعي غير علم

 فرض و است فضيلت آن دوم قسم و کفايت فرض آن قسم يک» بلکه نيست، «کفايت فرض» کلي طور به

 اوال که داشت توجه بايد شده، بيان «شرعي غير» تعبير با که دنيوي، علوم باره در ترتيب بدين. «نيست

 مانده باقي آن، از بخشي بلکه آن، همه نه هم، آن است «کفايي واجب» ثانيا است، آن سر باالي «وجوب»

 با علم» هک اين يعني اين و است «ازني» اساس بر تعريف اين. شود مي تعريف ذيال البته که است «فضيلت»

 .شود مي گذاري ارزش «نياز

 !ستا نمانده دور صوفي ـ فقيه غزالي نظر از و است نظر مورد دنيوي علوم که داشت توجه بايد حال، اين با

 او که طب چون بود، نتوان نيازبى آن از دنيا کارهاى قوام در که است علمى آن هر کفايت فرض»او نوشته به

 دانب که کسى از باشد خالى شهرى اگر که علمهاست آن اين، و. است ضرورى تنها بقاى حاجت سبب هب

 گراندي از فرض و باشد، کافى نمايد قيام بدان کس يک اگر و. باشند حرج در شهر آن اهل جمله نمايد، قيام

 .«شود ساقط

 پيشه از بسياري بلکه شود، نمي است مردم زندگي روزمره نياز که حساب و طب علم شامل تنها تعريف اين

 تعجب است کفايت فرضهاى از حساب و طب که گوييممى چه اين از:»دارند را حکم همين هم ديگر هاي

. حجامت لب سياست، و جوالهگى و کشاورزى چون است، کفايت فرضهاى از نيز هاپيشه اصول که کرد، نبايد

 هالک معرض در را خود بدانچه و نمايد، مسارعت شهر آن اهل به هالک نباشد، حجّام شهرى در اگر چه

 [.98 ص] «باشند حرج در همگنان حجامت، اهمال به دارند

 چه تا نياز يعني چيست؟ شود مي مطرح نياز عنوان به کفايت فرض باره در آنچه که است اين پرسش يک

 انمي از هالکت اسباب که فتر پيش طب در بايد آنجا تا يعني است، معيار هالکت طب، در است؟ اندازه

 که شد گفته چون فضل؟ کجا و است فرض کجا چطور؟ حساب در. ندارد مشخصي مرز هم همين اما. برود

 نآ اما: »گويد طب و حساب علم براي فضل مرز تعيين در غزالي. آيد مي حساب به فضل فرض، از خارج
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 زا آن، غير و طب حقايق و حساب دقايق رد است توسع و تعمق فرايض، در نه ،است معدود فضايل در چه

 حاجت بدان که مقدار آن در شود حاصل قوّتى مزيد آن سبب به لکن و بود توان نيازبى آن از چه آن جمله

 در زياد نکرد غور که کنند تصور کساني که است طبيعي خيلي عادي، شرايط در که گفت بايد الجرم. «بود

 .نيست آن کردن دنبال به لزومي روي هيچ به و آيد مي حساب به فضل نوعي طب، و حساب علم

. استتلبيس و شعبده و طلسمات و سحر علم نيافته، زيادي توضيح که مذموم اما است، ممدوح دانش در اين

 نه او ظرن به طبعا که است تاريخ علم و نباشد سخيف که آن شرط به اشعار علم روشنش، مصداق مباح، علم

 [.98 ص. ]نه مترتب آن بر اي فايده هيچ عمال و نيست هم لفض که نيست فرض تنها

 لمايع باره در پس زين شد، معرفي اختصار به مباح و مذموم ممدوح، عنوان تحت شرعي غير علوم جا اين تا

 علوم داخل مذمومي علوم اشتباها، است ممکن هرچند است، «ممدوح» همه اساسا که شود مي بحث شرعي

 .برد بکار هم را مذموم تعبير هست، آنچه از بخشي باره در توان مي برينبنا. باشد شده شرعي

 فقه مقصود که فروع است، صحابه آثار و حديث و قرآن شناخت يعني اصول به اشارتي آمده، اينجا در آنچه

 رااختص به را اينها غزالي. اينهاست جز و رجال علم مانند متممات و قرائت و لغت علم مانند مقدمات و است

 ظيفهو سلطان، کنار در که علمي داند، مي دنيوي علم را فقه علم که اين آن و دارد مهم نکته يک تنها اما گفته

 مزرعه دنيا که است باب ازين باز شود، مي مربوط آخرت به هم اگر. است مردم دنياي به دادن سامان اش

 ابرينبن. ندارد تسلط دل بر فقه که دارد تصريح و کند مي جدا را «دل» تکليف باره اين در وي. است آخرت

 تعلق يادن مصالح به چه آن يکى: »کند فرمانروايي بايد باطن بر ديگري و ظاهر بر يکي اخالق و فقه علم دو

 متعلق آخرت به چه آن دوم و. دنيااند علماى از ايشان و اند،آن متکفل فقها و است، آن جامع فقه فن و دارد،

 که ديده مجبور را خود وي[. 91 ص. ]«است آن نکوهيده و ستوده اخالق و دل احوال علم آن و است،

 علماى هب را فقها و دنيا علم به را فقه چرا» که باره اين در و است دنياوي علم فقه، علم چرا که بدهد توضيح

 فقيه» که ستا اين او کار ترتيب بدين و است سلطان راهنماي فقيه که دارد تأکيد پاسخ در او «پيوستى؟ دنيا

 ايشان کارهاى استقامت سبب به تا ايشان ضبط و خلق سياست طريق به شد او نماينده راه و سلطان معلم

 .«پذيرد انتظام

 آخرت به فقيه سخنان از که را چيزهايي تنها و داند، مي دنياوي را فقهاء غزالي، که است شگفتي سخن اين

 باب سه آن در را فقيه نظر غايت چون»واقع در اما. «حرام و حالل و زکات، و نماز و اسالم،» داند مي نزديک

 دين از غزالي تعريف به اين[. 99 ص. ]«رسدنمى آخرت به و گذرد،نمى در دنيا حد از که بدانى کنى، تأمل

 امري فقهي، هرچند است، ظاهر در آنچه. ظاهر امر نه فهمد، مي دل روي از و صوفيانه را آن که گردد مي باز
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 حتص به کند حکم فقيه: »است سلطان کنار در ظاهر اداره ارکان از رکني فقه دانش و فقيه و است نيويد

 اشد،ب نکرده کشف وى از را شبهتى شمشير که داندمى چه آن با آرد، اسالم شمشير سايه در که کسى اسالم

 رد دست چه است، شمشير صاحب معلّم و مشير فقيه لکن و. برنداشته وى دل از را حيرت و جهل پرده و

 داردمى نگاه را وى مال و رقبه راندن زبان بر کلمه اين و کشيده، وى گردن براى تيغ و است گشاده وى مال

 فتاوي نيز غيره و نماز در اما اسالم، اصل در اين. «دنياست در اين و. است مال و رقبه را وى که گاه آن تا

 کاري و تاس ظاهر قبولي براي صرفا کند، مي بيان نماز براي او هک شرايطي. است دنياوي حدي تا باز فقيه،

 لاص نماز در مسأله اين غزالي نظر به که حالي در خواهد، نمي نمازگزار از خشوع گاه هيچ فقيه. ندارد دل به

 امحر و حالل در. است تر روشن هم اين از زکات وضع. است دنيوي دانش يک فقه او نظر از بنابرين. است

. رنددا واقعي صالحان و صديقان که نوعي از ورع نه است ظاهر وضع است، فقيه و فقه نظر مورد آنچه باز هم

 اسالمي مدنت در رايج ديني تفکر در بخش ترين ديني شايد که فقه علم به غزالي نگاه که بينيم مي[. 91 ص]

 .کند مي مشخص هم را علم کلي تکليف که نگاهي است، صوفيانه نگاهي باشد،

 تئوري زا بحث. بود علم باره در العلوم احياء کتاب نخست باب از بخشي بر ساده مرور يک تنها گذشت آنچه

 که آنچه يزن و شهود، و کشف اعتبار از بحث مربوطه، استداللهاي و فلسفه اعتباري بي معرفت، باره در غزالي

. دهد شانن علم به را غزالي نگاه يعني طرح ناي تواند مي کرده، بيان فلسفي علوم باره در پراکنده طور به وي

 ينانيد دکتر جناب ارجمند استاد اثر غزالي نظر در ومعرفت منطق کتاب در توجهي قابل مباحث باره، اين در

 رايب و است غزالي اثر يک پايه بر تنها کرديم ارائه اينجا در آنچه مسلما. کرد مطالعه را آن توان مي که آمده

... و ضاللال من المنفذ و العمل ميزان الفالسفه، تهافت جمله از وي آثار باقي بايد وي کامل هديدگا به رسيدن

 .شود مرور بايد را
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 امويان عليه عباسي دولت بيانيه: بعد سال 098

 جعفريان رسول: نويسنده

 1158/  18/  01: سايت روي انتشار تاريخ

 

 و جذاب هاي بحث از اسالم تاريخ در حاکمان سياست با آنها ترکيب و مذهبي اختالفات از بحث: خالصه

 نهاآ از و کنند مي پهن را خويش سفره مذهبي اختالفات ميان در ها حکومت چطور که اين است، تجربه پر

 .برند مي بهره صحنه به ها توده کشاندن و خود سياسي سوگيري براي ابزاري

 از پس سال 198 درست شد، اموي دولت جانشين118 سال که  عباسي دولت که است اين جالب پديده يک

 اين تا خواست عباسي، سني خليفه و کرده تنظيم آن خلفاي ديگر و بنيانگزار عليه اي بيانيه دولت، اين سقوط

 دولت م،ني و قرن يک گذشت از پس بايد چرا بود؟ چه امر اين دليل. شود خوانده مردم بر بغداد در علنا بيانيه

 نيم، و قرن کي طول در معموال که دباش سياسي داستان يک نبايد داستان اين بگيرد؟ تصميمي چنين عباسي

 تواند يم است، سهل که نيم و قرن يک که باشد داشته مذهبي جنبه يک بايد بلکه شود، مي کهنه سياست

 .کند برپا اختالف و آشوب و بماند زنده سال پانصد و هزار از بيش

 گيري شکل دوره در اندانشخ و او مواضع که بود ابوسفيان فرزند معاويه 11 سال در اموي دولت بنيانگزار

 و آورد اسالم مکه فتح در طلقا عنوان به شده ياد خاندان. است آمده منابع در( ص) نبوي عصر و اسالم

 معاويه هخانواد اين نيروي ترين قوي. آورد بدست را خود سياسي رفته دست از موقعيت توانست بالفاصله

 به ار عثمان دوره تمام و عمر خالفت پاياني سالهاي و شود شام در يزيد برادرش جانشين توانست که بود

 و داده شکست را( ع) علي امام توانست سخت نظامي جدال يک در او. کند سپري شامات و شام امير عنوان

 عباسيان که آن تا يافت ادامه 118 سال تا که دولتي کند، استوار را اموي دولت( ع) حسن امام با صلح از پس

 از اي اخهش که کرد فراموش نبايد. برچينند را آن بساط ايرانيان، نيز و ايران مقيم عرابا کمک با توانستند

 .ماند باقي اندلس در آن از پس قرن چند تا امويان

 صحابي يک حد در گاه که هست و بوده فرود و فراز با شخصيتي مسلمانان ديني و سياسي انديشه در معاويه

 و کرده خطا راه اين در و شده درگير زمان رسمي خليفه و امام با که يحاکم حد در گاه و تأييد مورد عادل

 روشن او با تکليفشان که شيعيان از جداي. است شده معرفي نياورده، اسالم گاه هيچ باطن در که اين حتي

 ايه رقهف باره، اين در. دادند مي قرار حمله مورد را او گاه و کردند مي تقديس را او گاه مسلمانان ساير بوده،
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. تداش وجود تعارض اين نيز اسالم جهان در حاکم طايفه سه ميان در. بودند تعارض نوعي گرفتار اسالمي

 بودند، مويانا عليه اجماع به طالبيان و عباسيان. بودند هم برابر همواره گروه سه اين. طالبيان و عباسيان امويان،

 هم نتابعي ميان در اسالم صدر برجسته رجال و مذهبي هاي فرقه. بودند درگير  يکديگر با نيز خود هرچند

 که امويان دوره در عامه مذهب عثماني، مذهب. داشتند متفاوتي هاي ديدگاه امامت، و خالفت بحث باره در

 براي شوارد و بر هزينه کاري هرچند بود، معاويه تقديس مدافع يافت، بيشتري مذهبي انتظام عباسي عصر در

 و رده،ک نبرد( ع) علي امام با بعدها و جنگيده پيامبر با مکه فتح تا که را معاويه آنها. مدآ مي حساب به آنان

 حبيبه ما خواهرش که آن دليل به و وحي کاتب عنوان به بود، حسن امام( ص)پيامبر سبط شهادت اصلي متهم

 ما ايبر معاويه: گفت مي مبارک بن عبداهلل. کردند مي مطرح المؤمنين خال عنوان به بود،( ص) رسول همسر

 کنيم مي متهم صحابه به نسبت را او ما کند، معاويه به تندي نگاه که کسي است، سنجش وسيله و «محنه»

 سولر اصحاب پرده معاويه: گويد حلبي ابوتوبه که چنان(«. ص) محمد أصحاب علي اعني القوم، علي اتهمناه»

: سيدپر عنبسه بن فضل از کسي. بود خواهد هم باالتر به جرأت شود، دريده پرده اين اگر است،( ص) اهلل

 کسي با ديده را( ص) پيامبر که کسي! اهلل سبحان: گفت شگفتي با او عبدالعزيز؟ بن عمر يا است افضل معاويه

 يک معاويه ديگر سوي از[. 805 ـ 95/801 دمشق، تاريخ: در نقل سه هر] گذاري؟ مي هم کنار در نديده که

 به او زا انتقاد حق رسمي سلطان يک عنوان به شده، پذيرفته سياسي مباني نظر از و دش مي تلقي سلطان

 .شد نمي شناخته رسميت

 زا صحابه قداست آن اساس که است سوم قرن در حديث اهل ديدگاه آن اطراف در ديگر نقلهاي و نقلها اين

 مدهآ کمک به هم خواب تا رفتهگ هاتف نداي از باره اين در. است ديگر سوي از سلطان قداست و طرف يک

 اي مالحظه قابل تعداد همانجا[. 95/818 دمشق، تاريخ] گيرد صورت جسارتي معاويه، به نسبت نبايد که

 .است شده نقل او تأييد در خواب

 همزمان و عمومي، مذهب يک عنوان به بود، قداست اين مروج و امويان خود برکشيده که عثماني مذهب اما

 ود،ش برده تقديس با معاويه نام که اين امکان ديگر زمان، اين. شد محدوديت دچار عباسيان، دنآم کار روي با

 هک بعدها. نداشت وجود داشت، ايمان عباسيان عليه خود انقالب به عباسي دولت که مدت يک براي الاقل

 قرن در صخصو به آن عثماني نوع از حديث اهل مسلمانان کرد پيدا تري روشن صورت مذهبي اختالف

 يثحد اهل و شيعه بين که جدالي خاطر به اصل در و معاويه بودن صحابي اعتبار به مسأله اين روي سوم،

 البته .داشت وجود بغداد در حتي آشکارا مسأله اين و کردند عقيده اظهار معاويه به نسبت بود، مانده عثماني

 در اما شد، نمي برده چهارگانه خلفاي نام کنار در معاويه از نامي ها، نامه عقيده در که داشت توجه بايد
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 که مردم امهع عالوه به. نيست قبول قابل صحابي هيچ به نسبت تندي نوع هيچ که شد مي گفته توضيحات

 .کردند مي بدرقه اهلل رحمه تعبير با را معاويه بودند، مباني اين به معقتد

 داشت آن بر 811 سال در يعني امويان، سقوط از سپ سال دو و پنجاه و يکصد را معتضد که بود مسأله همين

 بايد اصل در. بود شده تهيه( 811 م) مأمون زمان در آن اصل که اي بيانيه کند، صادر را معاويه بر لعن بيانيه تا

 زياد خاص طور به و معاويه که بود سنتي افراد، بر لعن سنت که اين آن و داشت، توجه هم ديگري نکته به

 اين. دش مي لعن منابر روي( ع) علي امام يعني او، از پيش خليفه وي بدستور و بود آن گذار يهپا ابيه، بن

: البشر اخبار يف المختصر: بنگريد. ]داشت استمرار اموي دولت پايان تا کوتاه، بسيار استثناءهاي جز به رفتار

 انک لما و فيه، يقعون و عليا، يسبون و الجمعة يوم الخطبة في لعثمان يدعون عماله و معاويه کان: 1/185

 متعدد عمناب ديدن براي. است شماربي منابع باره اين در. لمعاوية طاعة ذلک يفعل کان الکوفة متولي المغيرة

 الحداء، رانه صالح بن امين الطاهرين، آله و المؤمنين المير االمويين سب علي الناظرين ايقاف: به بنگريد ديگر

 [.8011 صنعا،

 کردند، مي «حقه عقايد» در داخل «تاريخ» از را آنچه حديث، اهل حتي که داشت توجه بايد کلي ورط به اما

 ديني، تدرس عقيده داشتن که معنا اين به. بود «اول خليفه چهار» حداکثر يا اول ثالث خلفاي خالفت از بحث

 يک عنوان هب معاويه بحث طرح رايب اي زمينه بنابرين،. شوند پذيرفته نيز نفر چهار اين که بود اين به منوط

 کرده قلن( ص) پيامبر موالي از سفينه نام به شخصي که داشت وجود روايت يک عالوه به. نبود ديني بحث

 ولمقب روايت اين. بود خواهد سلطنت آن از بعد و است سال سي خالفت: است فرموده( ص) رسول که بود

 سال يعني( ع) علي امام شهادت پايان تا کردند مي تقديس را آنچه دليل، همين به و بود، سنت اهل عموم

 تهگرف قرار چهارچوب از خارج معاويه کل در اما بود اندکي متفاوت تأويالت هم باره اين در البته. بود چهل

 .بود

 ردمو يک در اگر و است، صحابي حال هر به معاويه که اين آن و بود ديگري نکته مهم، مسأله سوي، اين در

 مي ورتص دفاع هم او از بنابرين،. شد خواهد باز صحابه از انتقاد براي راه بريزيد، بهم صحابه تقديس قاعده

 .گرفت

 نيز ديگر شهرهاي از برخي به بغداد از و داشت وجود معاويه به گرايش بغداد در سوم، قرن در بود، هرچه

 که کند مي ياد اصفهان جمله از و بالج منطقه در غالي حنابله حضور از[ 110 م] مقدسي. بود کرده سرايت

 در[. 111 ص التقاسيم احسن«. ]معاوية حب في يفرطون حنابلة غوال اما» کنند مي افراط معاويه دوستي در

 يفرطون مشبّهة غالية العراق حنابلة و: »گويد عراق حنابله باره در[ 181 ص التقاسيم، احسن] ديگري جاي
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 بح در افراط همين مقدسي، کالمهاي تکيه از يکي کلي طور به. «خباراا ذلک في يروون و معاوية حبّ في

 ياد آن از مذهب، آن صاحبان بودن افراطي و مذاهب بيان در شاخص يک عنوان به آن از او که است معاويه

 عروفم آنچه عکس به ابلهي] بُله اصفهان اهل في و» کند مي اشاره هم ديگر بار يک اصفهان درباره. کند مي

 فتهگ او به شهر اين اهالي از کسي که اين سپس و «معاوية في غلوّ و[ هستيم زرنگ اصفهاني ما که تاس

 االربعة ماا» بلکه. نيست چنين :است گفته پاسخ در مقدسي! است پيغمبر معاويه. مرسال کان معاويه: است

 او براي را «ملکا تکون ثم سنة ثينثال الي بعدي الخالفة» روايت همان سپس «ملکا کان معاوية و خلفاء فکانوا

 احسن] .است شيعي مردي مقدسي يعني. رافضي رجل هذا: گويد و کرده تشنيع وي بر مرد آن اما. کند مي نقل

 [.155 ص التقاسيم،

 نگاري تاريخ .بزنيم مسأله اين به نقبي نيز نگاري تاريخ منظر از معتضد بيانيه به اشاره از پيش بدهيد اجازه

 پس و صفين جنگ خصوص به و( ع) علي امام خالفت سالهاي وقايع نگارش به وقتي بود، اساس که عراقي

 تصوير پرداخت، مي اينها جز و عدي بن حجر يا خزاعي حَمِق بن عمرو قتل مانند ديگري ماجراهاي آن از

 رخوردب باره ينا در شدت اين با عثماني، نگاري تاريخ سوي آن از. گذاشت مي جاي بر معاويه از بدي بسيار

 نه که داشت وجود بيشماري شواهد چون کند، پافشاري مبحث اين روي نداشت هم دليلي اما کرد، نمي

 .دفاع قابل نه و بود آنها تکذيب امکان

 باشد ردهک وادار را معتضد بايد شهرها، از برخي و بغداد در معاويه به نسبت دوستي گرفتن باال حال، اين با

 البط ابي آل که آن خاطر به عاقبت هرچند باشد، داشته آن خواندن در اصرار و کرده تهيه را بيانيه اين تا

 محق اند، بوده محروميت جور هزار گرفتار امويان دوره در عباسيان، عکس به که را خود و نکشند، سرک

 .کرد خودداري منابر بر آن خواندن از ندانند،

 بيانيه باره در اصلي منبع

 دارد احتمال هرچند است، طبري تاريخ آنها همه اصل اما است، آمده کهن منبع چند در حکايت اين اصل

 .اند کرده استفاده آنها از برخي که داشته وجود هم ديگري مختصر هاي گزارش

. کنيم نقل شده گرفته هم طبري از که را[ 181 م] مسکويه ابن کوتاه و جور و جمع گزارش ابتدا دهيد اجازه

 :ويدگ مسکويه ابن

 را هرثمه بن رافع سر ليث، بن عمرو فرستاده سال اين محرم در: شد آغاز چهارم و هشتاد و دويست سال

. هادندن نمايش به باخترى کرانه در شبانگاه تا آن، از پس و خاورى کرانه در آنرا: داد دستور معتضد بياورد،
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 آشکار برهامن بر را معاويه بر لعنت که شد آن بر معتضد سال اين در. گردانيدند باز السلطان دار به آنرا سپس

 نشستن از او را او سليمان بن اهلل عبيد! بخوانند مردم بر و شود نوشته آن براى فرمانى تا داد دستور او. دارد

 به بغداد بخش دو در و نوشته هانسخت در فرمان اين. نمود جلوگيرى نيز هاکوچه سر بر داستانسرائى و

 زا و آدينه، روز به مسجد در کردن کار از نيز، را ورانپيشه ديگر و آرايشگران شد، خوانده رهابازا و ميدانها

 شاناي مانند و داستانسرايان دور به آمدن گرد از را مردم. کرد جلوگيرى آن درون و هاديواره کنار دستفروشى

 نخواهد امان در پردازد، کشاکش اي مناظره به کس هر که کردند آگهى کرانه دو آدينه مسجد دو در بازداشت،

 رودد معاويه به داد، دستور آنان همانند و سقايان به او. باشد نهاده خطر به خود جان کند چنين کس هر. بود

 شده اشتهنگ معاويه نکوهش در مأمون بدستور که را بلند نامه داد دستور معتضد. ننمايند ياد او از و نفرستند

 از خواندهب را دادرس يعقوب بن يوسف مردم آشوب ترس از سليمان، بن اهلل عبيد گويند. آوردند بيرون بود

 ترسممى من: گفت رانده سخن معتضد با يوسف دادرس بگرداند، را معتضد رأى ترفندى با تا خواست وى

 در يرشمش گويند سخنى يا آيند خروش به عامه اگر: گفت معتضد آيند، شورش به نامه اين خواندن با عامه

 کنند، يروىپ آنان از بسيار مردم و برخيزند سو هر از يافته جرأت که کنى، چه طالبيان با: گفت! بنهم آنها ميان

 ايشان زبان اکنون که زيرا شود، افزوده ايشان گرايش بر ببينند، است ايشان ستايشگر که را نامه اين گاه هر و

 بتجار. ]ننمود دنبال را «مأمون نامه» آن از پس و نداد پاسخى معتضد. دارند استوارتر سخن و است بازتر

 [.فارسي ترجمه 1 ـ 1/ 9 االمم،

 چند اشارتي تنها که است االخبار زين در[ 111 م] گرديزي گرفته، طبري از زياد احتمال به که ديگري منبع

 چون و مايد،فر عنتل منبرها بر سفيان بو و يزيد و معاويه بر که خواست معتضد و:  دارد بيانيه آن به سطري

 ينز] کرد منع آن از و داشت فرو را او وهب بن سليمان بن اللّه عبيد. مسلمانى همه به نوشتن هافرمودنامه

 [111 ص االخبار،

 ذيل وي. دارد متفاوت اندک گزارشي کند، مي استفاده طبري از اغلب که آن رغم به( 110 م) اثير ابن اما

 جهت همين به و داشت منابر روي را معاويه لعن قصد سال اين در معتضد :نويسد مي 811 سال رويدادهاي

 به آن رد که آن جز بود، شده نوشته زيبا که بود بلندي کتاب که شود خوانده مردم براي کتابي داد دستور

 کتاب اين در او. نبود صحيح اما داشت، پيامبر از معاويه لعن وجوب بر داللت که بود شده تمسک احاديثي

 هخواند بغداد ناحيه دو در و آمد فراهم هايي نسخه کتاب اين روي از. بود کرده ياد هم امويان ديگر و يزيد از

 قصاص اطراف در شدن جمع از و کرده نهي جامع دو اطراف نشستن از را عامه و قصاص همچنين او. شد

 که حالي در جامع دو در آب ادند از تا داد دستور و کرده منع دين امر در جدل طور همين و مناظره براي

 تنهف برآمدن و عامه شورش از که گفت سليمان بن عبيداهلل. کنند خودداري فرستند، مي معاويه بر رحمت
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 صحبت دمعتض با باره اين در تا گفت يعقوب بن يوسف قاضي به عبيداهلل. نداد گوش معتضد اما دارد، هراس

 هچ طالب ابي آل با که گفت او اما نپذيرفت، معتضد باز که داشت برحذرش عامه از کرده چنين او و کند

 قتيو. پيوندند مي آنان به( ص) رسول با آنان خويشي خاطر به مردم و آشوبند مي بر سوي هر از که کنيم

 بازتري زبان آنان شوند، مي متمايل آنان سوي و سمت به بيشتر ببينند، بيانيه اين در را مطالب اين مردم

 زيچي ديگر نوشته آن باره در آن از بعد و شد قانع معتضد که بود اينجا. آشکارتر حجت و داشت خواهند

 برخي وي افزوده نکات( 3/111: الکامل. )بود( ع) علي امام از منحرف عبيداهلل: افزايد مي اثير ابن. نگفت

 ليع امام از نحرفم را وي که است وزير عبيداهلل رو وي تأکيد جالب نکته. است خبر هم برخي و تحليل

 اديثاح آن همه که روشن آنکه ضمن دهد، مي نشان هم را اثير ابن خود تفسير نوعي به اين. است دانسته( ع)

: نگريدب] آوردند تکرار به نيز پسين قرون منابع بعدها را خبر اين حال هر به. داند نمي درست معاويه عليه را

 که کند مي تصريح هم[  138 ـ 19/131) الحديد ابي ابن[. 1/8119 الصفا، روضه ،1/111 فصيحي، مجمل

 تاس حاکي ماجرا، اين از طبري اخبار که دارد اشاره او. است آورده طبري تاريخ از اختصار به را گزارش اين

 ويس دو در که آورده اثير ابن آنچه رسد مي نظر به و است درست نکته اين. شد خوانده مردم بر نامه اين که

 .است داده رخ خطايي يا است ديگري منبع از يا شد، ندهخوا بغداد

 مأمون بيانيه از اقتباس

 خود انشاء نامه اين که اين در اما است، کرده ذکر هم را نامه متن و آورده را ماجرا اين اصل طبري که گذشت

 مطرح مأمون دوره در ماجرا القاعده علي. دارد ترديد گويي بوده، مأمون زمان از آن متن که آن يا بوده معتضد

 هب را مامون موضع که اشاراتي. است آمده آن در امويان به نسبت تندتري مطالب معتضد دوره در اما بوده،

 :است شرح بدين هست تواريخ در معاويه لعن کردن علني

 به را معاويه که کسي هر: کنند اعالم گفت مأمون سال اين در: است نوشته 811 سال حوادث ذيل در طبري

 هافي و. ]داشت خواهد بر وي از خود ذمه او دهد، برتري( ص) رسول ياران از يکي بر را او يا کند، ياد نيکي

 اريخت[. ]اهلل رسول اصحاب من احد على فضله او بخير، معاويه ذکر ممن الذمة برئت: فنادى مناديا المأمون امر

 فکري نظرهاي اختالف و مأمون روزگار از طبري که اخباري در[. 10/819 المنتظم،: بنگريد و. 1/111: الطبري

 ميان به معاويه از ذکري شد، تنظيم مذهبي باورهاي باره در 811 سال در که هايي متن بويژه آورده، دوره آن

 .است گرفته قرار تأييد مورد هم ديگر منابع در معاويه، لعن در مامون اقدام. است نيامده

 عاويهم تا خواست مأمون: گفت که است کرده نقل زبيري عبداهلل بن معصب شعموي از( 891 م)  بکار بن زبير

 حملت  را چيزي چنين عامه، مؤمنان، امير اي: گفت و داشت باز کار اين از را او اکثم بن يحيي اما کند، لعن را
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 هآگا شعاقبت به که را کاري. بود نخواهي ايمن آنان نفرت از تو و خراسانيان، خصوص به کرد، نخواهند

 به ينا. داري تمايل فرقه يک به تنها که نده نشان چنين تو. باشند خود حال به آن در مردم بگذار نيستي،

 وي نزد ساشر بن ثمامة که زماني. پذيرفت را وي سخن مأمون. است تر نزديک تدبير به تو سياسي مصلحت

 يرتدب امر خاطر به سپس و داشته همعاوي باره در تصميمي چه که اين گفت، باز حکايت اين مأمون آمد،

 گفته و ترسانده را وي اکثم بن يحيي که گفت او. است کرده خودداري کار آن از عامه، داشتن نگاه و مملکت

 اراالخب. ]کرد تأييد را مطالب اين و گفت عامه جهل باره در فصلي هم ثمامه. نيست درستي کار که است

 آمده[ 105 ص ،1180 بيروت،] بيهقي المساوي و المحاسن در ارشگز همين مانند[. 18 ـ 11: الموفيقات

 .است

 در شرحي و آورده را موفقيات خبر دارد، امويان و معاويه عليه مطالب ارائه در طواليي يد که هم مسعودي

 فرس از مغيره بن مطرف از را حکايتي مأمون مشاورين و ندما از يکي که اين بر داير است گفته باره اين

 روزانه اذان در «محمد» صداي که اين از معاويه شام، به سفر اين در و کرده نقل مغيره پدرش با همراه شخود

 شده تحريک آن، شنيدن با هم مأمون و کرده، ناراحت را مغيره خبر اين. است شده ناراحت آمده بار چندين

 ينينش عقب و برداشته آن از دست عامه، شورش احتمال با که حالي در. کند علني را معاويه بر لعن تا است

 [.1/191 الذهب، مروج. ]است کرده

 حدثينم و قضات امتحان به امر خالفت، تخت بر استقرار از پس مأمون که دارد نکته اين به اشاره هم مقدسي

 ليع فضلّه و بخير معاوية ذکر ممن الذمة برئت: مناديه نادي و: گويد مي آن دنبال و کرد[ قرآن خلق امر در]

 111 ذهبي، االسالم دول ،818 ،/1 غبر، من خبر في العبر: بنگريد و ،1/118 التاريخ، و البدء] الصحابة من أحد

 تاريخ ، 1/805 الوردي، ابن تاريخ ،8/811 الوفيات، فوات ،13/191 بالوفيات، الوافي در بيشتر توضيحات و

 شذرات ، 111 ،8/119 الدهر، اعيان وفيات يف النحر قالدة ،111 سيوطي، الخلفاء تاريخ ،8/111 الخميس،

 همه به و داشت مي دوست را علي مأمون، که است آورده صولي قول از هم جوزي بن سبط[. 1/98 الذهب،

. ماله و دمه يباح بخير ذکره من و بخير معاوية اليذکر ان و اهلل، رسول بعد الخلق افضل عليا أن: که نوشت بالد

 .است آورده( ع) علي امام ستايش در مأمون از اشعاري سپس [.115 ص الخواص، تذکرة]

 است آورده را آن االبرار تحفة در طبري عماد جمله آن از است، يافته انعکاس هم شيعه منابع در خبر اين

 [11 ص عربي، ترجمه االبرار، تحفه]

 از بريط بسا که دهد مي شانن و است، شگفت بسيار طبري، سوي از تنها دانيم مي که آنجا تا نامه، اين ارائه

 واقعا گرا. است کرده ثبت کتابش در و آورده بدست ديوان از را نامه متن که اين تر مهم و داشته تنفر امويان
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 خصش و امويان محکوميت سراسر که اي نامه آورد، مي را نامه اين نبايد داشت، تمايلي اندک آنان به نسبت

 .است شده منسوب امويان به نآ در که است جناياتي بيان و معاويه

 از که آن يلدل به صرفا معتضد آيا. باشد داشته مشخصي علت بايد زده اقدام اين به دست معتضد چرا که اين

 است دهز کار اين به دست ، برانداخته را آن و است امويان با مخالف سخت دولتي عباسيان و است عباسيان

 است؟ آمده پيش خاصي مسأله که آن يا

 رد،ک مرور بايد آبي الدر نثر کتاب از را حکايتي شود، آورده طبري گزارش و نامه آن متن که آن از پيش

 را البصره صاحب سر که وقتي: گويد مي او.  دهد مي نشان 830 سال از را ماجرا اين پيشينه که حکايتي

 از د،رسي الطاق باب به که زماني. کرد حرکت بود نشده ديده آن مانند که سپاهي در معتضد کردند، حرکت

 اين زا معتضد. گرفت باال آن صداي تا شد تکرار «معاويه اهلل رحم» که شد شنيده صدا اين ها خانه از يکي در

[ رهالبص صاحب کشتن] ماجرا اين براي که تالشي از او. کرد تعجب شود مي معاويه از يادي ماجرا اين در که

 که او والدا از يکي نه عباس، بن عبداهلل نه فرستند، نمي رحمت عباس بر نه اينها :گفت و کرد ياد بود کرده

 ترک را حسين و حسن و جعفر و حمزه و علي المؤمنين امير بر فرستادن رحمت طور همين. شدند خليفه

 شده جمع [داران نفت] نفّاطين داد دستور آنگاه. نکنند چنين باره ديگر تا کنم ادب را اينها بايد من. کنند مي

 آن است، اسالم جهان روزهاي بهترين از روزها اين:گفتم من گويدعالء بن صاعد. بزنند آتش را محله اين تا

 و 51/  1 الدر، نثر. ]شد رد و گرفت آرام تا گفتم قدر آن. نکنيد خرابش ندارند، اخالق که گروهي جهل با را

 و وا شيعي عالئق از که کند مي نقل هم خبري کي اين دنبال[. آبي الدر نثر از نقل به 1/818الحديد ابي ابن

 طالبيان رايب طبرستان از مخفيانه زيد بن حسن که شنود مي وقتي که اين آن و دارد نشان علويان به تمايلش

 پول اين اچر: که دهد مي پيغام بود، پولها اين توزيع مسوول که قطان محمد بن علي به فرستد، مي پول بغداد

 شوند تشويق ارک قبيل اين انجام براي مردم تا بکنيد را کار اين علني تا است آن بهتر ستيد؟فر مي مخفيانه را

 همان يا البصره صاحب که باشد هجري 830 سال به مربوط بايد مزبور واقعه اما. کنند دعا آن کننده به و

 را( 813 م) موفق برادرش و بود خليفه عباسي معتمد پدر زمان اين. شد کشته محمد بن علي الزنج صاحب

 با وي زا که را او سر الزنج، صاحب شدن کشته از پس طبري، گزارش به بنا. فرستاد الزنج صاحب جنگ به

[.  111/ 5 الطبري، تاريخ] کردند بغداد وارد معتضد ابوالعباس همراه شده، ياد البصره «البصره صاحب» عنوان

 ما. باشد داشته ارتباط بايد آمد، پيش 811 سال در آنچه با افتاده اتفاق 830 سال که ماجرا اين هست هرچه

 مي که گزارشي است، داشته نگه ما براي را شده ياد گزارش که باشيم سپاسگزار آبي ابوسعد وزير از بايد

 .کند روشن بهتر را ماجرا اين تواند
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 از که آنچه از هرستيف و شده کار دقيق آن روي است روشن که معتضد بيانيه متن به گرديم باز اکنون اما

 .است شده ارائه آن در باشد، امويان ماهيت روشنگر تواند مي مختلف جهات

 ادد را اينوشته انشاي دستور او. کند لعن را معاويه منابر، روي تا کرد جزم را عزمش معتضد سال، اين در»

 نهفت از ايمن گفت و رساندت عامه شورش از را او وهب، بن سليمان بن عبيداهلل. شود خوانده مردم بر تا

 اطراف در مردم اجتماع تا داد دستور سال آن االخره جمادي در. نکرد توجه وي سخن به او اما بود، نخواهد

 در که کسي از را خود ذمه او که گفت بود، جمعه روز که يازدهم روز در. شود ممنون ديگران يا گويان قصه

 .است شمرده مجاز را خود زدن بکند، را کار اين که کسي و است برداشته بپردازد جدل و بحث به آنجا

 به را او و نکرده چنين خواست کردند مي معاويه بر رحمت و داده آب جامع دو در که سقايان از همچنين

 .«نکنند ياد نيکي

 :است آورده چنين را کرد تهيه معتضد که را اي بيانيه گزارش سپس طبري

 طبري روايت به اناموي شأن در معتضد بيانيه خبر

 خوانده نبرم روي جمعه نماز از بعد تا داد معاويه لعن باره در آن انشاي به دستور معتضد که کتابي: گفتند مردم

 خوانده اما دهند، گوش را آن تا رفتند مسجد رواق به مردم شد، تمام جمعه نماز وقتي که شد چنين شود،

 بود، دهکر معاويه لعن در آن انشاي به امر مأمون که را تابيک تا داد دستور معتضد که است شده گفته. نشد

 دهش گفته. برگرفت را نوشته اين نسخه آن مجموع از آنگاه. کردند خارج ديوان از را نامه واين آوردند بيرون

 [:91/ 10: طبري تاريخ: ]است چنين داد، را آن نوشتن دستور معتضد که اي نوشته متن که است

 داىخ سپاس[ »خداوند ستايش سطر ده.... ] است عظيم عليّ خداي مر ستايش مهربان، ندهبخش خداوند بنام

 با و کرد انتخاب خويش رسالت براى را او و برگزيد خويش مخلوق همه از را خويش پيمبر محمد که را

 او و ردک نازل او بر را بخش روشنى و روشن کتاب و فرستاد خويش بندگان همه به پسنديده دين و هدايت

 ....«کرد تأييد قوى برهان و قدرت به داد خبر غلبه و نصرت از را

 ردک رسوالن سرور و پيمبران ختم وارثان وى يافته هدايت اسالف با را مؤمنان امير که را خداى ستايش» و

 .....«دينند بپادارندگان که

 اهىتب اعتقادشان و اندافتاده بههش به خويش دين در که يافته خبر عامه از گروهى وضع از مؤمنان امير....»

 بصيرت و هانبر بدون و اندکرده سخن آن از تأمل و معرفت بى که اندافتاده عصبيّتى در هوس غلبه به و گرفته

: رمودهف عزّوجل خداى که اندرفته مبتدع هاى هوس به متبع هاى سنّت از و اندکرده تبعيت ضاللت خاندان از
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 از ستمگرتر: يعنى[ 90: قصص] الظَّالِمِينَ، الْقَوْمَ يَهْدِي ال اهلل إِنَّ اهلل من هُدىً بِغَيْرِ هَواهُ اتَّبَعَ مِمَّنِ أَضَلُّ من وَ»

 از. «کندنمى هدايت را ستمکاران گروه خدا که کيست کند پيروى خدا هدايت بدون را خويش هوس آنکه

 داىخ که کسى با و اند،برگزيده را اختالف و تفرقه و اند،آورده شتاب فتنه سوى و اندشده برون جماعت

 دوستى کرده، واجب را وى لعنت و کرده برونش دين از و بريده خدا عصمت از و برگرفته او از را روشنى

 زبونى به و کرده سست را کارش و شمرده حقير خدايش که را ملعون، شجره اميه، بنى از يکى و اند،آورده

 نجات هالکت از وى وسيله به خدايشان که رحمت و برکت خاندان از کسى با و دارند،مى بزرگ انداخته

 الْفَضْلِ ذُو اهلل وَ يَشاءُ من بِرَحْمَتِهِ يَخْتَصُّ: »فرموده جل و عز خداى. اندآورده مخالفت داده نعمتشان و داده

 .است بزرگ مىکر داراى خدا و کند خود رحمت خاص خواهد را که هر: يعنى[ 109: بقره] الْعَظِيمِ

 آن انکار از دارى خود که ديد چنان و دانست بزرگ سخت بود شنيده را آنچه[ معتضد يعني] مؤمنان امير

 مقرر تکليف در اهمال و سپرده بدو را کارشان خداى که مسلمانانى تباهى و است دين در حرج موجب

 از گيرى جلو و شلکان بر حجت مهاقا و جاهالن کردن روشن و است مخالفان آوردن استقامت به که خداى

 .معاندان

 و برانگيخت خويش دين با را محمد وقتى عزّوجل خدا که گويدمى شما به مؤمنان امير مردم، گروه اى

 خويش پروردگار به را آنها و کرد آغاز خويش قوم و کسان از کند، آشکار را خويش کار که داد دستورش

 و کردند وى اجابت که آنها. کرد ارشادشان و گفت اندرزشان و يدرسان بشارتشان و داد بيمشان و خواند

 به يشانبعض که وى نزديک اقوام از بودند اندک گروهى. کردند پيروى را دستورش و داشتند باور را گفتارش

 کردندمى او يارى نشدند، وى دين پيرو اگرچه ديگر بعضى و شدند، مؤمن بود آورده خويش پروردگار از آنچه

 به و باشند نخبه آنها از کسانى که بود گذشته خداى علم در که بودند وى مشفق و داشتند عزيز را ىو که

 کوشش ىو يارى به پيمبر قرابت رعايت به. شود سپرده آنها به وى پيمبر ميراث و خداى خالفت وى مشيّت

 يناناطم وى پشتيبانان و ياران زا و دادند،مى سرکوب را وى معاندان و کردند،مى دفع را وى مخالفان و کردند،

 غياب، رد و جستندمى را دشمنان اخبار و گرفتند،مى بيعت شدندمى وى يارى به که کسانى از و جستند،مى

 اطاعت و خدا دين به که رسيد هدايت وقت و رفت سر به مدت تا. کردندمى تدبير وى براى حضور چون نيز

 اهل را آنها خدا که نکو رغبت و هدايت و استوار نصرت با آمدنددر بدو ايمان و خدا پيمبر تصديق و وى

 بوتن وارثان و حکمت معدن که کرد شان پاکيزه و ببرد آنها از را ناپاکى و کرد دين بيت اهل و رحمت بيت

 پيمبر يرهعش بيشتر. داشت ملزم اطاعتشان به را بندگان و داشت مقرر را فضيلتشان و شدند خالفت محل و

 بردن به کردند، دشمنى کردند، تهديد و آزار را وى پرداختند، وى مقابله و تکذيب و مخالفت و دتمعان به

 جمله آن زا. کردندمى شکنجه را وى پيروان داشتند،مى باز رفت خواستندمى او سوى که را کسانى رفتند، وى
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 باال الماس ضد بر پرچمى هر و بود پيشقدم نبردى هر در و بود سختتر همه از مخالفت و دشمنى در که کسى

 نب سفيان ابو بود، سر و ساالر( مکه) فتح و خندق و احد و بدر از نبردها همه در و بود وى آن از رفتمى

 بانز بر مورد و محل چند در نيز آن از پس. اندشده لعنت خداى کتاب در که اميه بنى از يارانش و بود حرب

 آورد، الفتمخ کرد، نبرد سفيان ابو. بود شده مقرر خداى علم در کفرشان و نفاق که اندشده لعنت خداى پيمبر

 گفتار به پس نبودند، خوشدل آنها و يافت غلبه خدا کار و کرد مقهور را او شمشير که وقتى تا کرد دشمنى

 را وا سلم و عليه اهلل صلى خداى پيمبر بود، نکنده دل آن از و بود کافر نهان در که دل، به نه شد، مسلمان

 والشاناح به علم با را پسرش و را او و آورد قلوبهم المؤلفة جزو را او و نيز، مسلمانان شناخت،مى گونه بدين

 خويش تابک در و کرد ـ سلم و عليه اهلل صلى ـ خويش پيمبر زبان به خدايشان، که لعنتها جمله از پذيرفت،

: يعنى[ 10 ،اسرائيل بني] کَبِيراً طُغْياناً إِلَّا يَزِيدُهُمْ فَما نُخَوِّفُهُمْ وَ الْقُرْآنِ في الْمَلْعُونَةَ الشَّجَرَةَ وَ: »که بود اين آورد

 سخت طغيان جز اما دهيممى بيمشان ايم،نکرده( مردم امتحان براى جز) هست قرآن در که ملعون درخت با... 

 .داشت نظورم را اميه بنى آيه اين از که ندارد اختالف هيچکس و. فزايدشاننمى

 کشدىم را خر معاويه و آيدمى خرى بر که ديد را سفيان ابو وقتى که خداست پيمبر گفتار جمله آن از هم و»

 روايتى جمله آن از هم و.« »کند لعنت را راننده و سوار و کشنده خداى: »فرمود راندمى آنرا پسرش يزيد و

 نه که دکني دست به دست گوى چون را خالفت! بدمنافع بنى اى: که اندآورده سفيان ابو گفتار از که است

 کسان نآ چنانکه رسدمى بدو خداى لعنت آن سبب به که است صريح کفر اين و. جهنمى نه و هست بهشتى

 ورزيدند صيانع آنکه براى شدند لعنت مريم پسر عيسى و داود زبان به گراييدند کفر به که اسرائيل پسران از

 کسى به و ايستاد احد بلندى بر بود شده کور وقتى که است روايت اين جمله آن از مه و. کردندمى تعدى و

 و عليه اهلل صلى پيمبر که رويا آن نيز و زديم پس را وى ياران و محمد که بود اينجا گفت کشيدمى را او که

 عَلْنَاجَ ما وَ: »مودفر نازل چنين خدا و نديد خندان را وى کسى آن از پس و بود غمين آن سبب به که ديد سلم

 امتحان براى جز کرديم نمودار تو به که را رؤيائى و: يعنى[ 10: اسرائيل بني] لِلنَّاسِ فِتْنَةً إِلَّا أَرَيْناکَ الَّتِي الرُّؤْيَا

 که دبو اين جمله آن از هم و. جهندمى وى منبر بر که ديد را اميه بنى از کسانى وى گويند که. ايمنکرده مردم

 به داىخ و کرد، تبعيد بود، کردهمى را وى حرکت تقليد که را العاص ابى بن حکم اهلل صلى خداى مبرپي

 چنين: »گفت بدو نمايدمى لرزش که ديد را او پيمبر وقتى که گذاشت جاى به او در دايم نشانى پيمبر دعاى

 ديدپ بود اسالم در که را فتنه ننخستي که کرد مروان آنچه بعالوه. ماند باقى حال اين بر عمر همه و «باش

 رب خداى آنچه نيز و. بود وى کار نتيجه شد ريخته آن از پس يا فتنه اثناى در ناحق خون چه هر که آورد

 است ربهت ماه هزار از قدر شب يعنى شَهْرٍ أَلْفِ من خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيْلَةُ: »که قدر سوره در فرمود نازل خويش پيمبر

 يشپ وى دستور به که خواست را معاويه پيمبر که بود اين جمله آن از هم و. است اميه ىبن ملک منظور که



1918 

 

 شکمش خدا: »فرمود پيمبر و کرد بهانه را خويش خوردن و نهاد معطل را وى فرمان اما نويسد، چيز وى روى

 کشمنمى ستد غذا از سيرى سبب به خدا به: »گفتمى و شدنمى سير هرگز که شد چنان و.« نکند سير را

 يکى هدر اين از:« »فرمود ـ سلم و عليه اهلل صلى ـ خداى پيمبر اينکه جمله آن از هم و.« »شوممى خسته بلکه

 پيمبر اينکه جمله آن از هم و. شد نمايان معاويه و شودمى محشور من دين غير بر که آيدمى من امت از

 لهجم آن از هم و.« بکشيد را او ديديد من منبر بر را معاويه وقتى: »فرمود ـ سلم و عليه اهلل صلى ـ خداى

 بانگ و جهنم ترپائين طبقه در است آتشين تابوتى در معاويه: »فرمود که است پيمبر به منتسب مشهور حديث

 ماقدا جمله آن از هم و. امبوده تباهکاران از و امآورده نافرمانى اين از پيش که اکنون منان، يا حنان يا. زندمى

 همه زا مسلمانى در و بود برتر مسلمانان همه از اسالم در وى مقام که بوده طالب ابى بن على با نبرد به وى

 ياغيان و ضاللتگران با و کردمى نزاع وى حق درباره خويش باطل با و. تربنام و مؤثرتر همه از و بود پيشتر

 نور هک بودند خواستهمى پيوسته پدرش و وى که کرد خواستمى چنان و کردمى پيکار وى ياران با خويش

 گرچه و کند آشکار را خويش نور آنکه جز خواهدنمى خدا» و کنند انکار را وى دين و کنند خاموش را خدا

 هب را جهالت اهل و دادمى فريب را خرف مردم خويش سرکشى و مکارى با که.« باشند داشته کراهت کافران

 عمار هب و بود داده خبر آنها از پيش از ـ سلم و عليه اهلل صلى ـ خداى مبرپي که کسان همان افکند،مى خطا

 آن از« .خوانندمى جهنم به را تو آنها و خوانىمى بهشت به را آنها تو کشند،مى ترا سرکش گروه: »بود گفته

 داشتىم روا را قناح خون و بود رفته در به اسالم قيد از و بود کافر آخرت به و بود برگزيده را حاضر که رو

 اعدف خداى دين از که را مسلمانان نخبه از شمار بى گروهى خويش ضاللت راه و خويش فتنه در که چندان

 را خداى تا بکشت کوشيدندمى و کردندمى پيکار خدا راه در و دادندمى نصرت را وى حق و کردندمى

 دنگر آنرا و کنند مخالفت وى دين با و اندنم بپاى و ماند باطل وى احکام و نکنند اطاعت و کنند عصيان

 و ستا منصور وى دين و است برتر خدا کلمه اما شود، برتر باطل دعوت و گيرد باال ضاللت کلمه که ننهند

 هاپيکار اين گناه و. کوفته هم در و مغلوب آن مخالف حيله و غالب وى فرمان و است روان و متبع وى حکم

 و گرفت گردن به شد ريخته آن از پس که خونها با را خونها آن و کرد عهده بود آن از پس که پيکارها با را

 را محرمات است، بار او بر رستاخيز روز به تا آن عامالن همه گناه و آن گناه که آورد پيش را تباهى روشهاى

 ،کشانيد گناه به را او مهلت و کرد مغرور را او فرصت بداشت، آن اهل از را حقوق و داشت روا مرتکبان بر

 .بود وى کمين در خداى اما

 يانتد و فضيلت اهل و تابعان و صحابه اخيار از کسانى که بود آن شد وى لعنت موجب که چيزها از نيز و»

 بهغل و ملک و عزّت تا آنها، امثال ديگر کسان با عدى بن حُجر و حَمِق بن عمرو چون. کشت بسته دست را

 مُتَعَمِّداً مُؤْمِناً يَقْتُلْ من وَ: »فرمايدمى جل و عز خدا. خداست آن از قدرت و ملک و عزت اما شود، وى آن از



1919 

 

 به را مؤمنى که هر: يعنى[ 51: نساء] عَظِيماً عَذاباً لَهُ أَعَدَّ وَ لَعَنَهُ وَ عَلَيْهِ اهلل غَضِبَ وَ فِيها خالِداً جَهَنَّمُ فَجَزاؤُهُ

 گبزر عذابى و کند لعنتش و آرد غضب او بر خدا و باشد آن در هجاودان که است جهنم او سزاى بکشد عمد

 داىخ به که بود آن شد وى پيمبر و خداى لعنت مستحق آن سبب به که چيزها جمله از. »دارد مهيا او براى

: نور] اهلل عِنْدَ أَقْسَطُ هُوَ لِآبائِهِمْ ادْعُوهُمْ: فرمايدمى تعالى خداى. کرد سميه بن زياد نسب دعوى و آورد جرئت

 اهلل صلى اىخد پيمبر. »است ترمنصفانه خدا بنزد اين که بخوانيد پدرانشان نام به را پسرخواندگان: يعنى[ 9

 لعونم جويد انتساب خويش وابستگان به جز و کند دعوى را خويش پدر جز که هر: فرمايدمى سلم و عليه

 و جل و عز خداى حکم با آشکارا وى. سنگ کارزنا آن از و است پسر آن از فرزند: گويد او هم و. است

 را، اکارزن زناکارى که نهاد بستر براى جز را فرزند و آورد مخالفت سلم، و عليه اهلل صلى وى، پيمبر سنت

 حرماتم معرض به را او غير و سلم، و عليه اهلل صلى را، پيمبر همسر حبيبه ام انتساب اين با و نزند زيان

 هک کرد اثبات را قرابتى و بود کرده حرام خداى که کرد نمايان را روهايى و برد وى پيمبر محرمات و خداى

 نيفتاده اسالم در اين همانند خللى و بود داشته ممنوع خدا که داشت روا را چيزى و بود نهاده دور آنرا خدا

 .بود نشده آن همانند تغييرى دستخوش دين و بود

 روسخ شرابخواره متکبر يزيد خويش پسر سوى را خدا بندگان و کرد چهبازي را خدا دين که بود آن جمله از»

 هراس و دادن بيم و تهديد و سطوت و قهر با مسلمانان اخيار از وى براى و خواند باز، ميمون يوزباز باز

 دکارىب و مستى و داشت خبر وى خبث از و دانستمى را وى سفاهت که صورتى در گرفت، بيعت افکندن

 يمبرپ و خدا عصيان آن سبب به و بود آورده فراهم يزيد براى که قدرتى چون و. ديدمى معاينه ار وى کفر و

 اسالم در که کرد نبردى حرّه اهل با و پرداخت مسلمانان از مشرکان انتقامجويى به شد راست او بر بود کرده

 و نشانيد فرو را خويش خشم و درآورد پاى از را پارسايان آن اثناى در که نبود آن از ترزشت و ترشنيع

 ابراز به و داده انجام خداى دشمنان سبب به را خويش مقصود و گرفته انتقام خداى دوستان از که پنداشت

 :گفت شرک اظهار و کفر

 األسل وقع من الخزرج جزع            شهدوا ببدر أشياخي ليت         

 فاعتدل بدر ميل عدلنا و          ساداتکم من القوم قتلنا قد         

 تسل ال يزيد يا: قالوا ثم               فرحا استهلوا و فأهلوا         

 فعل کان ما احمد بنى من        انتقم لم ان خندف من لست         

 نزل وحى ال و جاء، خبر            فال بالملک هاشم ولعت         



1911 

 

 .نالندمى شمشير ضربت از» خزرجيان که بودند ديده» ندبود بوده بدر به که من پيران کاش اى

 خرسندى از که» بازگشت اعتدال به که» آورديم اصالح به را بدر انحراف و» کشتيم را شما سروران گروه

 .آفرين يزيد اى گفتند و» کردند غريو

 يافت نزول وحيى نه و آمد خبرى نه که نگيرم انتقام وى هاىکرده از احمد فرزندان از اگر نباشم خندف از

 و وى ندي و خداى به که کسى گفتار و است دين از شدن برون اين. بودند دلبسته ملک به هاشميان بلکه

 .ندارد ايمان آمده خدا نزد از آنچه و خدا به و گرددنمى باز وى، پيمبر و وى کتاب

 دختر اطمهف پسر و على ناب حسين خون که بود آن کرد که خطايى بزرگترين و شکست که حرمتى بدترين

 و ندي در و خداى پيمبر نزد به که منزلتى و مقام وجود با ريخت سلم، و عليه اهلل صلى را، خداى پيمبر

 جوانان رورس که بود داده شهادت برادرش و وى درباره سلم و عليه اهلل صلى خدا پيمبر و بود داشته فضيلت

 وى خاندان با مخالفت و خداى پيمبر دشمنى و دين انکار و خداى با جسارت روى از را اين و بهشتند اهل

 ار ديلم و ترک کافران از جمعى وى خاندان و حسين کشتن با گويى که کرد وى حرمت گرفتن سبک و

 ريشه از را فرعش و اصل و ببريد را وى عمر خداى که نداشت باک خداى سطوت و عذاب از و کشتمى

 نآ خور در خداى نافرمانى سبب به که را عقوبتى و عذاب و گرفت وى از داشت دست به را آنچه و درآورد

 .کرد مهيا برايش بود،

 مال و نهادند معوق را وى احکام و دادند تغيير را خدا کتاب که کردند مروان بنى آنچه بعالوه بود همه اين»

 آن مقابل منجنيقها و شمردند روا را آن حرمت و کردند ويران را وى خانه و کردند خويش خاص را خدا

 دريغ آن حرمت شکستن از و نماندند باز آن کردن ويران و سوختن از و افکندند خانه به آتش و نهادند

 ودب داشته ايمنشان آن سبب به خدا که را کسانى و کردند سرکوب و کشتند را خانه پناهندگان و نکردند

 و جور زا را زمين و شدند خداى انتقام خور -در و دش مقرر برايشان عذاب که وقتى تا براندند و بترسانيدند

 آنها بر خداى سطوت و شدند غضب مشمول و شد عام خداى بندگان بر تجاوزشان و ستم و کردند پر تعدى

 آنها از را بندگان وى خالفت با که کرد مهيا را وى بران ميراث و پيمبر خاندان از کسى خداى آمد، فرود

 و بود کرده مهيا اينان کافر قدماى براى را مجاهدشان نياکان و مؤمن گذشتگان دخداون چنانکه داد، نجات

 را مشرک کافر پدران خونهاى پدرانشان بدست چنانکه ريخت، ارتداد حال در را خونهايشان آنها، بدست

 و ددا نيرو را زبونان و جهانيان، پروردگار را خدا سپاس و کرد نابود را ستمگران گروه خداى و بود ريخته

 وَ أَرْضِالْ في اسْتُضْعِفُوا الَّذِينَ عَلَى نَمُنَّ أَنْ نُرِيدُ وَ: »فرمود شأنه جل او چنانکه داد پس مستحقانش به را حق



1911 

 

 زبون سرزمين آن در که کسان آن بر خواستيممى ما ولى: يعنى[ 1: قصص] الْوارِثِينَ نَجْعَلَهُمُ وَ أَئِمَّةً نَجْعَلَهُمْ

 .کنيم وارثانشان و کنيم پيشوايانشان و نهيم منت بودند رفته بشمار

 کرده حکم و برند انجام به که داده دستور و کنند اطاعتش که داده فرمان جل و عز خدا که بدانيد مردم اى»

 ضاللت از يارىبس اما کنند، پيروى که فرموده فرض سلم و عليه اهلل صلى را، خويش پيمبر سنت و بپذيرند که

 اپروردگاره خدا جاى به را خويش راهبان و جبران سفاهت، و جهالت اهل بگشتگان، و منحرفان و پيشگان

 .اندگرفته

 زا مردمان گروه اى. »کنيد نبرد کفر پيشوايان با: يعنى[ 18: توبه]  الْکُفْرِ أَئِمَّةَ فَقاتِلُوا: »فرموده عزّوجل خداى

 رگزيدهب برايتان خدا که چيزى به و بازگرديد اوست اىرض مايه بدانچه و کنيد بس خداست خشم مايه آنچه

 حجت و راست راه از و کنيد دورى کرده منعتان آنچه از و باشيد بند پاى داده فرمانتان بدانچه و دهيد رضايت

 داده نجاتتان تعدى و جور از و فرموده هدايتتان بدانها خداى که رحمت خاندان اهل و عيان راههاى و روشن

 و خداى که را کسى و کنيد پيروى رسانيده، معاشتان و دين صالح و امان و آرامش به دولتشان سايه در و

 .کنيد ورىد نيست، ميسرتان وى جدايى به جز خداى تقرب که کسى از و گوييد لعن کرده لعنتش وى پيمبر

 ئمةا العن اللهم ولده، و الحکم بن مروان و معاويه، بن يزيد و ابنه، معاوية و حرب، بن سفيان أبا العن اللهم

 لدما سفاکى و الکتاب، مبدلي و األحکام، مغيرى و الرسول، مجاهدى و الدين، أعداء و الضاللة، قادة و الکفر،

 ونيؤمن قوما تجد ال: »قلت کما معصيتک، ألهل االغماض من و اعدائک، مواالة من إليک نتبرأ انا اللهم. الحرام

 .«رسوله و اهلل حاد نم يوادّون اآلخر اليوم و باهلل

. کن لعنت را پسرانش و حکم بن مروان و معاويه پسر يزيد و پسرش معاويه و حرب بن سفيان ابو خدايا،»

 کنندگان يلتبد و احکام دهندگان تغيير و پيمبر مخالفان و دين دشمنان و ضالل رهبران و کفر پيشوايان خدايا

 از پوشى چشم و دشمنانت دوستى از تو پيشگاه در خدايا. کن لعنت را حرام خون ريزندگان و کتاب

 خالفانم با که نبينى دارند ايمان جزا روز و خدا به که گروهى: اىفرموده چنانکه کنممى بيزارى عصيانگرانت

 .کنند دوستى وى رسول و خدا

 لشانحا بينم کسان اعمال که بشناسيد آنرا رهگذر تا بنگريد ضاللت راههاى در بشناسيد، را حق مردم، اى

 و يدنهراس مالمتگرى مالمت از خداى کار در. کنندمى پيوسته صالح به يا ضالل به را آنها پدرانشان و است

 .کندن منحرف را شما است پروردگار معصيت موجب اطاعتش که کسى اطاعت و مکار مکر و فريبکار فريب



1912 

 

 نوارثا ما کنيم،مى حفاظت شما ميان را داىخ فرمان که ماييم کرد، هدايت ما سبب به را شما خداى مردم، اى

 رمانتانف را آنچه و شويد متوقف کنيم،مى متوقفتان که آنجا داريم،مى بپاى را خدا دين که خداييم پيمبر

 تقوى و ايمان راه در کنيدمى اطاعت هدايت پيشوايان و خدا خليفگان از وقتى تا که کنيد اجرا دهيممى

 .رويدمى

 ماش که خواهد،مى او از و کندمى مسئلت را توفيقتان و طلبدمى گناه از دورى شما براى خدا زا مؤمنان امير

 قرين رويدمى وى پيشگاه به وقتى که دارد محفوظ شما براى را خويش دين و برد رشاد و هدايت به را

 امورتان در و دارد تکيه او بر که بس خداى را مؤمنان امير شما کار در. باشيد وى رحمت مستوجب و طاعت

 درود و نيست خدا وسيله به جز توانى و قدرت را مؤمنان امير که جويدمى کمک خداى از کرده عهده آنرا که

 .باد شما بر

 .«چهارم و هشتاد و دويست سال به نوشت سليمان بن اهلل عبيد القاسم ابو»

 تصميم از جلوگيرى براى داد دستورش و کرد احضار را قاضى يعقوب بن يوسف سليمان، بن اهلل عبيد: گويند

 مؤمنان امير ىا: »گفت بدو و کرد سخن باب اين در معتضد با و برفت يعقوب بن يوسف. کند تدبير معتضد

 يا کردند شجنب مردم اگر: »گفت.« کنند جنبشى مکتوب اين استماع وقت به و شوند آشفته مردم که دارم بيم

 قيام ناحيه هر در که طالبيانى با مؤمنان امير اى: »گفت.« نهممى آنها در را خويش شمشير آوردند سخنى

 که ىکنمى چه شوندمى متمايل بدانها مآثرشان و پيمبر خويشاوندى سبب به مردم از بسيارى و کنندمى

 متمايل اآنه به بيشتر بشنوند را اين مردم چون و( گفت اين نظير چيزى يا. )هست؟ مکتوب اين در مدحشان

 اسخىپ و ماند خاموش معتضد.« استوارتر حجتشان و شود درازتر هست اکنون آنچه از طالبيان زبان و شوند

 [1111 ـ 19/1110: فارسي ترجمه الطبري تاريخ. ]نداد دستورى مکتوب درباره آن از پس و نداد بدو

 بيانيه اين بر مرور

 و بوده معاويه به مند عالقه بغداد، در يثحد اهل يعني مردم عامه که است اين باره، اين در نکته نخستين

 م،سو قرن دراواخر رويه اين. اند فرستاده مي معاويه بر رحمت اند، داده مي مردم به آب وقتي سقايان حتي

 يوقت که هستند افراد همين. است شهر اين مذهبي اوضاع بر غلبه براي حديث اهل تالش دهه چند از بعد

 و دهند نمي را او دفن و جنازه تشييع اجازه 110 سال در يعني بعد، سال 81 هم آن رود، مي دنيا از طبري

 اينان تعداد بدانيم 811 سال در که است عادي بنابرين. شود مي سپرده خاک به وي آن از بعد روز چند تنها

 که چنان شد، تند و تر جدي بسيار معتضد از پس روزگار در منازعات اين. است بوده توجه قابل بغداد در

 م] حنبلي بربهاري علي بن حسن ابومحمد توسط که( 185 تا 188) باهلل الراضي دوره به مربوط رويدادهاي
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 از گروهي که 183 سال در[. 819/ 8: الموصل تاريخ: بنگريد] است شده درج منابع در شد مي برپا[  185

 حکومت. شدند درگير آنان با وهيگر صورت به حنابله کردند، حرکت( ع) حسين امام قبر زيارت براي شيعيان

 هک برد بين از را هاشان خانه از بسياري و کرد مجروح را تعدادي کشت، را نفرشان دو کرده اقدام آنان عليه

 باهلل الراضي عهد در اين[. 118 ص 1 ج االول، القسم الحدائق، و العيون] بود بربهاري خود خانه جمله ازآن

 .مرد 185 سال در هک آن تا شد مخفي بربهاري. بود

 حدودم را حنابله و يافتند تسلط بغداد بر بويه آل قرن، اين چهارم دهه در که آن تا داشت ادامه وضعيت اين

 کرده تقسيم گروه دو به را سنت اهل بغداد، در حنابله جريان. داشت ادامه همچنان منازعات گرچه کردند،

. ندداشت اختالف کالمي مسائل از برخي باب در اما آمدند مي حساب به نحله يک از دو هر که گروهي دو بود،

 به يبربهار مالقات اولين در آمد، بغداد به وي که زماني و نداشتند قبول هم را اشعري ابوالحسن حتي اينان

 طبقات] است درست گفته حنبل بن احمد آنچه هر و نيست قائل او هاي ديدگاه براي ارزشي که کرد تفهيم او

 [11/ 8 الحنابله،

 از برخي مانند که است[  815 تا 835 از خالفت] عباسي ـ سني خليفه يک معتضد که است اين دوم نکته

 در ريمختص تشيع که شده متهم کنند، مي نقل( ع) بيت اهل فضائل در روايتي گهگاه که سنت اهل محدثان

 العبر] تشيع فيه: افزايد مي بوده عاقل و مهيب و شجاع فردعي که اين به وي معرفي ضمن ذهبي. هست او

 علماي از افرادي چنين قرنها. گرفت جدي نبايد روي هيچ به را تعبير اين اما[ 119/ 1 :غبر من خبر في

 راداف اين باشد، قرار اگر. شد مي زده آنان به حديث اهل سوي از اتهامي چنين اما بودند، سنت اهل برجسته

 را طبري يا نيشابوري حاکم مانند سنت اهل عالمان بزرگترين از برخي کنيم، خارج تسنن اهل جرگه از را

 به و ستا مند عالقه( ع) علي امام به نسبت عباسي، متوکل برخالف نامه، اين در معتضد. بدانيم شيعه بايد

 شکست هک حرمتى بدترين: » نويسد مي و داند مي السالم عليه حسين امام قتل را يزيد جرم باالترين خصوص

 بايد. «تريخ را خداى پيمبر دختر فاطمه پسر و على ابن حسين خون که بود آن کرد که خطايى گترينبزر و

 و رت نزديک تشيع به برخي داشت، وجود مختلف گرايش چندين عباسي، خلفاي ميان در که داشت توجه

 و بود، زديکن حديث اهل به متوکل. بود تشيع نوعي داراي ظاهر، در کم دست مأمون. بودند دورتر برخي

 ستگاهد در بودند، شيعه که ثوابه آل که است گفتني. بود رو ميانه فردي خود مذهبي گرايش در هم معتضد

 عتضدم کاتب ثوابه بن احمد بن محمد نام با آنها از يکي و داشتند دبيري و کتابت امر در نفوذي عباسيان

 قابل نفوذ عباسي اداري دستگاه در هم ها نوبختي ،دوره همين در[. 15/ 1: الشيعه اعيان: بنگريد. ]بود عباسي

 ـ 19/ 1: الغدير] بود شيعي شاعر که  هم الرومي ابن. يافت ادامه هم آن از بعد وضعيت اين. داشتند توجهي

 گفته، يفض شوقي که چنان گرچه کرد، مي ستايش معتضد از فراوان[ معتزلي و زيدي تمايالت با بيشتر. 11
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 دارد معتضد ستايش در زيادي اشعار حال اين با. بود عباسي قصر از او شدن و ودنب دور سبب وي تشيع

 سليمان بن عبيداهلل بن قاسم معتضد وزير توسط 811 سال در که اند گفته[. ]110/ 1 العربي، االدب تاريخ]

 نيز اينها و رسيدند متعضد وزارت به 813 سال از وهب آل که کرد غفلت نبايد[ درگذشت و شد مسموم

 .است کرده مسموم را الرومي ابن که بود متهم وهب آل همين از يکي که بماند و بودند شيعه خانداني

 سترسد در و کرده مي نقل معاويه باره در راويان که است احاديثي از کامل استفاده بيانيه، اين در سوم نکته

 اي بخاري در نه هرچند است، شده قلن سنت اهل حديثي مجاميع در روايات اين از بسياري. است بوده مردم

 ارهب در( ص) خدا رسول از نقل به که دارد رواياتي همين به اختصاص نامه اين کامل بند يک واقع در. مسلم

 غياناط اال يزيدهم فما نخوفهم و القرآن في الملعونه الشجرة و»» آيه باره در مورد يک: است اميه بني و معاويه

 سوار سفيانابو رسول، که است روايتي ديگري. اميه بنى بها اراد انه احد بين اختالف ال: شده گفته که «کبيرا

 طور ينهم. «منه و السائق و الراکب و القائد اهلل لعن: گفت رسول و بودند کنارش در يزيد و معاويه و بود االغ

 تلقف هاتلقفو مناف عبد ىبن يا: گفت و شد وارد او بر عثمان آمدن کار روي از پس که ابوسفيان از نقل اين

 للعنها به يلحقه صراح کفر هذا و: است آشکار کفر جمله اين معتضد نظر به. «نار ال و جنه هناک فما الکره،

 هاهنا  [:احد جنگ از پس سالها] احد، کوه کنار در شد نابينا که آن از پس ابوسفيان سخن اين نيز و. اهلل من

 گاه چهي آن از بعد و برخاست آشفته و ديد خوابي( ص) رسول که روايت اين نيز و. اصحابه و محمدا ذببنا

 حضرت ،«للناس فتنه اال أريناک التي الرؤيا جعلنا ما و: »شده دانسته آن به اشاره آيت اين و نشد ديده خندان

 هک عاويهم باره در رسول نفرين جمله از ديگر روايت چند و. روند مي او منبر بر امويان که ديد خواب آن در

 اين و. اعياء نلک و شبعا، الطعام اترک ما اهلل و: يقول و يشبع، ال فبقى بطنه، اهلل اشبع ال: نشود سير گاه هيچ

 تمراي إذا: حديث اين و معاوية؛ فطلع ملتي، غير على يحشر امتى من رجل الفج هذا من يطلع: رسول روايت

 نهام درک اسفل في نار من تابوت في معاويه ان: هورمش مرفوعِ حديث اين و فاقتلوه؛ منبري على معاويه

 بايد احاديث اين[. 10/95: الطبريتاريخ. ]المفسدين من کنت و قبل عصيت قد و االن منان، يا حنان يا: ينادى

 شمنيد امويان با ديگر بسياري و عباسيان حال، هر به زيرا گيرد، قرار بررسي مورد دقت با سندي لحاظ از

 .شود گرفته بکار نقلها اين بررسي در علمي معيارهاي تا است الزم بنابرين و داشتند

 دبغدا منابر در را خلفا لعن بر قطعي اراده که دانست بويه آل براي درآمدي بايد را معتضد و مأمون اقدام

 جمله به يلدل همين به کردند، مي احتياط بايست مي که بود اي بگونه شرايط همچنان نيز زمان آن اما داشتند،

 تفااک يزيد و معاويه نام آوردن به تنها و کردند بسنده «االخرين و االولين من محمد ال من الظالمين اهلل لعن»

 تبواک و ببغداد، السوق نافق النّفاق و الرّفض کان الوقت هذا في و: گويد 191 سال حوادث ذيل ذهبي] نمودند

 مسلمونال فمحته أباذرّ، نفى من شتم و حقّها، الزّهراء فاطمة صبغ من شتم و معاوية، شتم المساجد أبواب على
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 صلى محمد لآل الظّالمين على اللّه لعنة أال: يکتب أن الوزير المهلّبي عليه فأشار بإعادته، الدولة معز فأمر بالليل،

 براي عنه اهلل رضي رتعبي[. 180: االسالم دول] ففعل -عنه تعالى اللّه رضي -معاوية لعنة و سلم، و عليه اللّه

 .ندک مي رفتار صحابي، يک مثابه به معاويه به نسبت او که است اين معنايش ذهبي، سوي از معاويه،

 بود تادهاف اتفاق آن از پيش قرنها آنچه با نبايد يافت رواج دلبازي و دست با صفويه زمان که رسمي بعدها،

 فويص عصر تاريخي منابع کامل توجه مورد معتضد، اقدام به مربوط خبر که است جالب. باشد ارتباط بي

 الصفويه، روضة ،1/11 ،1111 تهران، قمي، منشي احمد التواريخ، خالصة: بنگريد نمونه براي] گرفت قرار

 البالغه نهج شرح از را خبر که 151 ص االعوام، و السنين وقايع و. 509 ص ،1131 تهران، جنابذي، بيک ميرزا

 [.است هگرفت الحديد ابي ابن

 

  

 (1158 اسفند 1) عباسي ـ اموي تاريخ درس کمک متن
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 عرفان و ادب جغرافيا، تاريخ، تالقي نقطه «باديه»

 جعفريان لرسو: نويسنده

 1158/  18/  01: سايت روي انتشار تاريخ

 

 پرداختم، حج کارهاي به که بعدها. کردم مي مالحظه ادب و شعر در را «باديه» مهفوم که بود سالها: خالصه

 اريخت. اند برده بهره آن از فراوان شعرا و عرفا که مفهومي. نيست ادب و شعر از کمتر آنجا در باديه نام ديدم

 .است پرسش اين به پاسخ نوشته اين کجاست؟ در کلمه اين يايجغراف و

 بياسايند حرم در شبي آنکه بوي به

 بپيمايند اگر است سهـل باديه هزار

 آغازيدن جهت دو از ايران شدن اسالمي آنان، آمدن از پس و شد فتح ايران به مسلمان اعراب آمدن با اسالم

 نواحي در اعراب سکونت ديگري و بود مردم کردن انمسلم پي در که حکومت حمايت با نخست. گرفت

 ينانا. گزيدند سکونت بود هاشهر نزديک که قرايي خصوص به ها،آن غالب در که هاروستا و شهر از مختلف

. شدند ناآش اسالم با نيز بومي ساکنان آنان، کنار در تدريج به و ساختند مسجد خود براي حکومت حمايت با

 فقه و افتو کم کم و نبوي حديث با تدريج به اما بود، نماز برگزاري و قرآن خواندن اب نخست آشنايي اين

 در دريجت به. کرد آشنا دين از ديگري بخش با را آنان بود، حکومت به مربوط که نيز زکات بحث. شدند آشنا

 ـ تقابل نوعي با ند،رو اين شک، بدون. کرد باز را خود جاي اسالم مهاجر، و بومي ساکنان ميان در ايران، دل

 گيري شکل ايبر راه معامله، يا مقابله با ايراني، بومي فرهنگ تأثير تحت و داشت قرار زرتشتي آيين با تعامل

 کم عراق در آمده، پديد مذهبي اختالفات هم، اسالم خود بارة در. گشتمي فراهم جديد هايوانديشه افکار

 نقر از شايد چندي، از پس اما آمد، پديد نيز ايران نواحي در هايشگرا همان مانند و شد کشيده ايران به کم

 هايقهفر به دهي شکل در مؤثر نقش مذهبي ـ فکري هايزايش با ايران سرزمين خود تدريج به بعد، به دوم

 .گرفت شکل ايران در اسالمي فرهنگ بود چه هر. داشت بعدي

 احبص که فرهيخته افراد خصوص به مردم، مختلف اتطبق که بود حج به رفتن اسالم، اين ارکان از يکي

 تحرک شهر به شهر حج، به عزيمت از پس آنان. داشتند مشارکت آن در عالمان، جمله آن از و بودند، مکنتي

 توجه با راناي روي فکري گذاري تأثير براي مسأله اين. رفتندمي حرمين به آنجا از کرده، تأملي بغداد در کرده،
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 اين. داشت اهميت بسيار داشتند، مدينه و مکه و کوفه و بغداد در فکري هايکانون از افراد اين که ديداري به

 اروانک اما شد،مي انجام روز چند فاصلة در حج که است درست زيرا داشت؛ ادامه وقفهبي و بود ساليانه سنت

 يا کاروان در حاضرين از جماعتي ذهن ماه شش از بيش بودند، اينقطه از حاجيانش از کدام هر که حج

 .کردمي مشغول هاشهر در را هاآن با منسوبين و مرتبطين

 مورد و شود داده نشان حدي تا ايراني، عموميِ فرهنگ در حج اهميت که بود دليل آن به توضيحات اين

 تواندمي خود که است شگفت ايپديده حج، به خراسانيان خصوص به ايرانيان، شگفت عالقة. گيرد قرار تأکيد

 .باشد مستقل ايرساله موضوع

 نهنمو عنوان به آنچه اما است، پردامنه و مهم کاري ايران، ديني ادبيات در حج مسائل بررسي ديگر سوي از

 که است همان آن عنوان و يافته اختصاص آن به مقاله اين که است موضوعي گيرد، قرار توجه مورد تواندمي

 .دارد کوتاه مقدمه يک به نياز آن شرح و مايکرده انتخاب مقاله براي

 کي دل در البته و جديد سازماندهي با آمد،مي بغداد به  کرده، حرکت ايران نقطه هر از حج کاروان که زماني

 آغاز ـ بود باديه ميان در که ـ حجاز تا عراق مسير محلي، کوچک هايکاروان گرفتن شکل با بزرگ، کاروان

 نهمدي يا مکه توانستمي کسي که راهي دو حجاز، تا عراق از نخست بود؛ بخش دو شامل مسير اين. شدمي

 مرحلة در مدينه يا مکه شهرهاي از کدام هر به رفتن از پس دوم،. کند حرکت نقطه آن به و کرده انتخاب را

 بايد نابراين،ب. رفتمي مدينه به بايد آن از پس بود، رفته حج به اول که کسي. شهر دو اين فاصلة طي نخست،

 ادقص هم مطلب اين عکس. بود کيلومتر چهارصد از بيش که کردمي طي آنجا در را باديه از ديگري بخش

 و مکه ميان مرحلة در و ماه يک از بيش اول مرحلة در باديه، اين کردن طي يا «باديه قطع» حال هر به. بود

 .انجاميدمي طول به روز ده از بيش مدينه

 ثراتا مجموع در اثري چه بود، حج انجام مقدمة که دشوار، تجربه اين  و باديه پيمودن که تاس اين ما پرسش

 است؟ داشته ما عرفاني ـ ادبي فرهنگ در حج

. دارد هبادي جغرافيايي ـ تاريخي موقعيت بارة در بايد که است توضيحي است، مهم نخست مرحلة در آنچه

 .داشت خواهد هم را ديگري توضيح رمختص صورت به شد، اشاره آنکه ضمن کار اين

 در هبادي بحث نخست کرد؛ دنبال بايد را مرتبط و متصل درون از اما هم از جدا جنبة دو تأثير لحاظ به اما

 دو هب مربوط و جدا دو اين. عرفاني ادبيات در باديه از بحث ديگر، و است نثر و نظم شامل فارسي ادبيات

 و نزديک عرفان زبان به شعر زبان که آنجا از اما مستقل، کدام هر دايرة و است، عرفان ديگري و ادب حوزه
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 ياتادب باديه، باره در ايراني ـ اسالمي فرهنگ در نظر اشتراک اين است، تنيده هم به کامال فارسي ادب در

 ام. ستا عرفاني ادبيات در ديگرش سوي و فارسي ادبيات در آن سوي يک غالبا که آورده پديد را مشترکي

 وجه دو اين که را مواردي هم و کرد خواهيم مطرح استقالل به را مسائلي هم موارد، به کردن مرور ضمن

 .است تنيده هم در کامالً

 و جمپن هايقرن فارسي، شعر طاليي قرون شعراي از شاعري کمتر گفت، بايد آن فارسي ادب بخش در اما

 طواف و احرام و راه از آن مظاهر و حج مديون را دخو شعري هايمايه درون از بخشي که دارد وجود ششم

 و اتاصطالح از استفاده با هم بسياري و اندرفته حج استقبال به واقعي، و جد به برخي. نباشد زيارت و

 نمادين ماهيت. اندداده زينت را خود قصايد و هاغزل استعاره، و تشبيه براي ابزاري عنوان به حج، معارف

 ويشخ شعري مضمامين براي آن از شکل بهترين به تا است گذاشته آنان اختيار در را کانام اين حج، مناسک

 ميان اين در اما اندنهاده ظهور منصه به را خود هايتوانايي شاعران، اين همة تقريباً باره اين در. کنند استفاده

 برخي. نندک دنبال را آن بايد اتادبي تاريخ متخصصان که است اينکته اين. اندشده وارد ترجدي بسيار برخي

 تاس کرده توجه خود اشعار براي مضمون تريناصلي مثابه به حج، به( 959 م) خاقاني مانند شاعران؛ اين از

 :است آمده األلباب لباب در که چنان و

 که آنان جز به ديگران، و[ 1]،«است رسول نعت و باديه و کعبه صفت و حکمت و جدّ در او اشعار اکثر»

 جهت به بانو الدين عصمة بارة در خاقاني آنچه مانند اند؛سروده خاص حاجيان يا حج خصوص در اشعاري

 حج از بازگشت در جهان صدر بارة در 991 سال به سوزني سمرقندي آنچه يا[ 8] سروده حج اداي در توفيق

 حج، مفاهيم از سروده،[ 1]«رسول مرقد زيارت و کعبه آروزي در» ترکيب در( 311 م) اوحدي آنچه يا سروده

 هک زماني. اند کرده استفاده قصايد و هاغزل در خود هايديدگاه تشريح در رايج بسيار نمادهاي عنوان به

 ممحتر: سرود مطلع اين با وي ستايش در ايقصيده سوزني برگشت، حج از 991 ـ 998 سال در جهان صدر

 [1]محترم شريعت شاه الحرم بيت از آمد* *         الحرم بيت از آمد شريعت شاه

  ـ دبيا فضاي يک ترسيم در آن مضامين از استفاده و آن چگونگي و حج گزارش ابيات همة آن، پايان تا که

 شده سروده حج محور بر کامل طور به که دارد قصايدي هم( 331 م) ساوجي سلمان. است حج از عرفاني

 راست* *        نواز عشاق بت اي حجاز، آهنگ دارم: است دهآم قصايد اين از يکي مطلع در که چنان است؛

 [9.]حجاز راه پي ز نوايي و ساز

 با ايقصيده در را وضع همين. است گرفته شکل حج اصطالحات و مفاهيم از استفاده با آخر تا غزل اين 

 :شاهديم زير مطلع
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 [1]«مقام تو کوي عبهک حرم را عاشقان* *        سالم رسانيده کعبه را تو کوي سر اي 

 کجاست؟ عرب باديه

. حجاز تا جفن يا بغداد ميان فاصل حد است بياباني نظر، مورد بادية. کنيم تعريف را باديه کار ابتداي در بايد

 کهم به حاجي بيشتر، يا ماه يک از پس هم آن هولناک، هايباديه از گذر با و دارد نجد به راهي که سرزميني

 از خواستندمي که است بوده انسانهايي راه سال هزاران طول در علف و آببي ديار اين. رسدمي مدينه يا

 و عراق به ربطي که سياستمداراني و تاجران و حاجيان براي راه، اين اسالم، از پس. بروند حجاز به عراق

 آن کردن طي با و ردک عبور آن از هم 3حسين امام که است ايباديه همان اين. شدمي استفاده داشتند، حجاز

 .آمد کوفه به مکه از ، 10 سال در

 بادية به بحث از بخشي شده، نوشته هفتم و ششم تا سوم هايقرن طي که اسالمي جغرافيايي متون تمام در 

 يابان،ب اين اهميت به آنان. اندگفته سخن شود،مي حجاز و يمامه  نجد، شامل و وسيع است سرزميني که عرب

 ويس سه در يمن و شام و عراق با و سو يک از عمان تا فارس خليج سواحل ميان «ارتباطي راه» يک عنوان به

 از گسترده، بسيار ايمنطقه را آن و دارد باديه بارة در شرحي چهارم قرن در مقدسي. اندداده توجه ديگر،

 وي. داندمي بجنو و شمال در يمن و عراق و شرق و غرب در فارس خليج سواحل تا سرخ درياي سواحل

 تمام باديه، اين. رسندمي مکه و حجاز به هاراه آن از مردمان که هست باديه اين در مهم راه دوازده:  »گويدمي

 دوازده اين از. ندارند آن جز راهي مکه به رسيدن براي مردمان و رساندمي مکه به را اطراف متمدن مناطق

 زا شرحي سپس وي.« رسندمي شام به و پهنا در ديگر تاي سه و ندرسمي مکه تا درازا به هاآن تاي نُه راه،

 راه اما است، ها عرب خود مخصوص هاراه اين از برخي. است داده گذردمي باديه اين ميان از که هاييراه

 هاينزلگاهم از برخي توصيف به سپس وي. بصره راه ديگري و قادسيه راه نخست دارد؛ مسير دو مکه، به عراق

 اصلي هاياهمنزلگ از يکي که فيد بارة در مثال، براي. است پرداخته غيره و فيد و زباله و ثعلبيه مانند راه؛ اين

 و دارد آهنين درهاي با برکه و گرمابه يک و دژ دو که است کوچک شهري: فيد: »نويسدمي است جاجيان

 آنجا در را خود توشة حاجيان. هست آن در مفيد چيزهاي گونه همه. است آن در الدوله عضد از آثاري

 شهرهاي از. دارد شيرين آبي تردور کمي و گوارا هايبرکه ها،چاه ها،چشمه. دارد درستکار مردم که سپرندمي

 .«رسيديم بدانجا قادسيه راه از ما ولي است، شمار به حجاز

 در ار خود توشة بصره حاجيان که دارد دژي است، آباد حاجيان وسيلة به نيز آن: »نويسدمي نبّاج باره در و

 .«درستکارند مردمي که نهندمي آن
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 وقتم هايباران تند، بادهاي مختلف، نواحي در راهزن طبعاً و فقير اعراب حضور آبي، کم باديه، اين ويژگي

 ظرنم از راه اين مسلمانان براي. است فراوان گرماي و خاص بياباني گياهان وجود بودن، ريگزار آسا، سيل و

 اديهب ديگر، عبارت به. است بوده زاويه اين از شده، گفته آن بارة در آنچه و گرفته قرار توجه مورد «حج راه»

 هابعد و سو، يک از حج عرفاني ادب در تا است شده ايسوژه دارد، کهخاصي هايويژگي دليل به پيمايي

 .گيرد قرار وانفرا هاياستفاده مورد قصايد، در نيز و شاعران هايسرايي غزل

 ربع لغت در باديه: »است نوشته که آنجا معناست؛ همين به ناظر باديه از متأخر دانجغرافي يک تعريف

 يماقل از همکي و کم امصار و بالد آن در و است العرب بادية باديه، آن ترينمشهور امّا باشد، صحرا و دشت

 مکّة از عرضش و فارس بحر تا شام ارض از طولش .ندارد روان آب و سالم و گرم هوايش و سيّم و دويّم

 ملحو و دواب ساير و شتر نتاج بر آنجا سکان معاش و کم بغايت باغات و زراعات اشرف نجف الي معظّمه

 ظاهراً اگرچه. باشند ادببي گروهي و عرب کلّهم باديه ساکنان و باشد مار و موش و سوسمار مانند وحوش

 مراتب زا و اند رفيق را نجد شيخ و الطّريق قطّاع و دزد ايشان اکثر. ندانند نام بجز اسالم از ليکن اند مسلمان

 حوالا تفصيل...( نِفاقاً وَ کُفْراً أَشَدُّ األَعْرابُ) :فرمود قوم آن مذمّت در تعالي اللّه. اد شومن قوم و محروم مردمي

 [3.«]آمد خواهد عين حرف در ايشان

 ات نجد سمت به بصره از آن نخست که داشت وجود باديه اين ميان در جنوب هب شمال راهِ دو کلي طور به

 از و دارد نام حائل امروز که جايي جبل، منطقة از يا حجاز، تا نجد سمت به کوفه از دوم راه و بود حجاز

 اصلي اهر. دارد وجود جديد و قديم متون در باديه اين بارة در فراواني اطالعات[ 1.]برسد حجاز به تا آنجا

. ستا بوده نيکوکار افراد و هاحکومت توجه مورد حجاز، براي آن اهميت دليل به تاريخ طول در مکه به کوفه

 هزبيد درب نام به شده ياد مسير هاقرن براي و کرد راه اين آباداني براي زيادي خدمات هارون، همسر زبيده

 و هاجاه کندن و هاحوض ساختن در نيکوکار راداف و سالطين و اميران از بسياري هابعد. شدمي شناخته

 وير آن از را ملکشاه سلطان الملک نظام که اندنوشته که چنان کردند؛ تالش باديه ميان در هارباط برآوردن

 پادشاه نآ تصدقات و خيرات و برسد ممالک جميع به گهر عالي سلطان آن ستور سم» تا کرد حج به تشويق

 و اهچاه باديه در و سازد طرف بر ستانند،مي اهلل بيت حجاج از که اخراجاتي و گردد عايد عوام و خواص به

 [5.«]بسازد هارباط

 و رفت حج به مهدي[ هجري 111] يک و شصت و صد سال اندر» که است آمده هم عباسي مهدي بارة در

 .«هست که سان آن بر ردک آبادان مکه راه و ها،منزل و کردن فرمود هاآبگير و هامصنع باديه، اندر
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 ريگزارهاي بدويان، راهزني صحرا، خشونت آبي، کم سوزان، گرماي از اعم راه؛ اين هايسختي حال، هر به

 و حکايات و اشعار و امثال در را آن آثار که گذاشتمي اثر حجاج خاطر در چنان... و مسموم بادهاي داغ،

 .هستيم شاهد وضوح به فارسي نثر و نظم متون

 عرفان و ادب متون در کعبه و باديه کاربرد ردگيگست

 است آن دکاربر و باديه مفهوم مقاله اين محور کنيم عرض بايد شديم، آشنا باديه جغرافيايي مفهوم با که حال

 ذهن در هم که است فراواني تمثيالت و تشبيهات با همراه و وسيع بسيار دامنه اين داد، خواهيم که چنان و

 يبرا که چنان است؛ زمان در هم و نثر در هم کاربرد، اين. دارد فرازمند بس جايگاهي وفيانهص هم و شاعرانه

 سخت او بر روزگار که کسي بارة در( 1011 م) مبارک ابوالفضل از دهم قرن اواخر از اثري اکبرنامه در مثال،

 مدآ گرفته مردم نامردمي رجوه عيار و ننشست مراد نقش سند ديار در: »است آمده کرده حج عزم لذا و گرفته

 در هک خواستند افتاد، مشاهده روزگار نامساعدي و اقربا خرديبي و برادران مددي بد و لشکر اخالصيبي و

 به مقصود دامن سررشته و مراد کعبه حلقه و زنند خدا راه رهروان باديه در شوق قدم تفريد و تجريد لباس

 طريق ينا در که کردمي رفيقي طلب الطريق، ثم الرفيق قضية تضايمق بر: »ديگر جاي در و[ 10.«]آرند دست

 [11.«]رسد مراد و مرام کعبه به عناد و عنا باديه ازاين او هدايت و رشد واسطة به و گردد او معاضد و مساعد

 در وممفه دو ينا گستردة بسيار تنيدگي از نشان آمده، نثر و نظم در کعبه و باديه براي که تراکيبي و تعابير

 [18...«]نهاد درمان کعبه به روي حرمان باديه از وقت، در جوان» :که است عبارت اين نمونه يک. دارد يکديگر

[ 11]رقندي،سم ظهيري همان از «وصال کعبة» و «فراق بادية» تعبير باز و «درمان کعبه» و «حرمان باديه» تعبير دو

 تاريخي تجربه به متکي حال درعين و عارفانه و شاعرانه نگاه ولمحص که است ترکيبي نمونه هاده از مورد دو

 :ويدگ صفوي دورة از شاعري که آنجا است، رفته کار به مکرر نيز  «کعبه بادية» تعبير که چنان است؛ حج

 [11]«ما جرس صداي به ماليک رقصند* *        شوق ره ز عشقت کعبه بادية در» 

 :گويد عطار و

 [19]کنيم مي مالقات روح شاهدان با* *        دليم کعبة هبادي روانشب ما

 فوص در که است اشعاري از سرشار ما فارسي ادبيات که دهدمي نشان ما ادبي کهن متون در ساده مرور يک

 و باديه مفهوم دو تنيدگي هم در توصيفات اين بيت شاه ميان اين در و است شده سروده باديه و حج و کعبه

 .هاحتراما و هاآرزو تمام با مقصود کعبة به رسيدن و هادشواري تمام با باديه طي. است هدف و راه بسان کعبه،
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 [11]احترام يابي کعبه حريم احرام در تا* *        بکن صبري باديه اندر بيني ها بدي گر

 :بيت اين و

 [13]مرهيني تو وصل کعبة سوي دلشاد* *        برانيم دوست اي تو هجر بادية با

 :هفتم قرن اوايل شعراي از طبسي شمس شعر اين و

 [11]روزگار اعيان کعبة جناب قصد* *        آز سموم پر باديه ز کنم پس زين

 :کرد اشاره توانمي نکته دو به گسترده کاربرد اين داليل بارة در

 ارتکر ساله هر که حج به رفتن براي باديه از جغرافي، چهارچوب در و عملي استفادة کهآن نخست:  الف

 رد. آمدمي شمار به آن داليل ترينمهم از يکي بود، هازبان سر بر آن مصائب از زيادي داستانهاي و شدمي

 اين در. داشت ريکديگ با مستقيم رابطه نثر، و نظم متون در تعابير ازاين استفاده فراواني و حج به رفتن واقع،

 «مشروع و مجاز سماع» بحث در سعادت، کيمياي در وي. راهگشاست بسيار[ 901 م) غزالي از گفتاري باره

 کل، در که است اين در بودن مجاز اين اساس. شمردمي بر را آن مجاز موارد سماع، شنيدن از بحث ضمن

 قوي را حس آن بتواند سماع شعر و باشد آدمي وجود در وخوب محمود حس نوعي تقويت سبب سماع اگر

 آن نخستين و قسمت چند مشروع سماع وي، نظر در. است مشروع و مجاز سماع آن غزالي نظر از سازد،

 هزند آدمي در را حج روح شود،مي خوانده وقتي و اندگفته کعبه و باديه وصف در مردمان که است اشعاري

 را يخدا خانة شوق آتش که ،کعبه و باديه صفت در بود حاجيان اشعار و سرود اول نوع: »گويد وي. کندمي

 و دارد پدر و مادر که را کسي اما. شود حج به که بود روا که را کسي بود مزد سماع اين از و بجنباند دل در

 ويشخ دل در آرزو اين و کند سماع اين که نبود روا کرد، نشايد حج را وي ديگر سبب به يا ندهند، دستوري

[ 15«].بايستد و بنشود آنکه بر بود قادر وي شد، خواهد قوي وي شوق چه اگر که داند که مگر گرداند، قوي

 ديهبا جمله: »گويد که شودمي آشکار مازه ابن عبارت اين در بودند، اديب که خراسانيان حج در احساس اين

 خواندن قرآن و ذکر از و گويدمي تکبير و سرود حرمت، به[ حاجي] که بايد است، حق عزيزان ديده و دل

 [80.«]نباشد غافل

 رودمي خدا سوي به که آدمي براي و است نماد نوعي آن، مراحل و اعمال و حج که است آن دوم نکتة:  ب

 است،خد به رسيدن واقع در که کعبه حد در هدفي به رسيدن براي دهشتناک ايباديه طي. شودمي استفاده

 معنوي مراحل طي دندا نشان براي آن از توانندمي عرفان و ادب اهل که است هاييسوژه ترينزيبا از يکي

 تفهيم و رتفسي براي حج مناسک و اعمال از نمادين استفادة يعني باره؛ اين در رازي نجم عبارت.  کنند استفاده
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 و زاد المث بر را دنيا مال و جاه که است آن دولت صاحب پادشاه: است عالي مثالي تربيتي و عرفاني مفاهيم

 المث بر را خود و وقفه روز مثال بر را محتوم اجل و داند حج اشهر ثالم بر را عمر ايّام امتداد و شناسد راحله

 و دليل مثال رب را ـ السّالم و الصالة عليه ـ پيغامبر و باديه مثال بر را امّاره نفس صفات و بيند اللّه بيت قاصد

 عبهک و او ميان حجاب که کند قطع امّاره نفس باديه تا اندداده وي به جهت بدان راحله و زاد که شناسد يقين

 اندفرستاده را دليل و «األَنْفُسِ بِشِقِّ إِالَّ بالِغِيهِ تَکُونُوا لَمْ: »که نيست نفس باديه جز ـ است مقصود و مقصد که ـ

 اطٍصِر ليإِ لَتَهْدِي إِنَّکَ وَ: »که رساند مقصد به را او «فَاتَّبِعُوهُ مُسْتَقِيماً صِراطِي هذا أَنَّ وَ: »راست راه بر تا

 شخو هوا دجله کنار هواي را او افتد، طبيعت بغداد بر او گذر چون دولت، اين ضدّ به اگر پس. «مُسْتَقِيمٍ

 و آورد قعش دنيا رعناي پير[ ه] گند بر و ـ آيند فرو آنجا سالطين بيشتر که ـ انانيّت سلطان سوق به آيد،

 غرور ريفتةف دنياوي نعيم مزخرفات به و آري... گردد مقيم مسافر و نهد فرو کربت بار و بيندازد غربت عصاي

 و... مانب را طبيعت خانماان و گسل هم بر پيوند و خويش پابند و بند همه اين مردانه و برخيز شوي، شيطان

 لد احرامگاه ميقات به و بگذر شيطان عقبة از و کن قطع نفس صفات باديه مراحل و منازل صدق، قدم به

 بزن قانهعاش لبَّيک و بند در عبوديّت احرام و شو مجرد بشريّت لباس از و بکن غسلي انابت آب به آنجا. آي

 ارشع الحرام مشعر به و نه قرب حرم حريم در قدم و برآ عنايت الرحمة جبل بر و درآي معرفت عرفات به و

 موي و نک قربان منحر نآ در را بهيمي نفس و آي مني مناي به و بگذر الفت مزدلفه به و بکن بياتي بندگي

 وصال کعبة قصد وانگه بکن اندازيسنگ است حق ماسواي هرچه از و کن حلق را هوسات و رعونات

 يهباد طي آن از بخشي که است حج مناسک از نمادين گيريبهره هاي نمونه بهترين از يکي اين[ 81...]کن

 .است

 عرفاني ـ فارسي ادب در حج اصطالحات

 ديگر و عرفاني متون نخست است؛ مرتبط اما هم از مستقل متن، نوع دو در «باديه» مفهوم ردکارب که شد اشاره

 آنها خود نيدرو کاربردهاي براي تعابير از استفاده در علم دو اين تلقي نوع به کاربرد تفاوت اين. ادبي متون

 اخالقي تهذيب و تربيت نوعي به عارف عالوه، به. پردازندمي نمادين کاربردهاي به دو هر گرچه است،

. ندک عرضه آن نمادهاي و حج مفهوم از تريعميق معناي شريعت، توصية اساس بر کوشيدمي و انديشيدمي

 در. بود هدف و مقصد به انديشيدن و دنيا به خاطر تعلّق عدم راه، طي بر تأکيد اسالمي، عرفان کلي هدف

 ميتما با را طريقت ـ شريعت گردش نوعي توانستيم راحتي به و داشت را الزم امکانات حج زمينه، اين

 از ايدب را سفر طول افتاد،مي راه به حجگزاري براي خراساني، مسلمان يک که زماني. کند استفاده آن لوازم

 جاآن از. رسيدمي بغداد به تا کردمي آغاز ايران از را سفر مسير او. گرفتمي نظر در سال يک تا ماه هشت

 ،گشتمي باز زنده اگر و گزاردمي حج باديه هايسختي تمام گذاشتن سر پشت با و شدمي باديه وارد
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 را انهگ دو کاربرد زمينة که بود چيزي غايت، آن به رسيدن براي سختي اين تحمل. گرفتمي لقب «حاجي»

 دشمي طي هک «زمين روي جغرافياي» داشت؛ وجود جغرافيا نوع دو اينجا در. کردمي فراهم عرفاني متون در

 تاهلي حاجي تا شدمي طي همزمان بايد طبعا و ظاهري جغرافياي بر بود منطبق که «باطني جغرافياي» و

 .کند پيدا را «اهلل الي وصول» لقب دريافت

 بخش و است تئوريک هايتبيين و توضيح قالب در حج، نمادهاي از هاگيريبهره از بخشي عرفاني، متون در

 .اندگفته تصوف مشايخ بارة در که است هاييعارفانه يا تاريخي تحکايا بيان در ديگر

 و ويهعد رابعة يا خواص ابراهيم بارة در که دهند توجه هاييداستان به توانندمي مثال عنوان به دوم، بخش در

 آمده( 851 يا 811 متوفاي) خواص ابراهيم بارة در مثال، براي است؛ شده گفته ديگران و شبلي طور همين

 هک چون نساخت، تيمم هرگز راه طول در. رفتمي کوفه سوي به تنها و درآمد مکه از خواص ابراهيم: »است

 !«نخورد را آن و ساخت وضو فقط خود خوردني آب از راه طول در

 رفتهگ رنظ در باديه براي که ـ ادبي يا عرفاني مضمون به توجه با را هاکاربرد اين از هايينمونه بحث، ادامة در

 .کرد خواهيم مرور  ـ شده

 که دارد وجود حج براي هم عرفاني ـ تفسيري هايمتن نوعي حکايت، از جدا شد، اشاره که طور همان اما

 هب آن در که را اينمونه اما نيست آنها کردن دنبال به نيازي و آيدنمي ما کار به آن کليت اينجا در گرچه

 :کنيممي ارائه شده، داده توجه باديه تفسير

 اين رد و يافته اختصاص حج به بخشي کهن، متون از مقتبس عرفاني اثر يک[ 88]«األتقياء شمائل» کتاب در

 :است آمده باره

 قبلة چنانکه. باطناً و ظاهراً بود آن او قبلة آورد، چيزي به روي هرکه. چيزي به است کردن توجه قبله، معني»

 قبلة ،اول: است چهار قبله... شد کعبه امتانش و رسالت حضرت قبلة بود، المقدس بيت ايشان اممِ و انبيا

 ستا دل قبلة دوم،. بگزارند نماز سمت بدان تا است شده فرض مسلمانان و مؤمنان جميع بر که است جوارح

 شيخ هب مريدان توجه که است پير قبلة سيّم،. آن در ايشان مشغولي و است بدان توجه را طريقت اصحاب که

 يچيز قصد هرکه. است کردن قصد حج معناي.... هاستقبله جملة ماحي آن و است اهلل قبلة چهارم، .باشد

 دنياويِ و ديني مقاصد و مآرب انجاح به حاجيان و باشد همان او حج زند، راه آن در باطن و ظاهر قدم و کند

 و محبان و مشتاقان مقصد فامّا شود؛ محو ايشان آمال اعمال، جريدة از آثم اسم تا کنند کعبه طواف خود،

 ...«ردندگ الوهيت اسرار محرم تا دل طور هفت به آنان بستن احرام و بود الکعبه ربّ قرب به عارفان و عاشقان
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 است حاجيان احرام از به عاشقان احرام

 ..دوست سوي به آن بود کعبه سوي به ره کاين

 خاص وکعبة است خلق زيارت ومحل شادهگ درش و است ظاهر عام کعبه خاص؛ وکعبه است عام کعبة

 احديت نور زيارت محل وآن نرسد هيچ وي در قهر وطوارق ماند محفوظ اغيار از تا بسته او در و است باطن

 جا مهه اگر و شوند ساخته پس. گردند سوخته وآمدن رفتن در که اندنهاده آن براي کعبه راه در باديه... است

[ 81]را ابعهر کعبه نمودن استقبال. کند طواف آنان سر وگرد شود، ساخته آمده نزيارتشا به کعبه شوند، سوخته

 :بيت است مشهور چشتي الدين معين خواجه سر گرد او کردن طواف و

 ....بدم دم کعبه خود حاجت بهر ز آيد* *         درش بر و جهاني خواست کعبه ز حاجت

 لگِ و سنگ از که دوست خانة به تا زنند قدم کوهسار و کوه در و کنند قطع وادي به که ايشان از آيد عجب

 و دل عبةک به تا نکنند... هوا و نفس باديه قطع[ اما] است، آن در انبيا و اوليا آثار آنکه سبب. رسند برآوردند،

 لد و است خدمت مقام کعبه و قبله و[ است] تعالي حق ذات انواع و آثار آن در که يابند وصول روح و سر

 باشدن حظي استغراق و تحير نعمت از را ايشان که است کساني کار رفتن حج... معرفت و محبت محل روح و

 :بيت. کارست چه حج و کعبه با بارست، و کار دوست با که را آن. زنند برون را خود نفس، هواي به

 [81]تدوس روي است وکعبه دلبر کوي است قبله* *        باديـه رنـج کنـم چه روم کجـا کعبه

 خاص ريتفسي باديه براي ميان، اين در و کردندمي حج از صوفيان که برداشتي از است اينمونه عبارات اين

 عرفاني نگينس ادبيات تأثير تحت و دارد حج فقه جمله از فقه؛ به صوفيانه و عرفاني نگاهي که غزالي. داشتند

 اخالص وجه و باطن هايعمل بيان» باب در رسد،مي آن مقدمات و حج از بحث به وقتي است، خراسان در

 از ن،آ معاني و اسرار کردن ياد و آن در تفکر کيفيت و شريف مشهدهاي از گرفتن عبرت طريق و نيت در

 :گويدمي «آخر تا حج اول

 عزيمت پس آن، آرزوي پس. است موقع چه دين از را حج که آن دريافتن .است دريافتن حج اول که بدان»

 له،راح گرفتن کرا پس زاد، خريدن پس اِحرام، جامة خريدن پس باشد، مانع آن از که عاليق قطع پس آن، بر

 چنانکه فعال،ا اتمام پس ،مکه رفتن در پس تلبيه، با ميقات از احرام پس ،باديه در رفتن پس آمدن، بيرون پس

 دمري و عبرتي را گيرنده عبرت و است ايتذکره را کننده ياد[ هاکار] اين از يک هر در و. است شده سابق

 [89.«]اشارتي و تعريفي را زيرک و[ تنبيهي] را صادق
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 اين و طوالني باديه اين رفتن کهعارفاني بودند رفتند،مي حج به که وصوفيان زاهدان از کساني مقابل در

 دمعتق برابر، در و شمردندمي صوري عمل يک را رفتن حج اساساً و دانسته صوري زيارت نوعي را زحمات

 :است نوشته ابوالخير ابوسعيد بارة در شفيعي استاد. بودند باطني و معنوي طواف و دل کعبةبه

 عيتيموق در. حج به نسبت اوست توجّهيبي اند،جسته او زندگي در وي معاصران که ضعفي نقاط از يکي»

 از ،اندکرده هموار خويش بر را هبادي زحمت و گزارده حج بار هفتاد و بار شصت او عصر صوفيان غالب که

 که رفتهن حج به خود تنها نه! است نرفته مکه زيارت به هم بار يک حتي که اندشدهمي شگفت در سعيد بو

 ابو زارم گرد بر بار چند کار، اين جاي به: است گفتهمي و داشتهمي باز حج به رفتن از نيز را مريدان غالب

 [81!«]انگارند خويش حج را آن و بگردند سرخسي حسن الفضل

 نظر از گرچه کنيم،مي مشاهده را مضمون اين حج، باب در مشايخ از شده نقل هايصوفيانه از بسياري در

 .است يکديگر ملزوم و الزم و ندارد يکديگر با منافات دو اين آنها، از بسياري

 :کنيممي انبي بخش دو در را عرفاني و ادبي ايتفسيره تا جغرافي واقعيت از باديه مفهوميِ کاربردهاي اينجا در

 باديه هاي دشواري

 کاناتام نبودن فرض با آن بودن طوالني و راه اين سختي باديه، براي نمادين وجه ترينعمومي و ترينساده

 و ينيد مفاهيم عاليترين از يکي که ـ حج به رسيدن براي را سخت راه اين کسي وقتي. است آب ويژهبه

 براي سختي تحمل» مهم سوژة يک ساختن براي زمينه خود به خود کند،مي طي ـ است اسالم در عرفاني

 ملتح را مشقت اين کسي اگر. دارد را سختي نوع هر تحمل ارزش که هدفي شود؛مي فراهم «هدف به رسيدن

 .است خريده جان بر را ايبيهوده رنج که است سرزنش سزوار نگزارد، درستي حج اما کند

 :است سروده چنين اين «تعظيم با آمدند حاجيان» قصيدة همان در ناصرخسرو که انچن

 مقيم محو مقام در نشدي* *         حج نکردي پس دوست اي گفتم

 [83]بسيم خريده باديه محنت* *        باز آمده ديده مکه و رفته

 :باشد ساوجي سلمان شعر اين باديه براي تشبيهات بهترين از يکي شايد

 [81]آشام خون ديه بي باديه آن در جان* *        فدا کرده هم تو عشق طرق سالکان

 ترجيح که ودندب زاهداني يا رفتندمي پياده درويشان و فقيران از بسياري را باديه اين طول تمامي که بدانيم اگر

 هزار از کيي و شدندمي متحمل که را رنجي وقت آن شود، نصيبشان بيشتري ثواب تا بروند پياده دادند مي
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 اوجيس سلمان. يافتيممي در بود باديه تعبير پشت در که را نگاهي عمق بود، خونين و خورده زخم پاهاي

 :گويد

 [85]است چند پيادگان پاي به که ببين بيا* *        مپرس سوار شتر از را باديه طريق

 خوش و الاقب خوش خيلي بايد برسد، کعبه هب و بگذارد سر پشت را باديه بتواند کسي که اين حال هر به

 :گويد ساوجي سلمان که لذاست باشد، بخت

 [10]آورد اعال حضرت بدين اقبال بازم* *        آورد عليا کعبه در باديه از بختم

 برهوت بيابان همان ،آن واقعيت. است ديگر طرف از نماد يک و طرف يک از واقعيت يک اينجا در باديه

 آبي،يب بيابان، که باديه واقعيت تناسب به آن از عرفا که است چيزي نماد و است نجد و حائل و مالشا بادية

 .اندپرداخته و ساخته آن از است، غيره و کاروان، راهزني،

. نندکمي تهديد را تو آن، خارهاي و بياباني غوالن و راهزن اعرابِ و تشنگي چون است؛ خطرناکي جاي باديه

 :باشي هوشيار بايد بنابراين

 امان يابي اگر باشد عجب خفتن چنين با* *   ايمانده غفلت خواب در تو و غول پر باديه

 [11]کاروان آمد جنبش در چون بند محمل و خيز* *  ايخفته غافل تو و است دور مقصود کعبة

 هبادي از ياد در اوجيس سلمان که آنجا. داشت را خود خاص زيبايي که دادمي هم گُلي گاه مغيالن، خار همين

 :گويد مغيالنش خار و

 [18]دهد سوري گُل مغيالنش خار آن از بعد   باديه در وزد خلقت روضة صباي گر

 مغيالن خار: الف

 دنش زخمي سبب که شناسندمي مغيالن خار نام به را آن که است بلندي خارهاي باديه، هايدشواري از يکي

 هايشواريد دادن نشان براي مهمي بسيار سوژة ترتيب بدين و کندمي گير هاآن به و شودمي شترسواران پاي

 سايت در. تاس شده مغيالن به تبديل اشباع نوعي با و تدريج به که است درختي نام غيالن ام. است سفر اين

 ارنک در که متر هشت تا دو ارتفاع به خار، از پر است ايدرختچه مغيالن: »است آمده آن تعريف در واژيک

 زا. دارد قرار اقاقيا خانوادة در و بوده مختلف انواع داراي گياه اين. رويدمي سنگال تا سودان از سرخ درياي

 از عربي صمغ بهترين و گويند «عربي صمغ» آن به که آيدمي دست به صمغي آن، مختلف هايگونه تمام

 .شودمي گرفته معمولي مغيالن



1928 

 

 هک تودرتوست و بزرگ و فراوان چندان مغيالن خارهاي مدينه، و مکه ميان انبياب و باديه نواحيِ از برخي در

 گجن ميان در: »است نوشته باره اين در رفته، باديه از که قاجاري دورة مسافر يک! نمايدمي جنگل بسان

 خشکيده زيادي گويند، هم يولقون که گز درخت و مغيالن خار جنگل، آن هايدرخت همه که کرده عواف

 از حجاج قطار تا کردندمي روشن را مغيالن خار که کندمي اشاره سپس وي[ 11.«]بود خرم و سبز ياديز و

: گويديم آنگاه و شدمي ديده فرسنگ ده از که بود بزرگ قدري به آتش اين. کنند استفاده راهنما عنوان به آن

 يانم راه به مربوط اين.« آيدنمي ادزي و بزرگي در وصف بر که بود مغيالن خار درخت بيابان آن در چندان»

 مکن اکتفا همان بر. ندارد حساب مغيالن خار پا زير در: »گويد هم ديگري جاي در وي. است مدينه و مکه

 ثالم است تيز و استخوان، مثال است سخت و گره، يک قرار به است دراز که مغيالن خار اسم شنيدن بر

 همديگر به که بود جنگل همه آمديم، بيراهه از که ساعتي چند اين» :نويسدمي ديگر جاي در و[ 11.«]خنجر

 مثال مغيالن خار خورده درخت بر کجاوه گذشتيم،مي هادرخت زير از وقتي. مغيالن خار هم آن و وصل

 هاارخ داد،مي کجاوه بر شتر که حرکتي و نداشتيم کجاوه ميان در حرکت قدرت و باريدمي ما روي بر باران

 بر هتاز که آدمي مثال بوديم، وعور لخت آنکه جهت به. رفتمي فرو خواستمي دلش که جا هر بر نيزه مثال

[  19.«]بود بلند کجاوه هر از ناله و آه و رسيدمي دليل بر فحش يک رفتمي فرو که خاري هر آمده، دنيا

 اعتنايي هاجمّال. است بسيار صحاري اين در مغيالن هايدرخت: »گويد مغيالن خار بارة در هم ميرزا فرهاد

 وشروپ تخته يک مغيالن خار از که، شويمي خبردار وقتي. بکنند را يسار و يمين مالحظة راه در که ندارند

 :آمد يادم به خواجه شعر. است رفته هوا بر کجاوه

 ورمخ غم مغيالن خار کند گـر هـاسـرزنش* *        قدم زد خواهي کعبه شـوق به گر بيابان در

 صمغ عربي خوب صمغِ. باشد شده سبز که ابريشم درخت ريزه تازه هايبرگ به دارد شباهت خيلي او برگ 

 گويندمي. کندمي گل بهار وقت در که دارد هم زردي گل. گويند ّغيالنام عربان که است مغيالن درخت

 [11.«]دارد تندي رايحة

 :داندمي ايران يدهايب حد در را مغيالن درختان اين بزرگيِ ديگر، شخصي

 غيالنم درخت اينقدر باغستان، مثل بود، خودمان بزرگ بيدهاي بقدر بزرگ مغيالن هايدرخت بيابان اين در»

 .«بود

 باره اين در مسافري. بود عرب راهزنان شدن پنهان براي محلي که زدمي آسيب خود تنها نه مغيالن خار

 اندرخت زير در کاروان گذشتن وقت در است دزدي شغلشان که بدوي اعراب غفلت اندک به: »است نوشته

 ود که همين و برد خواهند است ممکن هرچه زده، قافله به را خود الغفله علي نشسته، مترصّد مغيالن خار



1929 

 

 راهي آنجا از آفتاب طلوع»: است نوشته هم ناصرالسلطنه[ 13.«]گرفت را آنها است محال شدند دورتر قدم

 ناي جز به که است مغيالن درختهاي فقط جنگل از مقصود. بود جنگل و سختان و دره و کوه جا همه شده،

 اوهکج و تخت توي عبور در هاشاخه از و نمايد پاره شده، بند احرام لباس و کجاوه و بار به خارها متصل که

 [11.«]ندارد ديگر فايده نمايد، زخم را پا و دست ريخته خار

. شود ميزخ کرده، برخورد مغيالن خار به است ممکن پايش است شتر بر سوار که کسي حتي مغيالن ميان در

 و ودش گم خارها اين ميان در بسا بيايد، پايين شتر از اجبار به کسي اگر که است چنان خارها اين بلندي

 :گويد موالنا که چنان کند، پيدا را خود راه نتواند

 [15]يمن آن تبريز شهر و سهيل چون مه آن نور* *        فن مغيالن اندر گمشده حجاج چو

 نآ هدف چون نيست، دشواري کار رود،مي مقصود کعبة به که کسي براي مغيالن خار تحمل عارف، نظر از

 :گفت که داريم خاطر به همه را حافظ شعر اين. آيدنمي چشم به مغيالن خار رنج که است مهم قدر

 [10]مخور غم مغيالن خار کند گر سرزنشها* *        قدم زد خواهي کعبه شوق به گر بيابان در

 :گويد هم سعدي و

 [11]مغيالنت خار از نينديشند عشاق* *        باشد حرم عشق تا هجران باديه اين

 مي دباش داشته جان از ترس نبايد دارد، را جانان به رسيدن قصد اگر آدمي که بگويد خواهدمي وقتي سعدي

 :افزايد

 [18]باشد پرنيان بساط مشتاقان راه در خسک* *        برپيچد کعبه از عنان حاجي تا چيست مغيالن

 :سعدي سخن استادِ مشهور بيت اين و

 [11]آيد مي حرير مغيالن خارهاي که* *         نشاط به دواندم مي چنان کعبه جمال

 :گويد هم زاکاني عبيد

 [11]نيست مغيالنم خار و باديه از غمي* *        پويم مي سر به کرده جان کعبه در روي

 :گويد ديگر جاي و

 [19]ناگاه ديد خواهي کعبه جمال* *        راه در خورده مغيالن خار اي توي



1931 

 

 عبور خارها اين ميان و باديه اين در ماه يک از بيش بود حاضر کسي چه بود، مطرح کعبه زيارت جز اگر

 :کشدمي ودخ سوي به را حاجي که است کعبه هست آنچه کند؟

 [11]روم مي مغيالن بيابان در* *        روم مي هجران به چون وصلت ز من

 :گويد انوار قاسم و

 [13]مغيالن خار همه است حرير راه در* *        تراست مقصود کعبه اگر قاسم اي

 بايد تاس هکعب طلب در و رفته حج به کس هر که چرا هستند؛ هم قرينه «مغيالن خار و باديه» ترتيب بدين

 .هستند قرين کعبه و مکه با معموال عرفاني، ادبيات در کلمات اين. کند عبور آن خارهاي و باديه از

 پويند بسر رهش در شود سست چو قدم* *        جويند لقا کعبه حرم عاشقان چو

 [11]بويند آرزو گلهاي باديه خار ز* *        بندند بر صدق احرام چو دوست ببوي

 اندچنان و چندان باشند، باديه در اگر حتي دوست، روضة طالبان که گويد چنان باره اين در اوجيس سلمان

 :کنندمي رضوان سرابستان را نخست منزل همان که

 [15]اندکرده رضوان سرابستان منزل اولين     باديه در لهم طوبي اش روضه طالبان

 منانمؤ که ديگري مشقات از بسياري مانند به اما، ت،اس ارزش با بسيار مؤمن يک براي مغيالن، خار تحمل

 که اينجاست در. کند خودخواهي و عُجب گرفتار را آدمي که دارد را آفت اين شوند،مي متحمل خدا راه در

 ادهاستف تمثيلي از شدن راضي خود از و عجب آمدن فراهم بستر دادن نشان براي و شده ميدان وارد سعدي

 به توجهي راه در پير اين. شودمي مربوط حجاز راه همان يا باديه راه از زاهد يرمرديپ گذار به که کندمي

 و بيايد خوشش خودش از او تا شود مي سبب رفتن راه همين اما رود،مي راه همچنان و ندارد مغيالن خار

 :شود پسندي خود گرفتار

 نماز رکعت دو کردي خطوه هر به* *        حجاز راه به پيري که شنيدم

 پاي ز نکندي مغيالن خار که* *        خداي طريق در رو گرم چنان

 خويش کار نظر در آمدش پسند    پريش خاطر وسواس ز آخر به

 رفت راه تر خوب اين از نتوان که        رفت چاه در ابليس تلبيس به

 برتافتي جاده از سر غرورش       دريافتي نه حق رحمت گرش



1931 

 

 نهاد مبارک نيکبخت اي که        داد وازآ غيبش از هاتف يکي

 ايآورده حضرت بدين نزلي که       ايکرده طاعتي اگر مپندار

 [90]منزلي هر به رکعت الف از به     دلي کردن آسوده احساني به

 انچن داشت؛مي باز حج به رفتن از را ترسو و جبان افراد مغيالن، خار و باديه همين از ترس گاه عوض، در

 پادشاه الزمت در 519 سال در وقتي و «بود دل بي و جبان غايت به» که شده گفته توني حيدر پسر بارة در که

 شده پشيمان حج رفتن از شايد: پرسيد وي از کسي.« کردمي تقرير آن هول و کشتي در نشستن» از درآمد،

 :بود خوانده وي براي را بيت اين گاه آن و باشي؟

 [91]باشي؟ شده پشيمان کعبه آمدن از* *         مغيالن خار و باديه ره رنج از

 اين بايد چرا خانه، در کنار طبعاً و است دل همين واقعي کعبة يعني حرم؛ اگر که بود اين هم ديگر نگاه يک

 کشيد؟ را مغيالن خار زحمت قدر

 [98]تاس چکار مغيالنت ريگ و باديه با* *        تست بدَر جا اين هم که را حرم بشناس

 :رودمي بکار هاعاشقانه براي شده، مجردتر و مجردتر مفاهيم اين کاربرد اواخر، اين در و تدريج به

 [91]مرحله هفتاد پس از تست وصل گر* *         پاي جاي به مغيالن خار به نهممي سر

 :شعر اين و

 [91]او نمغيال خار ناکسان، سرنش* *        او بيابان عشق است ايکعبه بتان حسن

 راهزن اعراب: ب

 رزق» گفتندمي آنان. است حج کاروان به بدوي اعراب حملة باديه، هايدشواري از يکي که کرديم اشاره

 بايد زور به يا خوش زبان به حجاج که است اين سخن اين معناي!« حجاج بر ما رزق و خداست بر حجاج

 وهعال اين. دانستندمي طبيعي را حج کاروان به حمله آنان. بدهند را راه نيمه اعراب زندگي هزينة از بخشي

 زا پولي سرانه صورت به ورودي، مرزهاي در قبايل رؤساي يا محلي دولتي صورت به که بود گروهي بر

 را افراد جان که باشد باديه مشکالت همة به اشاره توانستمي[  99]«خونخوار باديه» تعبير. گرفتندمي حجاج

 خواجوي که چنان بود؛ جدي باديه بر خونخوار تعبير اطالق در راهزنان نقش ميان ينا در اما گرفت،مي

 :گويد کرماني



1932 

 

 [91]مينديش خونخوار وادي و باديه وز* *        حرامي تيغ از مکش سر حرم شوق با

 مندش و رفتمي مسير اين از بود، ايراني مؤمنان از عبارت که عجم کاروان که داريم توجه ديگر سوي از

 :بنگريد خاقاني شعر اين به. شدمي ظاهر اينجا در عجم و عرب جنگ نوعي يعني بود؛ عرب

 کشيد سنان ترکان غمزة چو عرب دست* *        عجم لشکر بر باديه ميان روزي

 کشيد زبان سرکيوان شاننيزه نوک کز* *         آفتاب چو کش سنان رنگ ميغ ديوان

 کشيد فشان آتش نيزه برق ز آمد* *         گانچهر آميخ ياري به هوا از ميغ

 کشيد زبان آتش چو و دويد در آب چون* *        بخت بريد ناگه که نظاره کمان در من

 [93]کشيد کمان ايشان بر کعبه خداي کاينک* *         ترس ناخداي گره ازين مترس گفتا

 هاآن گردآوري و آمده اسالم جهان موميع تواريخ سراسر در حج، کاروان به بدوي اعراب حملة داستان

 از کم دست يا تعطيل حج هاسال گاه که بود حدي در حمالت اين. شود کتاب مجلد چندين تواندمي

 رداختپ بارة در بحثي و بود آمده نيز فقهي کتابهاي در حمالت اين انعکاس. شدمي ممنوع خاصي مسيرهاي

 .بود شده خير، يا است زور پول که هابدوي به وجوه اين

 باديه هايريگزاره: ج

 نآ شاهد سفرها اين در خود يا که گرفته قرار ما شاعران توجه مورد مسأله اين و بوده فراوان باديه هايريگ

 سروده حج سفر آرزوي بارة در که ايقصيده در اوحدي. اندشنوده مسافران از را آن وصف که آن يا اند،بوده

 :گويد

 مرا بيناست ديدة در باديه آن ريگ* *        فکر روزن از که است آن از روشن من دل

 [91]کرد بايد سر ديدة در همه وارشسرمه* *        ريزد قدمها زير آن از که ريگي گرد

 :گويد ايمديحه در نيز شاعر لساني نوراهلل، قاضي روايت به

 [95]سرا جنت نگلب او مغيالن خاک* *        الجنان عين سرمة او بيابان ريگ

 را مسير خراسانيان شدمي سبب گاه آمد،مي پديد خشکسالي و آبيکم اثر در که ايپديده باديه بودن شوريده

 قتل و گريقرمطي اثبات براي شد اتهامي اين وزير حسنک قتل بارة در. روند حج به شام راه از داده تغيير

 از نکحس امير کي وقت آن اندر کي بود آن سبب» :است نوشته گرديزي که چنان غزنوي؛ سلطان توسط وي



1933 

 

 باديه راه آنک از شام، راه به بازآمد، حج از چون و رفت حج به و خواست دستوري اهلل، رحمه محمود، امير

 يلم مصر عزيز به او کي کردند متهم را او ستد، خلعت مصر عزيز از و رفت مصر به شام از و بود شوريده

 ارد بر را او و نهادند او سر بر خودي تا بفرمود مسعود امير پس. شد الزم وي رب رجم تهمت بدين و کرد

 (.  811 گرديزي،[ )10.«]فرستادند قاهر نزديک بغداد، به و برداشتند را او سر پس و کردندش سنگريز و کردند

 باديه سموم: د

 يزد،خمي بر باد اين وقتي !است کشنده حتي و دهنده آزار که است سمي بادهاي باديه، هايسختي از يکي

 ديگري سوژه مسأله اين. کندمي مرگ گرفتار را افراد آن استشمام و رفته هوا به سمي هايخاک آن همراه

 :است رفته بکار هجري هفتم قرن شاعر قهستاني نزاري شعر اين در که است

 [11]طوبي ساية ز خوشتر باديه سموم* *        شوق غايت ز را کعبه رهِ روندگان

 :گفته خاقاني که چنان

 [18]شفا اللهت االّ کعبه نسيم آرد* *         شوي تبه «ال» باديه سموم در گر

 بر سال يک. بسوخت را وي سموم باد بود، نماز در باديه در تراب ابو: »اندگفته هم نخشبي ابوتراب بارة در

 [11.«]دنيا از برفت النّونذو که سال آن در مأتين، و اربعين و خمس سنة در. بماند پاي

 باديه در گشتگي گم و سرگشتگي:  هـ

 در ليمتوا روزهاي. نه آشکار وي در نيز راه که چنان نيست؛ معلوم انتهايش و ابتدا که است بياباني باديه

 توانند يم که هستند بدوي اعراب تنها اينجا در. کرد حرکت بايد ندارد درخت و کوه از نشاني هيچ که بياباني

 يحت که صدماتي و لطمات همه و باشيد هاآن با که اين جز نداريد ايچاره بنابراين،. باشند شما راهنماي

 اديهب ترتيب بدين. هستيد هاآن اسير شما مدت، اين در. کنيد تحمل شودمي وارد شما بر هاآن ناحية از

 .برد نخواهيد جايي به راه ديگر شديد، گم شما اگر که است جايي

 معموالً که است اصطالحي «غوايت باديه. »هست هم گمگشتي و گمراهي و غوايت مظهر نوعي به يه،باد

 ....و خذالن بادية گمان، بادية ضاللت، بادية نيز و( 181 ص عليه، مواهب. )رودمي کاربه

 :است آمده هم حالج به منسوب فارسي اشعار در

 [11]بجوييم؟ که از را تو مقصود کعبه اي * *        بپوييم چند تا باديه اين در سرگشته



1934 

 

 :گويد باديه در شدن گم باره در ساوجي سلمان

 رفت بايد فرا مقصود، پي از قدمي* *        است قدم يک تويي که جا اين از مقصود به تا

 رفت بايد کجا که داندچه سرگشته مرد* *است رهي سوي هر باديه درين که جو، رهبري

 [19]رفت بايد صفا به مغيالن خار سر بر* *        بود کعبه حرم هواي چو را عاشقان

 :گويد دهلوي خسرو امير که چنان نرسد؛ مقصود به و بماند باديه در مسافري که نمايدنمي بعيد

 [11]رفت نتوان پا اين به کعبه در که تو بگذر* *        ماند فرو پاي امباديه در قافله اي

 که است اين هم ديگرش وجه اما. بود مراقب بايد که است گمگشتگي همين وجهش کي باديه، در راه نبودن

 هب. هست راهي کعبه آسمان به آن جاي هر از گويي که است مفهوم و معنا اين بخش الهام راه، بي باديه اين

 :دارابي عارف گفتة

 [13]راهست آيي که طرف هر ز که يعني* *        نيست جاده آن از کعبه باديه در

 تشنگي: و

 حجاز راه در خدمتي خواسته زماني هر کس، هر و است آن اصلي هايويژگي از باديه، سراسر در آب کمبود

 اما است فراوان مثال باره اين در. است بوده خدمت بهترين چاه کندن و حوض ساختن بکند، حجاج براي و

 :است آورده اشعار اين در ديگر هايدشواري با را مشکل اين اوحدي شعر اين

 کرد بايد تر ديدة اين گرية بر تکيه* *         لبي خشک از باديه آن در ناگزيرست

 کرد بايد سر ديدة در همه وارش سرمه* *        ريزد هاقدم زير آن از که ريگي گرد

 [11]کرد بايد جگر خون از مرحله آن خورد* *        است دل تشويش راحله و شتر و نان و آب

 است؛ دهش المثل ضرب شاعران نزد لذا و است، راه اين مشکالت ترينمهم از يکي باديه، تشنگي کلي رطو به

 :گويد ساوجي سلمان همين که چنان

 [15]مشتاق سلمان تو ديدار به است آن از بيش* *        مايل زمزم به است چون باديه تشنة

 :گويدمي که آنجا شده، کرماني خواجوي براي زيبايي بسيار تشبيه ماية دست تشنگي اين

 [30]منزل ديدگان آب از لبالبش بود* *        حرم جمال مستسقي باديه راه به



1935 

 

 :گويد ديگر جاي در و

 [31]وصول بود قربت کعبه به گرت روزي* *        کن ياد هجر بادية تشنگان از

 عرفان حوزه در باديه تمثيلي هاي جنبه

 رمزگونه اسيرتف و تعابير نيز آن براي شريعت، مفاهيم از بسياري مانند به و ددارن حج از خاصي تلقي صوفيان

 آنجا در و[ 38]دارند «صوفي حج» عنوان با شرحي کدکني، شفيعي استاد باب، اين در. کنند ارائه نمادين و

 تدريج، هب د،داشتن جدي و واقعي تلقي يک حج از ديگران، مانند اول، عصر صوفيان کهآن رغم به:  اندگفته

 تگويگف داستان. پرداختند حج اصل با مخالفت به آرام آرام و رفتند آن براي رمزي معناي سوي و سمت به

 اصرن از را آن شفيعي استاد و ـ درآمد «ناصرخسرو» نام به شعري قالب در بعدها که حجگزار يک با شبلي

 انيعرف ادبيات هست، هرچه. است حج براي نمادين و رمزي توجيهات ترينمفصل از يکي ـ دانندنمي خسرو

 .است باديه بارة در هم آن از اندکي بخش که است غني و نيرومند ادبياتي نگاه، اين با حج

 کعبه از واماندن و باديه در ماندن: الف

 اب. اندم باز مقصود کعبه از و بپردازد باديه به کسي که است اين باديه از نمادين مندي بهره وجوه از يکي

 اهدخو هالک تشنگي از و رفت خواهد ميان از ترديد بدون شخص اين هست، باديه در که خطراتي به توجه

 :گويد قونوي صدرالدين. شد

 و شود مشغول خود مرکوب علف و آب اِعداد و تعهد به باديه ميان در که است حاجيي چون ايشان مثال»

 طعمة و کند هالک عطش و جوع باديه، در را او و بگذرد قافله تا کند فراموش است اصلي مقصود که را کعبه

 رَضِيتُمْ أَ األَرْضِ إِلَي اثَّاقَلْتُمْ اللَّهِ سَبِيلِ فِي انْفِرُوا لَکُمُ قِيلَ إِذا لَکُمْ ما آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يا) شود سباع و حشرات

 [31.](اآلخِرَة مِنَ الدُّنْيا بِالْحَياةِ

 راهبر به نياز ديهبا در سرگشتگي: ب

 جايي به اهر بماند، قافله از يا گيرد قرار آن در قبلي آشنايي بدون کسي اگر و ندارد آبادي و راه از نشاني باديه

 ميان، اين در. هدايت مسير در راهبر داشتن لزوم اثبات براي است ابزاري باديه سفر که اينجاست. برد نخواهد

 بدون گرا آدمي که شده دانسته باديه بسان کار، تازه مريدِ براي مرشد لزوم اثبات براي مثل، در خضر، راهبري

 :است آمده شيرازي نيازي شعر در که چنان کرد؛ خواهد گم را راه برود، بخواهد جرس صداي

 [31]افتاد جرس صداي دنبال به ناچار* *        بايد باديه اين در نيست رهي خضر چون
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 حتي يد،بخواه راهنمايي شيطان از که مباد باديه، راه در کندمي تأکيد هم صامياعت پروين که اينجاست البته

 !است کعبه مسير در اگر

 [39]است رهسپار کعبه باديه در* *        گرچه مپرس خود ره ابليس، ز

 ايجاب شما کنار در را همراهان وجود که است ها گمگشتگي و راهزنان وجود جمله از مشکالت؛ قبيل اين

 جح و باديه راه چنانک بايد؛ بيش همراه باشد، ترعظيم راه که چند هر: »نويسدمي موالنا که آنجا. کندمي

 به ات همراهان چنين خدا بخانة تا پس حاج امير و بسيار همراه و بايد بزرگ قافله تر،صعب و است ترعظيم

 «.ببايد ياران چگونه است زن ره و است کوه و است بيابان و است حجاب چندين که خانه خداوند حضرت

 :گويدمي که آنجا کرده، ياد باديه در گمگشتي از هم عطار

 نرسيديم بجايي و برسيديم خود در* *        دويديم بسيار باديه درين که دردا

 [31]چخيديم مردانه واقعه درين بسيار* *        برفتيم شوريده باديه درين بسيار

 کعبة هک حالي در آن، در سرگشتگي و طوالني راه اين رفتن ندارند، ايميانه صوري حج با که عارفاني ديد از

 .نيست درست کنيم، طواف را آن توانيممي راحتي به ما و جاست همين دل

 :گويد باره اين در موالنا

 بياييد بياييد همينجاست معشوق* *        کجاييد؟ کجاييد رفته حج به قوم اي

 [33]هواييد چه در شما سرگشته باديه در* *        ديوار به ديوار و همسايه تو معشوق

 :است سروده اينگونه هم ساوجي سلمان

 [31]آيد رهنمون غيب از سعادتي مگر* *        گمره چنين من و باد و باديه و است شب

 :است وحدت مظهر کعبه و کثرت مظهر باديه کرماني، خواجوي ديد از

 [35]نبريدم کثرت عالم بادية تا* *         وحدت کعبة حرم در نشدم ساکن

 [10]مشقت باديه و مراد کعبه: ج

 صوديمق به رسيدن براي دشوار مقدمه يک طي عنوان به هميشه دارد، اقسام و انواع که باديه هايمشقت تحمل

 .است بوده شاعران و عرفا توجه مورد دارد، را آن به رسيدن ارزش که



1937 

 

 :گويد بازگشته حج از که وييبان ستايش در خاقاني

 [11]شده رسان راحت مرهم کعبه ديدار* *        باديه رنج از دلت يافته زخم گر

 :است جالب هم کرماني خواجوي شعر اين

 [18]برد؟ مي که مغيالن خار جفاي چندين* *        باديه رنج نکشد گر کعبه مشتاق

 :ديگر جاي در و

 [11]خانه در بر حج و مرده حرم وصل بي* *        اميحر زبيم و باديه در تو است حيف

 :گويد ديگر جاي و

 [11]گذرد مغيالن خار بر باديه همه گر* *         خواجو بتابد روي کجا کعبه از حاجي

 :ديگر جاي در و

 ساز سرمه يثرب خاک خواهي مروه صفاي گر

 [19]درگذر بيابان از داري کعبه هواي ور

 کندبش را نفس بت بتواند آدمي که دارد ارزش وقتي حج، انجام براي درازي و سختي اين به راهي پيمودن

 نشود؟ فراهم کعبه سفر از هدف اين اگر داشت خواهد خاصيتي چه طوالني راه اين رفتن وگرنه

 :گويد خلخالي ادهم

 [11]شد نتوان پيما باديه عبث به ورنه* *        است نفس بت شکست کعبه سفر از قصد

 باديه طعق اگر که حالي در. ريا به نه باشد خلوص با آن پيمايش يعني باديه؛ قطع که است اين است مهم هآنچ

 قرن در شيراز هايشاهدخت از خاتون جهان: شد نخواهي نزديک کعبه به هم گام يک حتي باشد، رياکارانه

 :گويد هشتم

 [13]نرسد بگامي اخالص ةکعب راه در* *        کني قطع ريا به دم هر باديه صد دو گر

 تجريد به باديه قطع:  د

 عرفايي محبوب تنهايي، به باديه پيمايش که است اين آن معناي و است عرفاني متون عالقة مورد تعبير، اين

 خاطرات ارهب اين در. بپردازند نياز و راز به خويش خداي با و کنند سفر تنهايي به باديه در خواهندمي که است



1938 

 

 باديه به :گفت مزيّن الحسن ابو ،[گويدمي که شنيدم فارسي الحسن ابو از: »]هست صوفيان از ييداستانها و

 در است منزلي نام] عمق به برسيدم چون نبود، رفيق و راحله و زاد من با و تجريد طريق بر تنها آمدم اندر

 و کردم عقط تجريد طريق به ار باديه که گفتمي چنين من با من نفس. بنشستم حوضي کنارة به[ مکه راه

 يا ـ هعلي اللّه رحمة ـ کتاني بکر ابو بگذشت، من سرّ بر خاطر اين چون. شد پيدا من نفس در عجبي اندک

 اي که داد آواز مرا پس بدانست، سرّمن خاطر اين بود، نشسته حوض سوي آن از دارم شک من که او غير

 ارد نگاه را دل! حجام يا[: گفت را او که است شده روايت و] گوييمي اباطيل خويش نفس با کي تا! حجام

 [11.«]مگوي باطل هايسخن خويش نفس با و

 و رسيدم همکّ به تا کشيدم هارنج و رفتم باديه در تنهايي به: »گفت که کنندمي نقل بزرگي عارف از همچنين

 باديه رد تو با من فالن، اي :گفت و ديد مرا پيرزني! آمد فراديد من نفس در( عُجب) خودپسندي و خودبيني

 خود از عجب يعني را هاوسوسه گونهاين ندارم، باز خود ذکر از را تو تا نگفتم سخن تو با و بودم سفرهم

 [15!«]کن دور

 :است نوشته البنّاء معدان بن يوسف بن محمّد بارة در جامي عبدالرحمان زمينه همين در

 و لوتخ ارادت پس. بود کرده حديث کتابت شيخ سيصد از وي که اندگفته. است «اللّه عبد ابو» او کنيت

 [50.]کرد قطع تجريد قدم به را باديه و رفت، بيرون مکّه عزيمت به و شد غالب وي بر انقطاع

 اهلل االّ اله ال «اِالَّي» و باديه:  هـ

 هدف و ستا ارزشمند بسيار دوم نقطة البته که ديگر نقطة به اينقطه از گذار است، «گذار» براي مفهومي باديه

 در که ستا تشبيهي اين. رسيممي  «اهلل» به «إالّ» از عبور با باشد «إلَه ال» سوي اين در وقتي. شودمي محسوب

 لمقدسا بيت و کعبه به جوانمردان اين همّت جوانمرد اي» :بنگريد نمونه اين به. است آمده عرفاني کهن متون

 و اندساخته ايکعبه را سراير. هاکعبه همه وراي است ايکعبه را او که زيرا نکند؛ طوف زمين و آسمان و

 است يکار عجب. نياسايد اسرار کعبة به ظواهر و نياسايد ظواهر کعبه به سراير. اندساخته ايکعبه را ظواهر

 صورت که است ايکعبه «اللّه إالّ إله ال» عالم در آري،. طواف در او سرّ و کشيده دامن در پاي و نشسته مرد

 ند،ک طواف که اسرار. کعبه آن مقابله در عالم اين صورت که است همچنان کعبه آن مقابله در اللّه االّ اله ال

 و است، قرآن حقيقت عالم سرّ و کعبه مکّه سرّ و مکّه حرم سرّ و است حرم صورت عالم سرّ کند، وي گرد

 سر به باديه ناي شوقي سر از و رفت ببايد االّ بادية در و بريد ببايد إله ال ميدان. اللّه هکلم سرّ و کلمه قرآن سرّ

 وقت ايمن به را نفس و آورد ببايد خوفي و رجا سر از طوفي وار مجرد آنگه رسي، اهلل کعبة به تا برد بايد

 [51.«]کني قربان و آري خود
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 رياضت محل باديه: و

 تاس کعبه همان که مقصود به و کرد عبور آن از و رفت را آن بايد و است رگذ محل باديه که است درست

 ارفيع که افتاد اتفاق لذا. دارد کشيدن رياضت ارزش خودش حج، براي داشتن مقدمي جنبة منهاي اما رسيد،

 که ديهبا در. کند آماده مقصود به رسيدن براي  کرده، تهذيب را خود تا کشيد رياضت و ماند باديه در هاسال

 و يدام که را شما مطلق نبرد اين در که خداست بر اعتماد. آيدمي کار به «توکل» فقط ندارد، وجود چيز هيچ

 .داردمي نگاه زنده داريد، خدا بر توکل

 هيچ وي با و ظريف و لطيف ديدم را جواني رفتم،مي باديه در:  »گويد ـ عليه اللّه رحمة ـ خواص ابراهيم

: گفت! ايگرفته پيش در دراز راه راحله؟ و زادبي: گفتم. مکّه به: گفت روي؟مي کجا! جوانا: گفتم. نه معلومي

 همکّ به راحله و زادبي را درويشي که ندارد قدرت اين عدّتي،بي داشتن تواند نگه را زمين و آسمان که آن

 نيامده وي در ضعفي و نقصاني چهي کرد،مي طواف کعبه گرد ديدم، را وي. رسيدم مکّه به چون رساند؟

 [58.«]بود

 است، دشواري و سختي اشهمه که باديه با بغداد کرخ محلة در مرفه زندگي ميان مقايسه در عارف يک

 محلة در کهآن يا است بغداد کرخ محلة گويي که بيندمي چنان را آن است باديه در آنکه انديشد؟مي چگونه

 :معناست اين به ناظر المحجوب کشف در حکايت اين کرد؟ خواهد تلقي باديه چون را آن است بغداد کرخ

 نقار به يکريکد با پيوسته و لطف، صاحب يکي و بود قهر صاحب يکي فقرا؛ محتشمان از بودند دو درويشي»

 حقّ از لطف گفتيمي يکي خود صاحب روزگار بر نهادنديمي مزيّت را خود روزگار مر يکي هر و بودندي

 اشياست؛ کملا بنده به حقّ از قهر گفتيمي ديکر و (بِعِبادِهِ لَطِيفٌ اللَّهُ) :تعالي لقوله اشياست؛ اشرف بنده به

 کرد کّهم قصد لطف صاحب اين وقتي تا شد دراز ايشان ميان سخن اين( عِبادِهِ فَوْقَ الْقاهِرُ هُوَ وَ: )تعالي لقوله

 ديد را وي آمد، بغداد به مکّه از يکي وقتي تا نيافت وي خبر کس هاسال. نرسيد مکّه به و شد فرو باديه به و

 وي مشقّت با را باديه تا خواهي اگر کرخ اندر بگوي مرا رفيق آن شوي، عراق به اخي، اي: گفت راه، سر بر

 رويشد آن چون. است بغداد کرخ چون من حقّ اندر باديه اينک بنگر و بيا آن عجايب با بيني بغداد کرخ چون

 نباشد رفيش اندرآن که بگوي بازگردي چون: گفت رفيق بگذارد، پيغام و کرد طلب را وي رفيق آن مر و بيامد

 غدادب کرخ که باشد اين عجب نگريزي؛ درگاه از تا اندکرده بغداد کرخ چون تو حقّ اندر را مشقّت باديه که

 [51.«]باشد خرّم آن در وي تا مشقّت اب گردانند باديه يکي حقّ اندر عجوبات و انعام چندان با را

 اديهب تا بايست سال چهارده که است نقل کند؛ پيدا حج آمادگي تا ماندمي باديه در سال چهارده ادهم ابراهيم

 [51.]رسيد مکّه به تا بود تضرّع و نماز در راه همه. کند قطع را
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 رياضت حج، بر عالوه که است آن براي کند،مي تحمل را مغيالن خار و ماندمي باديه در که زاهدي و عارف

 بلخي خضرويه احمد. باشد توجهبي آن به حتي و کند تحمل را مشقت اين بتواند که است آن مهم. بکشد هم

 :گفت

. نکردم نبيرو. شکست پايم در مغيالن خاري. برفتم ايپاره. درآمدم حجّ راه به توکّل به باري يک باديه به»

 و رسيدم همکّ به لنگان لنگان[. نکردم بيرون هم. گرفت آماس پايم. رفتممي همچنان. شود لباط توکّل: گفتم]

 چنان مردمان. بودم تمام رنجي در من و آمدمي چيزي او از راه جمله و بازگشتم چنانهم و بگزاردم حج

 را ايزيدب. درآمدم بايزيد ديکنز به نهادم، بسطام به روي مجروح پاي با. کردند بيرون پايم از خار آن و ديدند

 به ويشخ اختيار: »گفتم. «کردي؟ چه نهادند، پايت بر که اشکال آن: »گفت و کرد تبسّمي. افتاد من بر چشم

 ختياريا و هست وجودي نيز را تو يعني «گويي؟مي من اختيار مشرک، اي: »گفت شيخ. «بگذاشتم او اختيار

 [59.]«نبود؟ شرک اين داري؟

 :گويد ساوجي سلمان که چنان است؛ شده درمان مرهم خودش نگاه، اين در غيالنم خار زخم

 [51]شده درمان  مرهم مغيالن خار هر زخم* *        را درد خستگان عشقت گاه مغيالن در

 :است نسرين و گل بلکه نيست خار مغيالن، خار ديگر رود،مي مکه به حاجي که سفري در

 [53]است من نسرين و گل طريقش مغيالن که* *        کيست هتماشاگ مقصود کعبة اين رب يا

 [51!]دپيمومي را مکّه راه آشاميدني و خوردن هيچبي يعني کردي؛ قطع باديه سيبي بوي به خواص ابراهيم 

 آيد مي بکار خالص زر فقط باديه در:  ز

 باديه در دميآ وقتي. است عارف انسان يک در تقوا مفهوم کاربرد تفهيم در باديه از ديگر تشبيه يک عنوان اين

 شما و کندنمي قبول دهدمي غذا و آب از که خدماتي ازاي در چيزي شما از خالص زر جز عربي هيچ است،

 اينجا رد. است ناب زرِ آيد،مي شما کار به که ايسرمايه تنها يابيد، نجات و بريد بدر سالم جان بخواهيد اگر

 :ويدگ غزالي آيد؛نمي کار به چيزي ناب تقواي و خالص عمل جز قيامت در کهينا و است قيامت مثال باديه

 هفاق و حاجت شدت و نکند قبول خالص جز قيامت روز ـ عزوجل ـ خداي که بودند دانسته... مخلصان پس

 يچه خود فرزند از پدر و نکنند منفعت آن در فرزندان و مال که است روزي آن که دانستندمي قيامت در خود

 ايشان غير هب کار تا گويد «نفسي نفسي» يکي هر و شوند مشغول خود نفس به صدّيقان و کرد، نتواند کفايت

 عيار تمام خالص زر خود با ايشان چه آرند، مکه به روي چون بودند، خداي خانة زائران همچون پس. رسد
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 بدان هک نباشد وطني و باشد ترسخت باديه در حاجت و نشود رايج آن جز باديه اهل بر که دانند بدانچه برند،

 روز دديدن همچنين هادل ارباب پس. نرهاند خالص نقد جز پس نمايند، تمسک بدو که نبود دوستي و پناهند

 [55.«]تقوي از ساخت بايدمي آن بر که را ايتوشه و را قيامت

 زاهدان دعاي استجابت و کرامات محل باديه: ط

 ختيس جاي قدر آن باديه چون. است کرامت يا معجزه يک سختي، وقت در خصوص به باديه از يافتن نجات

 که آنگاه کاروان، از وامانده حاجي. يافت نخواهد نجات آن از سادگي به شد، گرفتار وقتي آدمي که است

 ناي در. برسد ياوري و يار غيب از کهآن مگر ندارد، رو پيش چيزي مرگ جز برنخيزد، و بخوابد شترش

. بدهد او هب را شترش و برسد راه از شناسنا عربي يا برسد، کاروان به و کند األرض طي بايد يا که است قتو

 تواندمي قطف که چيزي بپيمايد، لحظه يک را طويلي و عريض اين به باديه اين کسي که است اين ديگر کرامت

 در. يندآمي بر انجامش عهدة از راحتي به اءاالولي تذکرة در عطار امثال که است کاري البته و باشد معجزه يک

 :گفت که است آمده خراسان معروف محدث و زاهد مبارک، بن عبداهلل بارة

 و تندبايس عرفات به که حاجيان، موسم و است دوستان بازار روز فردا که آمد در دلم به شبانگاه ترويه روز»

 چرا خانه در باري ام،مانده محروم حال اين از که من. کنند مناجات زمين هفت و آسمان هفت خداوندِ با

 اختيار ايوشهگ و رفتم بيرون صحرا به گفتا. زارم تعالي باللّه خويش محرومي از و روم صحرا به خيزم نشينم؟

 اين در نهي؟ آنجا قدم بود مرادت که هرجا که گردي چنان که بود کي عاجز، اي: گفتممي خود با و کردم

 عبداللَّه يا :گفت ديد، مرا چون گرفته، دست به عصايي سيّاحان بسان بسته، ميان آمدمي زني که بودم انديشه

 و آيممي خود وطن از اي؟کرده منزل چرا تو نکنند، منزل خانه در بر هم آيند بيرون خانه از چون دوستان

 و امردهک سپيجاب به خفتن نماز امشب: گفت اي؟آمده بيرون کي خانه از: گفتم. است کعبه خانة منزلگاهم

 مقدّس معظّم مقام بدان چون خواهر، اي «گفتم گزارد، خواهم مکّه به ترو و امگزارده جيحون بلب سنّت

 محل ينا مرا تن لکن کند،مي موافقت من همّت: گفتم. کن موافقت اللَّه عبد يا: گفت. دار ياد دعا به مرا رسي،

 اللَّه عبد .نهادند راه به روي و برخاستند. رويم تا خيز. بود بسنده همّت را ستاندو اللَّه، عبد يا: گفت. نيست

. يدمد آب ايچشمه ساعت در گفتا. نوردندمي من قدم زير در زمين که پنداشتممي چنان و رفتم همي: گفت

 قيامت ايصحر ،اللَّه عبد يا: گفت. ديدم فراخ صحرايي بود ديگر ساعتي. برآوردم غسلي برآر، غسلي: گفت

 متحيّر چنان من و ديدم کعبه خانة بود ديگر ساعتي. کردم چنان. بخواه تعالي اللَّه از داري که حاجتي و کن ياد

 که کن ازنم لختي و بياساي اينجا: گفت. شدم ديگر موضعي به آنجا از. است کعبه آن که ندانستم که بودم

 قيخل شدم، کوه آن سر بر. ديدم عظيم کوهي. شدم ترفرا اآنج از. کردم نماز رکعت چند. بزرگوارست مقامي
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 همرو بر که اندحاجيان اينان دانينمي: گفت  اند؟قوم چه قوم اين و است جاي چه اين گفتم. ديدم عظيم

 آنچه ما هک بنشين اينجا نه،: گفت. رويم آنجا نيز ما: گفتم. صفايي کوه بر تو و گويندمي دعا و اندايستاده

 که اصحر آن و بود باديه سر آوردي، غسل بدان که چشمه آن اللَّه، عبد اي: گفت گه آن. کرديم کرد تبايس

 از دم،بشني سخن اين چون. بود کعبه خانة نهادي، او بر دست که خانه آن و بود عرفات زمين بايستادي آنجا

 چه اللَّه، عبد اي: گفت. مکردهمي تعجب خود در بازآمدم هوش به چون شدم، هوشبي و بلرزيدم هيبت

 را او ،بيايد ساعتي به مکّه به مرو از که کس آن آمدي؟ مکّه به مرو از چند ساعتي به آنک به کنيمي تعجّب

 ايشان و تندايس عرش پيش ايستند، عرفات به که دوستان آن که به چنان! کار؟ چه خانه و عرفات با حقيقت به

 [100.«]کنندمي طواف خانه گرد که

 لکهب نيست، موجود هايدشواري و هاکمبود جبران و هاسختي کردن راحت براي فقط کرامات اين همة البته

 .باشد هم خواب و ويژه هايدريافت و عارفانه حاالت از برخي بروز شامل تواندمي

 مونةن رفته، ديدارش به باديه وسط در کعبه که بوده چنان باديه در و حج سفر در عدويه رابعة که خبر اين

 ميان در. رفتمي مکّه به ديگر وقتي کهاست نقل است؛ باديه در گونهکرامت آرزوهاي و آمال از ديگري

 استطاعت مرا م؟کن چه را کعبه. بايدمي البيت ربّ مرا: »گفت رابعه. بود آمده او استقبال به که ديد را کعبه باديه

 چه را کعبه. دبايمي «ذِرَاعاً إِلَيْهِ تَقَرَّبْتُ شِبْراً إِلَيَّ تَقَرَّبَ مَنْ» استقبال مرا شادي؟ چه کعبه جمال به. نيست کعبه

 «بينم؟

 :گفت و رسيد کعبه به تا کرد سلوک سال چهارده  ـ عليه اللّه رحمة ـ ادهم ابراهيم که است نقل

 سيد،ر مکّه به چون. نهادمي قدمي و ردکمي نماز رکعت دو.« روم ديده به من رفتند، قدم به باديه اين ديگران» 

 چشم: »که داد آواز هاتفي. «است؟ رسيده خللي مرا چشم مگر است؟ حادثه چه! آه: »گفت. نديد باز را خانه

 غيرت زا ابراهيم.« دارد اينجا در روي که است، رفته ييضعيفه استقبال به کعبه امّا. نيست خلل هيچ را تو

 براهيما. رفت باز خود مقام به کعبه زنان، عصا آمد،مي که ديد را رابعه تا «اين؟ باشد که: »وگفت بخروشيد

 جهان در شور تو: »گفت رابعه!« اي؟افکنده جهان در که است بار و کار و شور چه اين رابعه اي: »گفت

 اديهب نماز در سال چهارده بلي،: »گفت ابراهيم.« ايرسيده خانة به تا ايکرده درنگ سال چهارده که ايافکنده

: تگف و بگريست زار و بگزارد حج پس «نياز در من و کردي قطع نماز در تو: »گفت رابعه. «کردم قطع را

 يمصيبت بزرگ] نيست قبول حجّم[ اگر] اکنون. مصيبت بر هم و ايداده نيک وعدة حج بر هم تو،! الهي»

 امسال آمد، من لاستقبا به کعبه پار اگر: »گفت پس. سال ديگر تا آمد بصره با پس کو؟ مصيبتم ثواب[. است

 [ 101.«]کنم کعبه استقبال من
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 آورده نفحات در جامي که چنان دارد؛ را خود خاص جايگاه باديه، ميان در هم غيبي هايکمک رسيدن اما

 :است

 و تمبرداش نياز دست شدم؛ مانده تنها. بودم باديه در که گفته بود، همدان مشايخ کبار از که همداني احنف»

 گوينديم مرا که افتاد من دل در گفتم اين چون. آمدم تو ضيافت به و مانده جاي بر و ضعيفم! خداوندا: گفتم

 پس زا کسي ناگاه. دارد گنجايي را طفيلي که است مملکتي اين رب، يا: گفتم است؟ خوانده که را تو که

: فتمگ روي؟مي کجا عجمي، اي: گفت. سوار شتر بر ستا اياعرابي که ديدم نگريستم، باز. داد آوازي پشت

 ت؟اس کرده شرط را استطاعت راه، اين در نه وي: گفت. دانمنمي: گفتم است؟ خوانده را تو: گفت. مکّه به

 را شتر اين هک توانيمي: گفت. است گشاده مملکت تو طفيلي نيکو: گفت. امطفيلي من وليکن آري،: گفتم

 [108.«]تعالي خداي خانة به برو گفت و داد من به و آمد فرود شتر از. آري: گفتم کني؟ غمخوارگي

 ت،اس بسيار باديه در هاسختي اين. کند تحمل را هاسختي همة او که وقتي شود؟مي اجابت کي زاهد دعاي

 اين .مستجاب دعايش و است الهي خاص عنايات مورد کرده، تحمل را هادشواري اين همة که زاهد اما

 :دعا استجابت و است کرامات محل او آنکه هم و زاهد هم و است باديه از وصفي هم موالنا، داستان

 عبّاديه چون غرق عبادت در* *        باديه ميان در بد زاهدي

 اوفتاد خشک زاهد بر شانديده* *        بالد از رسيدند آنجا حاجيان

 عالج بودش باديه سموم زا* *         ترمزاج او بود خشک زاهد جاي

 آفتش ميان در سالمت آن و* *        وحدتش از شدند حيران حاجيان

 ديگ آب بجوشد تفش کز ريگ* *        ريگ روي بر بد استاده نماز در

 دلدلست و براق بر سواره يا* *        گلست و سبزه در سرمست گفتيي

 صباست باد از به را او مسمو يا* *        هاستحله و حرير بر پايش که يا

 نماز از فارغ درويش شود تا* *        نياز با جماعت آن بماندند پس

 ضميرروشن زنده جماعت زان* *        فقير آمد باز استغراق ز چون

 وضو آثار از بود تر اشجامه* *        رو و دست از چکيدمي کآبش ديد

 سماست سوي کز داشت بر را دست* *        کجاست از آبت که بپرسيدش پس
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 مسد من حبل ز بي و چاه ز بي* *        رسدمي خواهي که گاهي هر گفت

 يقين را ما تو حال ببخشد تا* *        دين سلطان اي کن حل ما مشکل

 زنارها ميان از ببريم تا* *         بما اسرارت ز سرّي نما وا

 حاجيان دعاي کن اجابت که* *         آسمان سوي بگشود را چشم

 درم گشودستي بر باال ز تو* *         خوگرم باال ز را جوييرزق

 عيان کرده رزقکم السماء في* *         المکان از مکان تو نموده اي

 کشآب پيل چو شد پيدا زود* *        خوش ابر مناجات اين ميان در

 گرفت مسکن غارها در و گو در* *        گرفت باريدن مشک از آب همچو

 مشکها گشاده جمله حاجيان* *        اشگها مشک چون باريدمي ابر

 زنارها ميان از بريدندمي* *        کارها عجايب زان جماعت يک

 بالرشاد اعلم واهلل عجب زين* *        ازدياد در يقين را ديگر قوم

 [101]الکالم تم سرمدي ناقصان* *        خام و ترش ناپذيرا ديگر قوم

 درهاي اشد،ب بسته رويش به کعبه در اگر حتي رسيد، که کعبه به الجرم کشيد، را باديه اين رنج کسي وقتي

 ابرهص بانوي که است مانده برجاي ماوراءالنهر ادبيات از داستان اين. است باز دعايش استجابت براي الهي

 رسيدند، بغداد به چون. شدند معظمه مکة روانه خود برادر و شوهر با النهر ماوراء واليت در مؤمنه زني

 د،رسيدن باديه به چون. ننمود اضطراب و جزع و نکرد صبريبي عورت آن. شد غرق افتاد دجله در شوهرش

. ننمود تابيبي و کرد صبر و راجعون إليه إنّا و للّه إنّا: گفت زن. کرد تسليم حق به جان و افتاد شتر از برادرش

 مودنن وجزع کرد صبر زن آن. رفت غارتبه تمام زن آن اموال و زدند قافله بر دزدان ،رسيدند ميقات به چون

 .است آن در تو رضاي آنچه به امراضي! خداوندا: »وگفت

 حايض و داد دست زنان عادت را او که شود داخل خواست رسيد، الحرام مسجد در به و بست احرام چون

 :گفت و کشيد دل ته از سرد آهي و کرد آسمان بجانب سر کعبه مقابل در زن آن. گرديد

 مرا برادر و کردي غرق دجلة در مرا شوهر و ساختي جدا تبارم و خويش و وطن از مرا که دانايي تو الهي»

 من روي به در رسيدم، تو خانة در به چون دادي، دزد تاراج به بيابان در را اموالم و نمودي هالک باديه در
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 خوش را خود دل صالحه زن ايکه شنيد آوازي مناجات حال در زن آن «است؟ حکمت چه اين، در آيا. بستي

 اهدرگ اين در که ندارند قدرت و است مانده معلق هوا در متقيان رب يا رب يا و حاجيان لبيک چندين که دار

 صبري نآ مقابل در است مقبول تو حج و قبول بدرجه تو دعاي. نيست ضايع ما بالي در تو صبر اما زنند، دم

 [101.«]کردي که

 آمده شده، نقل عطار توسط او کرامت و رفت باديه به روي نفر صد چند همراه که هم حالج حکايت در

 :است

 چهار با حالج که کرد روايت. گفتمي مجلس راه در و کرد کعبه عزم سمرقندي خرد رشيد که است نقل»

: گفت. يدبامي بريان سر را ما که گفتند را حسين تند،نياف چيزي روزي چون. نهاد باديه به روي صوفي صد

 قرص دهشتص و بريان سر صد چهار. دادمي يکي به قرص دو با برياني سر و کردمي هوا در دست! بنشينيد

 تا باريدمي يو از رطب. بيفشاندند. بيفشانيد مرا: گفت و برخاست بايد،مي رطب را ما: گفتند آن از بعد. بداد

 باديه در ايطايفه که است نقل. آورد بار رطب نهاد، باز خاربني به پشت که هرجا راه در پس. بخوردند سير

 او يکبار که است نقل. نهاد ايشان پيش تازه انجير طبقي و کرد هوا در دست. بايدمي انجير را ما: گفتند را او

: گفت. ستا بغداد الطّاق باب حلواي اين: تندگف. نهاد ايشان پيش شکر حلواي طبق. خواستند حلوا باديه در را

 وفيانهص ادبيات در قصصي و اخبار چنين که آمد بشگفت نبايد لحن اين از[ 109.]بغداد چه و باديه چه ما پيش

 .است علمي سنجش قابل غير اما فراوان،

 دل باديه در سفر و حجاز راه باديه در سفر: ي

 جح به که بودند هم ابوالخير ابوسعيد مانند کساني اما رفتند،مي حج به فراوان خراسان، زاهدان و عارفان

 واقعي حج :داشتند تأکيد هميشه رفتند،مي حج به که آنان حتي باره اين در. کردند طواف را دل کعبه و نرفتند

 :گويد است عرفاني تفسيري االسرارکه کشف تفسير در ميبدي. شود انجام دل درکعبه کهاست آن

 رَبَّ: که کرد خانه با ربوبيّت اضافت سوره اين در. «بَيْتِيَ طَهِّرْ وَ: »گفت ديگر سورة آن در و «الْبَيْتِ اهذَ رَبَّ»

 ارد پاک و کن پاک «بَيْتِيَ طَهِّرْ وَ: »که کرد خود با خانه اضافت سوره آن در و خانه، اين خداوند الْبَيْتِ؛ هذَا

 کعبه خانة قصد هرکه ترعجب اين از. من آنِ تو ام، تو آنِ من: گفت را خانه که است چنان اين. را من خانه

 علي هاللَّ وفد الحاجّ: »که برفت نبوّت لسان بر تا زائران، و خواند خويش کسان را ايشان عمره، و حج به دارد،

 ديگر زباني معني ناي اندر را معارف ارباب[ 101.]«زائره يکرم ان المزور علي حقّ و اللَّه زوّار العمّار و بيته

 ذو گاهدر به برخيزد خود نهاد از يکي الحرام، بيت به شود خود خانة از يکي است؛ نوع دو حجّ: گفتند است؛

 احاقد اينجا است، زمزم چشمة آنجا. معروف معرفت تا يکي اين و است عرفات تا يکي آن. االکرام و الجالل
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 اياتر اينجا و است بيّنات آيات آنجا. جليل خداوند نظرگاه اينجا است، خليل قدمگاه آنجا. دمادم لطف شراب

 :روند بهم اينجا روند، قدم به آنجا. معاني گنج اينجا است، يماني و شامي رکن آنجا. اآليات و

 نيست گاهي نظر دوست از جز که را آن* *         نيست راهي بس دوست سراي به آري

 رخب در. دل راه از اينان جستند، باديه راه از کعبه ايشان. حقّ حاجّ را يکي اين گويند، مکّه حاجّ را يکي آن

 آن حقّ حاجّ اامّ. کنند معانقه را پيادگان کنند، مصافحه را راکبان کنند، استقبال را مکّه حاجّ فرشتگان، که است

 ايشان دولت ساق بر کرسي و عرش. نشنود ايشان بوي زمين و آسمان. نبينند را ايشان فرشتگان که باشند قوم

 باديه رسف باري کني، سفر صفت باديه در حقيقت راه مسافران با که نداري آن قوّت اگر مسکين اي! نرسد

 ساکنان با هک نباشد آن از کم( الْبَيْتِ حِجُّ النَّاسِ عَلَي لِلَّهِ وَ: )گويدمي چنين تعالي اللَّه که بند در ميان را صورت

 [103!«]است پيل صورت بر که مباش کم ايپشّه از باري بود، نتواني پيل اگر. آيي ما خانة به ما کوي

 : است آمده ديگري کهن متن در و

 سر انعشقباز عرفات» که مبرور مرا است حجّي کنم،مي کو بدان که توجّهي و نمايممي او سوي به که سعيي»

 قادانت ميزان در را عالم حجّاج وقفات ساير دهد،مي دست مرا پاي باب، آن بر که ايوقفه هر ؛«باشد يار کوي

 :است معادل اعمال،

 [101]دوست روي ست قبله و دلبر کوي ست کعبه* *         باديه رنج کشم چه برم کجا کعبه

 آمده المحجوب کشف در که چنان است؛ توجه قابل که آمده عرفاني کتب در فراواني هايداده باره اين در

 :است

 نفس باديه چرا است وي انبياي آثار اندرو که رسد وي خانة به تا ببرد هابيابان و هابادي آنک، از دارم عجب»

 است معرفت محلّ کي دل يعني است؛ وي موالي آثار اندرو که رسد خود دل به تا نبرد را هوا درياي و

 حقّ نظر يوستهپ آنک دل و بود بدو بنده نظر پيوسته کي بود آن کعبه است، خدمت قبله کي کعبه از تربزرکوار

 دوستان قبله، من انبياي اثر که آنجا و آنجا من مراد وي حکم که آنجا آنجا، من دوست دل که آنجا بود بدو

 [105.«]اعلم اللّه و آنجا من

 عبارت رهبا اين در. است نفساني هايخواهش از عبور براي باديه از استعاري استفاده نوعي نفس باديه اطالق

 انمي در نفس حق، و بنده ميان و است درميان باديه کعبه، و حاجي ميان: »رساست بسيار عبداهلل واجهخ

 [110.«]است



1947 

 

 :گويد باز عبداهلل خواجه و

 دوست سوي است آن و کعبه سوي کانيست* *  حاجيان احرام از به عاشقان لبيک

 [111]دوست روي تس قبله و دلبر کوي ست کعبه**  باديه راه برم چه برم کجا کعبه

 :گويد ميبدي ايضا

 رد کار؟ چه ملوک از بار را پاسبان اسرار، صاحب مردمان اين و است حق سرّ علم اين: گفت طريقت پير»

 !«تيمار و اندوه باديه باطن کعبه اين پيش در و خوار، مردم باديه ظاهر کعبه آن پيش

 بار و بر قبولت کعبه در بر دياب که تا**   شدند گردان سر تو عشق باديه در عالمي

 رگاهد آن معاينت، مقتضي اين و مکاشف موجب آن مشاهدات، قبله کعبه اين و است معاملت قبله کعبه آن

 !مباسطت و لطف پيشگاه اين و عظمت و عزت

 بس و معشوقست کوي من قبله* *        مرا عالم قبله نباشد گر

 کلبي آن، احرام. است تجريد رداء و تفريد ازار کعبه اين زيارت در. است معلوم وردا ازار کعبه آن زيارت در

 !است جهان دو هر از بيزاري اين، احرام و است، زبان

 [118.«]است آمده عبداهلل خواجه از....« حاجيان احرام از به عاشقان لبيک» يعني باال؛ شعر سپس

 :گويد ميبدي رشيدالدين نيز

 :دل کعبة طواف اينجا و است صورت کعبة طواف آنجا»

 دل کعبة يک و است صورت کعبة يک* *        منزل آمد کعبه دو خدا راه در

 دل يک باشد کعبه هزار ز بهتر* *        کن دلها زيارت بتواني تا

 [111!«]دل راه از اينان و جستند باديه راه از را کعبه آنان! حقّ حاج را يکي اين و گويند مکّه حاج را يکي آن

 :است نوشته سمناني عالءالدولة زمينه ينهم در

 هست هکعب صدر، در مرا: که گفت بايدمي چنين خاطر آن جواب رفت، بايدمي کعبه به که آيد خاطر به اگر»

 قدم نجاآ از درآمدن، کوفه به و رفتن بايدمي بيرون بغداد از است بغداد کعبه راه به آنجا گويند، دل را آن که

 درآمدن، تکفاي کوفه در و آمدن بايدمي بيرون او از دنياست بغداد باطن، کعبة راه به نيز اينجا دن؛نها باديه در
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 يطانيش خواطر که راهزنان از نهد نفس باديه در قدم استعداد چنين با چون. نهادن نفس بادية در قدم آن از بعد

 قطع ار باديه اين چون کنند، هالکش راهزنان اين درآيد استعداد و آالت اينبي اگر اما. باشد امن اندنفساني و

 بر سنگ اينجا بيندازد، مني که رسيد خواهد مني آن به و زلفت مزدلفه به و رسيد معرفت عرفات به کرد

 يحاج چنين سال صد به که ندانم شود، تمام تا بايد هاجزو که کنمنمي دراز سخن. گردد آسان زدن شيطان

 اند،نداده اجازت کعبه سفر به را فرزند آن که شنودم. گردندمي حاجي هزار چندين لسا هر و نه يا شود پيدا

 مشغول بدين چون آيد، به را فرزند آن گردد، مشغول خلوت و مجاهدت و رياضت به و کند رجوع اگر

 [111.«]تعالي اهلل شاء إن گردد مسلم نيز آن گردد،

 معاصر دورة تا حج و باديه ادبيات استمرار و ادامه

 به و مانده باقي ادبي کهن سنت از رويه اين و شودمي ديده باديه و کعبه بحث همچنان قاجار دورة اشعار در

 حجاج سر بر هايشدشواري همچنان الشام، بادية عصر، همين در حالي در است، رسيده دوره اين به ارث

 آنچه اما گرفت،مي را ايراني حجاج از بسياري جان گسترده، آبيِبي و راهزن اعراب و داشت وجود ايراني

 :ويدگ گلزار رجبعلي قاجار، دورة در اصفهان محلي شعراي ميان از. شدنمي وارد ادب دايرة به تجربه اين بود

 نيست ايراحله فنا و فقر از جز به را ما* *        مقصود کعبة اي تو کوي سفر بهر

 [119]نيست ايآبله دلش، پاي بر که نيست کس* *        فراقت خار از تو عشق باديه در

 :است ادبيات آن استمرار نشانگر که بخوانيم خميني امام از هم شعري اينجا در و

 امآمده چسان کعبه سوي بتخانه ز پس* *        جاست همه يارم که است يار خانه جا همه

 ام آمده توان  و ابت بي باديه اين از که* *         کن حل معما و باز گره و بگشا راز

 [111]امآمده نهان گنج طمع در الهوس بو* *         چيز همه سوي به کوچ کنم هيچ از که تا

 

 منابع :

 305 ص( 1111 تهران،) االلباب، لباب تذکرة[ . 1]

 100 ص خاقاني، ديوان[ . 8]

 33 ص( 1118 تهران، اشرفي، احمد امير تصحيح) مراغي، اوحدي ديوان[ . 1]
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 و 111 صص( تا بي سپهر، چاپخانه تهران، حسيني، شاه ناصرالدين اهتمام به) سمرقندي سوزني حکيم. [ 1]
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 111 ص( 1131 مفاخر، انجمن تهران، وفايي، عباسعلي تصحيح)  ساوجي سلمان ديوان[ . 9]

 115 ص همان،[ . 1]

 111 و 110 صص( تا بي سنايي، تهران، ،1ق1891 م شيرواني العابدين زين ميرزا) السياحه، بستان[ . 3]

 جغرافيايي سازمان تهران،] حج، راه» عنوان با سطور همين نويسنده اثر به بنگريد حج هاي راه بارة در[ . 1]

 يک» عنوان با بنده مقاله به بنگريد آن باره در گزارشها از برخي و جبل راه خصوص در ،[1115 دفاع، وزارت

 (.1151 زمستان) 18 شماره حج، ميقات نشريه جبل، راه رانياي حجاج باره در سند سه و گزارش

 39 ص ،1 ج(  1119 اساطير، تهران، افشار، ايرج کوشش به بافقي، مفيدي) مفيدي، جامع[ . 5]

 813 ص ،(1119 تهران، مبارک، ابوالفضل) نامه، اکبر[ . 10]

 111 ص(  1199 ايران، قرهنگ بنياد تهران، پاريزي، باستاني کوشش به) شاهي، تاريخ[ . 11]

 111ص(  1111 مکتوب، ميراث تهران، سمرقندي، ظهيري) نامه سندباد[ . 18]

 90 ص نامه، باد سند[ . 11]

 انجداني بيک ابوتراب از شعر) 891 ص(  1111 مکتوب، ميراث تهران،) کاشان قسم االشعار، خالصه[ . 11]

 (.است

 910 و  905( 1111 ان،تهر تفضلي، تقي تصحيح با) عطار، ديوان[ . 19]

 111 ص ،1 ج الوقايع، بدايع[ . 11]

 138 ص  ،1 ج( 1181 الذخائر، مجمع قم،) وزير، الدين تاج بياض[ . 13]

 110 ص  ،8 ج صفا، اهلل ذبيح) ايران ادبيات تاريخ[ . 11]

 131 ص 1 ج سعادت، کيمياي[ . 15]

 .لفا 81 برگ شخصي، تصوير خطي، نسخه االذکار، لطائف[ . 80]
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 سخن، تهران، کدکني، شفيعي کوشش به رازي، دايه الدين نجم) داودي مزمورات در اسدي مرموزات[ . 81]

 50 ص( 1111

 1888 ص ، 1 ج دنا، فهرست: بنگريد کتاب اين هاي نسخه باره در[ . 88]

 همه پس ،باديه رد هم فرموده استقبالشان کعبه: است گفته چنين مسأله همين به اشاره در گويا خاقاني[ . 81]

 .آمده گويان لبيک همه با ره

 11 و 18 برگ 9801 ش دانشگاه، مرکزي کتابخانه نسخه االتقياء شمائل رساله[ . 81]

 933 ص ،1ج الدين، علوم احياء ترجمه[ . 89]

 100 ص ، 1 ج( کدکني شفيعي تصحيح) التوحيد، اسرار[ . 81]

 101 و 100 صص ،(1119 دانشگاه، تهران، ق،محق و مينوي تصحيح) خسرو، ناصر ديوان[ . 83]

 115 ص( 1139 تهران، وفايي، عباسعلي تصحيح) ساوجي، سلمان  ديوان[ . 81]

 811 ص ساوجي، سلمان ديوان[ . 85]

 11 ص ساوجي، سلمان  ديوان[ . 10]

 111 ص حالج، منصور ديوان[ . 11]

 111 ساوجي، سلمان ديوان[ . 18]

 181 و 180 صص ،8 ج يعقوب، ميرزا سفرنامه جاري،قا حج هاي سفرنامه[ . 11]

 111 ص همان،[ . 11]

 198 ص همان،[ . 19] 

 111 ص ،1 ج ميرزا، فرهاد سفرنامه قاجاري، حج هاي سفرنامه[ . 11]

 111 ص ،1 ج تبريزي، طباطبايي حسيني سفرنامه قاجاري، حج هاي سفرنامه[ . 13]

 111 ص ناصري، سفرنامه[ 11]

 11 ص ،1 ج شمس، ديوان[ . 15]
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 131 ص ،899 غزل ،(غني و قزويني تصحيح) حافظ، ديوان[ . 10]

 985 ص سعدي، کليات[ . 11]

 991 ص سعدي، کليات[ . 18]

 101 ص همان،[ . 11]

 11 ص( 1111 تهران، اتابکي، و اقبال کوشش به) زاکاني، عبيد کليات[ . 11]

 111 ص همان،[ . 19]

 81 ص ،1 ج شمس، ديوان[ . 11]

 891 ص انوار، قاسم ديوان[ . 13]

 93 ص حالج، به منسوب ديوان[ . 11]

 111 ص ساوجي، سلمان ترجيعات[ . 15]

 838 ص( ققنوس تهران،) سعدي، کليات[ . 90]
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 11 ص خسرو، ناصر ديوان[ . 98]
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 111 ص[  1111 تهران،

 911 غزل کرماني، خواجوي واندي[ . 91]

 195 ص خاقاني، ديوان[ . 93]

 33 ص مراغي، اوحدي ديوان[ . 91]

 153 ص ،8 ج( 1133 اسالميه، تهران، شوشتري، نوراهلل قاضي) المؤمنين، مجالس[ . 95]
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 811 ص گرديزي، االخبار زين[ . 10]

 311 ص ،8 بخش ،1 ج ايران، ادبيات تاريخ[ . 11]

 119 ص العارفين، اضري تذکرة[ . 18]

 15 ص االنس، نفحات ،50 صص انصاري، الصوفيه طبقات[ . 11]

 111 ص حالج، ديوان[ . 11]

 91 ص ساوجي، سلمان ديوان[ . 19]

 11 ص( 1111 جاويدان، تهران، نفيسي، سعيد کوشش به) دهلوي، خسرو امير کامل ديوان[ . 11]

 101 ص ،8 ج فارسي هاي تذکره تاريخ[ . 13]

 33 ص مراغي، اوحدي ديوان.  [11]

 111 ص ساوجي، سلمان  ديوان[ . 15]

 311 ص ،(1115 پازنگ، تهران، سهيلي، احمد کوشش به) کرماني خواجو ديوان[ . 30]

 313 ص همان،[ . 31]

 119 ـ 801 صص( 1158 سخن، تهران،) صوفيه، نثر در شعر زبان[ . 38]

 1111 قم،) 51 ص معرفت، آفاق اسم به شده چاپ المبتدي تبصرة[ . 31]

 319 ص العارفين، رياض تذکرة[ . 31]
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 153 ص ، عطار ديوان[ . 31]

 19 ص ،8 ج شمس، کليات[ . 33]

 111 ص ساوجي، سلمان ديوان[ . 31]

 101 ص کرماني، خواجوي ديوان[ . 35]

 .است آمده( 1111 تهران، 113 ص) تيموري ظفرنامه در که تعبيري[ . 10]
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 101 ص خاقاني، ديوان[ . 11]

 (.1131 تهران،) 181 ص ، کرماني خواجوي غزليات ديوان[ . 18]

 110 ص همان،[ . 11]

 115 و 111 صص کرماني، خواجو اشعار ديوان[ . 11]

 301 ص کرماني، خواجو ديوان[ . 19]

 191 ص خلخالي ادهم فارسي لرسائ[ . 11]

 1091 ص ،8 بخش ،1 ج صفا، ايران ادبيات تاريخ[ . 13]

 139 ص التعرف، کتاب[ . 11]

 [1111 تهران، ميبدي، رشيدالدين] 919: ص ،1ج قرآن، عرفانى و ادبى تفسير خالصه[ . 15]

 109 ص االنس،  نفحات[ . 50]

 101 ص( 1111 تهران،( 911 م) سمعاني احمد: مولف) االرواح، روح[ . 51]

 10 ص الصوفيه، مناقب[ . 58]

 151 ص متن، المحجوب، کشف[ . 51]

 51 ص االولياء، تذکرة[ . 51]

 109 ص االولياء، تذکرة[ . 59]

 13 شماره قصيده ساوجي، سلمان ديوان[ . 51]

 98 شماره غزل حافظ، ديوان[ . 53]

 111 ص ، االولياء تذکرة[ . 51]

 811 ص ، 1ج البيضاء، المحجة ترجمه روشن راه: بنگريد و ،115 ص ،1 ج الدين علوم ءاحيا ترجمه[ . 55]

 391 ص ، 9 ج االبرار، عدة و االسرار کشف[ . 100]

 11 ص االولياء، تذکرة[ . 101]
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 181 ص 1 ج حافظ، غزلهاي عرفاني شرح[ . 108]

 119 بخش دوم، کتاب معنوي، مثنوي[ . 101]

 التمثيل جامع از 15: ص ،1ج( 1130 تهران،) ،الشريعه رياحين[ . 101]

 اساطير، تهران، نصرآبادي، ناجي کوشش به ،119 م خوافي فصيح محمد بن احمد) فصيحي، مجمل[ . 109]

 198 ص 8 ج( 1111

 118 ص ،10 ج بحار،[   . 101]

 185 ص ،10ج األبرار، عدة و األسرار کشف[ . 103]

 (.1111 مکتوب، ميراث تهران،) 113 ص( فارض ابن تائيه قصيده شرح) الدر نظم شرح[ . )101]

 133 ص( 1139 طهوري، تهران، هجويري،) المحجوب، کشف[ . 105]

 111ص ، 8ج انصاري، عبداهلل خواجه رسائل[ . 110]

 11 ص انصاري، عبداهلل خواجه نامه مناجات[ . 111]

 998 ص ،1 ج االبرار، عدة و االسرار کشف[ . 118]

 111 ص ، 8 ج قرآن، عرفاني و ادبي تفسير صهخال[ . 111]

 199 ص سمنانى، فارسى مصنفات[ . 111]

 ص( 1119 اصفهان، عصارپور، رضوان کوشش به جناب، علي سيد مير) اصفهان، مشاهير و رجال[ . 119]

111 

 110 ص امام، ديوان[ . 111]

  

 

 11 شماره حج، ميقات
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 متني نو در زندگي امامان از آغاز قرن ششم هجري 

 رسول جعفريان :نويسنده

 15/08/0158ت : تاريخ انتشار روي ساي

 

در تاريخ عمومي  901در سال  کتاب رأس مال النديم اثري از يک مورخ شيعه کاشاني است که :خالصه

ع( دارد که ترجمه آن را همراه با )اسالم نوشته شده و شش صفحه از آن اختصاص به زندگي دوازده امام 

 .گزارشي از اين کتاب در اينجا مالحظه مي کنيد

 در باره نويسنده و کتاب

وفاي علي بن بابه القاشي )کاشي( متکتاب رأس مال النديم في تواريخ اعيان اهل االسالم از ابوالعباس احمد بن 

 .هجري نوشته است 901که اين کتاب را در سال  [546 /1است ]بر اساس: ايضاح المکنون:  910

يک اثري تاريخي است و متن چاپي آن بر اساس نسخه استانبول توسط محمد « رأس مال النديم»کتاب 

در امارات ]مرکز زايد[ منتشر شده است.  8001عبدالقادر خريسات ]از مردمان اردن[ تصحيح و در سال 

 .همانجا شرح حال مختصري نيز از وي بدست داده شده است

سالها پيش، آقاي آل داود مطلبي مختصر در باره اين کتاب با عنوان اثري ناشناخته در تاريخ غزنويان نوشتند 

 .شد ( چاپ83 _ 81ش  1131که در مجله تحقيقات کتابداري و اطالع رساني )بهار 

ابن بابه کاشاني بوده و به نظر مي رسد با فرهنگ شيعي کامال آشنايي داشته است. وي اواخر عمر به مرو رفته 

 .به رفتنش به خراسان ياد کرده است 158و همانجا درگذشته است. خودش در ص 

شيعي  ر فرهنگبر اساس آنچه در اين کتاب آمده، سعي کرده بي طرفانه مطالب را بنويسد، اما پيداست که ب

تسلط کافي داشته و از اخبار و باورهاي رايج در ميان اماميان آگاه بوده است. چنان که به جاي نام بردن از 

 .را بکار مي برد« القائم الحجة»امام دوازدهم تعبير 

/ 8ابوالوفاء اخسيکتي نقل کرده است ] تاريخ از نقل به او از مطلبي بساسيري مدخل ذيل( 918 م) سمعاني 

القاشي نسبة إلى قاشان أيضا و هي بلدة قريبة من أصبهان، و » :[ همو در جاي ديگري هم نوشته است815

 کتب المشهور بهذه النسبة أحمد بن على بن بابة القاشي األديب، کان فاضال، يعرف األدب و التاريخ، صاحب
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و بدين ترتيب از ابن بابه، به عنوان  «، و جمع أشياء، روى لنا عنه أبو مضر طاهر بن مهدي الطبري.حسان

فردي فاضل که ادب و تاريخ مي دانسته ياد کرده و اين که کتابهاي خوبي داشته و مطالبي را گردآوري کرده 

 .[299 /10 :بوده است. واسطه او ابن بابه، ابومضر طار بن مهدي طبري بوده است. ]انساب

(. همين نقل در در بغيه الطلب في تاريخ 118/ 1ت )معجم: ياقوت مطلب او را در باره بساسيري آورده اس

 .( آمده است. البد منبع آنها همان سمعاني است1/1199حلب )

 باره رد که او از کتابي از در معجم البلدان « قاشان»اما نکته ديگر، مطلبي است که ياقوت حموي ذيل مدخل 

 .است کرده ياد بوده شيعه فرق

قاشان، شهري است نزديک اصفهان که معموال با قم ياد مي شود. ظروف کاشي از عبارت ياقوت اين است: 

مي گويند. مردمانش همه شيعه امامي هستند. من در  [آنجا به دست مي آيد و مردم عادي آن را قاشي ]کاشي

جا که به نکتابي که آن را ابوالعباس احمد بن علي بن بابه قرشي در باره فرق شيعه نوشته مطالبي خواندم تا آ

پرداخته و گويد: از عجايب آنچه من در بالد خودم شاهد بودم اين است که کساني از علويان از « منتظر»

که معتقد به اين مذهب هستند، هر صبحگاه منتظر طلوع قائم هستند و تنها به  اصحاب تنايات ]کشاورزان[

 شمشير بدست هستند و سالح بر تن، از قراي انتظار بسنده نمي کنند بلکه همه آنها سوار اسب و در حالي که

/ 1: البلدان معجم] خود بيرون آمده به استقبال امام مي روند و متاسف از اين که ظهور نشده، باز مي گردند. 

151]. 

يک اثر عمومي در تاريخ و فرهنگ دنياي اسالم است، اثري که سبک آن تلفيقي  اما کتاب رأس مال النديم،

لفي است که از قرن دوم به بعد در حوزه تاريخ اسالم و عرب نوشته است. براي مثال بخشي از نگارشهاي مخت

از آن شبيه آثار محمد بن حبيب در المنمق و المحبر است که در تاريخ عرب جاهلي و انساب و نوعي تاريخ 

است.  ته شدهنگاري قبيله اي خاص است. بخشي ديگر بحث از اوائل و مشابه آثاري است که در اوائل نوش

بابي به معمرين اختصاص داده شده و بخشي ديگر خلفاي اوليه و تاريخ امويان و عباسيان و سلسله هاي 

است. قسمتي از  ....ايراني است. بخشي ديگر مداخل جغرافي مانند دارالندوه، اهرام مصر، مناره اسکندريه و 

ه است. شماري از شعرا هم در بخشي ديگر کتاب هم به نوادر و مُلح و داستان هاي لطيف اختصاص يافت

معرفي شده اند. بدين ترتيب راس مال النديم گويا به اين معناست که يک کسي که نديم است، چه سرمايه 

جمعت فيه احاسن  :اي بايد داشته باشد تا بتواند براي سلطان و يا وزير سودمند باشد. خودش مي گويد

يزهايي که ، چ«ء المتشاکلة و المتضادة و االتفاقات العجيبة و االمور الغريبةاالخبار، و عيون االحاديث، و االشيا
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و در پايان کتاب با اشاره به سفرش به خراسان، تجربه کارهاي نديمان را  [16يک نديم بايد بداند. ]ص 

 .توضيح داده و ارتباط تأليف اثر حاضر را با آن بيان کرده است

ياورده و غالبا منبع خود را هم ذکر نکرده است، با اين حال در مواردي نام وي در اين کتاب، سند نقلها را ن

افرادي چون کلبي، ابن کلبي، جاحظ، مبرد، اصمعي، صولي و واقدي آمده است. نقل او از کتاب مفاخر 

خراسان از ابوالقاسم کعبي بايد از موارد ديگر جالب تر باشد. وي گفته است که کتاب را براي رئيس سعد 

دستورا له و مشوقة الي وراء ذلک قياسا علي ما »لملک ابوالفتح محمد بن بهرام بن علي نوشته شد است تا ا

راي تا دستور و قانوني باشد براي او ب« بني العباس الي الخالفه وصول منذ العراق في العادة  کانت تجري به

رت عادت و قاعده رخ مي دهد. ]ص شناختن آنچه در عراق از زمان پس از روي کار آمدن عباسيان به صو

پايان يافته است. نام کتاب هم همانجا  901[. در پايان رساله هم آمده است که نگارش آن در رمضان 151

 .«و سميته رأس مال النديم»آمده و گفته شده است: 

اره تولد مختصر در ب ابن بابه در بيان تاريخ خلفا اوليه و امويان و عباسيان، از هر خليفه ياد کرده و اطالعاتي

و وفات او دارد. به عالوه نکاتي را هم در باره آنها يا وزيرانشان نقل مي کند. وي پس از بيان خالفت قائم 

بيان کرده و اين که ولي عهد او مقتدي  113پس از القادر بوده ياد کرده وفات وي را در  181که آغازش در 

آمده ياد  113عباسي که پس از درگذشت مقتدي در سال  بوده و با وي بيعت شده است. وي از مستظهر

 !نکرده است

. دارد 111  تا 193شرح حال دوازده امام را در صفحات « الشيعه اثنا عشر نفرا ائمة»پس از آن با آوردن عنوان 

رده و في کخلفاي فاطمي را از از المهدي تا المستعلي معر« الباطنية السبعة ائمه» عنوان ذيل ادامه در و آنگاه

گويد که وفات مستنصر را و اين که چه زماني مستعلي بر سر کار امده نمي داند و قول داده که اگر مطلبي 

يافت بنويسد: اذا ظفرت بمن يتحقق ذلک من اهل العلم الحقت هنا. اگر چيزي به دست آوردم اين جا اضافه 

 .(115خواهم کرد. )ص 

( دارد و همين 159( غزنوي )111( ديلمي يعني آل بويه )131( ساماني )131از اينجا به بعد امراي طاهري )تا 

 .جا کتاب پايان مي يابد



1958 

 

 .در بيشتر اين قسمت ها اطالعات جالبي هست که بايد با منابع ديگر مقايسه شود

 

 

د اما بخش امامان شيعه که در ضمن باورهاي خود او را هم نشان مي دهد، در اينجا مورد نظر است. يک مور

 «و اليسمع بنسمة من عقب العاص بن وائل و ال ابنه اللئيم»هم با اشاره به نابود شدن نسب امويان با تعبير 

ان الدنيا مألي من عترة الرسول »مي افزايد اين در حالي است که دنيا از عترت رسول )ص( پر شده است: 

 .(801)ص « )ص( شرقا و غربا، برا و بحرا

متاسفانه وي منبع مطالب خويش را  .تاريخ زندگي دوازده امام را عينا ترجمه مي کنيم در اينجا، نوشته وي در

نقل نکرده است. به رغم آن که برخي از اين نقلها محل تأمل است، اما به هر روي با توجه به قدمت آن، مي 

 .توان روي آن به عنوان يک منبع قابل استفاده، تأکيد کرد
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 ()عشرح حال کوتاه دوازده امام 

 .علي، حسن، حسين، علي، محمد، ]جعفر[، موسي، علي، محمد، علي، حسن، القائم

 [.از اين فهرست نام جعفر افتاده که محتمل است ناسخ يا مصحح انداخته باشد، چون در ادامه آمده است]

يان معلي بن بي ابي طالب، ابوالحسن و الحسين و ابن عم پيامبر )ص( و هم نسب اوست. در باره سنّ وي 

هجري در کوفه به شهادت رسيد. برخي از راويان گفته اند:  10راويان اختالف است. او در ماه رمضان سال 

نازل شد، وي دوازده سال داشت. برخي گفته اند ده سال داشت. ديگران گفته اند  (وقتي وحي بر رسول )ص

او عليه السالم حکايت از اين مسأله هشت سال داشت. اما همه تصريح دارند که او بالغ نشده بود. سخن خود 

 :داد

 يحُلم اوان بلغت ما غالما     سبقتکم الي االسالم طرا

 .از هميشه شما جلوتر ايمان آوردم، در حالي که هنوز بالغ نشده بودم

سال داشته است. به نظر مي رسد همين درست باشد. عبدالرحمن  11اگر او ده ساله باشد، در وقت وفات، 

رادي با فتک او را به شهادت رساند. او نخستين هاشمي است که پدر و مادرش هاشمي بودند. بن ملجم م

مادرش فاطمه بنت اسد بن هاشم است. وقتي مجروح شد وصيت کرد که موضع قبر وي را پنهان دارند و 

 شد. امروزه شبانه او را دفن کنند. قبر وي تا زمان هارون مخفي بود تا آن که در غَريّ بيرون کوفه آشکار

بسياري از مردم ]عالَمٌ من الناس[ آن را زيارت مي کنند، و خلقي از آنان در آنجا ساکن شده اند. قبر او پناهگاه 

هر مصيبت زده و مأواي هر فراري است. در نواحي آن هيچ مفسدي عبور نمي کند و هيچ صيادي صيد. ]صار 

 .[يه مفسد و ال يصيد حواليه صائقبره مأوي کل لهيف و ملجأ کل هارب، اليجوز بنواح

ابومحمد، مادرش فاطمه دختر رسول )ص( در رمضان سال سوم هجرت بدنيا آمد. براي هفت  امَا حسن،

سال در دامن رسول )ص( تربيت شد. سي سال هم پس از جدش با پدرش بود. در زمان معاويه هم نُه سال 

ر کنار رسول )ص( دفن شود. مروان مانع شد و هجري وفات يافت و وصيت کرد د 15زندگي کرد. در سال 

دفن کرد. مردم گفتند که او  [برادرش حسين او را در بقيع کنار مادرش فاطمه و جده اش فاطمه ]بنت اسد

سال و  11مسموم شده است و کسي که به او سم داده جعده دختر اشعث بن قيس کندي بوده است. عمرش 

 .اختالف دارند همان طور که در باره پدرشاندي بوده و راويان در باره سن وي 
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، کنيه اش ابوعبداهلل در شعبان سال چهارم هجري بدنيا آمد. شيعيان بر اين تصورند که شش ماهه امَا حسين

در باره او نازل گشت. شش سال در دامن رسول )ص( پرورش  «و حمله و فصاله ثالثون شهرا»بدنيا آمد و آيه 

ا پدر بود و همراه برادرش نه سال در دوران معاويه بود و ده سال هم پس از آن. سال ب 11يافت، پس از آن 

او به منازعه با يزيد برخاست و اين به دعوت اهل کوفه بود. آنان به او خيانت کرده و حمايتش نکردند و 

بود، در  11ل متمايل به ابن مرجانه شدند. او در کربال از سرزمين کوفه، کشته شد و اين در روز عاشوراي سا

سال داشت. همراه او پنج برادرش به نام هاي عباس، عبداهلل، محمد اصغر، عثمان و جعفر فرزندان  93حالي که 

علي )ع( کشته شدند. از فرزندانش سه نفر، علي اکبر، ابراهيم، و محمد فرزندان حسين. از فرزندان برادرش 

ن حسن بن علي. عون و محمد از فرزندان جعفر بن علي و قاسم و حسن و عبداهلل و ابوبکر فرزندا :حسن

ابي طالب کشته شدند. عبدالرحمان و عبداهلل فرزندان عقيل کشته شدند که مادرشان ام ولد بود. جعفر فرزند 

ديگر عقيل هم کشته شد که مادرش کالبيه بود. عبداهلل بن مسلم بن عقيل و خود مسلم هم کشته شدند. مسلم 

نفر از نسل  80پيش از قتل حسين، از باالي قصر کوفه در کناسه، به زير انداخت. جمعا را عبيداهلل اندکي 

 .ابوطالب کشته شدند

علي بن الحسين، ابوالحسن علي بن حسين بن ابي طالب )ع(، ملقب به زين العابدين يا سجاد و ذي  چهارم

هجري بدنيا آمد و  11رد. سال الثفنات است. گفته مي شود که او هر شب و روز، هزار رکعت نماز مي گذا

 .را ديد (جدش )ع

شيعه روايت مي کنند که رسول )ص( اين لقب  .(محمد بن علي بن الحسين بن علي ملقب به باقر )ع پنجم

 .را به او داد و به جابربن عبداهلل انصاري فرمود: وقتي فرزندم محمد باقر را ديدار کردي، سالم مرا به او برسان

درگذشت،  111هجري بدنيا آمد و سال  93القات جابر، از تابعين به شمار مي آيد. سال وي با توجه به م

 .سال بود. وي در مدينه درگذشت و در بقيع کنار خانواده اش دفن شد 93بنابرين عمرش 

هجري بدنيا آمد  11ع(، ملقب به صادق، سال )ابوعبداهلل جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي ششم 

 .سال عمر کرد 11سال بود که پس از پدرش  19در روزگار منصور در گذشت. بنابرين عمر او  111و سال 

ع(، کنيه اش ابوابراهيم و ابوحمزه، هر دو، بود. )موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي  هفتم

در ابواء  181است. سال  مادرش حميده دختر صاعد بربريه بود. گفته شده که نام مادرش جيداء يا لبابه بوده

سال مي شد. در سمت غربي بغداد در جايي که به مقابر  99درگذشت و بنابرين عمر او  111بدنيا آمد و سال 

قريش شهرت دارد، دفن شد. درگذشت وي در زندان رشيد، در خانه سندي بن شاهک، رئيس پليس ]الحرس[ 

روي پل آوردند و ندا دادد که اين موسي بن جعفر است  او بود. او را در زندان، درگذشته يافتند، پس از آن
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که خودش درگذشته است ]حتف انفه[. مردم او را نگاه مي کردند و تفرّس ]حدس[ مي زدند که صورت او 

 .نشان مسموميت داشته است

درش به دنيا آمد. ما 191علي بن موسي بن جعفر )ع(، کنيه اش ابوالحسن و ملقب به رضا بود. در سال هشتم 

کنيز ]ام ولد[ سنديه به نام نرگس بود. فضل بن سهل به مأمون گفت که او را جانشين خود سازد و اين کار 

انجام شد. اما مأمون از اين کار پشيمان شد و هر دو را کشت. فضل را در حمامي در سرخس کشت، و علي 

او را کنار پدرش رشيد در  بن موسي الرضا را در طوس مسموم کرد و همانجا درگذشت. سپس دستور داد

 .سال بود 15بود. عمر او  801سناباد دفن کردند و اين در صفر سال 

ابوجعفر ثاني محمد بن علي بن موسي ملقب به جواد است. مأمون دخترش ام فضل را به او داده، وي را  نهم

وقتي  .[ي ايامه مالحظا مرقومامحترمانه از طوس به بغداد آورد و تا زنده بود او را زير نظر داشت ]و لم يزل ف

سال داشت.  19درگذشت در حالي که  810ايام مأمون و معتصم و واثق و زماني از متوکل گذشت، در سال 

گفته اند که ام فضل، خرقه اي مسموم کرد و به او داد تا وقت مباشرت بپوشد و اين سبب شد که بدنش از 

ين باورند که روي صورت او خوردگي پديد آمد و به اين هم پاشيد ]فاخترق بدنه[ و درگذشت. شيعه بر ا

ذي  81وفات او  .دليل درگذشت. وي را در مقابر قريش در بغداد، کنار جدش موسي بن جعفر دفن کردند

 .بود 810حجه سال 

علي بن محمد بن علي بن موسي )ع(، کنيه اش ابوالحسن و ملقب به هادي بود. اديب و فاضل و عاقل  دهم

چهل سال عمر کرد و در حالي که مسموم شده بود در سرمن رآي، بر  .به دنيا آمد 811رجب سال  بود. در

بود. وي  254جمادي االخره سال  83اساس آنچه خانواده اش روايت کرده اند، به شهادت رسيد. و اين در 

 .را در خانه اش در سامرا دفن کردند و همانجا قبر او مزار است

 810ن محمد بن موسي )ع( که به حسن بن علي عسکري شناخته مي شود. در سال حسن بن علي ب يازدهم

فرزندي  891درگذشت. شيعه بر اين باورند که در سال  810بدنيا آمد و در روزگار معتمد در ربيع االول 

ند درگذشت همين فرز 810براي وي بدنيا آمد که نامش را محمد و کنيه اش را ابوالقاسم نهاد. وقتي در سال 

سپس او را در حضور مردم بيرون آوردند  .او را غسل داده و کفن کرده و همراه يارانش بر وي نماز گذارد

که ابوعيسي محمد بن متوکل بر او نماز خواند. فرزندش ابوالقاسم از چشم دشمنان غيبت کرده، و اين تا 

حسن بن علي درگذشت در حالي که  زماني است که خداوند اجازه ظهور به او بدهد. برخي از آنها گويند که

فرزند نداشت، اما يکي از جاريه هاي او آبستن بود که در سردابي در سامرا بچه اش را به دنيا آورد. کودک 

 .برخاست و در، برابر وي باز شد، و او وارد گرديد. شيعيان منتظر خروج او هستند و او امام منتظر اشت
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آل محمد )ص( گويند و کسي است که رسول )ص( در باره اش فرمود: که او را الحجة القائم من  دوازدهم

سيخرج من ولدي في آخر الزمان رجل اسمه اسمي و کنيته کنيتي، يمالء االرض عدال ما ملئت جورا. فذلک 

از فرزندان من، مردي در آخر الزمان خروج خواهد کرد که نام و کنيه اش همانند من است و او  .مهدي امتي

 [س از آن که از ستم پر شده، پر از عدل خواهد کرد. او مهدي امت من است. ]تمامزمين را پ
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 شگفت باورهاي با هايي فرقه

 جعفريان رسول: نويسنده

 1158/  18/  19: سايت روي انتشار تاريخ

 

 المذاهب معرفه کتاب از است گزارشي: خالصه

 شگفت باورهاي با هايي فرقه

 مذاهب معرفت رساله باره در

 در آن از نسخي که هاستمذهب و ها فرقه شناخت در توجه قابل هاي رساله از يکي المذاهب معرفة رساله

 شماره ضميمه در حکمت اصغر علي مرحوم توسط 1119 سال در رساله اين. دارد دوجو ايران و لندن در

 دفتر انهکتابخ در لندن، در که اند نوشته مقدمه در ايشان. شد منتشر ادبيات دانشکده نشريه چهارم سال از اول

 .اند آورده فراهم را متن اين آن اساس بر و اند يافته را کتاب اين از نسخه چهار هندوستان،

 اند، آورده فراهم آنها مجموع از را متن يک ظاهرا تصحيح، در اما اند، کرده قيد نيز را ها نسخه شماره همانجا

 .اند کرده ياد پاورقي در بوده متفاوت کامال که نسخ از يکي از را مطلبي مورد، يک در تنها و

 هم آن[ کاتب؟] مؤلف. 1113 ديگري و 1011 سال به يکي بوده، تاريخدار نسخه چهار آن از نسخه دو

 همچنان. است خوانده جاللي مدرسه مدرس را خود که است غزالي طاهر محمد يا محمود نام به شخصي

 شانن اندک، موارد در ها نسخه تفاوت زيرا مترجم؛ حتي يا و مؤلف يا است کاتب وي آيا که هست شک اين

 .است متفاوت حدي ات تحريرها نباشد، اين اگر. دارد ديگري متن از ترجمه از

 هاي فاوتت که شد معلوم چاپي نسخه با مقابله ضمن و شد يافت گاليکا سايت در اثر اين از اي نسخه اخيرا

 .دارد متن آن با کلي

 از فيقيتل متني يک اساسا و نياورده را نسخه چهار آن بدلهاي نسخه حکمت مرحوم که اين دليل به متاسفانه

 خهنس ميان هست، آنچه. است داشته هم با هايي تفاوت چگونه ها نسخه که نيست روشن داده، بدست آنها

 متن اين دوباره تايپ براي ما هاي هدف از يکي که هست مالحظه قابل هاي تفاوت چاپي نسخه و حاضر

 .اينجاست در
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 ـ 111 فريم] حقوق دانشکده خطي مجموعه در 891 شماره به بسط و شرح با رساله اين از ديگر نسخه يک

 نگاهي هک اوليه بخش. دارد گاليکا خطي و چاپي هاي نسخه با مقدمه در خصوص به تفاوتهايي که است[ 195

 .است فراوان اماليي اغالط نيز نسخه اين در. است آمده بسط و شرح با دارد، سنت اهل گانه ده باورهاي به

 خهنس همان را اساس باشد، نسخه ارچه آن براي پنجمي نسخه بتواند هم حاضر متن که هدف اين با اينجا در

 شده سقط آن از قطعيت به کلماتي يا کلمه يا بوده، نامفهوم ما نسخه در اي نکته اگر صرفا و گذاشته گاليکا

 منض. است آمده کروشه در اضافات اين. است شده تکميل عبارت و شده گرفته کمک چاپي متن از بوده،

 .است مبسوط انتقادي تصحيح يک نيازمند نانهمچ رساله اين که کنم مي تأکيد که اين

 وجهت جالب که دهد مي نسبت ها فرقه و ها گروه به را شگفتي باورهاي که است اين در رساله اين اهميت اما

 .است ناشناخته و عادي غير نيز نامها از برخي زمينه، اين در. است

 اما يافت، رديگ آثار يا االسالميين مقاالت چون کتابهايي در را بسياري بتوان که دارد وجود احتمال اين البته

 .شوم مي يادآور را نکات از برخي دارم، ترم اين که نحل و ملل درس مناسبت به اينجا در

 درست يکي فقط فرقه، 31 از خودشان قول به که اين به عنايت با آثار، قبيل اين که گفت بايد کلي طور به اوال

 بنابرين. هندد نسبت ها فرقه بقيه به را غرايبي و عجايب تا کنند مي تالش تند،هس باطل مانده باقي فرقه 38 و

 بررسي ردمو بايد که شده داده نسبت مطالبي نيز ديگر هاي گروه از بسياري به شيعه بر عالوه رساله، اين در

 يعيش نه و جئيمر نه جهمي، نه حنبلي، نه اشعري، نه معتزلي، نه اثر اين خاستگاه کلي طور به. گيرد قرار

 حنفي سندهنوي. باشد داشته ماتريدي هاي انديشه با قرابتي شايد که است سني کلي باور نوعي بلکه است،

 الفقه الهرس از بار دو کم دست و دانسته ابوحنيفه پيرو را خود کالمي، نظر از که فقهي نظر از تنها نه و است

 در است اي تکمله که کرده نقل رازي ابوالقاسم از مطلبي هم آخر در. است آورده مطالبي و کرده ياد االکبر

 .نشناختم عجالتا که ديگر فرق از برقي بيان

 مي نشان و است شگفتي و توجه قابل مطالب شده، گزارش مذاهب آراء عنوان به آنچه از برخي ميان، اين در

 رخيب است، معرفتي مسائل از برخي. است بوده اسالمي مذاهب ميان در شگفتي تنوعي مجموع، در که دهد

 ده با را سنت اهل مذهب ابتدا الرسم، علي. است فقهي مباحث هم شماري...  و نبوت و قرآن از اعم کالمي

 هب سپس و کرده متمايز مذاهب باقي از شود، مي فقهي و کالمي و تاريخي مسائل شامل هم آنها که ويژگي

 تسن اهل آراء با دارند ديگران آنچه تطبيق به گهگاه ازب ادامه، در. است پرداخته ديگر هاي ديدگاه بيان

 .است پرداخته
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 همين. است برخوردار خاصي برجستگي از خدا صفات و خدا به مربوط مباحث مسائل، اين همه ميان در

 که هنکت ترين مهم شايد شود، مي نماز به مربوط چه آن جز به فقهي مبحث در اما. اختيار و جبر بحث طور

 خواندن نماز آنها، بر بغي و خروج عدم پادشاهان، از اطاعت بحث شده تکرار بار چندين ختصرم اين در

 اصيخ صراحت با که است دست اين از مسائلي و آنان با بيعت در درنگ عدم آنها، از فاجر و فاسق سر پشت

 .است شده پرداخته آنها به رساله اين در

 و لمع برابري باره در مسأله يک. است شده طرح جالبي نکات مختلف جاهاي در نيز معرفتي مباحث باره در

 کتاب اهل و مسلمانان علم، برابري باره در ديگر نکته. است برتر عقل يا برابرند اينها آيا که اين و است عقل

 در آنچه بنابه .است تر شگفت همه از که است فکريه فرقه باره در ديگر نکته. است بيشتر يک کدام که است،

 زوا عبادت شود، زيادت علم کرا هر و است عبادت از به فکر: »که باورند اين بر فرقه اين آمده رساله اين

 مردمان مالهاي در باشد شريک او پس او، مايحتاج خلق بر را او مر شود واجب و مقدار، آن بر گردد ساقط

 ارتعب ايمان که است باور اين بر اي قهفر که هم نکته اين. «باشد ظالم او چيز، آن به را او بازدارد که هر[ و]

 و دو اين به که آن يا است دل يا زبان به ايمان، که بود اين بود، قبال آنچه چون است، جالب است علم از

 نشناسد، را دين کسي اگر که است آن مقصود و است جالب علم از آن بودن عبارت اما است، نيت و عمل

 .تاس عجيبي نکته پيامبر، نه بود حکيم رسول بگويم «غيريه» نام هب اي فرقه که هم اين. ندارد ايمان

 هب مدتها که قرآن بودن قديم و حادث از بحث. نمايد مي شگفت که شده مطرح قرآن باره در نيز نکاتي

 در آنچه و»  که اين مانند باوري آن از جداي اما. دارد گسترده انعکاس اينجا در بود مهم مسأله يک صورت

 ت،اس يکي دو هر ملفوظ و لفظ: گويند لفظيه دهم»  که اين يا «قرآن جز است قرآن حکايت است،مُصحفه

 از «است تعالي خداي از قرآن ملفوظ و لفظ ميگوييم ما و است، خداي سخن نه خواننده سخن قرآن، يعني

 .است شگفت مطالب دست اين

 که ينا. است نادرست و درست به آميخته و الاجم به خيلي ها، فرقه بقيه مانند گفته، شيعه باره در آنچه

 هصحاب به نسبت شيعه حال، هر به که اين اما نمايد، نمي درست دانند، نمي سنت را جماعت نماز شيعيان

 برتر را اطمهف شيعيان، طبعا. نيستند موافق آنان باره در تند الفاظ بردن بکار با آنان همه اما درست است، منتقد

 مه نيشابوري حاکم و هست سنت اهل مآخذ در فراواني روايات باره اين در و دانند مي شهعائ از تر فاضل و

 شيعيان گويد مي که است جالب ولي شده عنوان درست تراويح و طالق بحث. دارد باره اين در اي رساله

 غروب باره در. باشد عباسيان زمان به مربوط بايد القاعده علي که بپوشند سياه لباس خطيبان دهند نمي اجازه

 سهمقاي در تأخير اندکي با مغرب خواندن و کردن افطار به مربوط کرده اشاره را درستي تفاوت هم مغرب و
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 نمونه که هکرد ياد غاليان از بيشتر کرده، اشاره شيعيان ميان آراء اختالف به که قسمتي در. است سنت اهل با

 غيب که امامي از ندانند خالي را زمين اماميه هفتم: »است تهگف اماميه باره در. است برق و رعد و ابر بحث آن

 گفت ايدب البته غيب باره در. «هاشم بني جز نيست روا خليفه که گويند و فاجر امام پسِ نگزارند نماز و داند،

 تربصيهم فرقه باره در. باشد شده گفته آنان به خاصي مطلب که آن مگر دانند مي خداوند به منحصر را آن که

 يشپ جنگ به و شدن عاصي يعني کردن خروج: »است گفته آمده کجا از کلمه اين نيست معلوم که شيعه از

 .«ندانند حرام و دارند روا مسلمانان پادشاهان بر آمدن

 ارهاش هست، وي معتقدات از برخي و فرقه اين نام اگرچه ظاهرا و شده داده نسبت شمراخيه به که هم باوري

 مدوازده: »است مفهوم حال هر در اما نارساست، قدري هم عبارت البته. است شگفت شده،ن مطلب اين به اي

 ملکبي رياحين بوي مردان[ براي] و مباحند، رياحين بوي همچنانک اند،رياحين چون زنان گويند شمراخيه،

 .است مباح مردان بر نيز زنان روي مباحست،

 انريح بوي يعني اند رياحين همچون زنان: گويند: است هآمد چنين رساله اين چاپي نسخه در عبارت همين

 .است احمب نکاح بي ديدن بيگانه زنان روي و است مباح نکاح بي هست که زني هر پس است، مباح ملک بي

 فاوتمت اماليي نکات گهگاه و است دهم تا هشتم قرنهاي ماوراءالنهر و هند پارسي نوعي کتاب، فارسي نثر

 .است شده برده کار به «که زيرا»جاي به «چه زيرا» همه رساله اين در .شود مي ديده آن در

 وانت نمي و است مذاهب و فرق باب در رايج کتابهاي با متفاوت قدري رساله، اين کردم، اشاره که طور همان

 ايباوره نيز و ها فرقه اسامي تمامي تطبيقي، صورت به بايد که معناست اين به اين. گرفت جدي زياد را آن

 .شود سنجيده اصيل متون با رساله، اين در شده ارائه

 الرّحيم الرّحمن اهلل بسم

 اماالجس انتهاء الي آله و والماهر الکامل رسوله علي والصلوة والظاهر الباطن المعبود الطّاهر المحمود الحمدهلل

 .الجواهر و

 ـ جاللي مدرسه[ مدرس] بنظام، عُرف غزالي طاهر محمد متعالي رحمت به اميدوار ضعيف بنده گويدمي

: فرمايديم چنين ـ نعماؤه وترادفت آالؤه تضاعفت ـ توانا پادشاه و دانا اِله که ـ ولوالديه له وغفر اليه اهلل احسن

 امنموده را شما نم که راه اين يعني سَبِيلِهِ؛ عَن بِکُم فَتَفَرَّقَ السُّبُلَ تَتّبِعوا وال فَاتَّبِعُوه مُستَقِيماً صِرَاطِي هذا وانّ

 رديگ راههاي[ در] و رويد، راه برين و گيريد راه اين. است راست راهي ام،فرموده فرمان شارع اين رفتن در و
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 تراس راه از افکند دور و رحماني دين از پراکنده را شما که مشويد باطله ملّتهاي و مختلفه کيشهاي چون

 .مسلماني

 و اثنان قَةً،فِر وسبعين ثالثة علي امّتي ستفترق: نمايد باز جمله بدين ـ والسالم الصلوة عليه ـ انام سيّد و

 هک آيد اي زمانه يعني االَعظَمُ، السّوادُ ااِلّ النّار في کلّهم: رواية في و. ناجية منها واحدة و هالکة منها سبعون،

 و سنّت اهل آن که بهشت در يکي و روند، دوزخ در آن از دو و هفتاد شوند، گروه سه و هفتاد من امّتان

 .اندطاعت و عبادت مشغول که اندجماعت

 را رساله اين و آوردم، فصل هفت در گروه سه و هفتاد اين هايحکم از بود، آمده نظر در مرا آنچه حاصل

 در که اختالفي بخواند، را کتاب اين که کردم نام المذاهب[ معرفة] ميشود، شناخته هامذهب در که

 .تعالي اهلل بمشيّة شود، استوار راست راه بر و شود، بيزار کژ راههاي از اند،بد هاستمذهب

 اوّل فصل

 و مذهب و شريعت و اعتقاد و توحيد و اسالم و ايمان چون دارد تعلق بدان آنچه و جماعت و سنّت بيان در

 .دين و ملت و اجتهاد

 :اشدب سنّي آرد بجاي را چيز ده اين که هر است، چيز ده جماعت و سنّت که ـ رضه ـ گفت عباس بن عبداهلل

 (.عنها رضه) عمر و ابوبکر يعني پير دو داشتن فاضل يکي

 (.عنهما رضه) علي و عثمان يعني داماد دو داشتن بزرگ دوم

 پيغمبر قبله هک کعبه و ،[السالم] عليهم انبياست جمله قبله که المقدس بيت يعني قبله، دو داشتن بزرگ سيوم

 (.م هع) محمد ماست

 .موزه بر مسح داشتن روا چهارم

 گواهي يکس بر نه و است بهشتي حقيقت که دادن گواهي کسي بر نه يعني دادن، گواهي دو از بودن باز پنجم

 .است دوزخي حقيقت که دادن

 .فاسق و صالح يعني گزاردن، نماز امام دو پشت ششم

 .بدي و نيکي يعني شناختن تعالي خداي تقدير به دو هر هفتم

 .عاصي و مطيع يعني گزاردن نماز جنازه دو بر هشتم
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 .زکوت و نماز يعني گزاردن، فرض دو هر نهم 

 .ظالم سلطان و عادل سلطان يعني را، امير دو کردن برداري فرمان دهم

 چه زيرا ؛باشد مؤمن او قيامت، روز و رسوالن به و کتابها به و فريشتگان به و تعالي بخداي بگرود که هر اما

 سزاء نيست که دهد گواهي يعني را، خداي فرمانهاي نهد گردن که هر و است، گرويدن ايمان، معني[ که ]=

 روزهاي و بدهد مال زکوت و دارد پاي بر نماز و او رسول و اوست، بنده محمد و تعالي، خداي جز پرستن

 ردنگ اسالم معني[ که] چه يراز باشد، مسلماني او آرد، بجاي بتواند اگر کعبه خانه حج و بدارد، رمضان ماه

 .است نهادن

 مسلمان که هر و است مسلمان[ او است،] مؤمن که هر نيست، فرق اسالم و ايمان ميان که اندگفته بعضي

 .است مؤمن است،

 ر؛ديگ اسالم معني و گفت ديگر ايمان معني( م عه) رسول[ که] چه زيرا هست، فرق که اندگفته بعضي و

 .کرديم بيان چنانچه

 و دل که هر و. است گفتن يکي را خداي توحيد معني چه زيرا باشد، موحّد او گويد يکي را خداي که هر و

 است، ستنب گره اعتقاد معني[ که] چه زيرا باشد، معتقد او چيزي، بر کند متفق يعني بندد، گره يکي بر جان

 کسي رفتار و روش] مذهب و است؛ يشريعت و کاري را پيغمبري هر و راستي، به پيدا است راهي شريعت اما

 و يشافع و کوفي] ـ عليه اهلل رحمة ـ ابوحنيفه چون باشد را مجتهدان[ مذهب شريعت در و کار در گويند را

 .اشدب رسول شريعت بر و راشدين خلفاء سيرت بر که گويند را آن مذهبان، صاحب و[. ايشان امثال و مالک

. رديگ صاحب به شريعت صاحب همچنانک کند اقتدا ديگر مذهب صاحب به مذهب صاحب که نيست روا

 وانندخ اتفاقي را آن باشد، ديگر مذهب در مذهبي حکم يا و شود يافته ديگر شريعت در اگر که شريعتي و

 [است «اجماعي» ،«اتفاقي» از مقصود[. ]حاشيه در]

 هچ زيرا باشد، مجتهد وا است، واقف آن فساد و صالح بر که حکمي در جستن صواب به بکوشد که هر و

 .است کوشيدن اجتهاد معني

 .باطل بر خواه و باشند حق بر خواه چيزي، بر گويند را شده جمع «ملت» و

 .است معني همين را فرقه و

 .باشد داردين و مُسلم او شود، ثابت اسالم کيش در که هر و
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 ود،ش جمع چيز چهار اين چون که است وردهآ االکبر فقه در ـ عليه اهلل رحمة ـ کوفي ابوحنيفه اعظم امام اما

 .اسالم و ايمان و معرفت و توحيد: گردد دين

 .بود اين است، حق که جماعت و سنّت کردن بيان

 :اندگروه شش اصل در باطلند بر که گروه دو و هفتاد آن اما

 .مرجيه جَهمية، قّدريّه، جَبريه، خارجيّة، رافضيه،

 باشد، گروه دو و هفتاد کني، ضرب دوازده در را شش چون. اندشده وهگر دوازده شش، ازين گروهي هر و

 .شود کرده بيان چنانکه

 رافضيه گروه دوازده بيان در دوم فصل

 ه،راجِعِيّ عِنِيّه،ال مُتَناسِخِيّة، ناوَسِيّه، اِمامِيّه، عَبّاسِيّه، زيدِيّه، اِسحاقِيّه، شِيعِيّة، ،[ابتريه] اَيدِيّه علويّه، اسامي بدين

 .مُترَبِّصِيّه

 و ندانند، سنت را جماعت:[ با نماز شايد. بـ نماز] که است اين است، اتفاق را گروه دوازده هر آنچه در اما

 ليع از مگر شود، بيزار پيغمبر ياران از و کنند،... ل( رضه) عثمان و عمر و ابوبکر و ندارند، روا موزه مسح

( المالس عليه=  م عه) بيغمبر که گويند و( رضه) است عايشه از تر فاضل فاطمه که برند گمان و ،(رضه)

 مجتهد را انايش و نهند، بد نام زبير و طلحه بر و خود، غير بياري مگر ايستاد نتواند رسالت در خويش بنفس

 يک هب طالق سه کسي اکر و نشناسند، سنّت را تراويح نماز اقامت و خداي، رحمت از باشند نوميد و ندانند،

 دست رب راست دست و است، گفتن يکان يکان آن و نگويند، بار سه بر تا ندانند واقع را سه هر گويد، ظلف

 پوشيدن رد را خطيبان و: چاپي در. نپوشيده: احتماال. کذا] پوشيده سياه لباس را خطيبان و نماز، در ننهادن چپ

 ندانند، تسن شود فرو آفتاب که نور بر امش نماز گزاردن تعجيل و افطار، در تعجيل و ،[کنند منع سياه لباس

 .نمايد روشن ستارگان که آنگاه تا کنند تأخير آن در و

 :است اين است، اختالف آنچه در و

 .گويند نبي را علي علويه، اوّل،

 .نبوت در گويند شريک را علي[ ابتريه] ايديه دوم

 .گويند کافر را او رد،ندا[  تر فاضل] دوستي صحابه ديگر از را علي که هر شيعيه سيوم
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 .است شده ختم نبوت که نگويند يعني نداند، خالي بيغمبر از وقتي هيچ را زمين اسحاقيه، چهارم

 .ندانند امام نماز در ديگر را علي اوالد جز زيديه پنجم

 [.بدانند پادشاه و امام نماز در را او فرزندان و] ندانند امام را عبدالمطلب عباس جز عباسيه، ششم

 وار خليفه که گويند و فاجر امام پسِ نگزارند نماز و داند، غيب که امامي از ندانند خالي را زمين اماميه فتمه

 .هاشم بني جز نيست

 .گويند کافر را او داند، فاضل ديگري بر را خود که هر ناوسيه هشتم

 را عاويهم العنيه، دهم. رود ديگر کالبد در که رواست آيد بيرون کالبدي از جان چون که گويند متناسخيه نهم

 .کنند.... ل( رضه) را عايشه و زبير و طلحه[ و]

 ايپ تک از رعد و. است ابر در امروز و قيامت، از پيش آمد خواهد دنيا به باز علي که گويند راجعيه يازدهم

 .اوست اسب هايسُنب آتش درخشش و برق و اوست، اسب

 و] دارند روا مسلمانان پادشاهان بر آمدن پيش جنگ به و شدن عاصي يعني کردن خروج متربصيّه، دوازدهم

 [.ندانند حرام

 خارجيه گروه دوازده بيان در سوم فصل

 مُعتَزَلِيَّه، زِيَّه،کَن ،[کوزيه] کَوروِيَّه خَلفِيّه، ،[حازميه: چاپي] خازمِيّه ثعلَبِيه، ،[اباضيه] اَباحِيّه ازرَقِيّه، اسامي برين

 .شمراخيه اخنسيّه، کَمِيَّة،مُح مَيمُونِيَّه،

 گويند، کافر گناه به را قبله اهل و ندانند، حق را جماعت: که است اين است اتفاق را دوازده هر آنچه در اما

 در. ]ردک خروج معاويه بر که نبود حق بر علي که گويند و. شوند عاصي يعني کنند، خروج ظالم پادشاه بر و

 [.کردند خروج معاويه کسان بر که امامت در بودند حق بر وا پسران و علي که گويند و: چاپي

 :است اين است اختالف آنچه در و

 .است شده منقطع وحي ،[که زيرا]=  چه زيرا نبيند، نيکويي هيچ خواب در مؤمن: گويند ازرقيّه اوّل

 .تاس سنّت و است نيّت و است، عمل و است قول ايمان که، گويند[ اباضيه: چاپي] اباحيه دوم

 به کارها هک گويند: چاپي در! ]او تقدير و قضا به نه است خداي بخواست ما کارهاي که، گويند ثعلَبية سيوم

 [.او تقدير و قضا به يعني نيست خدا خواست



1971 

 

 .است نشده شناخته را ما او فرضيت يعني است، مجهول فرض ايمان: گويند حازميه چهارم

 .است فرکا غزات، آرنده ترک: گويند خلفيه پنجم

 .شستن در را اندام بمالند سخت و طهارت در کنند غلو[: کوزيه] کورويه ششم

 .ندانند فريضه را زکوت يعني ندهند، زکوت و نهند گنج در را مالها: کنزيه هفتم

 آيد مالز که]=  چه زيرا خداست، تقدير از نيکي و بدي که نگويند و حکم، دو هر از بيزارند: معتزليه هشتم

 دممر بدْ پسِ نگزارند نماز و دانند عجز را آن چه زيرا نيست، او تقدير از که نگويند و دانند؛ ظلم را آن[ که

 هآنچ و است، محدَث قرآن و نيست مخلوق و است بنده کسب ايمان که گويند و[. نگذارند نماز مرده بر و]

 دعاء و صدقه از گانرامرده و است، مخلوق گانبنده فعلهاي و. قرآن جز است قرآن حکايت مُصحفهاست، در

 کتاب و ود،نب بيش المقدس بيت تا معراج و نه، شفاعت واليت را کس هيچ مر و نيست، منفعتي هيچ گانزنده

 و ماند،ب دوزخ و بهشت ميان فاسق مسلمان و نه، بيش حضور صراط بر گذشتن و نيست، ميزان و حساب و

 ديدن، واهدنخ کس تعالي خداي ديدار و برابرست، مسلمانان و انکافر عقل و اند،مؤمنان از فاضلتر فريشتگان

 وزير که شد آنگاه دهنده روزي و بيافريد که شد آنگاه آفريدگار تعالي خداي و] نيست حق اوليا کرامت و

 صفات را خداي يعني قدرت، و بعلم نه است خود ذات به قادر خداي. نبود رازق و خالق[ اين] از پيش[ داد

 و. بود جواهر عدم در جواهر يعني است، شيء است، نيامد وجود در هنوز که است عدم در آنچه و نيست،

 ويشخ اجل به شود کشته که آن ديگر، و شوند،[ ميت] مست و بخسبند و بميرند، بهشت اهل که باشد روا

 هآنک بي را ثهثال مطلقه و] مأجوج، و يأجوج و دجال آمدن بيرون چون منکرند، قيامت عالمت و باشد، نمرده

 پيغمبر و .برابرست دو هر گويند بعضي و علم، از است فاضلتر عقل که گويند و[ دارند جائز عقد کنند حالله

 و علم، از کرسي و است، بلندي از عبارت عرش و نشيند، واسطبي حقيقت به خداي سخن معراج شب در

 بعد د،نبو پيغمبر آن از بيش پيغامبر و تقدير از[ عبارت] قلم و حکمها جمله از لوح و ديدار، منع از حجابها

 ومند،معص زلّت از اوليا و انبيا و کافر، نه و بود مؤمن نه وحي از پيش و نيست، نبي مردن از وپس شد، آن از

 .جماعت و سنت خالف بر گويند مي که است بسيار اين مثل و نيست، رزق حرام، و

 .است لباط غيب به ايمان که، گويند ميمونيه نهم

 .نيست حکمي مخلوق بر را خداي که، گويند محکميه دهم

 ندگوي: چاپي در. ]نيابد است، کرده که عمل جزاء يعني نرسد، بدو او عمل مُرد که هر: گويند اخنسيه يازدهم

 [. ]![نيابد است کرده که عمل جز يعني رسد بدو او عمل بميرد که هر



1972 

 

 رياحين بوي مردان[ براي] و مباحند، رياحين بوي همچنانک اند،رياحين چون زنان گويند شمراخيه، دوازدهم

 ويب يعني اند رياحين همچون زنان: گويند: چاپي در. ]است مباح مردان بر نيز زنان روي مباحست، ملکبي

 کاحن بي ديدن بيگانه زنان روي و است مباح نکاح بي هست که زني هر پس است، مباح ملک بي ريحان

 [.است مباح

 جبريه گروه دوازده بيان در چهارم فصل

 حبيبيه، بقيه،سا کسبيه، ،[متمنيه] متحليه نجاريه، ،[مرفوضيه] مرفوعيه معيه، افعاليه، مضطريه،: اسامي بدين

 .حبسيه فکريه، خوفيه،

 .نيست فعلي آن در را ما راست، خداي شر و خير: گويند مضطريه اول

 .نيست[ قدرت]  قدوَرت ولکن هست فعلي را خلق مر که گويند افعاليه دوم

 .راست بنده مر دو هر قدرت و فعلي يعني فعلي، با ولکن است قدرت را خلق: گويند معيه سوم

 يعني [است، شده است شدني آنچه گويند: چاپي] است شده نيست آنچه گويند[ مرفوضيه] مرفوعيه چهارم

 .آيدنمي پيدا چيزي کسي از ساعت اين

 خويش فعلهاي بر را خلق کند عذاب و معلوم، بر نه علم بر آفريد را خلق تعالي خداي که گويند نجاريه پنجم

 .ايشان فعلهاي بر نه

 .آن بر نفس شود ساکن که آنست خير که گويند[ متمنيه] متحلية ششم

 .بد و نيک بعمل نشود زيادت عقاب و ثواب که گويند کسبيه هفتم

 .ندارد يانز گناه و ندارد، سود طاعت است، شده نبشته زينا بيش شقاوت و سعادت که گويند سابقيه هشتم

 .باشد دوست تو خداي و را، دوست مر نکند عذاب دوست که گويند حبيبيه نهم

 .را دوست نترساند دوست گويند خوفيه دهم

 قدار،م آن بر گردد ساقط ازو عبادت شود، زيادت علم کرا هر و است عبادت از به فکر: گويند فکريه يازدهم

 به را او بازدارد که هر[ و] مردمان مالهاي در باشد شريک او پس او، مايحتاج خلق بر را او مر شود واجب و

 .باشد ظالم او چيز، آن

 .نيست ميراث يعني مالها، در نيست قسمت گويند حبسيه دوازدهم



1973 

 

 .است فعل از بيش توفيق گويند گروه دوازده ازين بعضي و

 قدريه روهگ دوازده بيان در پنجم فصل

 نظاميه، اسطيه،ق متبريه، ناکثيه، رويديه، وهميه، شريکيه، شيطانيه، کسليه، ثنويه، ،[احديه] احمديه: اسامي بدين

 .منزليه

 ايمان[ خلق] نزديک است، کفر[ خدا] نزديک که چيزي باشد روا: است اين است اتفاق را دوازده آنچه در

 ندگوي و دانند خود از ندانند، خداي از را بدي و نيکي تقدير و ارند،نگز و ندانند واجب را جنازه نماز و. باشد

 دو هر لفع و توفيق جماعت و سنت مذهب در و گويند، مي فعل از پيش جبريه که است فعل از بعد توفيق

 هک دانيمنمي ما گويند و. بود خواب در معراج که برند گمان و. است مذکور اکبر فقه در چنانچه برابرند،

 .را الست روز يعني منکرند، را ميثاق و. کافر يا خداي نزديک نيممؤم

 [دارند] اختالف آنچه در و

 رضف بر را ما: گويند: چاپي در. ]ميدارند انکار را سنت و کنند، مي اقرار فرض به گويند[: احديه] احمديه اول

 [.ندانيم و نيست ريگذ و کاري او هاي سنت بر اما کنيم مي قبول و هست اقرار پيغامبر نبوت از

 .اهرمن از بدي و است يزدان از نيکي که، گويند ثنويه دوم

 .نه اي است مخلوق ما افعال که دانيمنمي گويند است![ کيسانيه: چاپي در. کسليه: يا] الکسائيه سيوم

 .نيست وجود را شيطان يعني است، نيافريده را شيطان خداي گويند شيطانيه چهارم

 .است مخلوق ايمان: دگوين شريکيه پنجم

 .نيست را ما فعلها: گويند وهميه ششم

 .نشود منسوخ جهان: گويند رويديه هفتم

 روا: چاپي رد.  ]پادشاهان يعني امامان بر بيعت به کردن درنگ باشد روا: گويند[ ناکسيه: چاپي] ناکثيه هشتم

 [.پادشاهان بر يعني امامان با کردن جنگ باشد

 وي توبه گشت کافر گشت گنهکار که هر: چاپي در. ]نشود قبول او توبه کرد، گناه که هر گويند: متبريه نهم

 [.نشود قبول

 .را زهد[ دارند] نکوهيده و[ است] فريضه کسب گويند: قاسطيه دهم



1974 

 

 [.ديدن توان را او که] نيست شيء خداي: گويند نظاميه يازدهم

 .نه يا بدي است هشد کرده تقدير که دانيمنمي ما گويند منزليه دوازدهم

 جهميه گروه دوازده بيان در ششم فصل

 قبريه، لفظيه، يه،زنادق فانيه، غبريه، مخلوقيه، حرقيه، وارديه، متراقبه، ،[مترابصيه] مرابصيه معطليه،: اسامي بدين

 .واقفيه

 سوال و گور عذاب و زبان،[ به نه] جز است دل به ايمان گويند: است اين است اتفاق را دوازده هر آنچه اما

 .منکرند خداي با بحقيقت را موسي گفتن سخن و الموت ملک و کوثر حوض و نکير و منکر

 :اينست است اختالف آنچه در و

 .است مخلوق او صفات و تعالي خداي نامهاي: گويند معطليه اول

 .است مخلوق غير خلق و است، مخلوق مشيّت و قدرت و علم: گويند مرابصيه دوم

 .است جاي بر تعالي خداي گويند[ متراقبه] متراقيه ومس

 .نرود دوزخ در مؤمن و نيامد، بيرون رفت دوزخ در که هر: گويند وارديه چهارم

 .نماند دوزخ در هم يکي ايشان از که سوزند چنان آتش اهل که، گويند حرقيه پنجم

 .است مخلوق قرآن: گويند مخلوقيه ششم

 .رسول نه دبو حکيم( م عه) محمد: گويند غيريه هفتم

 .شود فاني دوزخ و بهشت که گويند فانيه هشتم

 در را عاليت خداي و تن، بي بود رفته معراج در بيغمبر جان يعني بتن، نه بود بجان معراج: گويند زنادقيه نهم

 .است شيء معدوم و است، قديم عالم گويند و منکرند، را قيامت و نشود، ديده دنيا

 ما و است، خداي سخن نه خواننده سخن قرآن، يعني است، يکي دو هر وظملف و لفظ: گويند لفظيه دهم

 .است تعالي خداي از قرآن ملفوظ و لفظ ميگوييم

 و عذاب ايشان يعني مردن، از بعد نيست قبر عذاب: چاپي در. ]منکرند را گور عذاب: گويند قبريه يازدهم

 [.منکرند گور در را پرسش و ثواب



1975 

 

: اپيچ در. ]نه يا است مخلوق که نگوييم است، تأمل يعني است، توقف را ما قران در: گويند واقفيه، دوازدهم

 [.نيست مخلوق که نگوييم و است، تأمل يعني است، ايستادن را ما قرآن در

 مرجيه گروه دوازده بيان در هفتم فصل

 بدعيه، اثريه، ه،مستني يه،منقوص عمليه، ،[بهشميه] بيهشية شاکيه، راجيه، ،[شانيه] شاييه تارکيه،: اسامي بدين

 .حشويه مشبهه،

 و آورد ايمان که هر و نيست اي فريضه نماز از بعد گويند که است اين است اتفاق را دوازده هر آنچه اما]

 .نيست باکي بکند خواهد هرچه آن از بعد

 :[.است اين است اختالف آنچه در و

 خواهد هرچه آن از بعد آورده ايمان که هر نيست، فريضه ديگر چيزي ايمان از بعد که، گويند تارکيه اول

 و دباش دنيا کردن جمع براي از علم: گويند: است اين آن جاي به و نيامده عبارت اين اصال چاپي در. ]بکند

 [.شد بايد مشغول مولي با حضور در و کرد بايد ترک به همه اين. عقبا نعمت براي از عمل

 يتمعص خواه کند طاعت خواه آن از بعد بگويد، اهلل اال اله ال و بگرود هک هر: که گويند[ شانيه] شاييه دوم

 [.ندارد زيان]

 در. ]گردد خالف بر است ممکن[ که]=  چه زيرا نشود، کرده نام مطيع طاعت، به را بنده گويند راجيه سيوم

 ممکن هک زيرا نشود، کرده نام عاصي معصيت به و نشود کرده نام صالح عالم به فرمانبرداري به بنده: چاپي

 [.باشد دو هر خالف است

 ليکن ،نيست مستقيم که زيرا ايمان، از گوييم نمي ما: گويند. ]ايمان در آرند شکر ايمان: گويند شاکيه چهارم

 هرچه لکن نيست، متيقن ه زيرا ايمان در داريم شک ما که زيرا شايد، گوييم عقل و روح از گوييم هرچه

 .انسان وجود در اند متصرف ايشان که زيرا ييمگو عقل و روح از گوييم

 .باشد کافر او را، نهيها و امرها جمله نداند که هر است، علم ايمان: گويند بهشميه پنجم

 .است عمل ايمان گويند عمليه ششم

 وي، هرق به گردد کم و وي، لطف به شود زياده ايمان: گويند. ]شود کم و زيادت ايمان گويند: منقوصيه هفتم

 [.نيست مدخل را بنده نوع يچه



1976 

 

 .اهلل شاء ان مؤمنم من: گويند مستنبيه هشتم

 .نشايد را دليل يعني است، باطل قياس: گويند اثريه، نهم

 در که نو مشکلي هر: گويند. ]فرمايد کردن کناه اگرچه کرد، ببايد پادشاه برداري فرمان: گويند بدعيه دهم

 کرد، دبباي او فرمانبرداري شود مي پيدا که نو پادشاه هر و نيست، او ارادت و خواست بي شود مي پيدا جهان

 .فرمايد کردن گنه اگرچه

 .خويش صورت بر را آدم بيافريد تعالي حق: گويند مشبهيه يازدهم

 .است لفظ يک به امر[ که] چه زيرا است، يکي سه هر نقل و سنت و واجب: گويند حشويه دوازدهم

 [.کرديم که] بود[ ينا باطل] ملت دو هفتاد بيان 

 :ار يک هر اسامي بدين ميکند، بيان ديگر گروه هفت خويش رساله در ـ اهلل رحمه ـ رازي ابوالقاسم امام اما

 .اشعريه براهيمه، باطنيه، اباحتيه، حنابليه، دهريه، کراميه، 

 ور،گ در بنشيند ردهم و. است محدث قرآن. بس و است زبان به اقرار ايمان که برند گمان گويند کراميه اول

 ولي و ،مرجاني و ياقوت و نقره و زر از بود نردباني معراج گويند و. آيد پرسيده گور سوال آنگاه شود، گرفته

 دايخ[ نشستن] جاي عرش و قرآن، از جز است قرآن حکايت مصحفهاست در آنچه. دانند نبي از فاضلتر را

 مانده و شود عاجز الموت ملک و است، يفيتک به عرش بر او شدن راست و است جسم خداي و است؛

 روا امام و است، باز ميثاق روز از ما ايمان و. ني آن، غير و است مخلوق زبان و دل در معرفت نور و گردد،

 چشم به ار خداي محمد و معجزه، به مگر خلق بر نيست حجت خويش بنفس بيغمبر و باشد، قريشي که بود

 و کفر انبيا از و پاي؛ دو جاي کرسي و است، نشستن جاي عرش که رندب گمان و معراج، شب در ديد سر

 يمهم بخش. ]دارند جايز صفات و ذات در تفکر و[ کذا] ضرورت نزديک ندارند، واجب را کسب و آيد، گناه

 جمله. است آمده جمالت اين مشابه ها نسخه از يکي از پاورقي در هرچند نيامده، چاپي متن در بند اين از

 [.ندارند جايز را تعالي خداي صفات و ذات در تفکر و آن تصور ديگر نيز و: است آمده چنين هم اخير

 ينندب که خوابي و دانند؛ مختار و[ فاعل: چاپي] عاقل را گانستاره و گويند قديم را طبعها: گويند دهريه دوم

 و محراب و قبله و تقدير گانستار و صحابه و قرآن و خداي در و ،[دانند: چاپي] ندانند حق تعبير را آن

 .آرند شک هم و طهارت



1977 

 

 باشد مؤمن و خداي نزديک به باشد کافر بنده که بود روا و خواهد؛ خداي اگر مؤمنم من: گويند حنابليه سيوم

 .کنند ماننده بخلق را خالق و است، حروف مجرد از قرآن و اين؛ برعکس يا خلق نزديک

 و ارد،ند زيان گناه را مؤمنان و باشد، نبي از تر فاضل ولي و دنيا، در دشو ديده خداي: گويند اباحتيه چهارم

 .نپرسند را کار ختم و شود برداشته بدوستي تکليف

 .کنند تأويل است قيامت عالمت درو که را احاديثي: گويند باطنيه پنجم

 .است شمشير معجزه گويند و منکرند را رسالت: گويند براهميه ششم

 .آيد معتزله فروع[ از] اشعريه و است، ضرورت[ علمهاي: چاپي] نوعها  از نوعي عقل: دگوين اشعريه هفتم

 که تاس مجسميه آن است آورده اکبر فقه در ـ عليه اهلل رحمة ـ کوفي ابوحنيفه اعظم امام ديگر ملت يک و 

 .است کراميه فروع از ملت اين و گويند، جسم را تعالي خداي

 چههر و کرديم، بيان نخست که باشد ملت دو و هفتاد اين فروع از باشد، هاملت اين مثل هرچه آنک حاصل

 .است باطل ملتهاي از است، جماعت و سنت مذهب[ خالف] بر که اختالفهاست اين مثل

 ممستقي صراط بر را همه و[ نيارد گذر راهها آن بر: چاپي در] نرساناد کژ راههاي آن بر را هيچکس تعالي حق

 .تمت. اجمعين وآله النبي بحرمة داراد قدم ثابت است جماعت و سنت[ يعني است راه]شاه که

 [.1113 المرجب رجب شهر پنجم چهارشنبه روز ظهر وقت در شد نظام به من کار. شد تمام: چاپي در]
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1978 

 

 بالذري روايات اساس بر اموي حکومت مدل

 جعفريان رسول: نويسنده

 1158/  18/  80: سايت روي انتشار تاريخ

 

 هب گفت آنان به معاويه تحقير براي او. آمد معاويه نزد حمص مردمان از شماري با عاص، بن عمرو: خالصه

. گفتند مکرر را اين و اهلل، رسول يا عليک السالم: گفتند شدند وارد آنان وقتي اما نکنند، سالم او بر خليفه اسم

 سالم هم خالفت به شما گفتم من: گفت مردم آن به عاص بن عمرو آن، از بعد. گرفت اش خنده معاويه

 .اهلل لعنة عليکم: باد شما بر خدا لعنت کرديد؟ سالم نبوت به نکنيد

 کرده تمام را معاويه از پيش امويان اخبار 80 صفحه تا االشراف، انساب از امويان به مربوط مجلد در الذري

 مانعث کسي است ممکن هرچند است، اموي دولت بنيانگذار که کسي. شود مي معاويه بحث وارد اينجا از و

 يمودود و قطب سيد چون کساني گفته به است ممکن هم و است اموي هم او، زيرا بداند، بنيانگزار را

 دوره در بعدا که باشد چيزي به شبيه مالي، مسائل و اموي خاندان گيري بکار و اموي اداره در او روشهاي

 هلا مذهب از سنتي هاي نگره حمله مورد ديدگاه، اين داشتن خاطر به قطب سيد. شد گرفته بکار معاويه

 اجماعي و دارد سنت اهل نزد در راشدين خلفاي از يکي عنوان به سوم خليفه که قدسيتي واقع در. است سنت

 او از قطب سيد يا مودودي آنچه شبيه انتقاداتي که است بوده آن مانع هميشه دارد، وجود او روي تقريبا که

 .شود دانسته خارج امويان دايره از او که شده تالش معموال عالوه به. افتد مقبول دارند،

 مدعي خودش. آورد اسالم مکه فتح از پيش که ابوسفيان زا دير حتي آورد، اسالم ديرتر پدرش مانند معاويه،

 رد،بياو اسالم اگر که گفتند مي او به و بوده مانع مادرش و پدر اما بوده، شده وارد قلبش در اسالم که شد

 آغاز از پس[. 9/80: انساب] «القوت لنمنعنک اسلمت لئن يقوالن کانا ابويّ لکن و: »داد نخواهند او به پولي

 آغاز شام و عراق در مختلف نقاط به العرب جزيره گرسنه و فراوان اعراب مهاجرت که زماني و فتوحات

 در و گماشت او جاي به را معاويه عمر، يزيد، مرگ از پس. رفت شام به يزيد برادرش با همراه معاويه شد،

 يسياس و قومي ستدي و داد نوعي برادر، دو اين گماشتن اصوال. بود شام حاکم وي هم عثمان دوره سراسر

 .بود قريش مختلف هاي جناح بين

 آمد همدين به زماني. گويد مي اموي دولت بنيانگزار شخصي هاي ويژگي از اخبار، البالي در گهگاه بالذري

 را غذا فالن: گفت او به و آمد معاويه طبيب آورد، غذا وقتي. کرد دعوت اش خانه به را او عُريض ابن و



1979 

 

 مخصوص طبيب که دهد مي نشان و اوست خالفت زمان به مربوط اين[. 81 ص.... ]نخور را فالن بخور،

 !اند بوده حساس چربي و قند شبيه چيزهايي روي هم زمان آن است معلوم. است داشته

 ندارد، نظم هرچند و است معاويه توسط امور اداره چگونگي باره در بخش اين در بالذري اخبار از بخشي

 .دهد بدست اموي دولت از تصويري تواند مي شود، چيده هم کنار ترتيب و نظم يک با اگر اما

 حق هک بود کسي سعد بن بشير پدرش. يافت کوفه حکومت وي که اين و بشير بن نعمان باره در خبري

 نتيجه ربشي پسرش. راند بيرون ميدان از را عباده بن سعد چون داشت، اول خليفه گردن بر سقيفه در زيادي

 بيت از آنچه: گفت او به گماشت، بود خاکستر زير آتش که کوفه در را او معاويه وقتي. ديد را تالش اين

 ارهدوب تا نکرد، اعمال همه براي را دستور اين او. شود افزوده دينار ده کس، هر بر شود، مي داده مردم به المال

 منبر روي نعمان همين! است شام در آن کليد و هستم قفل من: گفت مي نعمان. آوردند نامه معاويه از مردم

 قح به تا خواست او از و کرد مقايسه  پيشينيانش روش با را او روش هم شاعري و خواند مي قرآن فراوان

 ان: »گفت مي هم نعمان. بدهد را پول آن يعني کند، عمل درست آنها باره در خواند مي که قرآني همان

( ص) داخ رسول از که نيست کسي ديگر نيابيد را من اگر «اهلل رسول عن يحدثکم احدا تجدوا لم فقدتموني

 مي ردمم براي( ص) پيامبر از احاديثي و اخبار کوفه جامع منبر روي وي که شود مي معلوم. بگويد شما براي

 اندهخو تر نرم را او و کرده مقايسه زيادـ شايد ـ که قبلي حکام زبان با را او زبان شاعر همين. است گفته

 (.88 ص.! )کند شل هم را پول سرکيسه است، رفتارش که طور همان که خواسته اما است،

 هب اي نامه در او. دهد مي نشان معاويه سوي از را قبايل با تعامل نوع درباره خبري مدائني از ديگري روايت

 برخي رب را برخي و بسپار مضر به را کارها. هستند يمن و ربيعه مضر، عراق، در تو اطراف: گويد مي بن زياد

 به اهرظ در ها، يمني باره در اما هستند، اشرافشان تابع آنان افراد که کن اکرام ربيعه اشراف به بگمار، ديگر

 کار هم عاقبت و ماند اموي دولت آخر تا تعارض اين[. 88 ص. ]باشد سختگير پنهان، در اما کن، اکرام آنان

 .داد آنها دست

 دايما معاويه .خواند بايد نخستين صحابه ابناء را آنها که کساني بودند، متمرکز دينهم در اميه بني عمده مخالفان

 در ار نظرش معاويه رفت، مدينه به سکون بني اشراف از هبيره بن مالک که هم بار يک و بود اينها مراقب

 لجمالا ظاهر مه علي بن حسن. است مشغول خودش به عمر بن عبداهلل: گفت او. پرسيد صحابه فرزندان باره

 را نفر کي اگر که است کسي زبير ابن و شود، خوانده فقيه دارد دوست مطيع بن عبداهلل است، القلب طاهر و

 شورش يعني(. 81 ص) ندارد را آن اهليت که است چيزي دنبال و کرد خواهد نفر ده را او باشد، داشته

 .کرد خواهد



1981 

 

 هم بعدا و داشت معاويه گويند که حلمي است، شده نقل معاويه حلم دادن نشان در حکايت يک جا اين در

 معاويه واهرخ به نسبت تغزل در شعري ثابت بن حسان پسر عبدالرحمان.. داد خواهيم توضيحاتي باره اين در

 از هترب داريم نگه را زبانش صله و پول دادن با که گفت معاويه اما شود، کشته او داشت اصرار يزيد. سرود

 (.89 ـ 81 ص) است قتل

 صدر هاي چهره از که است کوتاهي گفتگوهاي با قصار کلمات حاوي ادبي تاريخنگاري از خاص نوعي

 در است حکم و امثال مانند که ادبي جمالت. دارد اي ويژه جايگاه معاويه ميان اين در و مانده برجاي اسالم

 ادزي عمومي مجالس در و داشت ملکا رواج بود، هم شاعري و شعر زبان که جايي اي، قبيله فرهنگي زندگي

 نقل ار کلمات اين از شماري بخش، نخستين در بالذري. شد مي منتقل ديگران به بعدهم و شد مي بدل و رد

 و مخالف مديريت نوع عربي، جامعه خصائص معاويه، هاي ديدگاه نوعي به تواند مي کدام هر که کند مي

 .دهد نشان را طمحي اي قبيله و اجتماعي نظام ماهيت و موافق

 دفاع بلمقا جناح عليه( ع) علي امام از که بود جمل جنگ در تميم بزرگ بسيار قبيله رئيس قيس بن احنف

 که يوقت ام؟ کرده فراموش ابوالحسن به را تو سخن آيا: گفت او به رسيد خالفت به معاويه که زماني کرد

 تو ارک خواستم من اما. کنند مي ذبح را شتر بچه که طور همان درست شدي، بصره در «قريش ذبح» به راضي

(. 81 ص. )را خودت طرف هم تو کنم مي درست است مربوط من به را آنچه من. کنم اصالح را تو قوم و

 .دار نگاه آرام را تميم بني يعني

 با( ع) علي امام و قريش ميان جنگ را آن که دهد مي نشان جمل جنگ از را او تحليل معاويه سخن اين

 امويان نگاه زا جالب اي قبيله تحليل و تعبير يک قريش ذبح تعبير. ديد مي ديگر قبايل از هوادارانش اميتم

 روشن معنا اين هم ديگران براي. است داشته جريان دوره اين در که است سياسي مهم رخدادهاي به نسبت

 نيامده تو نزد ما: گفت معاويه به ي،مدائن از دو هر و باالست نقل دنباله که ديگري نقل در قيس بن احنف. بود

 ايبر بلکه کني، منع ما از را ذلت يا دهي نجاتمان فقر از يا کني هدايت و داده نجات گمراهي، از را ما که ايم

 تهداي انتظار معاويه از کسي که است اين بر تأکيد ضالله من لتهدينا تعبير(. 83 ص. )ايم آمده اطاعت

 در ار بصره چون بزرگي شهر که مهم قبيله يک ميان روابط و سياسي مسائل تنظيم و قدرت مهم نداشت،

 شده نقل حمير از شيخي نقل به عدي بن هيثم از هم آن از پيش اندکي. بود اموي حکومت با داشت تصرف

 داخل آمد غالب که آن تا جنگيد نمي هم با علي و تو سوگند خدا به: گفت معاويه به عاص بن عمرو که

 يمکن دفاع تو از تا بده هم ما به خوري مي را آنچه از. جنگيد نمي هم با دنيا خاطر به جز شما. شود بهشت

 نقلهاي در چه چنان و داشتند حکومت به دنيوي کامال نگاه يک عاص، بن عمرو هم و معاويه هم(. 81 ص)



1981 

 

 و شام .پرداختند نايمغ تقسيم به آوردند، دست به يکديگر کمک با که پيروزي از پس آمده، مشابه فراوان

 .عاص بن عمرو براي مصر و معاويه براي اسالم شرق

 اموي هقبيل منشأ واقع در و حجاز با را خود پيوند و ارتباط معاويه که دارد آن از حکايت اينجا در ديگر نقلي

 هک روايت اين در. بود نکرده قطع رفتند، مي آن به زيارت و حج براي نفر هزاران سال هر که مقدسي شهر و

 هامي بن صفوان بن عبداهلل همراه معاويه که است آمده کرده نقل دوره اين اجتماعي مهم اخبار راوي اصمعي

 به صفوان. داشت زراعت و درختان آنجا در وي. داشت( مزرعه) مالي آنجا در که جايي آمد، مکه به جُمَحي

 بدين و(. 81 ص) است خوانده زرع غير ديوا را آن خدا که کرده زراعت و درخت جايي در که زد طعنه او

 مادي تعلقات مدينه و طائف مکه، از اعم حجاز در امويان القاعده علي. بزند اي طعنه او بر خواست ترتيب

 .اند داشته ملکي و

 ترين مهم نيز اسالم از پيش پدرش و معاويه و نبود پنهاني امر گرايي ثروت و مالداري به اموي دولت تمايل

 تالفاخ اين سوم خليفه زمان از. بود جالب يافت مي هم ديني توجيه نگاه، اين که اين اما بود، همين کارشان

 بخشش و بذل تواند مي آيا دارد؟ مردم مال در اختياراتي چه حاکم که بود شده مطرح صحابه ميان در نظر

 گاهن از را مسأله اين فتکلي آنچه باشد؟ داشته اشخاص به المال بيت از کتاب و حساب و قاعده بي هاي

 هب که اوست ملک است، حاکم اختيار در که اموالي آيا که بود اين آنان، نظر از کم دست کرد، مي حل شرع

 به ستتوان مي مسأله اين البته کند؟ مي مديريت تنها او و است مردم ملک يا ببخشد تواند مي خود اختيار

 در را آن تمام و تام اختيار خداوند آيا نيست، حاکم به قمتعل اموال اين اگر حتي که باشد هم صورت اين

 از عهصعص. داد رخ صوحان بن صعصعه و معاويه ميان گفتگو يک باره اين در خير؟ يا است نهاده او اختيار

 اين. دبو کردند فراوان خدمت امام به جمل در که بود عبدالقيس شيعي طايفه از و شيعه و علي امام اطرافيان

 و واقدي از بصري سعد بن محمد نقل ين راوي: دهد مي نشان را جريان دو اين نگاه نوع الب،ج گفتگوي

 و لي،ف أخذت فما اهلل خليفة أنا و للّه األرض: گفت معاويه. سني کامال سند يک. است عياض بن يزيد از او

 من لکن و سواء، إلّا لکذ في األمّة أقصى و أنت ما: صوحان بن صعصعة فقال منّي، فبالفضل للناس ترکته ما

 آن از هرچه هستم، خدا خليفه هم من و خداست آن از زمين: گفت معاويه. معاويه فغضب. استأثر ملک

: فتگ صعصعه. آنهاست بر من تفضل اين و است مردم به متعلق واگذارم را آنچه و است من آن از برگيرم

 ههم گيرد، را قدرت و شاهي کسي هر که است نچني اما هستيد، مساوي امر اين در مردم ترين پايين و تو

 (.83 ص. )شد خشمگين سخن اين از معاويه. خواهد مي خود براي را چيز



1982 

 

 بود کسي همان اين و شد مي خشمگين اعتراضي، چنين برابر در ستود، مي حلم به را خود هميشه که معاويه

 روايت به .داشت خاصي تفسير حلم اين از خودش البته. بود حليم ديگران اعتراض برابر در گفتند مي که

 إنّي: تگف. پرسيدند باره اين در او از. ورزيد حلم معاويه. گفت سخن معاويه با تندي با کسي زماني مدائني،

 است وقتي ات ديگران اعتراض برابر ما بردباري. ملکنا بين و بيننا يحولوا لم ما ألسنتهم و الناس بين أحول ال

 (.83 ص. )نشوند حائل ما حکومت و ما ميان که

 کاري. کنيم نمي زبان با بکنيم، بتوانيم پول با را کاري ما: گفت مي معاويه مالک، بن علي از مدائني روايت به

 ناچار وقتي .کنيم نمي شمشير با کرد بتوان شالق با را کاري و کنيم نمي شالق با کرد شود مي زبان با که را

 (81 ص. )کرد خواهيم استفاده شمشير از بوديم

 آن عربي بسيار بسيار نوع از عربي اي قبيله نظام يک خاستگاهش که معاويه براي اي قبيله چارچوب در کار

 به شبخش و عربي قبايل ميان توازن ايجاد در اميه بني. بود نسابه دغفل هم وي مشاور لذا و بود اصل بود،

 از که وليپ با تا کوشيد مي و کرد مي تالش اشتند،ند هم چنداني درآمد که بدويان ميان تقسيم براي رؤساي

 داد امانس چنان را آنها و رسيد قبايل تمام به بايد که بود معاويه تجربه اين. بندد را آنها دهن رسيد مي بالد

 منازعه به که داستاني داريم، معاويه خود زبان از ديگر اي گونه به را تحليل اين. کنند غلبه ديگر اقوام بر که

 .شود مي مربوط قريش طوايف اخليد

: قال و لمعاوية العدوي حذيفة بن الجهم أبو اغلظ: گفت که است کرده نقل سعيد أبي بن سعيد از مدائني

 زوممخ بني الى أم فضل، ال و نصر عندهم فما زهرة بني الى: من إلى ويحک: فقال معاوية، يا منک اهلل أراحنا

 ما على إنّا و عليکم، الستأثروا نالوها لو اهلل فو هاشم بني الى أم کبرا، کلّموکم ام شيئا األمر من نالوا لو اهلل فو

 (85:ص. )المنابر على أشياخنا رأوا ما الرقاب غلب العرب تزال ال و بالنائل، نجود و السائل لنعطي فينا

 از انهم خطاب بن عمر که قريش از اي طايفه – عدي بني طايفه از يکي حذيفه بن ابوالجهم: گويد مدائني

: تگف معاويه. کند راحت معاويه دست از را آنها تا خواست خدا از گفته، سخن معاويه با تندي با – بود آن

 به نهاآ از کمکي و ياري هيچ ؟[قريش از ديگر اي طايفه] زهره بني به ببريد؟ پناه خواهيد مي کسي چه به

 اگر اشم؟ه بني به. گفت نخواهند سخن شما با کبر روي از کنند غلبه اگر مخزوم؟ بني به. رسيد نخواهد شما

 جودي و رسيم مي سائل به حداقل هستيم، هرچه ما. خواهند مي خود براي را چيز همه برسند قدرت به

 خلدوني تحليل اين(. 81 ص. )داشت خواهد را باال دست ببيند منبر روي را ما مشايخ که وقتي تا عرب. داريم

 بر و داشت اوضاع از معاويه که بود درکي موقعيت، اين حفظ براي امويان و قريش نقش و اي قبيله نظام از

 .کرد مي عمل آن اساس



1983 

 

 جايي ات او حلم که گفتيم اما. کرديم اشارتي هم قبال و آمده نقلهايي زيرک، يا بوده حليم او که باره اين در

 او تنداش حلم دهد مي نشان که مواردي از يکي. نه امويان بدخواه يا نباشد آنان سياسي رقيب کسي که بود

 فائد بن اهلل دعب عن المدائني حدثني. است شده نقل مدائني از جا همين که است روايتي است، تبليغات بيشتر

 لک أحبّ ما: إليه فکتب تنقّصه، و عليّ شتم أظهر: شعبة بن المغيرة الى معاوية کتب: قاال حفص بن سحيم و

 ال و حلمک نم حاجز ذلک بين و بينک ليس ضربت، غضبت کلّما و تنقّصت، عتبت کلّما أن المؤمنين أمير يا

 علي که يسدنو مي است کوفه در که مغيره به شده، پيروز علي بر که حاال و نيست صبور که او. بعفوک تجاوز

 اقدف که اش دهفاي بي خشم خاطر به را او که است مغيره اين مقابل در و کند تنقيص را او و دهد دشنام را

 (.10 ص. )کند مي سرزنش است گذشت و عفو و حلم

 دشمنانش کردن نابود براي وي روش که آن جز کند، مي تأکيد را معاويه حلم کمي اين هم ديگري نقل

 کرده، يکشت سوار را باهله از شماري داشتم اراده: گفت باهلي ابوهوذه به معاويه: گويد مدائني. است متفاوت

 بلکه) شديم نمي راضي اميه بني از مقدار همان کشتن به ما صورت، اين در طبعا: گفت او. کنم قغر دريا در

 با گاه کالغ: گفت باهلي. باشد ساکت گفت او به کالغ يا خطاب با معاويه(. کرديم مي نابود را بيشتري تعداد

 را او: گفت پدرش به ديزي. کند مي خارج حدقه از را چشمانش و آورده در را خود شکار مغز خود نوک

 معاويه قتو اين در. شد کشته آن در که فرستاد جنگي به را او معاويه بعدها. باشد صبور: گفت معاويه. بکش

 بنيّ يا: يزيدل معاوية فقال فقتل، سريّة في بعد وجّهه معاوية إنّ ثم مه،: قال) بود تر پنهاني اين: گفت يزيد به

 است؟ حلم اين آيا(. أخفي هذا

 لاقوا اين از برخي البالي در گفتند، مي سخن آنان مذاق به که کساني و امويان هاي ديدگاه از بودن اهآگ

 چنين ريشق: گفت او به کسي. کيست عرب ترين فصيح که پرسد مي اطرافيانش از معاويه. آيد مي بدست

 زبان امويان(. 10 ص. )را اسد و بکر قبيله کالمي عيوب ديگر نه و دارند را ها عراقي لکنت نه آنان ٰ اند

 و کرد هم عثمان که کاري. بود قرآن لحن حفظ بهانه به امر اين. کردند حاکم خويش دوره تمام در را قريش

 بانز اساس و محور عنوان به قريش لهجه با عربي زبان بد، يا خوب. بماند ديگر هاي لحن با قرآن نداد اجازه

 اموي، تدول تسلط از بخشي. کند مي تغيير عباسي دوره در دهابع که است وضعيتي اين. ماند باقي عربي

 .کردند مي تالش آن حفظ در امويان که بود آنان لهجه و لحن و زبان حفظ

 از آيا دند؟دا مي فتوا خلفا آيا که اين است مفصل مسأله اين داستان بود؟ چگونه خلفا دوره در مذهب تفسير

 توليد ونهچگ مذهبي اختالفاتبود؟ چگونه آنان شيوه و کار اين رايب آنان مباني گرفتند؟ مي مشورت صحابه

 ختهسا را بعد هاي دوره فقهي و مذهبي تفکر هاي پايه که است مهمي هاي بحث ها اين کالم؟ يا فقه در شد؟



1984 

 

 امر اين داشت؟ نظارت مذهبي امور روي اموي دولت آيا. است اموي دولت آغاز باره در بحث اينجا. است

 گردآوري به را مدينه فقهاي از يکي رسما عبدالعزيز بن عمر است، روشن حدودي تا اموي اخير هاي رهدو در

 ابشه و شعبي مانند فقيهاني همچنين. بود نشده انجام منظم موقع آن تا که کاري گماشت، نبوي حديث

 سياست نوع چه ناسب،ت به معاويه، زمان در و آن از پيش اما. بودند اموي دولت مفتي رسمي طور به زهري

 هد،د نشان که است فراوان مثالها باره اين در شد؟ مي گرفته پيش آنها بر نظارت و مذهبي امور براي هايي

 اين در معاويه. کند معين مردم براي اي ويژه مذهبي مراجع تا کوشيد مي و بود حساس اموي دولت اساسا

 داشت او براي زيادي منافع کار اين. پرسيد مي او از را خود فقهي پرسشهاي و داشت عائشه با مکاتباتي باره

 يادز احترام مورد و اول خليفه دختر خدا، رسول همسر عايشه. بود او موقعيت کردن استوار آنها از يکي که

 او هب سخت تا بود الزم جمل، دليل به اما عايشه، و عثمان ميان هاي دشمني رغم به معاويه. بود دوم خليفه

 موضع هانقل از برخي اساس بر عايشه حال اين با. يافتند مي سوق او به مردم ترتيب بدين. ذاردبگ احترام

 زا که کسي است، زبير بن عروة بن هشام ذيل خبر راوي. کرد مي هم نصيحت را وي و داشت هم انتقادي

 کفاک تهاتّقي إذ فإنّک اهلل اتّق: معاوية الى عائشة کتبت: گويد مي او. است عايشه از خبري منابع ترين مهم

 نشان و دارد قرابتي اين با که ديگر روايت و(. 11 ص. )شيئا اهلل من عنک يغنوا لم الناس اتّقيت إذا و الناس،

 او تخواس عايشه از معاويه که کرده نقل عيينه بن سفيان از مدائني. است بوده کننده شروع معاويه که آن از

 کسب الهي سخط به را مردم رضايت کسي که است شنيده رسول از: وشتن او به. کوتاه اما کند، نصيحت را

 رضايت که کسي اما. کرد خواهند مذمت را او مادحانش که آنجا تا گذارد مي وا مردم همان به را او خدا کند،

 (11 ص) است کافي مردم دست از را او خدا کرد، کسب مردم خشم با حتي را خدا

 دان کرده نقل کوفي مورخان را روايت يک. کرد مي استفاده معاويه پول از رچهگ ماند، منتقد همواره مدينه،

 زدن وقاص ابي بن سعد. است جدش از پدرش از کلبي هشام به عباس. است انتقادي موضعشان معموال که

 مي و خندد مي معاويه. کند مي خطاب پادشاه را او «الملک ايها عليک السالم» خطاب با و رود مي معاويه

 ندانخ درختي سر بي تنه که اي ديده آيا: گفت سعد کردي؟ مي خطاب المؤمنين امير اگر شد مي چه: ويدگ

 انتقادي نگاه اين(. 11 ص. )داشتم مي داري تو که حکومتي مانند به حکومتي ندارم دوست خدا به باشد؟

 ميراثش هک نگاهي همان است، شده شناخته نگاهي الصحابه، ابناء هم بعد و معاويه به نسبت قديم صحابه براي

 .کرد مقاومت سالي چند و ايستاد امويان عليه شعار همان با و رسيد زبيري دولت به

 شده ياد هم لقمان مجله از گاه و داشت خاصي جايگاه حکمت جاهلي، عرب ميراث در که کرديم اشاره قبال

 اتکلم قبيل اين از آن در که داشت يمجالس هم معاويه. بود پيرمردانه و حکيمانه کلمات حکمت اين. است

 منتقل ثحدي مثل و رسيده بعدي نسلهاي به ميراث اين چگونه و شده حفظ اينها چگونه که اين. شد مي گفته



1985 

 

 قاخال حتي و اخالقي هاي ديدگاه نيز و عربي ادب عربي، اخالق اينها، البالي در. است ديگري بحث شده،

 تهگف چيزي خودش يا که مجالسي شود، گردآوري معاويه از اخبار اين تمامي اگر. شود مي ديده هم حکومتي

 يحت کلمات قبيل اين. آورد بدست را او هاي نگاه از بخشي تواند مي که شد خواهد اي مجموعه ديگران، يا

 و بگويند حکيمانه کلمات اينها که بود هم کالس نوعي اين واقع در. شود مي گفته گاه هم حجاج و زياد از

 و له، رالخيا کان سرّه کتم من: گفت مي معاويه: گويد مدائني: مورد اين مانند.. کند نقل سينه به سينه عرب

 (18 ص. )عليه الخيار کان أفشاه من

 عراق متمي بني رئيس قيس بن احنف به معاويه: شدند مي داده مشارکت گفتگوها اين در هم قبايل رؤساي

 ـ 18 ص. )ذاک هو: معاوية فقال الوالدين، برّ و العفاف و الدين في لفقها: قال ؟ المروّة ما بحر أبا يا: گفت

 !کردند تاييد هم معاويه. است مادر و پدر به نيکي و عفاف، دين، در فقه مروت،(.  11

 بلغني: قال الوليد عن عمّار بن هشام حدثني: است اين هست هم جالب ديگري جهت از که ديگر نمونه يک

. ضاعم حقّ جانبه الى إلّا تبذير األرض في ما و العيال، يبقى و المال يذهب المال، أرضة لعيالا: قال معاوية أنّ

 ضايع کسي حق آن کنار هست، تبذير زمين در کجا هر! ماند مي عيال و رود مي مال. است مال موريانه عيال،

: دفرمو که البالغه نهج در( ع) ليع امام از فرمايشي اندازد؟ مي جمله کدامين ياد به را ما جمله اين! است شده

 واقعي ايدنب است، تبذير اهل که معاويه از سخني چنين گفتن. مضيع حق جانبها الي اال موفورة ثروه رأيت ما

 .دارد احتمال کسي هر از چيزي هر هرچند. باشد

 جودو يزيد هب معاويه از هم نصيحتي است، ادبي ميراث همان از بخشي نصايح نوع که نصايح، اين ميان در

 از تا آنها دوستي کسب و قبايل رؤساي يا االحساب ذوي با آمدن راه است، داري حکومت براي اين. دارد

 ار پول که همه يعني شرافت. کرد بخشش و بذل و گذاشت باز بايد هم را دست. ماند محفوظ آنها دشمني

 ويذ عند المعروف اتخذ بنيّ يا: ليزيد معاوية قال. بماند آرام چيز همه تا کنيم پخش قبايل روساي ميان

 فسدةم فإنّه المنع و إيّاک و عاديتهم، عنک به تکفّ و أعينهم في به تعظم و مودّتهم به لتستميل األحساب

 را شان دوستي و کند مراقبت را ذواالحساب گويد مي يزيد به معاويه(. 18 ص. )بالشريف إزراء و للمروّة

 منيدش بتواند تا دارد نگاه آنها چشم در را خود عظمت بايد يزيد. هستند قبايل رؤساي همان اينها. دارد نگه

 در شرف داري نگاه و است مروت اين اسم. باشد داشته بايد هم بخشش و بذل. کند دور خود از را آنان

 .است همين

 نزد هم( ع) علي امام ناطرافيا از برخي که بود کرده فراهم را شرايطي پول ابزار با و دوره اين تمام در معاويه

 از کيي. آيند مي حال هر به اما زنند مي هم را حرفشان گاه. تسليم ها خيلي و هستند نيازمند آدمها. بيايند او



1986 

 

 در. شد خارج او از صدايي ناگهان و کرد صحبت و آمد معاويه نزد يکبار: گويد مدائني. است ابواالسود آنها

. گفت معاويه اما نگويد، عاص بن عمرو اش دايمي همنشين به را لبمط اين تا خواست معاويه از وقت اين

 تواند يم چگونه باشد ضرطه يک دار امانت نتواند خليفه اگر: گفت معاويه به شد، خبردار ابواالسود وقتي

 (18 ص. )األمّة أمر على يؤتمن ألّا لجدير ضرطة على يؤتمن لم من إنّ باشد؟ امت امر بر امين

 کسي هر از را چيزي هر او. کرد استوار را آن معاويه که بود اصلي خالفت، امر در موروثي اصول استقرار

 را وا که کسي از حتي کس، هيچ از را يزيد خالفت امر در فضولي و شوخي حتي اما کند، تحمل بود ممکن

 دبو همراهش که شاعري. رفت معاويه نزد گروهي همراه زياد وقتي. پذيرفت نمي بود کرده برادرش زور به

 حکومت: گفت و شد خشمگين و  رسيد معاويه به خبر اين. زياد بعده األمير إنّ: ... گفت بيتي دومي مصرع در

 زياد. رسد نمي[ گذاشت( ع) علي روي عمر که بود اي طعنه که طبع شوخ مرد] دعابه اهل و منافق به

 ناي در. است کرده تنبيه را وي و دهنبو او طرف از شعر سرايش يعني کار اين که گفت و کرد عذرخواهي

 (11 ص) شد راضي معاويه وقت

 دوست را عمر که مردمي ميان در او براي اين. است دوم خليفه پيرو که داد مي نشان چنان را خودش معاويه

 ميان در مطلب اين از بعدها. است شده منصوب شام به او طرف از بار نخستين که بود امتياز يک داشتند، مي

 ارهب اين در نقل يک. دهد نشان دوم خليفه طبيعي ادامه را خود تا کرد مي تالش او. شد مي ياد او ئلفضا

 ار مالش از نيمي تا کرد وصيت معاويه که است کرده نقل پدرش از حکم بن محمد از مدائني. است جالب

 ردک تقسيم را اموالش و کرد عمر که بود کاري اين و باشد، پاک مالش خواست مي او. بدهند المال بيت به

 ص. )(عمّاله قاسم عمر ألنّ الباقي له يطيب أن أراد کأنّه المال، بيت الى يردّ أن ماله بنصف أوصى معاوية أنّ)

 کار اال و دبگير کمک باتجربه افراد از بايد آدم: گفت شد رد ساعده بني سقيفه کنار از معاويه هم يکبار(. 11

 قيفةس فأتى بالمدينة مرّ معاوية حجّ لما: داشت دشواري شرايط خيلي بود اينجا ناال ابوبکر اگر. کند رها را

 (19 ص. )الخطر أعظم لعلى هاهنا بکر أبو کان إن دع أو بعود مارس: فقال ساعدة بني

 خلدوني اصول و بود آنها غلبه رمز اين. داد پيوند بهم را آنان و کرد ايجاد امويان ميان انسجام نوعي معاويه

 پسر عباس: است جالب که داده گزارش باره اين در را خبري عراقي راوي يک. داشت را اقتضا همين هم

: گفت مي بهعق بن وليد: گفتند عباس بن عبداهلل به که است کرده نقل حکم بن عوانه از پدرش از کلبي هشام

 بايد کسي چه نگويد را اين وليد اگر: گفت عباس ابن. نديدم خالفت به معاويه از سزاوارتر را کس هيچ من

 إذا: قالف معاوية، من فيه هو بما أحقّ أحدا رأيت ما: يقول عقبة بن الوليد إنّ العبّاس بن اهلل لعبد قيل! بگويد

 (19 ص. )يقوله فمن هذا الوليد يقل لم



1987 

 

 نقل شپدر از عمار بن هشام. است شده اشاره آن به گهگاه اخبار ميان در گفت؟ مي چه منبر روي معاويه

 کردند، مي ستايش را او که آنان هم کند، ترک را الهي تقواي کسي هر: گفت منبر روي معاويه :گفت که کرده

 (11 ص. )پردازند مي ش مذمت به

 اهل هب نسبت را محبتشان که چنان داشتند، را خود زبان آنها. کردم معاويه نزد شيعيان آمد و رفت به اشاره

 ينا. بود مهم برايش آمد و رفت همين و گرفت نمي جدي را مطالب نوع اين ويهمعا. کردند نمي پنهان بيت

 معاويه هک کرده نقل سحيم از مدائني :است جالب است، مدينه در مجلسي به مربوط احتمال به که بالذري خبر

 صعصعه. دارد برتري ديگران بر خاله و خال و عمه و عم و جده و جد و مادر و پدر نظر از که کيست: گفت

 جدّته و ،اهلل رسول جدّه: است نشسته اينجا که علي بن حسن همين: گفتند عجالن بن عبداهلل يا صوحان بن

 يأب بن جعفر عمّه و اهلل، رسول بنت فاطمة أمّه و طالب، أبي بن عليّ أبوه و الطاهرة، خويلد بنت خديجة

 (13 ص. )اهلل رسول بنت زينب خالته و اهلل، ولرس ابن القاسم خاله و طالب، أبي بنت هانئ أمّ عمّته و طالب،

 است جالب مدائني حکايت اين اند، شهره شام در حمق به که حمص اهل بلکه شاميان حماقت باره در اما و

 اسالم و بودند دور مدينه از بسيار که مردمي اند، داده مناطق اين مردم به امويان که تربيتي نوعي آن از بيش و

 تحقير براي او. آمد معاويه نزد حمص مردمان از شماري با عاص، بن عمرو. شناختند مي يانامو دريچه از را

 رسول يا کعلي السالم: گفتند شدند وارد وقتي آنان اما نکنند، سالم او بر خليفه اسم به گفت آنان به معاويه

 مگفت من: گفت مردم آن به عاص بن عمرو آن، از بعد. گرفت اش خنده معاويه. گفتند مکرر را اين و اهلل،

 .اهلل لعنة عليکم: باد شما بر خدا لعنت کرديد؟ سالم نبوت به نکنيد سالم هم خالفت به شما

 .کردم ارائه کالس در 1158 18/  11 امروز که است اموي تاريخ درس از ديگري بخش هم متن اين 

 

 [شاءاهلل ان... دارد ادامه داستان]
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  علي خيرات ميرزا بن علي بنده الحج منازل رساله

 جعفريان رسول : تصحيح

 1158/  18/  80: سايت روي انتشار تاريخ

 

 در و شده نوشته فرهيخته ايراني يک تواناي دست به که 1815 سال از حج راه براي نامه منزل يک: خالصه

 .است کرده وصف ما براي را مدينه و مکه نيز و مسير در روستاهاي و شهرها حج، راه آن

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 هجري 1815 سال در است، آن منازل و حج هاي راه باره در ويژه طور به که الحج منازل عنوان با متن اين

 .است شده تهنوش قمري

 رانياي فردي دهد، مي نشان رساله اين محتواي که چنان و است علي خيرات ميرزا بن علي بنده آن، نويسنده

 راه معموال که حج به هند راه از هرچند رفته، هند از را سفر اين وي. است کرده مي زندگي هند در که است

 جح عازم جبل راه از عتبات زيارت از پس آمده عراق به هند از زياد احتمال به. است نکرده ياد است، دريايي

 مختلف شهرهاي از دار کاروان عنوان به بار سه و سي که عبدالوهاب حاجي نام به شخصي از او. است شده

 فتهر وي همراه هم ما نويسنده و کرده حج عزيمت هند از بار اين که است گفته و کرده ياد رفته حج به ايران

 .است

 .است نگاشته ايراني کامال بلکه هندي نه را فارسي و داند مي را فارسي و يعرب نويسنده

 از يبرخ نام هرچند است، اندک موارد قبيل اين از و است شگفتي اسباب نوشته اهد را احد بار يک که اين

 هندي ـ ايراني او فرهنگ حال هر به. نيست دقيق و کرده ضبط شنيده آنچه اساس بر البد را ها قريه و قبايل

 ست،ا هند مانند معظمه مکه گرمي »: است نوشته و کرده تشبيه بنارس به را مکه شهر عمارات جا يک و است

 :است نوشته هم بعد و.« دارد مکه شهر عمارت به تام شباهت بنارس، شهر عمارت شباهت بال و

 يديگر جاي. آنجا خواه و اينجا خواه اوست جستجوي مطلب/   آنجا گاه و اينجا گاه ديريم و کعبه سير به

 ردهک تشبيه اصفهان جنبان منار به را حله منار و دانسته اصفهان يزدخواست شبيه شام، در را هيت شهر هم

 .است



1989 

 

 او هک کسي و صفوي سادات از او سرور اما برود هند به عبدالوهاب حاجي همراه گيرد مي تصميم نويسنده

 منازل ات داده دستور وي به است، الشعراء تحفه کتاب صاحب و ناميده سلطان بن سلطان بن سلطان را وي

 دم اين ات آدم از بل کعبه، بناي ابتداي تا را حج منازل خصوصيات جميع» که چرا بنويسد، حج براي اي نامه

 و فضيلت حکماء و علما زمين روي سالطين از يک هيچ و نياورده، در تسطير و تحرير رشته به احدي که

 قاصدان تا ردازدپ آن منازل تفصيل به و سازد، مختصر کتابي را آن درآورده، نرسيده بکر فکر ينبا آئين حکمت

 اين و پذيرفته را خواسته اين وي.« باشد وفاي با مونس را مجاز و حقيقت طريق واقفان و نماي راه را حجاز

 نقل ار اشعاري او کتاب از بار چندين و است ميرزا ابوالفتح اين ارادتمند سخت وي. است نوشته را رساله

 .است کرده

 ناي در اما است، متمرکز مدينه سمت به شام راه نيز و جبل راه همان يا زبيده راه روي! عمدتا حاضر نوشته

 احينو و المقدس بيت به شام مانند فرعي هاي راه از برخي به و گفته سخن نيز شام تا مصر راه از ضمن،

 اهاروست از وي وصف. دارد اندک بسيار اشارت عمان درياي سمت به فارس خليج آبي هاي راه حتي و ديگر

 سسپ و نجف کربال، کاظمين، بغداد، مانند، بزرگ شهرهاي به طبعا. است خوب بسيار اما کوتاه شهرها و

 نبوده، سفرنامه نگارش هدفش مجموع در. است گفته سخن بيشتري تفصيل با مکه و مدينه و شام و حلب

 ردهک تحقيق ديگران از را مطالب از برخي که گويد مي خودش. است کرده نقل شنيده يا ديده که را آنچه اما

 .  است نوشته و

 از دوره اين از اندکي بسيار هاي گزارش ما که 1815 سال يعني است، توجه جالب رساله اين نگارش تاريخ

 ظهور و نجد و شمر جبل و حائل شهر باره در خصوص به و شناخته مي را زبيده راه وي. داريم حج راه

 مقر که درعيه به رود مي منزل ده بصره، البالد ام از و.» دارد سودمندي اما کوتاه اشارات نيز عبدالوهاب

 که ستا عبدالعزيز نکاح در عبدالوهاب بن محمد شيخ صبيه و است، محمد بن سعود بن العزيز عبد خالفت

 .«است وهابي فرقه عبدالعزيز مجتهد

 کرده ياد بوده بعدي دوره اصالحات يا و زبيده زمان از راه اين قديم هاي آبادي از که هم هايي نشان ارهب در

 .است مغتنم هم آنها که

 حتماالا که گفته مطالبي نيز حج باره در. است کوتاه همه اما داده بهتري اطالعات رسيده، که مکه و مدينه به

. ستا گرفته جا همان از را مطالب شايد و داده ارجاع عباسي جامع به هگرچ گيرد، قرار بيشتر مداقه مورد بايد

 را جدولي توان مي آن اساس بر که است کتاب اين نقاط بهترين از يکي شهرها جميعت از وي گزارش



1991 

 

 مي بدست موارد از برخي از اين و بوده نظامي افسر حتي يا و اداري فردي وي است ممکن. آورد بدست

 .آيد

 صدها که دبو سپاسگزار آن مسووالن از بايد بابت اين از و آمد بدست ميشگان دانشگاه سايت از هرسال نسخه

 .اند گذاشته پژوهشگران اختيار در آساني به را خود عربي و فارسي نسخه

 بالخير تمم و يسّر رب

 الرّحيم الرّحمن اهلل بسم

 شأن في أنزل الذي الوجود قافلة سائر من اجالحُج أکرم و للشّهود، وسيلة الحج منازل جعل الذي الحمدهلل

 اهلها نکا من فنعم مؤمنا، بالصدق کان من االّ الکبري السعادة بتلک قطّ يقرّ ولم آمنا، کان دخله ومن الکعبة

 هذا اجْعَلْ رَبِّ إِبْراهيمُ قالَ إِذْ» الفاخر الخليل ابراهيم دعاء بحکم االلهي والرزق البرکات، بثمرات وصلوا لما

 [181: بقره(. ]الْآخِرِ الْيَوْمِ وَ بِاللَّهِ مِنْهُمْ آمَنَ مَنْ الثَّمَراتِ مِنَ أَهْلَهُ ارْزُقْ وَ آمِناً بَلَداً

 و ابراهيم، مقام دخل و أذبح و حولها، فطافا واالولي، اآلخرة من وحصّل[ 13] بدخولها نفسا طاب مَن لها ويا

[ 189 ،بقره] «مُصَلًّى إِبْراهيمَ مَقامِ مِنْ اتَّخِذُوا وَ أَمْناً وَ لِلنَّاسِ مَثابَةً الْبَيْتَ لْنَاجَعَ إِذْ وَ»  وعلي جلّ قال کما صلّي

 وافوالط الوقوف من الحج مناسک عباده من وتقبّل والتيهان، الشوک بوادي في بعباده اسري ما فسبحانه

 کذل عن اآلمال و زوجة وال ولد من مانع لهم يکن ولم الشوق، راحلة علي اليها بالمسرعين فمرحباً والقربان،

 الصفا ان» الق من عزّ اهلل، آثار الي ناظرين والمروة، الصفا بين السعي بدولة والهرولة بالسّعي يفوزوا حتي الذوق

 انک ما کيف اليها وارتحلوا المنا و الخيف و الحرام المشعر الي سيروا المنا، أهل فيا «اهلل شعائر من والمروة

 أْتُوکَيَ بِالْحَجِّ النَّاسِ فِي أَذِّنْ وَ»  تعالي المره امتثاالً العتيق باسم متسمة انفسکم[ 11] ليصير راحالً و حالًرا

 [83 حج،.  ]«عَميق فَجٍّ کُلِّ مِنْ يَأْتينَ ضامِرٍ کُلِّ عَلى وَ رِجاالً

 حتي ليها بعباده واشتاق المکان، ذاک بَني من أوالد زبدة کان الّذي العرفان بمقامات البينة نبيّه علي والصّلوة

 حقه في تعالي اهلل قال کما والحرام، السحت أکلة هم التي اليهود عن دينه ليمتاز السّماء، في وجهه متقلبا صار

 لْمَسْجِدِا شَطْرَ وَجْهَکَ فَوَلِّ تَرْضاها قِبْلَةً فَلَنُوَلِّيَنَّکَ السَّماءِ فِي وَجْهِکَ تَقَلُّبَ نَرى قَدْ: والسالم الصلوة عليه ـ

 کلمه يک.... ] المني الخيف ذي الحجازي المکي النبيّ أدني، او قوسين قاب صاحب[ 111 بقره،]  الْحَرام

 ممن أصحابه و ذريّته و[ 15] عترته وآله، عليه اهلل صلّي ـ المصطفي محمد، الوري سيّد العلي درجات[ ناخوانا

 ،المفخّم والهُزَبر المکرّم الوصيّ االعظم، مقامات صاحب والحرم، الحلّ في تولّد من علي خصوصاً اصطفي،

 االحمدي، لواء ذي العرفات، و المنا و الخيف في البراءة اوايل آيات قاري آدم، أوالد اکمل المجسّم، الروح



1991 

 

 أئمة اقيب وعلي  ـ اءالثن و والسّالم التحيه عليه ـ الوفي عليّ الصفي الوليّ المحمّدي، عترت من السادات سيّد

 .الهدي

 و بنمود، معرفت منازل مستقيم صراط خود سالکان به که است سزاوار را ذوالمجد خالق مر حد بي حمد

 وکسل که هادي. فرمود هدايت خود مقدس ذات وصول تا منزل به منزل توفيق رفاقت بخير را خود عاشقان

 آيت در قدسي آيت تفهيم به شان ذاتي استطاعت به و[ 80] نداشته راحله زاد بر موقوف را حجاز مشتاقان

 خود اولياي به که قادري. برافراشته امتياز علَم[ 53 عمران، آل] «سبيال اليه استطاع من البيت حج النّاس وعلي»

 ريفهش امکنه قباب در را خويش دوستان قباي تخت اولياي حکم به که کريمي و. بخشيد منازل طي قدرت

 .گردانيد محظوظ و محفوظ و محفوف

 ادانقي عنان تاخت، معرفتش بسوي همّت اسب هرکه و يافت، راه منزل و مقام جميع به شناخت، را او که هر

 هادي جمال رواحل شقشقه و اوست، کمال راه سالکان سائق حُدي آواز. برتافت لوّامه نفس غول اغواي از

 همه وجود بل چه کعبه هستي که وجود مباني باني بر[ نامعدود: شايد] نامحدود درود و او، جمال بديدار

 رس آن شريعت نور تبعيت به شهود اهل مقامات و است، کاينات مفخر آن جود طفيل به[  81] است موجود

 .نماز و روزه مثل امور جميع در الطاعه مفترض حجاز و بطحا صاحب. وجود اهل حلقه

 الولينا فخر بود آمد فخر/   المرسلين ختم الکونين سيّد

 او محتاج اوليا و انبياء/   او معراج فلک نه آمد آنکه

 زمين روي همه شد او مسجد/  للعالمين رحمةٌ وجودش شد

 .وسلّم وآله عليه اهلل صلي

 سداد و اصالح به بالد سيّاح که نشان بهجت اوان درين که نماناد محتجب و مخفي الباب ارباب بر بعد امّا

 کني بغداد دارحمله کامياب ناجي حاجي اعني باشد، بطحا و حجاز و مکه القري ما از عبارت که البالد خير

 دل هب بار سه و سي و بود، گذشته شريفش زندگاني مراحل از مرحله شصت که عبدالوهاب حاجي[88] بنياد

 به راست راه زا باعشاق نواي و حسيني ي زمزمه به بينوا آن پيوسته و گشته، سرفراز اهلل بيت زيارت به آگاه

 و نيشابور و نيريز و اصفهان و عراق مقام از بوده، مخالف آهنگ طريق از منحرف، حقيقي معشوق تمنّاي

 و آذربايجان و عجم نوروز و حاجياني گوشه از دلفريب، آوازه شش و شعبه هر از بزرگ، و کوچک از بيات،

 مراحل و منازل جميع و داشته، حجاز و عرب نوروز آهنگ النهر ماوراء و قجر و ترک و عجم بيات زمزمه به

 بطالع نظر و رسيد[ 81] هندوستان کشور به زمان سوانح از چون نگاشت،مي دل سينه به رقم محبت قلم به را



1992 

 

 دارا،خاقان صولت قضا قدرت قدر حضرت اعلي بندگان مالزمت و کورنش ياب شريف ارجمند بخت و بلند

 مانآس برج اختر جهانداري، و خالفت دُرج دُر رحمان، حضرت يلظل ظل شان سليمان پاسبان سکندر دربان

 خواقين ملجاء الشأن، عظيم سالطين مرجع نامتناهي، کرامات مظهر الهي، اسرار واقف شهرياري، و سلطنت

 ويباز قوت دادگستري، ترازوي شاهين اعتساف، و جور بنياد هادم انصاف، و عدل لواي ناصب مکان، بلند

 گلبن وگلن حسيني، بوستان سبد سر گل مرتضوي، گلشن نونهال مصطفوي، گلزار سرو سهي پروري، دين

 و بدالع بلسان الممدوح آئين، فضيلت السالطين فخر اعني صفوي، اوالد يبرگزيده[ 81] موسوي، گلستان

 سلطان فتحبوالا الخاقان بن الخاقان بن والخاقان السلطان، بن السلطان بن السلطان والخالفة، معزالسلطنة الحر،

 بنده گاهاميد خاليق درگاه بنده اين به و گرديد، ـ سلطانه اهلل ادام ـ الحسيني الموسوي الصفوي ميرزاي محمد

 کعبه، ايبن ابتداي تا را حج منازل خصوصيات جميع که گشت بنياد هدايت ارشاد علي خيرات ميرزا بن علي

 و لماع زمين روي سالطين از يک هيچ و نياورده، در طيرتس و تحرير رشته به احدي که دم اين تا آدم از بل

 منازل فصيلت به و سازد، مختصر کتابي را آن درآورده، نرسيده بکر فکر باين آئين حکمت و فضيلت حکماء

 .باشد وفاي با مونس را مجاز و حقيقت طريق واقفان و[ 89] نماي راه را حجاز قاصدان تا پردازد آن

 ورهمنظ مطالب و آمده اهتزاز به مقصود شوق کبوتر بال ـ فدا روحي ـ اعلي ارفع اقدس اشرف االمر بحسب

 يحاج از بود چنانچه را حج منازل و برداشتم، سلک حقيقت کلک پس طراز را رنگين هايصفحه مسطوره

 شتمذاگ الحج منازل را صحيفه اين عظامي کرامي نامي نام و برنگاشتم، هو به هو نموده، تحقيق موصوف ناجي

 واضح الفض و عقال و حکما و علما بر يافتم آخرت جاده الفاظ از را متبرکه شريفه صحيفه اين اتمام تاريخ و

 .است اُخروي توّاب و دنيوي آگاهي شريفه صحيفه اين خواندن و نوشتن از که است اليح و

[ 81] اهلل بيت کمال با جمال ديدار به و کناد، کرامت رفيق توفيق را همه ـ شأنه جل ـ تعالي سبحانه حق

 .االمجاد وآله النبي بحرمت و گرداناد فايز و مستعد الحرام

 /يادگار ما از ميماند سخن اينجا قلم چون                     يادگار دريا ز گر متاعي گوهر جز نيست

 .نمايند اصالح رقم عطوفت قلم به يابند، خطائي و سهو اگر فضالست، از توقع

 .واالستعانه التوفيق اهلل من و. مقبول الناس امکر عند العذر

 نبدي اشرف نجف راه از الثنا و تحية الف الف ـ معظمه مکه الي بغداد دارالسالم از مسافت دريافت احوال

 :است موجب

 .کهنه بغداد و نو بغداد: است بغداد دو. بغداد



1993 

 

 بغدادين، شطّ در که دارد جسري بغداد هدجل و شده، واقع بغداد دجله و فرات شطّ ميان در کهنه بغداد اما

 بغداد. است واقع معلّي کربالي فرسنگي هفت در که[ 83] گويند مي مسيّب جسر که دارد جسري فرات، شطّ

 رهانهب اهلل انار ـ است صفوي ماضي طهماسب شاه از رفيعه قلعه آن احداث و است، شاهان کرمان سمت به نو

 الساّلم عليهما ـ کاظمين از و است، کرده احداث اي قلعه پاشا سليمان نه،که بغداد دور در اوقات درين و ـ

 رتحض و است، واقع شهر وسط در و صحن يک در. است گنبد دو کاظمين و است، فرسنگ يک بغداد، تا ـ

 متصل گنبد دو هر قاجار خان محمد آقا. مرقداند دو در ـ الساّلم عليهما ـ تقي محمد امام و کاظم موسي امام

 بن ماضي طهماسب شاه از ابتدا از طال گنبد بناي و. است واحد آهن ضريح و نمود، مطالّ گلدسته چهار با را

 در که را ـ والثنا التحية عليه ـ رضا امام حضرت گنبد که[  81] است ـ برهانهم اهلل انار ـ صفوي اسمعيل شاه

 همچنين و نمودند، طال است، مقدس دمشه به مشهور الحال و است واقع طوس شهر فرسنگي شش سناآباد

 طهماسب شاه و است، يادگار حضرت آن از نيز زواهر جواهر از مرصّع دروازه و طال سرطوق و طال ضريح

 سلطان نادر احداث از طال منار و نمودند، طال را مقدّس مشهد مبارک صحن ـ عليه اهلل رحمة ـ صفوي ثاني

 مزار جوار قرب در بزرگ مسجدي ـ تعالي اهلل رحمهما ـ گانکور تيمور امير بن شاهرخ سلطان و است،

 آيات زا کتبه شاهرخ بن ميرزا بايسنقر و نهاده بنا الجورد کاشي و سنگ از السياده دار به وصل رضا مشهد

 يا نيزه قدّ به آن، الف هر نوشته، کاشي در خطي خوش نهايت در مسجد آن طاق پيش در رقاع خط به قرآن

 .است جهان سيّاحان و خطاطان ديده يافزا حيرت که

 و. تاس نو بغداد فرسنگي يک در کوفي ابوحنيفه بقعه و است راه ماهه دو اشرف نجف تا مقدس مشهد از و

 چهار در ـ الرحمه عليه ـ فارسي سلمان مزار و. است نو بغداد اندرون در جيالني عبدالقادر شيخ مقبره

 نصير خواجه قبر و مشرق، سمت از است، کسري طاق به متصل و است، مداين در[  85] بغداد فرسنگي

 و است، ـ الساّلم عليهما ـ کاظمين در ـ والغفران الرحمه عليه ـ رضي سيد و ـ الرحمه عليه ـ قمي طوسي

 نو دادبغ در الدين شهاب شيخ و جنيد شيخ و قنبر مقابر و است، کهنه بغداد در کرخي معروف شيخ مقابر

 يرزايم محمد سلطان ابوالفتح الشعراي تحفة از ابيات اين که گفته قصيده بغداد صفو در انوري. است

 :شده نوشته سلطانه اهلل ادام الحسيني الموسوي الصفوي

 هنر و فضل جاي بغداد نواحي خوشا

 کشور چنان جهان در ندهد نشان کسي 

 رنگ مينا سپهر چون مثل به او سواد

 پرور جان نسيم چون صفت به او هواي



1994 

 

 بار لولو عقيق سنگش همه خاصيت به

 بر غاليه عبير خاکش همه منفعت به[  10]

 کوثر حالوت آبش در نهفته هوا   طوبي طراوت خاکش به سرشته صبا

 خلّخ سيمتن ترکان ز دجله کنار

 کشمر رخ ماه خوبان ز رحبه ميان 

 آب سر بر شکل خورشيد زورق هزار

 شرر سپهر بر پراکنده که صفت بدان 

 خورشيد رسد شرف برج به آنکه وقت به

 لشکر کشد صبا صحرا به که آن بگاه 

 لولو معدن ابر کند الکه دهان

 عنبر مسکن باد کند سبزه کنار

 غروب وقت به آسمان شود باغ شبيه

 سحر بگاه بوستان شود چرخ شکل به

 گل سپارد بآن اين همي شام بوقت

 اختر دهد اين به آن همي بام بگاه 

 باغ در خلّخي خوبان عارض رنگ به

 [31 قصيده: انوري ديوان] احمر گل شود درخشان سبزه ميان 

 خنياگر هايلحن همي کنند خجل  سار و عکّه خورش قُمري و بلبل نواي[ 11]

 يس و گذرد؛ مي پاشا احمد خان کنار به شط و است، فرسنگ دو پاشا احمد سراي کاروان تا کهنه بغداد از و

 .دارند مسکن پاشا احمد خان بيرون عرب وارخانه



1995 

 

 چهل و سي قرب زاد، خانه سراي کاروان پهلوي در و است، فرسنگ دو زاد خانه الي پاشا احمد خان از و

 .است صاف جاده زمين و دارند، مسکن عرب وار خانه

 در عرب وارخانه پنجاه قدر به است، صاف راه و است، فرسنگ دو بيرنُص سراي کاروان تا زاد خانه از و

 صاف جاده و فرسنگ دو مضراقچي علي محمد حاجي خان تا بيرنص از و دارند، مسکن سراي کاروان کنار

 و است، قريه که مسيّب تا مضراقچي خان از و دارند سکنا[  18] عرب وارخانه چهل خان کنار در و است،

 هم نخلستان و دارند، نمسک آنجا در عرب وارخانه پنجاه و چهارصد قرب آنجاست، در مسلم پسران مزار

 .است صاف جاده زمين و دارد، نيز جسر و گذرد مي مسيّب کنار فرات شطّ و دارد،

 آنجا از هک گويند سالم تپه را او که است تپه ميانه، در و است، فرسنگ هفت معلّي کربالي به مسيّب از و 

 .است نمودار معلّي کربالي

 .دارد کوچک نهرهاي راه در و شود،مي کربال تا زرع[ و] کشت سالم تپه از و

 ندب شهر اند،ناميدهمي ماريه زمين قديم در. نيست گزارش و نگارش به محتاج معلّي کربالي شهر صفت و

 حضرت و والسّالم[  11] الصّلوة عليه ـ علي بن حسين الشهداء سيّد حضرت منوّر مطهّر ي روضه و است،

 داءشه تن دو و هفتاد از عبارت که اصغر علي حضرت و م،قاس حضرت و اکبر، علي حضرت و علي، عباس

 .اندآسوده حضرت آن پاي پائين در باشند ـ اجمعين عليهم تعالي اهلل رضوان ـ

 يک در شهيد حرّ قبر و دارد، سيدالشهداء حضرت بارگاه به فاصله قدري علي، عباس حضرت بارگاه و

 الشهداء يدس گنبد و اند،ساکن معلي کربالي به وارخانه رهزا ده و است، شمال سمت به معلّي کربالي فرسنگي

 موجب بدين اشرف نجف الي معلّي کربالي از و نمود، طال گلدسته چهار با قاجار، خواجه خان محمد آقا را

 در عرب وارخانه چهل قرب و دارد، صاف راه و است، فرسنگ چهار اوّل شور تا معلّي کربالي از که است

 سراي از و است، فرسنگ سه طباطبائي مهدي سيد سراي کاروان تا اول شور از و[ 11] اندساکن خان کنار

 نند،ک مي زرع کشتُ آنجا در عرب وارخانه صد و است، اسرائيل بني پيغمبران از که ذوالکفل تا مهدي سيد

 جفن به تا برقن چاه از و دارد، صاف راه و است، فرسنگ دو قنبر چاه تا ذوالکفل از و است، فرسنگ يک

 .فرسنگ دو اشرف

 و اند،ساکن عجم و عرب وارخانه هزار پنج قرب و دارد، هم توپخانه و قلعه که است شهري اشرف نجف و

 .است ـ والسّالم الصلوة عليه ـ مرتضي علي حضرت مطهّر منوّر روضه نجف شهر در

 .اندساکن کوفه مسجد کنار در عرب وارخانه ده قرب و است، فرسنگ يک کوفه شهر به اشرف نجف از و



1996 

 

 عروه بن هاني و عقيل، بن مسلم مرقد کوفه، مسجد[ حياط] احاطه کنج در و[ 19] است، خراب کوفه شهر و

 شاه رود و است، آنجا از نجف درّ که است واقع قلعه کنار در اشرف نجف خشک درياي و است، مذحجي

 کوفه به خود دولت ايام در ـ برهانهم اهلل انار ـ صفوي مکين جنت سالطين ديگر و صفوي اسماعيل شاه که

 رود رکنا در و رسيده، نجف درياي به تا فرات از هنديه ايرانيه آصفيّه رود الحال اند،آورده ذُوالکفل و نجف و

 .نمايندمي زرع کشتُ و دارند، نشيمن اعراب

 عضد زا گنبد بناي اصل و نمود، طال طاق پيش و گلدسته دو با افشار، سلطان نادر را اشرف نجف گنبد و

 لهالدو عضد که است مسطور نثر و نظم هاي کتُب در و است، الجورد کاشي از صحن و است، ديلمي الدوله

 هر وي غالمان. بردند پناه تپّه بر بسياري آهوان که بودي اندازي شکار در نجف صحراي در بويهي، ديلمي

 با که کرد محک دانسته، طلسم را تپّه آن عضدالدوله. گشت مي بر  تير انداختند،مي شکار طرف به تير که يک

 قبر مدو اهلل، صفي آدم قبر اول: آمد نظر به قبر لوح سه نمودند، عمل او ي بفرموده چون. سازند برابر زمين

 اريدهتعزي و  نمود، احداث را مذکور گنبد پس. بود ـ السالم عليهم ـ اهلل ولي علي قبر سيم اهلل، نبي نوح

 .است يادگار اسالم پناه دين پادشاه آن از نيز محرم عشره

 پيش در فرموده، حضرت آن [11] بارگاه مدح در بديهه ي قصيده عرفي، به المتخلص شيرازي محمد سيّد و 

 ميرزاي دمحم سلطان ابوالفتح الشعراي تحفة از بيت پنج اين شعر، نه است سحر الحق است، ثبت آن طاق

 :دش نوشته صفوي

 مماس را تو حضيض سطح عرش اوج کي  هراس بي گويند که کيست بارگاه اين

 قياس نه داد نشان وهم نه رفعتش کز       است منظر چه اين بگو که مرا آسمان گفت

 اساس دون طبع ازين باهلل نعوذ گفتا  گزيد لب و است زجاج نيست عرش که گفتم

 ناشناس پايه اي زن حرف بصرفه گفتم  بارها که کرسي چه و عرش چه بکن شرمي

 ناس امام معاني جهان علي يعني  است آفرينش واسطه بارگاه اين

 قرب است، فرسنگ دو اسکندريه تا بيرنص از که[  13] است موجب بدين حلّه، به بغداد راه که نماناد مخفي

 .دارند سکونت خان کنار در عرب وارخانه سي

 به خان: حاشيه در. ]دارند سکنا عرب وارخانه بيست و است، فرسنگ دو سليمان حاجي خان تا اسکندريه از

 معني هب شود نوشته که واو با همچنين و نامند مي خان را سردار ايرانيان و گويند را سراي کاروان ترکي لغت



1997 

 

 کهم. است هند کروه نيم و دو از عبارت فرسنگ و سراست، کاروان معني به نيز شور و آيد خواندن و سفره

 حاجي خان از و است صاف راه[ گويند مي نيز دماشقه و دمشق را شام و نامند يثرب را مدينه و بطحا را

 مهاويل سراي کاروان دور در و اند،اعراب وارخانه هزار سه مهاويل قريه در و فرسنگ دو مهاويل تا سليمان

 .دگذر مي آب رود سراي، کاروان کنار در و دارند، سکنا عرب وارخانه صد

 .ستا بسيار راست و خم و پستي و بلندي راه ميان در است، فرسنگ چهار حلّه شهر به تا مهاويل سراي از و

 و است، شده ساخته[ 11] ـ برهانه اهلل انار ـ صفوي صفي شاه بفرمان که بزرگ بسيار است، شهري حلّه و

 .است شهر وسط در حلّي عالمه مزار

 فنج تا ذوالکفل از و است، صاف جاده زمين و ندارد، آباداني که است فرسنگ هفت ذوالکفل تا حلّه از و

 .ندارد راه در آبادي و است، فرسنگ هفت معلّي کربالي تا حلّه از و درآمده، قلم به اشرف

 نام به را منار آن چون که است مناري آنجا در شمس، مشهد به موسوم است مسجدي شهر بيرون حله در

 نيدهش و نيست شبهه سخن اين در. آيدمي جنبش به منار دهند، مي قسم ـ عليه اهلل صلوات ـ مرتضي علي

 لّهح منار خاصيّت بعينه که است مناري هم آن در و است ايقريه نيز اصفهان فرسنگي يک در که شودمي

 .گذشت که دارد

 دوجير، و کاظمين[ 15] فيمابين و دارد، نام دوجير اول منزل:  است منزل دو راي سرّمن به تا کاظمين از و

 و دارند، نشيمن اعراب وارخانه صد سه دوجير در و است، فرسنگ پنج. ندارد خلق که است سراي کاروان

 .است صاف راه و دارد، نيز انار باغات و نخلستان

 و ندارد، آبادي راي من سرّ تا گذشته جسر از و دارد، جسر که است بغداد شطّ دوجير فرسنگي يک در و

 سماجت در و اند،ساکن مجاور اعراب وارخانه پانصد است، شهربند راي من سر شهر و است، رسنگف هفت

 امام حضرت دوم النقي، علي امام حضرت اوّل: اندامام دو ضريح يک در و اند،آفاق مشهور و طاق، لجاجت و

 زير در و صحن، رد است مسجدي راي من سرّ در و است، سفيد گنبد و ـ السّالم عليهما ـ عسکري حسن

 خانه، ميان در و است، اي خانه دربچه اندرون و است، دربچه شبستان[ 10] کنج در و است، شبستان مسجد

 چاه، در( ع)محمد آل قايم مهدي محمد امام الزمان صاحب حضرت اماميه، ي فرقه عقيده به که است چاهي

 .آيد نظر در چهاردهم شب ماه چون کند، نظر که هر که است چاهي مسجد بيرون در و اند،شده غيب

 نجف که است موجب بدين معظمه، مکه به است او احداث راه آن که خاتون زبيده راه به اشرف نجف از و

 راه و کنند، مي زراعت وارخانه صد آنجا در الحال که است اي قريه و است، فرسنگ پنج رهبه تا اشرف
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 چون و د،بو ساخته هايي مناره فرسنک، دو هر در بغداد، به تا رهبه از خاتون زبيده که گويند. دارد فراز نشيب

 مي روشن فانوس رهبه منار در و شدند، مي معظمه مکه ي روانه رُهبه منزل از[ 11] شب، در حجاج، قافله

 دغداب در و کردند، مي روشن فانوسها گرديده، منار روشنايي بغداد تا ديگر هاي مناره مردمان متعينه و کردند،

 وممعل جزوي ها مناره اثر الحال. است گشته روانه حاج قافله شب، اين در که شدمي معلوم خاتون زبيده بر

 .شود مي

 حوضش و ندارد، آباداني و دارد،[ آجر از يعني]=  پخته حوض که است فرسنگ دوازده القرون ام تا رهبه از و

 .گردد مي مملو باران آب از

 .ندارد آبادي که است فرسنگ ازدهدو برکه تا القرون ام از و

 .است فرسنگ دوازده دارد، چقماق سنگ که چقماق سنگ برکه تا برکه از و

 از و است، خراب الحال بود، ساخته حمام[ 18] زبيده که فرسنگ دوازده حمام تا چقماق سنگ برکه از و

 .است فرسنگ دوازده برکه، تا حمام

 سه که رسنگف دوازده لينه تا برکه از است فرسنگ دوازده ديگر برکه ات باز فرسنک، دوازده ديگر برکه تا باز

 همگي تعمير و است، ساخته سليمان حضرت که است شمّر عرب گاه آب که دارد چاه شش و شصت و صد

 .است سنگ از هاچاه

 بسيار شولط ريگستان اين و آببي و است، ريگستان منزل سه و است، فرسنگ يک ريگستان اوّل تا لينه از و

 .است

 لجب کوه به تا راه فرسنگ دوازده چاه از و. است شمّر جبل گاه آب اوّل مذکور ريگستان منزل سه از بعد و

 و است، راه فرسنگ[ 11] شش که شود مي حايل به موسوم قلعه داخل شمر جبل کوه از که رسد مي شمر

 .دارند نشيمن آنجا در شمّر قبايل

 هزار پانزده شمر قلعه اهل و. است بسيار شهرها نجد ملک در که است نجد شهرهاي از يکي که شمر اين و

 دارند، ماديان و گوسفندان و شتر که اندآنجا گاهاي آب بيابان در وارخانه هزار چهل اعراب و واراند،خانه

 :فرمايد مي ـ الرحمه عليه ـ عاملي محمد بهاءالدين شيخ

 وجد به آري را ديوار و در تا                        نجد ياران از و نجد از بازگو

 .است مشهور نجدي اسپ و
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 .آنجااند در غفار اهل خانه هزار پنج که است فرسنگ چهار غُفار تا حايل قلعه از و

 غزاله را او که گاه آب به رسد مي است، فرسنگ شش و سي که ندارد آب بيابان منزل سه تا غفار از و

 [11] .است آب چاه و نامند،مي

 زا و گويند، مي ملح را او که رسد مي چاه به و ندارد آب باشد فرسنگ شش و سي که منزل سه غزاله از و 

 دوازده گاه آب از و رسد، مي گاه آب به و سلطاني، طريق داخل تا است فرسنگ چهار و بيست ملح چاه

 راماح مقام که نامندمي اولي که است العقيق وادي اوّلِ و است احرام مکان که شريف برکه تا است فرسنگ

 .است اماميه ناجيه فرقه

 اوسط و است جماعت و سنّت اهل احرام مقام که اوساط تا است فرسنگ دوازده که شريف برکه مقام از و

 اهگ احرام مقام که است فرسنگ شش که است سيل وادي که طايف راه راست بدست و است، العقيق وادي

 وفور در طايف شهر و است، طايف شهر[ 19] منزل يک آنجا از و است، ايفط خلق و جماعت و سنت اهل

 .است برين بهشت هوا و آب لطافت و الوان جات ميوه

 دوازده ليمو وادي تا اوساط وادي از و کراع، کوه باالي در بندند،مي احرام المنازل قرن در اماميه فرقه و

 بسيار آنجا در خربوزه و هندوانه و دارد، نخلستان و مرکبات باغات و جاري آب و نهر و است، فرسنگ

 .برند مي معظمه مکه به قريه ازين که شودمي

 ربعم منار دو علمين، از کنايه و است، فرسنگ شش علمين تا است کوهستان که برود راه از ليمو وادي از و

 .شودنمي آنجا در صيد که است حرم اول داخل علمين اول که اندساخته معظمه مکه طرف چهار از که

 بدين متبرکه، منوره مدينه راه اينجا از و است جنگل[  11] راه و است فرسنگ سه معظّمه مکه تا علمين از و

 کي خيبر اصل تا سبع حاره از و است فرسنگ شش و سي منزل سه سبع حاره تا غفار از که است موجب

 .دارد مستحکم قلعه و بسياراند، و اند،ساکن [عنيزه] انيزه اعراب آنجا در و است، فرسنگ دوازده منزل

 نگفرس شش و سي. است کوه و بيابان منزل سه خيبر از و معظمه، مدينه تا دارد کوه غدير در آبها حاره از و 

 .است منوره مدينه تا

 .است قلعه بيرون در مدينه شهر و هستند، وارخانه هزار پنج قريب مدينه، قلعه در و

 احداث حضرت آن خود که است اي حجره در العالمين رب رسول المرسلين ختم متبرّکه منوّره يروضه و 

 و است، خانه دور آهن ضريح و آنجاست، در ثاني و اوّل خليفه مقابر حجره[ 13] آن در و. بودند فرموده
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 در. است همدين بيرون در يهودان، قبرستان در ثالث خليفه قبر گويند و. راست دست به است متصل مسجد

. بود غمبرپي اصحاب از يکي نيز آن نام عثمان جناب قبر آن گويند نمايند،مي وا ثالث خليفه مقبره که جايي

 راقم امانج صدق کالم بمعني باشند، داشته صافي مميزه و وافي بهره تواريخ و احاديث کتب از که علمايي

 .راويال علي العهدة و است، بسيار شبهه مقام درين که رسند مي حروف

 يانب گوهر زبان از است، رومي افندي تخلص نابي از مطهر حجره آن طاق پيش در زر آب به ترکي قطعه و 

 [11: ]شد نوشته شنيده صفوي ميرزاي محمد سلطان ابوالفتح

 بُو دُر خدا محبوب کوي بدن اد ترک صاقن

 بُو دُر مصطف مقام دُر الهي نظرگاه

 زايل عدم ديجور اُلدي ندن پرتو بوخاکين

 بُو دُر توتيا چشمه دو موجودات آچدي عمادن

 مزهح روضه کوه زير در و است، واقع شهر فرسنگي يک در کوه که اُحد کوه طرف از دروازه بيرون در بقيع و

 .است شهيد

 العابدين، زين امام حضرت دوم حسن، امام حضرت اوّل: است امام چهار صندوق، يک در بقيع، بقعه يک در و

 آهن ضريح و. است ـ السالم عليهم ـ صادق جعفر امام حضرت چهارم و باقر، محمد امام ضرتح سيوم و

 رازه فاطمه حضرت منورّه روضه و است، بقعه همان در ديگر صندوق در پيغمبر عمّ عباس حضرت و. است

 الحزن بيت به متصل است، امام چهار قرب که دهند مي خبر بقعه قبله ديوار[ 15] کنار در ـ السالم عليها ـ

 .است

 يسلطان راه از منوره مدينه از و شوند،مي[ قبا] قوا مسجد و عوالي با وارخانه هزار پنجاه قرب مدينه شهر در و

 .است فرسنگ دو علي[ آبار] بيار تا

 تا علي[ آبار] بيار از. است اماميه ناجيه فرقه گاه احرام انجا در و دارد، وارخانه صد دو که شجره مسجد و

 .اندنشسته اعراب و است، فرسنگ دوازده اندآسوده آنجا در قدري[ بدر: شايد... ] شهداي که شرفا

 باج و اند،ساکن آنجا در حرب مشايخ و دارد، روان آب و باغات. است فرسنگ دوازده نجيف تا شرفا از و

 .نيستند[ 90] آنجا در خانه هزار دو از زياده اينکه با گيرند مي مصر و شام پاشاي حاج از
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 اول و است، کوهستان و دارد، نخلستان و روان آب که حمرا به تا خيف از و است، کوه طرف دو از راه در و

 آخر و است، آسوده آنجا در ـ الرحمه عليه ـ غفاري اباذر که دارد نام سفرا وسطش دارد، نام حمرا آباديش

 .است فرسنگ شش بطحا، به تا باشد حمرا که آباديش اوّل از. دارد نام بطحا آباديش

 .دارند زيديّه مذهب و دارند، نشيمن آنجا در حرب عرب و

 حاج و. نشينندمي حرب طبقه و دارد، روان آب و نخلستان و باغات. است فرسنگ چار بدر، به تا بطحا از و

 بدر از و. است حرب عرب مقام و است، کوهستان راه شوند، مي ملحق يکديگر به منزل درين شام و مصر

 [91. ]است صاف جاده و فرسنگ ده ندارد، آب و است، بيابان قع به تا

 و سنت اهل گاه احرام مکان و است، صاف راه و ندارد آب و است، فرسنگ دوازده رابق، به تا قع از و 

 .است فرسنگ سه فاصله به است، عمّان درياي راست، دست و است، جماعت

 گردنه ه،ماند باقي خليص به فرسنگ سه و است، صاف بيابان و است، گفرسن چهارده خليص تا رابق از و 

 .نامندمي خليص عقبه که است کوه

 ستاننخل نيز. است ايقريه و. است روان آب و دارد، بسيار ريگ و است فرسنگ يک فراز به تا نشيب از و

 .نشينندمي حرب وارخانه پانصد و دارد،

 بيلس از و است، مغيالن جنگل و دارد، سنگ کوهستان و است، سنگفر ده چي جوخه سبيل تا خليص از و

 از که است ايقريه و. دارد جنگل و کوه است، معظمه مکه حدود که[  98( ]ع)فاطمه بوادي تا چي جوخه

 .تاس فرسنگ شش رسد، مي مصرف به معظمه مکه به آنجا از خرما، و سبزيها و مرکبات و متعدد هايچشمه

 .است جنگل و کوه راه و است فرسنگ پنج معظمه مکه تا( ع)هفاطم وادي از و

 مي حرم دخول غسل و رسند، مي کعبه هاي خانه به تا گويان لبيک حجّاج معظمه، مکه تا گاه احرام از و

 .شوند مي مسجد داخل و کنند مي مسجدالحرام دخول غسل از بعد و. شوندمي مکه هاي خانه داخل و کنند،

 بر آب قدري رسيده، زمزم چاه به اوّل. است[ کعبه و الحرام مسجد]=  معظمه مکه رشه وسط در مسجد و

 سنگ و کنند، مي طواف شوط هفت کرده، تمتع عمره طواف نيّت رفته، حجراالسود برابر بعد ميريزند، سر

 رکن در و رسد، مي او به انسان دست و است، رنگ سياه و[ 91] نمودار دست کف دو قدر به حجراالسود

 .گشته تهي قدري خلق باستعمال نظر و. کعبه در به متصل است، نصب ديوار در شامي
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 تيهَش عمارت مانند ابراهيم، مقام شبيه و گذارند، مي ابراهيم مقام در نماز رکعت دو طواف، شوط هفت بعد و

 .اندهشستن آنجا در ابراهيم حضرت که است آهن ضريح دورش و دارد، هشتي صندوق که است مکاني و است،

 حطيم پهلوي دارد، ابراهيم مقام طرف به دروازه يک و مربع، و است، سياه سنگ از معظمه ي مکه خانه و 

 نقره و است، چوب از اشدروازه و. است مستجاب دعا آنجا در گويند مي که است المعمور بيت زير که

 طرف از مصر از و پوشانند،مي[ 91] هالحجّ ذي دهم يوم است، سياه که را معظمه مکه پيراهن و. اندگرفته

 .آيدمي روم پادشاه

 سال هر در و ذرع، دوازده بلنديش و شود،مي ذرع پانزده در ذرع پانزده طرف چهار هر در معظمه، مکه خانه 

 اسم و است، بغل يک بقدر دورش که دارد چوب از ستون سه اندرون در و شود،مي باز دروازه دفعه هفت

 .است ديّان و منّان و انحنّ ستون سه هر

 و ارد،د يکديگر به فاصله قدم پانصد که است کوه دو که مروه و صفا سعي بايد طواف شوط هفت از بعد و

 .است بازار ميان در مسجدالحرام پشت

 در هک اسماعيل حجر در رحمت ميزاب زير در دوباره تقصير از بعد کرده، تقصير مروه، و صفا سعي از بعد

 منا به[ 99] بعد و دانند، مي واجب و گويند، مي لبيک و کنند، مي احرام عقد تجديد است،[ طحيا] احاطه

 اماميّه مذهب در و دارد، معظمه مکه به فرسنگ يک مسافت منا که است الحجه ذي هشتم روز که روند مي

 به کرده، کوچ منا از همن صبح اماميه فرقه و روند، مي بعرفه سنّت اهل و دانند، مي واجب را منا بيوته ماندن

 .است منا به فرسنگ چهار که روند مي عرفه

 وچک غروب، بعد و مانند،مي عرفه در آفتاب غروب تا کرده توقف غسل ظهر وقت به اماميه فرقه نهم، روز و 

 وقفت رفتن وقت در و است، حج واجبات از که است عرفه و منا بين فيما که آيندمي الحرام مشعر به کرده

 هک قطع يک به نمايند،مي جمع مشعر کوه پاي در کرده، روشن شمع شب در سنگريزه، هفتاد و کنند، ينم

 طلوع تا کرده وقوف نيّت فجر طلوع از. فجر طلوع تا کرده[ 91] بيتوته خواب نيّت و باشد سياه و سرخ

 .شوندمي منا روانه آفتاب طلوع وقت. آفتاب

 يعني تقصير، بعد. زنند مي اخري عقبه به برداشته، سنگريزه هفت خريده، يقربان گوسفند رسيدند، که منا در و

 گذارند سر بر چينعرق اگر و نمايند،مي قرباني گوسفند است، تقصير از عبارت که است تراشيدن سر تقصير

 اين هک بدهد گندم مشت يک شود، کنده ريش از موي اکر و. است کبرا تقصير اين که دهند مي کوسفند يک

 .صغراست تقصير



2113 

 

 يک و است، خود ي حصّه يک کنند، حصّه سه را قرباني گوسفند همچنين و کنند، مي احرام در تقصير اين و

 .است صدقه حصّه يک و همسايه، ي حصّه

 آيند،مي و روند مي يعني سعي، کرده، شوط[ 93] هفت مکه طواف است، دهم روز که برگشته منا از بعد و

 و شوندمي برهنه يعني احرام معني. جنبانندمي را خود يعني هروله معني. کنند مي هروله مناره دو ميانه در و

 ست،ا ثبت کتب ديکر و عباسي جامع در حج اعمال مفصل و. آورندمي بعمل احرام واجبات و بندند،مي لنگ

 .جويند آنجا از

 صد ود که منارين بين هروله هک آيندمي و روند مي دفعه هفت يعني کنند، مي شوط هفت مروه و صفا سعي

 .است حج واجبات جمله از دارد، فاصله قدم

 و سنّت اهل فرقه و کنند، مي[ کعبه]=  معظمه مکه دور که است نسا طواف اماميّه، بر شوط هفت بعد و

 .کنند نمي نسا حج جماعت

 اوساط، تا گرفته اولي از. بزنند[ 91] بايد جمره يک و بيست يازدهم روز به و بروند، منا به بايد باز دهم روز و

 .باشد هفت يک هر که اُخري و

 عصر و کنند، مي دفن را هاسنگ سيزدهم روز حصّه و. بزنند بايد جمره مذکور شرح به نيز دوازدهم روز و

 .است تمام حج الحال که شوند مي مکه روانه دوازدهم

 امام حضرت بن زيد اوالد از مکه شريف و دارد، جمعيت وارخانه هزار هشت قرب معظمه، مکه شهر در و

 .کرد تواندمي فراهم لشکر جمعيت هزار بيست قدر به و است، حسن

 بندر از و اند،قريش و حديد و[ عتيبه]=  عطيبه از مکه اعراب و است، شده واقع کوه ميان در مکه شهر و

 از وزير يک و شريف، فطر از وزير يک و است، شريف تصرّف به و است، فرسنگ چهارده مکه تا جده

 گرمي و. است جدّه در که روم سلطان وزير با هم مدينه[ 95] وزارت و است، جده در روم سلطان جانب

 .دارد مکه شهر عمارت به تام شباهت بنارس، شهر عمارت شباهت بال و است، هند مانند معظمه مکه

 آنجا گاه و اينجا گاه ديريم و کعبه سير به

 آنجا خواه و اينجا خواه ستاو جستجوي مطلب چو

 مسجدالحرام، دورِ چهار و است، واقع مسجد ميان در مکه خانه و دارد، دروازه يک و چهل الحرام، مسجد و

 .است آشيان چندين به و هاست، خانه و بازار
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 حجاج که نپرداخته شهرها به منازل ديگر بشرح حروف راقم. است منزل چهل معظمه، مکه به مصر از و

 .نبود احتياج ازين زياده را ايران ممالک

 بغداد تا است شده واقع[ 10] بغداد مغربي در که ـ السالم عليهما ـ کاظمين از شام راه به بغداد از مسافت 

 ايزد] خاص ايزد قلعه مانند[ هيت] حيط و است، فرسنگ شش و سي[ هيت] حيط به تا و است، فرسنگ يک

 فتن که است[ هيت] حيط در چشمه و دارد، تام شباهت است، واقع اصفهان و شيراز فيمابين که[ خواست

 و صحراست، و است، اعلي بسيار زارچشمه آن نمک و آيد،مي بعمل چشمه يک آن از قير و گوگرد و سياه

 هزار [هيت] حيط قلعه جمعيت و. دارد نيز پستي و بلندي قدري و رسد، مي مصرف به فرات شطّ از شانآب

 شطّ از را آب که اندکرده تعبيه چوب از هاچرخ[ هيت] حيط در و دارد، نخلستان و شود،يم عرب وارخانه

 .شودمي زرع کشتُ ازو و اندازد،مي بباال فرات

 شرايع، مقابل در[ 11] که است واقع فرات کنار در که است فرسنگ شش و سي شرايع، به تا[ هيت] حيط از و

 شرايع و ندارد، آبادي و دارد، پستي و بلندي راه. است آب طرف آن که است ايقريه دو هر اين جبه، و آنه

 .است خراب نيز

 تا نمغ جبّه از و دارد، چاه چند غنم جبّه و است، بيابان که است فرسنگ شش و سي غنم، جبه تا شرايع از و

 و ارد،ند يعشرا در آبادي و است، ريگ و دارد، پستي و بلندي راه و است، فرسنگ شش و سي ثاني شرايع

 .گذرد مي آنجا از که است فرات از آبش

 ريهق از و دارد، وارخانه هزار که است اي قريه و است، فرسنگ چهار و بيست سخنه، به تا ثاني شرايع از و

 .ندارد نخلستان و اعراب از خلقش و است، شام جات

 به حلب از و حلب، به آنجا از سيهانگلي[ 18] رفيعه طبقه داک و است، راه روزه چهار حلب به سُخنه از و

 .رود مي شام طرف به شده، جدا راه آنجا از و رود، مي لندن شهر

 براي سليمان که ست قصري و است، سنگ از تدمر قلعه و است، فرسنگ چهار و بيست تدمر تا سُخنه از و

 صرق و است، قلعه ونبير سنگ از بازار چهار و دارند، نشيمن عرب وارخانه پانصد و است، ساخته بلقيس

 دارد، رانيحي آن ديدن در انساني عقل که دارد مذکور قصر به فرسنگ دو فاصله که است کوه باالي در بلقيس

 .است ديوان عمل گويند و
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 به را تفرا آب بريده، را بيابان و کوه زير و دارد، پستي و بلندي است اي کوه،جاده کنار تدمر تا سُخنه از و

 عمل[ 11] هم اينجا گويند و نامند؛ ابوالفوارس را او بريده، ايران کهريزهاي مثل را رود آن و د،انرسانيده تدمر

 .اندکرده کاري الحق. است ديوان

 سه ينقريت در و است، کوه دو بين در راه فرسنگ چهار و بيست است، شام اعمال از که قريتين به تدمر از و

 .دارد حوران عرب از وارخانه هزار

 حجاج و د،رون مي شام به و آيند،مي قطيفه به نيز حلب قافله و قطيفه؛ تا است فرسنگ دوازده قريتين از و

 .است منزل هشت قطيفه تا حلب از و رسند، مي حلب به آنجا از و روند مي الروم ارزن به آذربايجان

 .روند مي شام به رسيده، قطيفه به نيز اسالمبول از و

 و حمام هم و مسجد هم و بازار هم که دارد سراي کاروان و اندبهم نزديک دارند، باغات که قريه ده قرب و

 .شودمي جا شود، خان آن داخل که لشکر هزار ده و دارد، مدرسه هم

 مشا باغات اوّل اينجا از و است، فرسنگ دوازده قصير تا قطيفه از و. است واقع کوه کمر[ 11] در قطيفه و

 .متعدداند هايچشمه و دارد، روان آب و است،

 اغاتب آن در ممتاز الوان هايميوه باقي و انار و انگور و زيتون باغات که است فرسنگ ده شام تا قصير از و

 .است خيابان و بند سنگ زمين و شود،مي

 در و است، بسيار شام خلق کثرت و دارد، روان آب خانه، هر در و اند،شمرده دنيا بهشت را شام شهر و

 شانانزن پردهبي سال هر در و شوند، مي سفيد و سرخ شانزنان و نيست، نگارش به محتاج هوا و بآ لطافت

 الوان و سياه و سفيد و سرخ هاي سنگ از شانعمارت و. آيندمي راه سر بر حجاج ي قافله تماشاي براي

 آن و رداندز و سبز و سرخ که طول و پرعرض[ 19] بسيار سماق از ها سنگ که است مسجدي و. است

 معويه و ابوسفيان قبر و است، زکريا بن يحيي حضرت قبر اموي مسجد به دمشق در و دارد، نام مرجع مسجد

 عاليه عمارت و او هايحمام و سراها کاروان آن زينت و دکاکين شرح و. است شام قبرستان در لعين يزيد و

 «گفتن نتوا کي شام را صبح: »مصرع لمؤلفه. داد توان شرح کجا تا او

 يومس منزل و است، منزل سه حوران نکره تا شام از و جنوب، طرف به است شام منزلي ده در المقدس بيت و

 ندنمايمي مقام آنجا در حجاج قافله روز هفت و شود مي مکه روانه شام از شام پاشاي و گويند، مي ضيرب را

 بشود، نکره کوهستان در باران اگر و[ 11] ت،اس سنگستان کوهستانِ جاده و است، راه ميان در قريه صدها که

 .برد نتوانند جان سالمت به آن آب و گل در باشند، پياده و سوار لک اگر
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 کوچک اي قلعه منزل هر در مگر ندارد آبادي و است، فرسنگ پنج و چهل منزل، سه ذرقه به تا مضيرب و

 آن در وستهپيمي[. نامند را تفنکچي پياده نيکچري روميان باصطالح: حاشيه در] نيکچر پنج و بيست و دارد

 .نمايندمي محافظت را حاج آذوقه و اند،متعين هاقلعه

 و کنند، مي[ نامند مي برکه را حوض: حاشيه در] ها برکه داخل کشيده آب آنجا از که هاست چاه قلعه در و

 .است هستانکو و شود،مي جمع باران آب ها برکه بعضي و است، قلعه بيرون در ها برکه

 فرسنگ انزدهپ قيطراني به برقه از و. است کوه و بيابان راه فرسنگ پانزده است، منزل يک برقه به تا ذرقه از و

 .دارد سنگالخ[ 13] و است، کوه راه

 و بيست هک هاستقلعه[ کذا] منازلها اين در و. است سردسير بسيار و فرسنگ، پانزده اُنيزه به تا قيطراني از و

 .است کوهستان و مانند،مي آنجا در کچريني پنج

 ارد،د غيره و انار باغات و نزديک، همديگر به و اندمعان دو. است فرسنگ پانزده معان به[ عنيزه]=  انيزه از و

 و. است طور وادي باشد، المقدس بيت سمت به که معان راست دست به روزه دو راه و است، سردسير و

 سنگ، از دارد هم قلعه و شوند،مي اعراب هزار دو قريب معان، دو هر جمعيت و شريراند، بسيار معان خلق

 .است قلعه بيرون در قريه و

 دص دو و است، قلعه بيرون در قريه و دارد، قلعه و فرسنگ پنج و چهل است، منزل سه تبوک تا معان از و

 ثاني منزل در گذشتي، که زلمن يک معان از و مذکوراند، نيکچريهاي قلعه در. دارد عرب[ 11] وارخانه

 .است ريگستان جاده رسد، مي تبوک تا است گرمسير داخل و شود،مي حجاز خاک داخل و دارد، سرازيري

 کوه يانم در انجااند، در مزبور نيکچريهاي که دارد قلعه و است، فرسنگ پنج و بيست اخضر، به تبوک از و

 .است

 رد باران آب و اند،آن در هانيکچري که دارد قلعه و است، گفرسن پنج و بيست معظم، برکه به اخضر از و

 .دارد بسيار سنا هاکوه و بيابانها درين و. شود مي جمع برکه

 دهدواز معلي کربالي به تا دارند، اعراب که است قلعه جوف و است، بيابان که جوف راه از معظم برکه از و

 .ندنماي دريافت را راه گردش پس. رفت توان مي منزل
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 يپ را صالح ناقه که ست آن مقام اين و است، فرسنگ پنج و بيست صالح،[ 15] مداين تا معظم برکه از و

 لقخ جمعيت و اند،ساخته کوه پاره يک را ها خانه تراشيده، را کوه و اندنشسته ها نيکچري را قلعه اند،کرده

 .يکديکراند متصل همگي و است، مداين هفت از يکي اين و ندارد،

 واراند،خانه پانصد قريه، خلق و ندارد، قلعه و. است شرير خلقش و است، فرسنگ هشت عُال، به تا مداين از و

 .است کوهستان و

 .است بيابان طرف يک از و است، کوه راه و است، فرسنگ هشت بيارغنم، تا عُال از و

 به آذوقه حاج مراجعت براي جرده ايپاش که است منزلي اين. است فرسنگ پانزده هديه، تا بيارغنم راه از و

 به کوچ مدينه از شام پاشاي نرسد، جرده پاشاي[ 30] رسيد خبر تا رساند، مي هديه به روم پادشاه حکم

 .کند نمي شام سمت

. گذرانند مي اوقات آب ان از و آيد،مي بيرون آب کندند که گز يک را رود که است رود خشک از هديه آب و

 .اندساکن هانيکچري ،کوه باالي در قلعه

 سانيدنر براي شوند،مي پياده و سوار هزار سه که لشکر و توپخانه با شام پاشاي معظمه، مکه به تا شام از و

. ندنمايمي شليک ديگر توپ يک نيز شدن، روانه هنگام و زنند، مي توپ يک کوچ اوّل در و است، همراه حاج

 .باشدمي شام پاشاي همراه توپ ضرب هد و. زنند مي ديگر توپ منزل، وارد وقت و

 .شتراند سرنشين بعضي و سوار، محمل حجاج اکثر و

 مغيالن خار جنگل و است، کوه راهش و[ 31] فرسنگ، پنج و چهل است، منزل سه منوره، مدينه تا هديه از و

 هک عابد[ بـ] المتخلص تاجر، اصفهاني العابدين زين حاجي و است، سنگالخ راه و ندارد، آبادي و غيره و

 :است اين مطلعش که بودند فرموده راه در غزلي بود، زاهد عابد الحق

 را مغيالن ادببي اي نهي بسر پا که                  را جانان کوه راه نروي بسر چرا

 فانوس سارباني هر و روشن، بسيار مشعلهاي که است تماشايي عجب روند، مي راه به حجاج که شب در و

 نحصرم بلکه باشد، شده ديده کمتر تماشا، چنان و اند،کرده چراغان گويي که بيابان تمام که دارند تدس در ها

 .باشد آن بر

 رد توقف پاس دو از زياده شدن، روانه و بستن، بار هنگام تا منزل به ورود از معظمه، مکه به شام هاي منزل

 وارد حجاج گذشته، روز از پاس يک. گذرد مي رفتن راه به[ 38] پاس شش از زياده بلکه شود، نمي منزل
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 مقر که درعيه به رود مي منزل ده بصره، البالد ام از و گردند، مي روانه روز پاس آخر و شوند، مي منزل

 که ستا عبدالعزيز نکاح در عبدالوهاب بن محمد شيخ صبيه و است، محمد بن سعود بن العزيز عبد خالفت

 تهف درعيه تا[ لحسا] لهسا از و معظمه، مکه تا است منزل ده آنجا از و ست،ا وهابي فرقه عبدالعزيز مجتهد

 از و است، راه روزه دو باد امداد به کشتي، سواري به بحرين، دارالمومنين تا ابوشهر بندر از و است، منزل

[ الحس] لهسا به روزه دو خشکي راه از اجير از و است، راه روزه دو دريا، راه از اجير بندر به تا بحرين جزيره

 .رود مي

 منزل، ده بغداد به موصل از و است، راه روزه ده[ 31] فرات، شطّ و خشکي راه از اشرف، نجف به بصره از و

 .است منزل ده بغداد به شاهان کرمان از و

 مکه به عمّان، درياي راه به هندوستان بندرات و عرب، ملک بندرات و فارس بندرات از جهاز سواري به و

[ که] بسيار معمول غير بر هايراه عالوه. نداشت حاصلي آن نوشتن است، مراد باد دست به اختيار که ظمهمع

 .نپرداخت آنها شرح به جهت اين به حروف اين راقم

 تمت

 الحج، منازل کتاب شد تمام

 .يافت فراغ تحرير از هجري 1815 سنه االول جمادي هفدهم بتاريخ و
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 اندر شناخت يک اثر ناشناخته در تاريخ عمومي اسالم

 رسول جعفريان :نويسنده

 81/08/0158ت : تاريخ انتشار روي ساي

 

خطي در تاريخ عمومي اسالم که در کتابخانه سليمانيه استانبول  نوشته زير مروري است بر يک اثر :خالصه

 .نگهداري مي شود

 

برگ موجود است که  181در کتابخانه سليمانيه استانبول مشتمل بر  1190کتابي در تاريخ اسالم به شماره 

ست. از ه هبنده نام و نشان آن را در ميان کتابهاي در دسترس نيافتم. روي صفحه نخست چند يادداشت کوتا

دو تملک هم  .«تاريخ الخلفاء لالم ابن عبدربه»زير آن باز نوشته شده است: «. تاريخ خلفا :جمله قيد شده

کتاب فلک المعاني البن الهباربه ]يه[ نقل عنه المصنف »روي آن آمده و در باالي صفحه نوشته شده است: 

 .ور نيافتمکثيرا في هذا الکتاب. بنده که نام اين کتاب را در اين مر

از ترکيب نسخه آشکار است که صفحات آغازين آن افتادگي داشته و بنابراين سه صفحه و نيم از روي نسخه 

اي تاريخ الخلفاي ابن عبدربه باز نويسي و ضميه اين نسخه شده است. اين بخش تاريخ دوره پيامبر )ص( 

 .شود آغاز مي« ذکر اخبار ابي بکر»بوده و اصل نسخه کتاب از ابتداي 

به نظر مي رسد کسي که اين صفحات اول را بازنويسي کرده و در اينجا گذاشته، به هر دليل تصور کرده است 

که اين کتاب اخبار الخلفاء ابن عبدربه يعني بخشي از کتاب العقد الفريد است که در چاپ دارالکتب العلميه 
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مت تاريخ رسول اهلل )ص( را که اطالعاتي ص( مي شود. بر اين اساس آمده و قس 111مجلد پنجم آن کتاب )

 .کلي در باره والدت، وفات، اوالد و ازواج و عمات و غيره است از آن کتاب بر ابتداي اين نسخه افزوده است

محتمل است که منشأ اشتباه وي اين بوده که پيش از او کسي اين کتاب را همان اخبار الخلفاء ابن عبدربه 

 .دانسته است

است و بنابرين، اين کتاب که در تمامي اطالعاتي  181يز اشاره کنيم که ابن عبدربه متوفاي پيش از هر چ

بعدي با تاريخ الخلفاء کتاب العقد الفريد ناسازگار است، حتي بدون تطبيق روشن مي شود که ربطي به آن 

 .را دارد 110ندارد، چرا که نسخه مزبور رويدادهاي تا سال 

پيش از توضيح در باره اين نسخه اشاره کنيم و آن اين که، به رغم آن که ابن  و يک نکته عجيب ديگر هم

 81است، در کتاب العقد الفريد، تاريخ خلفاء تا دوره مطيع آمده است. مطيع عباسي در  181عبدربه متوفاي 

ه خلع شد و سال بعد هم درگذشت. اين ک 111سال خالفت در سال  81روي کار آمد و پس از  111شعبان 

چطور اطالعات مربوط به مطيع که دوره پس از حيات ابن عبدربه است در آن کتاب آمده، نکته اي است که 

بايد توجيهي براي آن يافت. يکي از اين توجيهات آن است که کسي اطالعات آن دوره را بر کتاب افزوده 

 .است، امري که مشابه هم دارد

 .اما به اين نسخه باز گرديم

تاريخ با دوره ابوبکر آغاز مي شود. برگ اول آسيب زده و ضمن آن که  1شاره شد از برگ همان طور که ا

 .بخشي هم در اثر صحافي محو شود، مرور بر آن دشوار است، هرچند محال نيست

پرسش اين است که اين چه کتابي است و نام آن و نويسنده اش چيست؟ بدون شک اين کار نياز به خواندن 

ق آن با متون ديگر دارد که حتي با اين حال هم شايد نتوان به سادگي به نويسنده پي برد. بنده تمام متن و تطبي

 .عجالتا در حد يک مرور آنچه را به نظرم آمده اشاره خواهم کرد

اين کتاب، يک دوره تاريخ عمومي اسالم در قالب سالشمار است، هرچند در برخي از سالها، به شرح و بسط 

 .پرداخته و ضمن عناوين چندي، اطالعاتي را بدست داده شده استبيشتر رويدادها 

مطلبي در باره سقيفه بني ساعده نقل کرده « التاريخ المظفري»)رو و پشت آن( دو بار از  1در همان برگ 

است که نسخه اي از آن که متعلق به کتابخانه شهرداري  (642 – 911است. اين اثر از ابن ابي الدم الحموي )

ريه است، در اختيار بشار عواد معروف بوده و در برخي از آثار تصحيحي خود از جمله به صورت اسکند
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آن را تاريخ الملة االسالميه  109/ 1به آن ارجاع داده است. کشف الظنون « تاريخ االسالم ذهبي»گسترده در 

 .در شش مجلد وصف کرده است

به قرن هفتم و بعد از آن است. نقلها از کتاب مظفري  تا اينجا مي توان حدس زد که کتاب تاريخ ما مربوط 

مطالبي در باره سقيفه نقل کرده است. از جمله « قال المظفري»نيز باز با تعبير  1ادامه يافته و از جمله در برگ 

اين نقل که وقتي پس از سقيفه و بيعت با ابوبکر بيعت شد، ابوسفيان همراه با صدقاتي که گرفته بود وارد 

ه شد. عمر به ابوبکر گفت: اين آدم شري است، صدقات را به خودش بده ]يا کار صدقات را به همو مدين

بسپار[. او چنين کرد و ابوسفيان هم راضي شد! ]فقال عمر البي بکر: هو فاعل شر، فدع له ما بيده من الصدقه 

 [...ففعل ابوبکر و رضي ابوسفيان

باره افرادي که از بيعت تخلف کردند و به علي مايل شدند نقل  در« صاحب تاريخ حماه»مطلبي از  1در برگ 

تاريخ حماه ابن واصل باشد که در برخي از منابع از جمله  کتاب تواند مي کتاب اين از مقصود کرده است. 

شهرت دارد و  الحموي واصل ابن به که واصل ابن اين. اند کرده نقل آن از   1/ 3  کنز الدرر و جامع الغرر

( است نويسنده کتاب مفروج الکروب 153م کاملش جمال الدّين أبو عبد اللّه محمّد بن سالم بن نصر اللّه )م نا

في اخبار بني ايوب است. اين که مظفري و ابن واصل هر دو حموي منسوب به شهر حما هستند، شايد اين 

در منطقه حماه باشد. در برگ گمان را تقويت کند که کتاب مربوط به قرن هفتم يا هشتم در حوزه شامات 

 .هم از جمال الدين ابن واصل مطلبي نقل کرده که ما مطمئن مي کند که مقصود همين شخص است 18

نويسنده، اخبار دوره ابوبکر از جمله رفتن سپاه اسامه و اختالف بر سر اعزام آن و نيز مدعيان نبوت و مسائل 

قال »ادامه مي يابد، بدون ذکر منبع است. يک بار  5تا برگ  مشهور به مرتدين را آورده است. اين اخبار که

)پشت(  1وي اخبار اين بخش را به تفصيل آورده است. در برگ «. قال الرواه»دارد و چند بار هم: « ابن دريد

تفصيل خبر مالک بن نويره و مسائل مربوط به خالد درج شده است. احتمال اين که نکات تازه اي در  5و 

 11اخبار مسيلمه را آورده و به نقل از ابن الجوزي در برگ  11نويسنده تا برگ  .اشد وجود دارداين بخش ب

 .است 11/ 1 المنتظم از که نقل کرده است 

در باره ارتداد عمرو بن معدي  «قال االصفهاني»در ادامه اخبار مرتدين بحرين و عمان، مطلبي را با تعبير 

آمده است. با اين حال  15/ 19صود اغاني باشد، و مطلب مزبور در مجلد کرب دارد که علي القاعده بايد مق

 .است« قالت الرواه»بيشتر مطالب با تعبير 

پس از آن اخبار فتوحات  .اخبار دوره عمر آغاز شده و نخستين بحث در باره جمع قرآن است 11از برگ 

)پ( اخبار دوره  80شده است. از برگ  آمده است. تقريبا همه اين مطالب با همان تعبير قالت الروات نقل
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عثمان آغاز شده است. نظم بحث به صورت سالشمار از اينجا دقيق تر شده و نويسنده ذيل هر سال به نقل 

خالصه اخبار معروف و مشهور در منابع مي پردازد. اخبار مخالفت ها و شورش عليه عثمان و قتل وي هم 

ابن سيرين يا زهري به عنوان راوي ديده مي شود  نام گاه اخبار اين در(. 81 – 81طبق روال آمده است )برگ 

 «حکي بعض علماء التاريخ عن الزهري»که البته اينها راوي خبر هستند نه منبع مولف. مثال با اين عبارت 

 .(81برگ )

 .پ مطلبي از االستيعاب ابن عبدالبر نقل کرده است 81در 

از  81لمومنين علي بن ابي طالب، تاريخ اين دوره آمده است. در برگ با عنوان ذکر خالفت امير ا 89از برگ 

آمده  85-81طبقات ابن سعد نقل شده، اما غالبا بدون ذکر منبع مطالب آمده است. اخبار شهادت امام در برگ 

 .و پس آن از اخالقيات و ويژگي هاي امام ياد شده است 10و در برگ 

وسط همسرش و به امر معاويه دانسته و پس از آن اخبار خالفت شهادت امام حسن )ع( را ت 11در برگ 

معاويه را بر حسب سنوات آورده است. طبق معمول از رويدادها و درگذشته هاي هر سال ياد شده است. در 

مطلبي را به نقل از ابن جوزي آورده است. شايد « قال القاضي جمال الدين بن واصل»با عبارت  18برگ 

پ  81المنتظم هم بواسطه وي باشد و البته مي تواند مستقيم از آن نقل شده باشد. در برگ نقلهاي ديگر از 

نقلهايي در باره حلم معاويه از همين جمال الدين دارد: حکي القاضي جمال الدين بن واصل في تاريخه.... 

رگ بخشهاست. ايضا در ب اين نقلها ما را به اين صرافت مي اندازد که کتاب ياد شده از منابع اصلي او در اين

 .پ15

نشان « قال محمد بن جرير»عبارت  .داستان کربال و مقتل الحسين عليه السالم آمده است 89پ و  81در برگ 

نقل  81از آن دارد که يا مستقيم يا مع الواسطه از طبري استفاده شده است. اخبار حره هم از واقدي در برگ 

 .شده که بايد مع الواسطه باشد

آن اخبار امويان به ترتيب سال نقل شده و غالب قريب به اتفاق بدون نقل منبع است. اخبار دعوت  پس از

به ترتيب از خلفاي عباسي ياد شده است. اين مطالب  18آغاز شده و پس از آن از برگ  11عباسي از برگ 

ز اين فا هدفم معرفي کوتاهي ابايد با منابع ديگر تطبيق داده شود، کاري که بنده قصد انجام آن را ندارم و صر

 .منبع است

احد االئمه االثني عشر »از وفات امام جعفر صادق )ع( ياد کرده و نوشته است که  111ذيل رويدادهاي سال 

 11 برگ«. علي رأي االماميه... و سمي جعفر الصادق لصدقه و له کالم في صنعة الکيمياء و الزجر و الفال...
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امام کاظم عليه السالم را آورده و نوشته است: هو سابع االئمة االثني عشر علي نيز خبر وفات  13در برگ 

 لخمس ائةم و ثمانين و ثالث سنة في توفي  رأي االمامية و ولد موسي المذکور في سنة تسع و تشرين و مائة

 .«قبره مشهور هناک عليه مشهد عظيم في الجانب الغربي من بغداد و ببغداد رجب من بقين

ده به جز رويدادها گاهي از برخي از افراد شرح حال هاي مفصل تري هم بدست مي دهد چنان که در نويسن

 .تحت عنوان ترجمه صالح بن عبدالقدوس در باره وي مطالبي آورده است 15برگ 

پ از  91مطلبي به نقل از قاضي تنوخي ]نويسنده نشوار المحاضره[ آمده است، چنان که در  15در برگ 

محتمال اين مطالب از الفرج بعد الشده است که در  .طالبي در باره فرزندان مهدي درج شده استبالذري م

 .نيز باز مطلبي در باره درگذشت هادي عباسي از آن کتاب نقل کرده است 98برگ 

اين که اين نقلها از کدام کتاب  .پ از ابن ابي الدنيا در باره هارون هم جالب است 91نقل مطالبي در برگ 

ابن ابي الدنيا است، مهم است، زيرا بسياري از رسائل تاريخي او از دست رفته است. نقلهايي که از ابومعشر 

 .نقل شده است 99است محتمال از منابع ديگري است. از کتاب جعفر بن قدامه ]قدامه بن جعفر[ هم در برگ 

تا يادي از اين کتاب در منابع در دسترس نقلي از کتاب بلوغ االداب و لطايف العتاب دارد که عجال 91در برگ 

پ آمده  93در برگ  -که بايد در حليه االولياء باشد  -نيافتم. نقلي هم از ابونعيم در باره عبداهلل بن مبار 

و  95اخبار جعفر برمکي و مسائل خاندان آنها هم نسبتا مفصل به نقل از خطيب و ديگران در برگهاي  .است

پ از خطيب آمده در  10ود بايد تاريخ بغداد باشد که نقل ديگري هم که در برگ آمده است. طبعا مقص 10

 .هست. بعد از آن هم مطالب ديگري از خطيب آمده است 111/ 3تاريخ بغداد 

تمامي اين مطالب مربوط به دوره هارون است که عمدتا بدون تقيد به سالشمار به صورت موضوعي و تحت 

ر مي رسد که در اين ميانه مطالبي نه در قالب سالشمار به کتاب افزوده شده عناوين خاص آمده است. به نظ

 و« قال علماء السير»شرح حالي از بخاري آمده است. اخبار اين بخش با تعبير  11پ و  10است. در برگ 

. تمعموال بدون ياد از منبع آمده است. همان طور که اشاره شد نويسنده پس از هارون سراغ مهتدي رفته اس

پ به مهتدي برگشته در حالي  11جالب است که باز در برگ  .بعد از آن از متوکل و و منتصر ياد شده است

که پيش از آن از وصيف الترکي و مطالب ديگر سخن گفته است. به نظر مي رسد اين بخش ها به نحو خاصي 

، جايي که دوباره سالشمار و ادامه يافته است 11در داخل اين تاريخ گنجانده شده و اين وضعيت تا برگ 

 :اخبار امين و امين آغاز شده است. اما پيش از آن
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ذکر طرف من علم » :پس از سه صفحه که در باره مهتدي سخن گفته عنواني دارد به اين عبارت 11در برگ 

علي بن محمد بن علي بن موي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي اهلل 

پس از آن متن مفصلي به نقل از صولي و خبري هم از خطيب نقل کرده که مشابه آن اما   .«و عن آبائه عنه

( آمده است. مقايسه اينها و تفاوت در عبارت جالب 181با تفاوت هاي قابل توجه، در تذکرة الخواص )ص 

عرب نقل شده است.  خواهد بود. در ادامه اين بخش اخبار ديگري هم از صولي در باره شعرا و فصحاي

 (31 – 30نيز مفصل نقل شده است )برگ  فخ شهيد خبر( 11 – 13)برگ 

شرح حال مالک بن انس نيز مفصل آمده که برخي از نقلهاي آن از ابونعيم است که مي تواند از حلية االولياء 

مده است )ص از علما و فضالي عهد هارون در ادامه آ شماري شرح طور همين(. 39 –پ  31باشد. )برگ 

 .اين شرح حالها از خطيب يعني تاريخ بغداد است اطالعات بيشتر(. 31 –پ  39

به مناسب شرح حال مفصلي از امام موسي بن جعفر آورده که گرچه اخبار آن در منابع ديگر هم  11در برگ 

ز اده شود. بخشي اهست، اما الزم است تا با دقت هر چند خبري که در باره امام دارد بامنابع ديگر تطبيق د

 .مطالب نقل شده در آن شرح حال، از منتظم ابن جوزي است

به بعد باز سالشمار آغاز شده و همان طور که اشاره شد، نزديک بيست برگ در اين  11زين پس يعني برگ 

د ادامه به بع 11ميانه، مباحث متفرقه اي در اخبار علما و شعراء و خلفا و برخي از امامان آمده است. از برگ 

 .(87تاريخ هارون و ماجراهاي امين و مأمون آمده و اشارتي هم به رحلت امام رضا )ع( شده است )برگ 

در اين بخش تا پايان کتاب که مي تواند تلخيصي از المنتظم يا منابع مشابه ديگر باشد، کمتر نام کتابي به 

 .چشم مي خورد. محور رويدادهاي سالها و ياد از خلفاست

ي رسمي وي تسنن است، اما از اين که گهگاه حريتي در ارائه برخي از نقلها از خود نشان مي دهد، و باورها

( ياد مي کند نشاني از اعتدال در وي 101)برگ « ذکر فتنة الحنابلة»نيز اين که مثال از حنابله بغداد به عنوان 

 .ديده مي شود

ت. سه چهار سطر آخرين برگ کتاب هم با خط اس 110آخرين سالي که وقايع آن به اختصار آمده سال 

 .ديگري نوشته شده و معلوم نيست اصل کتاب ادامه داشته است يا نه

همان طور در ابتدا اشاره شد، کتاب از مآخذي نقل مي کند که در قرن هفتم نوشته شده و به نظر مي رسد 

ي روي نسخه نيست و خط نيز همان کتاب از آثار شامي اواخر قرن هفتم يا اوائل قرن هشتم باشد. تاريخ

 .دوره زماني را نشان مي دهد
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در صفحه سفيد پاياني کتاب نوشته شده: کتاب تواريخ اخبار الخلفاء لالمام القاضي االديب المشهور بابن 

عبدربه. کسي ديگر نوشته: لم نعلم مولفه و لم نظفر به، که تاکيدي است بر اين که در اصل کتاب نامي از 

 .د نشده استمولف يا
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  0111اشعار ترکي در ستايش اقدام شاه عباس در فتح بغداد به سال 

 رسول جعفريان :نويسنده

 81/08/0158ت : تاريخ انتشار روي ساي

 

مقاله اي است بر اساس چند يادداشت که در پشت يک نسخه خطي با همان تاريخ آمده و شاعر  :خالصه

[ با عوامل عثماني اشعاري را سروده و در 1011ـ  551ترک زبان در ستايش جنگ شاه عباس اول ]سلطنت 

 .پشت اين نسخه يادداشت کرده است

 551ست مروري تاريخي بر فتح بغداد توسط شاه عباس ] سلطنت اين نوشته شامل دو بخش خواهد بود. نخ

 هرن در  اتفاق افتاد و ادامه آن تالشي که براي اليروبي مسير آب نجف 1018[، رويدادي که در سال 1011ـ 

که اشعاري به ترکي در باره فتح  ارشاد االذهانيادداشت هاي پشت نسخه خطي  دوم. گرفت صورت شاهي

عباس و آب نجف دارد. در واقع، بخش دوم است که سبب شده تا بخش اول اين گزارش بغداد توسط شاه 

 .تنظيم شود

 فتح بغداد توسط شاه عباس   1.

گويد و اين که آرزوي از اراده شاه عباس براي فتح بغداد سخن مي 1018اسکندر بيک ذيل رويدادهاي سال 

بوده، خواست دروني و فطري شاه عباس بوده  تسلط بر عراق عرب که در حقيقت تسلط بر عتبات عاليات

هميشه خود را کلب آستان سعادت آشيان عز و شرف اعنى سلطان خطه نجف »است؛ از اين رو او که 

شمارد و پيوسته آرزوى خاکروبى آن روضه مقدس و مرقد مطهر اقدس و زيارات مراقد متبرکه ائمه کرام مي

ش بوده، تا اين زمان نتوانسته بود آن را محقق کند، «نير اخالص گزينـ سالم اللّه عليهم اجمعين ـ در ضمير م

درين وقت که روميه به پادشاه خود عصيان ورزيده، بقتل سلطان عثمان ... دليرى کردند، و در هر سرى »اما 

 رسودايى پديد آمده، حکام و پاشايان رومى در سرحدها به امور مغاير صلح اقدام نموده، هيچيک مقيد به ام

و نهى ديگرى نبود، به تخصيص مردم بغداد که نه مطيع رومى بودند و نه منقاد قزلباش، و اختالل احوال 

 پس از استخاره که با« سکنه آن ملک و مجاورين عتبات عاليات بر ضمير منير اشرف پرتو ظهور انداخت

 .[1118تهران، اميرکبير، ] 998 /1 آغاز شد، مصمم به رفتن اين سفر شد. ]عالم آرا:« بسم اهلل الرحمن الرحيم»
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هايي به خصوص به دليل قحط و غال براي بغداد پيش آمده بود و بکر گفتني است که از مدتها قبل دشواري

صوباشي که حاکم آن ايالت بود، به دليل آن که هيچ کمکي از ناحيه عثماني ها نديد، در مشورت با بزرگان 

پارم، ساي به شاه عباس نوشت و گفت: بغداد را به تو ميد. وي نامهها شوبغداد، مصمم شد تسليم ايراني

مشروط بر آن که تنها خطبه و سکه به نام شما باشد ]تاريخ العراق بين احتاللين، ]عباس العزاوي، بيروت، 

1189 ]1 /818] 

کمراني داشت، که در بغداد ح [شاه عباس، سپاه خويش را جلوتر فرستاد و مقرر شد تا بکر سوباشي ]صوباشي

حاکم ايالت بماند. اما بکر سوباشي، به رغم آن که در آغاز با سپاه قزلباش رفت و شدي داشت، گويا از کرده 

خود پشيمان شده، باب رفت و آمد را بست و بناي مقاومت برابر قزلباش گذاشت. به واقع، احمد حافظ پاشا 

اختن بکر را داشت، با شنيدن خبر آمدن ايرانيان، دوباره مردان متنفذ عثماني که پيش از آن قصد برانداز دولت

بکر صوباشي را به عنوان حاکم بغداد تعيين کرده و گفت که از تقصيرات سابق او درگذشته است. همين امر 

 [811/ 1بود که بکر را براي تسليم بغداد به ايرانيان، به ترديد انداخت. ]تاريخ العراق: 

د تأکيد کرد که اين سفر به قصد زيارت عتبات آمده و مايل نيست جنگي شاه عباس با ديدن وضع جدي

الص و هر گاه بر جاده اخ»صورت گيرد؛ بنابراين بار ديگر فرماني به نام بکرسوباشي صادر کرد و گفت که 

يک جهتى چنانچه مکرر عرض نموده ثابت قدم و راسخ دم بوده باشد، حکومت بغداد بدستور به او متعلق 

   .«ما را بجز ادراک سعادت زيارت مطلب ديگر نيستاست و 

امواج بحر غضب شاهانه در »رفتار زشت بکر سوباشي با يکي از فرستادگان و تسليم نشدن او سبب شد تا 

[ سپاه پيشرو قزلباش ابتدا قلعه 555/ 1عالم آرا: ] .و بحث فتح و تسخير آن واليت پيش آيد« تالطم آمده

پس در برخورد با نيروهاي بکرسوباشي که در آن سوي دجله بودند، پيروزي مقدماتي محمد لک را گرفتند و س

 1000بدست آورد و راه براي فتح بغداد گشوده شد. تفصيل اين مطالب را اسکندر بيک آورده است. ]همان، 

 .ه است[ آمد815ـ  819/ 1تاريخ العراق بين احتاللين: »[. اطالعات جزئي تر از مصادر مختلف در 1008ـ 

در اين وقت شاه عباس مصمم شد تا اين سفر، تنها سفر زيارتي نباشد، و عراق عرب در شرايطي که وضع 

چون اراده ازلى بآن تعلق گرفته بود که مملکت »بنابرين  .عثماني ها در هم ريخته، تحت سلطه قزلباش درآيد

و فتور گشته بود به زيور معدلت و عراق عرب که از تسلط خودسران اوباش از استقامت افتاده محل فتن 

آراسته شود، خود وارد ميدان شد. در اين زمان، باز هم براي جلوگيري از « انصاف آراسته مهبط امن و امان

جنگ، کسي را به سراغ بکرسوباشي فرستاد، اما وي حاضر به آنچه تعهد کرده بود نشد. بنابرين قزلباش به 

ه، نيروي کمکي براي بکرسوباشي از موصل رسيد که راه به جايي نبرد. محاصره بغداد پرداخت. در اين ميان
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قزلباشان با سختکوشي توانستند نارين قلعه را تصرف کرده روي به شهر بغداد بگذارند. به دنبال آن شهر 

کمند همت هيچيک از پادشاهان سلسله صفويه بر کنگره آن حصن حصين نرسيده بود »بغداد که تا اين زمان 

قاهره يزدانى و نيروى دولت و اقبال حضرت اعلى خاقانى مسخر اولياى دولت روز افزون بتصرف بقوت 

 .«درآمد

تا ظهور قائم آل محمد صلى اللّه عليه و »اسکندر بيک با شوق تمام اين خبر را نوشته و آروز کرده است که 

 .«آله توفيق خدمت روضات مطهرات آن ارض مقدس معلى کرامت کناد

ه هر کدام شيع»پس از نبرد از اسراي شيعه گذشت، حتي اگر در اين درگيريها حضور داشتند:  شاه عباس

مذهب بودند با آنکه خالف و عناد بظهور آورده با جنود قاهره جنگ و جدال مينمودند و حجت بر ايشان 

ن و طاهرين طيبي شده بودند به يُمن تشيع و والى اهل بيت تمام شده به جهات مختلفه مستحق انواع عقوبات

[. 1001ـ  1001/  1 ]عالم آراء:«. بجان و مال امان يافته بقيه ظلمه و اهل عدوان بجزاى اعمال ناصواب رسيدند

بود و اين بعد از آني بود که محمد بن بکر  1018ربيع االول سال  81ورود شاه عباس به بغداد در يکشنبه 

نااميد شده بود، شهر را کامال تسليم ايرانيان کرد. در اين  صوباشي که از رسيدن کمک از ناحيه عثماني ها

اي ديگر دستگير و سپس کشته شدند. ]تفصيل اين وقايع را عباس العزاوي از منابع ماجرا بکرصوباشي و عده

 .[815/ 1ترکي و عربي و فارسي آورده و منابع ديگري را هم معرفي کرده است: تاريخ العراق: 

در روز جمعه بيست و هشتم ماه مذکور در مسجد جامع قديم که »نوشته اسکندر بيک  نکته مهم اين که به

در زمان مستنصر باللّه خليفه عباسى تعمير يافته بوده و اسم او در کتابه درگاه مرقوم و منقوش است خطبه 

 ن سال ازين ميمنتدوازده امام عليه السالم بنام نامى فرخنده فرجام همايون خوانده شده، فراز منابر که چندي

عارى و عاطل بود بعد حمد الهى و درود رسالت پناهى بذکر مناقب و مفاخر اثنى عشر عليهم صلوات اهلل 

 .[4/1004] .«الملک االکبر زيب و آرايش يافت

ماجراي فتح بغداد تبعاتي هم در ارتباط با بحث هاي شيعه و سني داشت که عزاوي به بخشي اشاره کرده 

 .[ اما بايد مورد بررسي مجدد قرار گيرد881/ 1ق: ]تاريخ العرا

 ورود شاه عباس به نجف و تعمير مسير آب نجف

کم آبي در نجف يکي از مشکالت هميشگي اين شهر بوده و زماني که شاه اسماعيل به عراق عرب آمد، در 

مي رساند و به همين اين باره اقدام کرده، دستور داد نهري را حفر کردند که آب را تا چهار فرسنگي نجف 

مناسبت به نهر شاهي شهرت يافت. در خالصة التواريخ در باره قاضي جهان که از سادات قزوين بوده و در 
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به  اند ...خدمت شاه اسماعيل آمده است: قاضى در بدو حال در دار السلطنه قزوين به امر قضا اشتغال داشته

اند اند و اول به خدمتى که مأمور گشتهه اسمعيل تشريف بردهاردوى همايون پادشاه جليل ابو البقاء سلطان شا

اند و مبلغ دو جدا کرده به چهار فرسخى نجف اشرف آورده فرات بيرون آوردن نهر شاهى است که از آب

هزار تومان خرج آن نهر کثير الفايده شد و محصوالت کلى از آن بهم رسيد و وى به نوعى از روى اخالص 

دمت را سر کرد که از صحيح القولى استماع افتاد که عربان باديه که به فعلگى آن نهر شريف و اعتقاد آن خ

کرد و شد وى از روى محبت دستهاى آن جماعت را بوسه مىنمودند و دستهاى ايشان مجروح مىاقدام مى

 .[دانشگاه تهران، به کوشش احسان اشراقي، تهران، 111ـ  1/111]خالصة التواريخ: «. افزوداجرت ايشان مى

در مرحله بعد شاه طهماسب، وقفنامه اي براي آن نوشت که متن آن را برجاي مانده است ]فرهنگ ايران 

 .[11/111زمين، به کوشش ايراج افشار: 

نوبت بعدي رسيدگي به آب نجف در دوره شاه عباس اول و در همين زمان فتح بغداد است. زماني که بغداد 

حاکم همدان، با حفظ سمت، به عنوان حاکم ايالت بغداد تعيين شد. شاه عباس هم فتح شد، صفي قلي خان 

رفت. در اين مدت به مفروش کردن حرم نيز يک ماهي در بغداد مانده و مرتب به زيارت کاظمين )ع( مي

از انجام ضروريه بغداد روى توجه به خاکپاى نجف »پرداخت و کمکهاي مالي فراواني به اهالي شد، پس 

رف آورده در يک منزلى آستان ماليک آشيان سلطان سرير واليت شاهنشاه کشور خالفت و امامت امام اش

المشارق و المغارب اسد اهلل الغالب امير المؤمنين على بن ابي طالب ـ عليه السالم ـ با جهان جهان شوق و 

ت نموده، به شرف خاکبوسى عالم عالم اخالص پياده قدم در راه نهاده در کمال ذوق و وفور شوق طى مساف

آن عتبه عليه مشرّف گشتند و تا ده روز در آن سده سنيّه بمراسم دعا و زيارت اقدام نموده، به خدمت جاروب 

 .«کشى آن روضه بهشت آسا مشغولى داشتند

از اقدات شاه عباس براي نجف، که در اشعار ترکي و فارسي پشت نسخه خطي مورد بحث هم آمده، بحث 

سق به نظم و ن»ه آب نجف بود. اسکندر بيک مي گويد که شاه عباس طي روزهايي که در نجف بود تعمير را

آن سرکار فيض آثار قيام نموده، نهر آبى که پادشاه غفران پناه جد اعلى همايون ابو البقا شاه اسماعيل ـ نور 

مان و استيالى مخالفان اهلل مرقده ـ حفر نموده از شط فرات آب بخطه نجف برده بودند و به تصاريف ز

انباشته گشته بود احياء فرموده، کل عساکر ظفر نشان بدان خدمت مأمور شدند و آب را تا مسجد کوفه که 

عالوه بر اين طرحي در کار بوده تا آب از کوفه به نجف انتقال «. يافت جارى ساختندبروى زمين جريان مي

زمين ارتفاع کلى دارد قرارداد خاطر انور آن است که ان چون از زمين کوفه تا ارض مقدس نجف »داده شود: 

ها حفر نموده، آب را از روضه مقدس گذرانيده به درياى نجف سر شاء اهلل تعالى از کوفه بطريق قنات چاه
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ها بجهت آب برداشتن ترتيب دهنه که بزينه پايه رفته آب بردارند ها و پايابدهند و در آن خطه شريفه برکه

]عالم  «.کردند از تلخکامى خالصى يابندسکنه و مجاورين آنجا که بآب تلخ و شور چاه قناعت ميو من بعد 

 .[1009/  1آرا: 

[ است. گذشت که اقدام شاه عباس، 1098ـ  1011چهارمين نکته در باره آب نجف، تالش شاه صفي ]

ي مانده بود. بعدها در دوره شاه صفاليروبي، مسير آبي موسوم به نهر شاهي بود که از زمان شاه اسماعيل باقي 

بار ديگر در اين زمينه تالشهايي صورت گرفت. واله اصفهاني در اين باره به تفصيل سخن گفته پس از بيان 

نه شأن و ساير سکخدام کرام آن آستان آسمان»نويسد: اقدامات شاه صفي براي تعمير گنبد امام علي )ع( مي

مانند حباب بر روى آب سرگردان و خانه خرابند، چه مردم آن خطّه  مى آباشرف نيز از ک نجف و متوطّنين

خلدنشان آب از حوالى مسجد متبرکه کوفه و جوار قلعه مشهوره به قلعه برگزيده کردگار جليل ابو المؤيد 

نيدند ذراگکه قرب يک فرسنگ راه است آورده به تعب و مشقّت بسيار مدار مى -سقى اللّه ثراه -اسماعيل شاه

و قيمت آب خانه عجزه و تهيدستان را به آب رسانيده از اين رهگذر بيشتر خراب و ويران داشت، ال جرم 

فال، راى آفتاب اشراق شهريار آفاق و خاقان به استحقاق به تجديد قبه و رواق آن در اواخر اين سال فرخ

نفاذ پيوست که معماران صائب انديشه و  روضه سدره مرتبه پرتو ظهور افکنده... فرمان واجب االذعان به عزّ

و  بنايان سنمار پيشه و ساير عمله و فعله از اطراف و اکناف ممالک محروسه به آن خطه خلدنشان نقل مکان

به صالح و صوابديد سرکار مشار اليه در پذيراى امور متعلّقه به انجام و مهام مذکور سعى و اهتمام تمام 

ه بود که براي تعمير حرم، سنگهاي مناسب از بقاياي طاق کسري و جز آن به آنجا شاه دستور داد«. نمايند...

انتقال يابد که دشوار بوده است. در همين اثنا، در جريان کندن زمين براي آب، سنگهاي تراشيده منظمي يافت 

بود. به نوشته « ظهور کرامات و خوارق عادات»شد که بکار تعمير بناي حضرت امير آمد و به گفته واله دليل 

ورنگ که مگر گفتى که قطعات آن را سنگ نجف اشرف کان سنگى معدن آب در حوالى ارض مقدّس»واله 

اند به هم رسيد و هريک از مکان کشيده دست به اندازه بريده از براى همين کار به انبار آنتراشان چابک

ده ارباب ديد، لوحى بود کرامت شاه گشود در ديقطعات آن که به طول و عرض مناسب هر کار چهره مى

با همين سنگها بود که حرم امام علي )ع( تعمير «. واليت و خرق عادت مستمره آن حضرت بر آن مسطور

کران نفاذ فرمان، آوردن و چون رشحى از درياى بى»گرديد و ضمنا آبي از سمت حله به نجف انتقال يافت: 

حوالى حلّه فروبرده از جوار مسجد کوفه و عمارت خورنق  آب به آن خاک پاک بود نهرى عريض عميق از

که از بناهاى نعمان بن منذر در زمان بهرام گور است گذرانيده آب فرات را به درياى نجف رسانيدند و به 

در ميان دريا بنا نهاده قرار به آن دادند که در سال ديگر چون وقت کار دررسد  جهت جمع آمدن آب درياچه

ه آب را به نقب و کاريز به درون حصار نجف اشرف روان و از آنجا به چرخ و دوالب بر روى از آن درياچ
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چون از جويبار فرمان الزم االذعان خاقان روزگار اجراى آب فرات »وي ادامه مي دهد: «. زمين جارى سازند

عراى به آن کعبه حاجات شده بود و چنانچه گذشت آب آن چشمه سار به درياى نجف جارى گشت، ش

در بحر انديشه فرورفته گوهرهاى آبدار از براى ضبط تاريخ به کنار آوردند، از آن جمله گوهر  بالغت پيشه

آن پرداخته به زبان حال ساکنان  آرا به غوصتاريخى است که ميرزا صالح منشى برادرزاده مؤلف تاريخ عالم

شاه اقبال قرين خسرو دين شاه صفي / آن که تاريخ اجراى آن ساخته و هو هذا: قطعه:  آن خطّه خلد مثال

خاک قدمش زيور افسر آمد / يافت توفيق که آرد به نجف آب فرات / اين بشارت شه از ساقي کوثر آمد / 

ساکنان نجف از تشنگي آزاد شدند / رحمت حق همه را شامل و ياور آمد / سال تاريخ چو پرسيدم از ايشان 

عباس دوم ]خلد برين[ ]به کوشش صفى و شاهايران در زمان شاه)  آمد گفتند / آب ما از مدد ساقي کوثر

 ( 111ـ  110، صص، 1118محمدرضا نصيري، تهران، 

 .به بحث فتح بغداد باز گرديم

شاه عباس، پس از اقامت ده روزه در نجف، عازم کربال شده و چند روزي هم در آن شهر اقامت گزيده و 

رف مي شد. کسي که در اين سفر از علما، همراه شاه عباس بود و در به زيارت حرم امام حسين )ع( مش

از »بود که به نوشته اسکندر بيک  مسجد جامع بغداد خطبه بنام دوازده امام خواند مير جمال الدين کاشى

پيشنمازى مسجد مبارک جامع جديد عباسى »که سال پيش از آن « جمله فضالء دهر و متقيان روزگار بود

وي در همين سفر به کربال که رسيد بيمار شده و همان جا درگذشت. «. و مفوض گرديده بوداصفهان با

 .[1010 / 1]عالم آرا: 

شاه عباس بار ديگر به نجف برگشت ومجددا به کربال رفت و در اين فاصله، توجه خاصي به آباد کردن 

 ين کرد و همان شخص را به عنوان حاکمها داشت. به عالوه، سلطان بيگدلي را به عنوان متولي عتبات تعيحرم

[. شاه عباس بار ديگر به بغداد آمده به زيارت کاظمين رفت و از آنجا 1018/ 1همان، ] .حله هم تعيين نمود

در کمال مکنت و نياز بسعادت زيارت آستانه رفيعه عسکريين و مقام حضرت صاحب »عازم سامرا شده 

صلى اهلل عليه و آله ـ که بال شبهه و ريب مهبط فيض و رحمت  الزمان و خليفة الرحمن قائم آل محمد ـ

يزدان و محل اجابت و استجابت دعاء مستمندان و نيازمندان است فايز گرديده، کل سکنه آن مکان متبرّک را 

 .«از مذکر و مؤنث حتى اطفال و کودکان شيرخواره بشماره درآورده و هر يک را نصيبى و قسمتى دادند

عنان فيروزى عيان بصوب مراجعت انعطاف داده چند روز در طاق و سطان رحل اقامت »د که پس از آن بو

انداخته بسان عساکر ظفر نشان پرداختند و غازيان را رخصت انصراف بمساکن و اوطان دادند و موکب نصرت 

لطنت مقر سنشان بجانب دار السلطنه اصفهان در حرکت آمده به تاريخ روز پنجشنبه هفدهم شهر رمضان در 
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[ . البته ماجراهاي بغداد ادامه يافت و مدتي بعد بار 1018]همان، «. و مستقر خالفت نزول اجالل فرمودند

 .[1018ديگر شاه عباس عزيمت اين شهر کرد که شرح آن را اسکندر بيک آورده است ]همان، 

 يادداشت پشت نسخه اي در باره فتح بغداد توسط شاه عباس.8 

در  531با تاريخ کتابت  (726ب فقهي ارشاد االذهان الي احکام االيمان از عالمه حلي )م اي از کتانسخه

کتابخانه ابن مسکويه اصفهان موجود است که به دليل حواشي فراوان و نيز برخي از يادداشت نسخه قابل 

 80ير آن در کتابت شده و تحر 531توجهي است. اين نسخه توسط عبدالکاظم بن سالم اهلل موغاري در سال 

 .محرم آن سال خاتمه يافته است

موغار روستايي که در سي کيلومتري اردستان در ميان مهاباد و بادرود است و به احتمال زياد کاتب از اهالي 

 .آنجا بوده است

اي در ابتدا و انتها نيز وجود دارد که يادداشتهايي است و البته چند صفحه 181شمار صفحات متن اصلي کتاب  

 .ها نوشته شده استوي آنر

در صفحه نخست، تعدادي يادداشت و تملک هست که اسامي افراد از روي آن محو شده است. يکي از 

است بدين شرح است: انتقل من عواري الزمان الي اضعف العباد المحتاج الي  558ترين آنها که از سال کهن

عفي عنهما في دارالمسلمين ]؟[ االصفهان حمي عن رحمة اهلل امللک السبحاني روح اهلل بن محمد الهمداني 

. در اين بخش برخي از کلمات محو شده که از آن جمله همين همداني است که کم رنگ 558الحدثان سنة 

 .مشخص و از روي يادداشت هاي ديگر قابل تأييد است

 .زنده بوده است 1011 و حتي شب نوروز 1081قطعا و به احتمال تا  1001خواهيم ديد که اين روح اهلل تا 

در جريان محو برخي از مهرها و اسامي، چند جا اسم پدر وي و لقب شهري او که همداني است محو شده، 

اما در مواردي برجاي مانده است. براي مثال، در روي آخرين صفحه کتاب، شعري آمده و در آغاز آن گفته 

 :شده: لروحنا الهمداني صاحب الکتاب

 ر حقيقي بستيمما توشه اي از کف

 وز وحشت اسالم مجازي جستيم

 در نفي وجود ما سوا دست زديم

 وز پرتو نيستي ز هستي رستيم
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 :آمده است« محمد باقر داماد سلمه اهلل»در همان صفحه، شعري هم از 

 گفتم شب هجرت ز چه تب مي زايد

 آخر شب غم روز طرب مي زايد

 آبستن روز است شب، اما شب من

 وز شب مي زايدهر صبح به جاي ر

 .در اين صفحه، يعني صفحه پاياني کتاب، چندين يادداشت ديگر بوده که همه به عمد محو شده است

در الروضة النضره « روح اهلل»اين که اين روح اهلل همداني کيست، مع االسف اطالعي نداريم. ذيل مدخل 

مين آمده که از اواخر قرن يازدهم است ]فهرست رجال شيعه قرن يازدهم از طبقات اعالم الشيعه( يک روح اال

ياد شده که افندي از او به عنوان عالمي از اواسط « روح اهلل»و نمي تواند شخص مورد نظر ما باشد. همانجا از 

دوره صفوي که کتابي با نام خرد االمالي ]شايد: خرد نامه و شايد حرز االماني[ در اصول دين به فارسي دارد، 

[. احتمال دارد مقصود همين شخص باشد، اما هيچ اطميناني در 810/ 1ات اعالم الشيعه: ياد کرده است ]طبق

 .اين باره نداريم و اين فقط يک احتمال است

در نخستين صفحه کتاب، پيش از شروع اصل کتاب، چندين يادداشت در اين صفحه بوده که کامال محو شده 

 .است

بسيار فراواني که در کنار متن آمده ارزش دارد. حواشي مزبور در  هاياما خود اثر بيش از همه به دليل حاشيه

ها، تالش شده است تا برخي از نکات ابهام متن توضيح حکم شرح و حاشيه بر اين کتاب است و ضمن آن

داده شده يا نظرات ديگران دربارة آنچه در متن آمده بيان شود. اين يادداشت ها بايد از همان روح اهلل باشد 

قرأت من اولي الي منتخب الحج في هذا البلد عند من  امش را در يادداشت باال ديديم. وي نوشته است:که ن

 .هو اولي من العز ]؟[ و قيّدت المسموعات و بادرتُ بحل العبارات بتوفيق من هو فياض الخيرات. روح

رمضان المبارک  صاحبه ... حرر هذا في سلخ شهر»يادداشت تملک ديگري هم روي صفحه اول هست که 

 .آن معلوم است« 1085في حول 

در ميانه اين صفحه ايضا آمده است: موالنا جمال الدين الهزارجريبي رحمه اهلل، بدون اين که معلوم شود براي 

 .چه اين نام آمده است
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سوي ودر جايي روي اين صفحه آمده است: قد اشتريت هذا الکتاب في ذلک البلد الذي يسمي بالشيراز .... الم

 .]؟[. در باره تاريخ مطمئن نيستيم که همين عدد باشد 1811االصفهاني في سنه 

 .بدين ترتيب معلوم مي شود اين نسخه به شيراز رفته و دوباره به اصفهان برگشت داده شده است

 .کتاب ارشاد مرحوم عالمه آمده است»يکي دو بار هم نام کتاب به عنوان 

نام و نشان افراد مالک نسخه محو شود و اين در بسياري از نسخه ها ديده  به هر روي تعمدي بوده است که

 .مي شود

 1001در گوشه سمت چپ باال نوشته شده است: شرعت في مطالعة کتاب القضاء في الشيراز  811در ص 

بدين ترتيب شيراز رفتن نسخه توسط همين جناب روح  [في شهر جمادي االول و انا روح اهلل الهمداني ]؟

همچنان حواشي بر اين نسخه مي نوشته که به احتمال زياد بعد از آن هم  1006تا  558اهلل بوده و از سال 

 .ادامه يافته است

شود که از قضا در همان صفحه اول در ميان اين حواشي، گهگاه ترجمه فارسي برخي از کلمات هم ديده مي

و التطول به معناي « يگانه شدن»المتفرد به معناي  و در جاي ديگر« پاداش دادن»يک جا المجازاة به معناي 

اسمل به معناي چشم برکنده. اين قبيل ترجمه فارسي براي لغات مشکل در صفحات  .آمده است« فضل کردن»

 .بعد گهگاه آمده است

حواشي موجود در کنار صفحات و حتي بين سطور گاه به قدري زياد است که صفحه را به طور کامل پوشانده 

 .. بسياري از اين عبارات از آثار ديگر مثال دروس يا رساله جعفريه و غير اينها بر متن افزوده شده استاست

عالوه بر آنچه در کنار کتاب نوشته شده، مطالبي نيز در برگه هاي مستقل و البالي کتاب گذاشته شده است. 

 .تدريج کم مي شود از فريم چهلم به بعد، هر چند نه در همه صفحات، از تراکم حواشي به

]که « و له»( چند بيت رباعي در کنار کتاب نبشته شده که ربطي به متن ندارد با تعبير 10در يک مورد )فريم 

بايد همين روح اهلل باشد[ آمده است: يا رب تو مرا بري ز ايمان نکني / خوار دونان زار کريمان نکني / هر 

نه نشان من از جهانيان »]کذا[ و ديگري: «. مستحقان نکني چيز که خواهي بکن مختاري / خواهم که مرا ز

شد عالي / نه کيسه خاليم ازيشان مالي / چون غنچه شاداب که بالد بر خود / در پوست نمي گنجم ازين 

و ديگر: آن زاده سفلي که جگر خوار افتد / در راه ارادتم ازو خار افتد / خصميش درين توده « خوشحالي

بايد اين  .گويا يک رباعي ديگر هم بود که عمدا پاک شده است« . علم علوي بمنش کار افتدنجويم زيرا / در 
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باشد. اين يک حدس است، اما مي دانيم که اين نسخه در اختيار او بوده و شعرهاي  «روح»اشعار هم از همين 

 .پاياني هم از خود اوست

 قد انتقل هذا الکتاب المستطاب االستحقاق:در آخر صفحه کتاب، تملکي هست با اين عبارت: هو المالک ب

بالبيع الصحيحة الشرعي الي و قد کان لغيري سيکون کما کان و انا اقل طالب المعاني محمد امين ابن حسينعلي 

غفر لهما. ]بدون تاريخ[. نام اصلي پاک شده بوده و نام محمد امين بن حسينعلي با خط ديگري نوشته شده 

از آن بوده هنوز هست، هرچند نيمي از آن به عمد پاک شده است. کلمه يا امام  است. مهر نامي که پيش

محمد... در آن معلوم است. از همين مهر، يک بار هم باالي صفحه آخر نسخه خورده که آنجا هم همان نيمه 

ر دومش که نام شخص بوده، محو شده است. محمد امين هم مهر خود را کنار آن زده است که محمد امين د

 .آن خواناست

 [کمترين .... ]؟ 1118در سمت ديگر آن نوشته هست چون به تاريخ 

روي همين صفحه، نوشته ديگري هم بوده که مي تواند يک تملک ديگر بوده باشد که به کلي محو شده 

 .است

ام مدر دو صفحه پاياني چند يادداشت قابل توجه ديده مي شود. نخست متني است به عربي در باره زيارت ا

 .حسين )ع( در نيمه رجب که از مصباح المتهجد نقل شده است

پس از آن اشعاري به فارسي و ترکي درباره شاه عباس و فتح بغداد دارد که در باره فتح بغداد سخن گفتيم. 

زنده  1011کسي که حواشي را بر اين نسخه گرفته باشد. اما آيا او تا سال « روح»اين اشعار هم مي تواند از 

 :ده است؟ يک شاهد بر اين مطلب وجود دارد و آن اين که در يک مورد ابتداي اشعار فارسي آمده استبو

اگر اين حدس درست باشد، اين روح بايد يک نفر ترک باشد که مقيم اصفهان بوده، بعد  .ايضا للشاه روح

 .يراز رفته، و به فارسي و ترکي شعر مي سروده استش به 

. بنابرين اين که شعرها 1011ليلة نيروز  [شته شده است: وقع هذه .... ] شايد: الترکيباتدر حاشيه اين اشعار نو

 .سروده شده باشد، بسيار محتمل است 1011در شب نوروز سال 

اما آنچه سبب نگارش اين نوشته شد، اشعاري است که در يک صفحه مانده به پايان کتاب در باره جريان فتح 

چند بيت فارسي و بيشتر آنها به ترکي است. با سپاس از  .و آب نجف آمده استبغداد و ستايش شاه عباس 

آقايان بيک بابا پور و نيکبخت که در خواندن اشعار و ترجمه آنها همراهيم کردند. طبعا بنده توانايي خواندن 

باس بوده است تواند تصوري را که ميان عامه مردم از شاه عو ترجمه آنها را نداشتم. دقت در اين اشعار مي
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نشان دهد. به جز ستايش بابت سيادت، عدالت، عظمت و تالش شاه براي مرکزيت بخشيدن به اصفهان، دو 

ديگر  .نکته مهم در اين اشعار هست. يکي اين که اگر روش تبرائي کنار گذاشته شود، شاه جهان مي شود

 .ره استتوجه شاعر به رقص مولويه است که پديده اي شگفت در اصفهان اين دو

 :الف( اشعار فارسي

 :تواريخ که قبل از فتح بغداد گفته شد

 شاه عباس که از پرتو عدل و احسان / بهر او فتح و ظفر گشته مهيا امروز

 ملک بغداد مسخر شدش و شد مفتوح / بر رخ او دري از عرش معال امروز

 «باطن شاه نجف کرد مددها امروز»مي تاريخ چو در جام فشردم گفتم / 

*** 

 دو چيز از تن من برون کرد پوست / شماتت ز دشمن، کرامت ز دوست

*** 

 :تاريخ آب نجف

 ستشاه عباس آن عطاي اله / که وِرا شاهي است و سروري

 ستشد چو مفتوح از او عراق عرب / شکر کآن ملک از ستم بَري

 ستآب بر کف گرفتم و گفتم / جوي آبي ز نهر کوثري

 :ب( اشعار ترکي

 لشاه روحايضاً ل

 ايله / هر بيرر سلطاني، هر خاني بيرر جمجاه اولورخسرو ايران که بو اقبال و بو توفيق

رد، هر سلطان و هر خاني را مورد عنايت قرار دهد، صاحب جاه دا که  خسرو ايران که با اين اقبال و توفيق]

 .[کندجم مي

 ليفه حضرت اهلل اولوربو عدالت، بو مروّت بو کرم کيم اونده وار / ذات مهدي تک خ
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[ شودمي  با اين عدالت و با اين کرم که در وي وجود دارد، همچون ذات حضرت مهدي خليفة حضرت اهلل]

 .[است شده يا]

 کيم رضوان اگر گؤرسه انکا دلخواه اولورسيني رشک گلزار جنان / اويلهاتدي ايران اُلکه

اي که اگر باغ رضوان به ايران نظر کند، دلخواهش نهکشور ايران را باعث رشک گلزار جنان کرده، به گو]

 [شودمي

 ايچون کهکشاندي راه اولوراصفهانه عرش اعظمدن ماليک خيليدين / کفر و ايمان گؤرمک

خيل ماليک از عرش اعظم براي ديدن کفر و ايمان )تجلّي صفات جالليه وجمالية الهي( از کهکشان به سمت ]

 [افتندشهر اصفهان به راه مي

 بير طرف آتسه تبرّائي اگر اول شاه دين / جامع اديان نه، پس کلّ جهانه شاه اولور

 .[شوداگر تبرايش را آن شاه دين به يک سو نهد نه تنها جامع اديان بلکه برکل جهان شاه مي]

 ايله جمال / عارف کامل ياننده کفر ايله ايمان اولورحق تجلّيسي مظاهرده جالل

 .[شودجالليه وجمالية خدا در نزد عارف کامل کفر و ايمان ميتجلي مظاهر صفات ]

 ايکي ملّتنک طورينه حق اتدي ظهور / هامّو يوللر دوستنک اطوارنه يکسان اولوريِتمشن

 .[شودها به خاطر اطوار و کردار دوست يکي ميها و طريقتبر طور هفتاد و دوملت حق ظهور کرد، همه راه]

 دا درمان اولورکذا[ بيرر امّت ايدر / کيم او تک درماني درد و درديحق اگر ايستر برابايي ]

دهد[، چه کسي مانند او درمان را درد و درد را درمان اگر خدا بخواهد کسي را سرور امتي قرار دهد، ]مي]

 .[کندمي

 حاصالً بو شاه دين بو نسل خيرالمرسلين / کيم او تک القابي حقدن سيد شاهان اولور

حاصل اينکه اين شاه دين از نسل خير المرسلين است، چه کسي مانند او القابش را سوي حق  خالصه و]

 .[]گرفته و به[ سيد و آقاي شاهان ملقب شده است

 سي رضوان اولورسرني کسدره، عدل ايليوب، ظلمي قروب / ملک ايرانک محقر کلبهخيره
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ه کرده است، کلبة محقّر ايران را بهشت رضوان سري را ريشه کن کرده و با عدل رشتة ظلم را پاراوخيره]

 .[کرده است

 دا نگارستان اولور؟ گانيتک شورهاختالف دينيده منع اتمسه هر کسليني / بو قوتي

 شد نگارستاني به وجودزار ميکرد؟ آيا در اين فضاي بستة شورهاگر در اختالف دين هر کسي را منع نمي]

 .[آيد؟

*** 

 و له

 ا چرخچي مريخدور / اعدايه او تک شوکتني توبيخدورکانگ اول شاه

  .[آن پادشاه که چرخچي او مريخ است، شوکت او بر اعدايش توبيخ است]

 [ تاريخدور0111« ]توفيقات آله»بغداد آلندي و او تک فيضيدن / 

 .[تاريخ آن است« توفيقات اله»بغداد فتح شد و از فيضي اين چنين، ]

  

*** 

 وله 

 لرخانهلر / جسرنک قِراقين ايسترم و قهوهفلکندن بهانه ايشتمزم محيل

 .[خواهمها را ميخانهشنوم، کنار جسر و قهوهها را نمياز فلک محيل بهانه]

  لرفسانه درسيوسوسه قال علم کيم/   رقص و سماع مولويني حقدن ايسترم

 .[اي بيش نيستقيل افسانه خواهم، چرا که وسوسة علم قال ورقص و سماع مولويه را از حق مي]

*** 

 (ايضاً في تاريخ الفتح )معني ترکي

 «لريخانهاييي قهوه»لري / بو فتحه تاريخ الودي آلدي عراق عزلي شاهنک ترانه
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+  10+ 1ل ر ي: خ ا ن ه  ق. است: )ا ي ي ي ق ه و ه1011همچنين به حساب ابجدي مصادف با تاريخ ]

10 +10 +100 +9 +1 +9 +100 +1 +90+ 5+ 20+ 200+ 10 = 1033).] 

«: لريخانهاييي قهوه»هاي شاهي )اراده و خواسته(، تاريخ اين فتح شد گرفت عراق عرب را ترانه]

 .[هاي زيباخانهقهوه

*** 

 ايضاً له

 ها يترسي بيزالر نهنامهحقدن هميشه عارفه فيض و صفا يتر / بغداد فتح

 .[هددنامة بغداد ببين که به ما چه نويدهايي ميرسد، فتحفا ميهميشه از جانب حق به عارف فيض و ص]

 ايله کربال يتردک شاهه پيشکش / عارفه اوالنه حلّهملک عراق مکّيه

 .[رسدملک عراق تا به مکه پيشکش شاه، بر کسي که عارف و آگاه باشد حلّه و کربال مي]

*** 

 وله

 لر؟زِ روحه هاني بيله آشيانهگاه کربالده ساکن اولم، گاه نجفده کيم / شهبا

 [هايي خواهد بود؟گاه ساکن کربال باشم و گاه نجف، براي شاهباز روح کي و کجا چنين آشيانه]

*** 

 وله

 ايچون عراق عرب / که صرف ايده نجف و کربالده نقد طربآلندي خسرو ايران

 ر نجف و کربال صرف کندبراي خسرو ايران عراق عرب مسخّر گرديد )گرفته شد( که نقد طرب را د]
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 نجف در حوزوي آموزشي نظام اصالح در نو حرکتي النجف، جامعة

 جعفريان رسول: نويسنده

 1151/  08/  01: سايت روي رانتشا تاريخ

 

 به که اي مدرسه آن، درسي هاي برنامه و النجف جامعه تاسيس داستان باره در است کندوکاوي: خالصه

 تجار از يکي مالي حمايت با و شمسي چهل دهه اوائل در نجف نوگراي و فعال روحانيون از يکي همت

 .پرداخت مي طالب تربيت کار به سالها و شد تاسيس ايران

گرا در نجف، در سال 1131 به دست سيد اي نوپرداز و تحوّلمدرسه عنوان به الدينية، النجف جامعة: چکيده

 مقاله اين. شد بنيانگذاري( 1189 متولد)  اتفاق تقي محمد حاج سرماية با و( 1180 - 1119) کالنتر محمد

 .آن تأسيس اببازت و درسي، برنامه تأسيس، انگيزة مدرسه، تاريخچة بر است مروري

 لنکراني، هللا عبد شيخ جناتي، ابراهيم محمد از خاطراتي بيان و نقل با آموزشي مرکز اين شفاهي تاريخ همچنين

 مهم کتاب دو نشر در او تالش و کالنتر، محمد سيد مورد در زاده، تهراني محسن سيد و جواهري، محمد

 رد ياسين آل مرتضي و حلّي حسين شيخ بجنوردي، حسن ميرزا نظريات و( مکاسب و لمعه) حوزه درسي

 .است آورده را 1119 تاريخ به فصل 81 در مدرسه مفصل وقفنامه متن همچنين نويسنده. کتاب دو اين مورد

ها: جامعة النجف الدينية؛ نجف  -  حوزة علميه قرن 11؛ کالنتر، سيد محمد؛ اتفاق، محمد تقي؛ واژه کليد

  - نجف علميه حوزة نجف؛ چاپ  -(  کتاب) مکاسب نجف؛ چاپ  -(  کتاب) معهل النجف؛ جامعة وقفنامة

 .شفاهي تاريخ

 مقدمه

 و بغداد شهرهاي در ويژه به عراق، دراسالمي ميانه قرون در که است مهمي درسي روش وارث نجف، حوزه

 بيشتر هک گرفت رتصو حوزه اين در تغييراتي سال، هزار اين طي. بود گرفته شکل نجف خود و حله سپس

 ادبي و فلسفي فقهي، سنت درسي، لحاظ به حال اين با بود؛ آن عالقه مورد متون و شيعه تفکر چهارچوب در

 .بود شده حفظ مرکز اين در تسنن و تشيع از فارغ عراق علمي حوزه

 بغداد علمي مدارس از متفاوت قدري که - بعد به هشتم قرن از نجف حوزه بر حاکم شيعي چهارچوب اين

 رسمي هايبحث از حديث گذاشتن کنار اجتهاد، اصل بر فقهي مباحث رواج دليل به بيشتر بود، چهارم قرن
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 عين در. ودب شده شناخته مذهبي، و تبليغي مسائل از برخي نيز و منطق و کالمي متون و فلسفه رواج درسي،

 ادب جايگاه بود، سو اين به صفوي دوره از عمدتاً که - حوزه اين در ايرانيان تدريجي رسوخ زمان از حال،

 عربي بخش تقويت با همزمان حتي چهاردهم، و سيزدهم قرن در تدريج به که نزولي يافت، تنزل اندکي عربي

 [1.]داد جاي خود در را ايبرجسته اديبان نجف و گذاشت صعود به رو دوباره نجف، حوزه

 که تغييراتي وجود با حتي و آمد، پديد ايران و عثماني در رسمي آموزش نظام در که تغييراتي همه وجود با

 نآ تا بود حاکم قرن چهار براي رويه اين. ماند ثابت نجف، علميه حوزه عادي روال يافت، استقرار االزهر در

 ديمنت» عنوان با پژوهشي آموزشي، مهم مرکز نخستين و شد زده نجف در نوگرايي هايجرقه تدريج به که

 صولا کلية» سپس و «دارالحکمة» ،«الدينية النجف جامعة» که بود آن از پس. آمد پديد «الفقه ةکلي و النشر

 ايران در اسقي همين به. بود متفاوت کامال و شاخص بسيار النشر منتدي اينها ميان در. گرديد تأسيس «الدين

 .پرداخت آن به ديگري جاي در بايد که آمد پديد قم حوزه در تحوالتي نيز

اهلل شيخ محمدرضا مظفر )9 شعبان1188 ـ 11 رمضان 1111ق( بود آية مرحوم فقه دانشکده اصلي سمؤس

 يک قالب و حد در را نجف حوزه درسي، کتابهاي تدوين بويژه پژوهش، و آموزش بخش در کرد تالش که

 زا جديد فرهنگ اب اندکي مظفر.  ببرد باال بود، معمول عراق هايدانشگاه در آنچه حد در عالي آموزش مرکز

 ادايج براي ايانگيزه و شده آشنا مصري مجالت طريق از طور همين و جديد مدارس معلمان با ارتباط طريق

 ايهخانواد از وي که بود حالي در اين. بود آمده پديد وي در نجف آموزشي نظام در نوگرايي سمت به تغيير

 لنشرا منتدي تأسيس. بود گرفته فرا تمام دقت با ار حوزوي دروس خود و بود علم اهل از و بصره از سنتي

 شد، هبرداشت نجف حوزه در تحول ايجاد براي او دست به که بود ايشده حساب گام نخستين الفقه، کلية و

 يک رد تغيير که باشد داشته توجه کسي اگر. کرد شدني را آن وي اما بود، سخت و دشوار بسيار که کاري

 .کند درک را تغيير اين اهميت تواندمي است، دشوار اندازه چه تا ساله هزار سنتي نظام

 ساده مقل با هم آن الفقه، اصول و المنطق عنوان با مهم درسي کتاب دو تدوين شده، ياد مرکز تأسيس جز به

 ادنافت جا و بود، حوزه در رايج نويسي سخت رويه برخالف و تحصيل و آموزش براي زباني با که روان و

 شمار به نجف حوزه در تحول ايجاد در وي کارهاي ترينشاخص از يکي بايدمي حوزوي، دروس رد آن

 .آيد

. آمدمي شمار به نجف در تحول بر آغازي( 1599) 1191 سال در النشر منتدي جمعيت تأسيس ترتيب بدين

 تواندب که بود نجف نانجوا و نوجوانان براي متوسطه و ابتدايي مدارس ايجاد وي تالشهاي از يکي آن کنار در
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 ههد در باالخره هانشيب و فراز همه با که کاري. کند فراگير روز شهايآموز کنار در را ديني تربيت نوعي

 [8.]رسيد متوسطه و ابتدايي مدرسه چندين به ق1111 سال حوالي تا و شد آغاز قمري 1110

 تدريسي، متون درسي، نظام اصالح يمعنا به چيز هر از قبل وي، نظر مورد اصالحات حوزه، خصوص در

ها مسائلي است که اگر اين بود معتقد وي که چيزي بود، اينها مانند و علمي مدارک امتحاني، مواد امتحانات،

 غرق آن، متالطم درياي در و جديد عصر هايموج با مواجهه در کهن علمي مرکز اين کشتي نشود، اصالح

 در ريديگ فعاليت بود، آن عليه که انتقادهايي و اعتراضها همه رغم به و منتدي تأسيس از پس[1.]شد خواهد

 الترس اما نبود، اندازه و حد آن در گرچه که بود نجف در ديگري مدرسه تأسيس فعاليت اين. شد آغاز نجف

 همان در طالب آموزش امر انتظام براي که مرکز اين. بود حوزه آموزشي اوضاع کردن منظم و اصالح آن

 مدرک لدنبا به الفقه کلية مانند اوال که اين دليل به طبعا. بود «الدينيه النجف جامعة» آمد پديد کهن قالب

 .کرد باز نجف در را خود راه ترآسان است، مرجعيت نظر زير که داشت تأکيد ثانيا و نبود دولتي

 در همم عامل دو سو، اين به صفويه آمدن کار روي زمان از بويژه گذشته، قرون طي گفت بايد کلي طور به

 .داشت اهميت نجف مدارس توسعه

 قاجاري؛ و صفوي شاهزادگان و شاهان( الف

 .متدين بازاريان و ثروتمندان مالي حمايت( ب

 ادي گروه دو که بود آن بر عالوه اين و داشتند عهده بر را مدارس توسعه و بنا از مالي حمايت گروه، دو اين

 براي آنان واسطه سوي، اين در. کردندمي تالش امامان؟عهم؟ مطهر حرم عمارت و آبادي براي همواره شده،

اهلل سيد آية مرحوم اسم به ايمدرسه که اين. بودند برجسته فضالي گاه و تقليد مراجع الزم، اقدامات انجام

اهلل بروجردي ساخته شد، به اين معنا بود که پول آن مدارس، آية يا خراساني آخوند يا يزدي کاظم محمد

 پيش. تيافمي شهرت آنان نام به و گرفته قرار آنان اختيار در بودند، شده ياد علماي مقلدان که بانيان توسط

 ائمه مراقد آبادي و عمران در کارها قبيل اين واسطه نجف، علماي از برخي نيز قاجار مياني دوره در آن از

 .بودند نيز اطهار؟عهم؟

 فرصتي هاايراني هنوز و( ميالدي1511 سال) آمدند کار روي عراق در هابعثي که نخست لهايسا تا تالشها اين

 اجرت اتفاق، تقي محمد حاج مرحوم به مربوط آن از بخشي که تالشي. داشت ادامه داشتند، آمد و رفت براي

 نمونه که است هاييشتال ادامه در مزبور تالش. شد الدينيه النجف جامعة مالي مؤسس و باني که بود ايراني

 .داشت جريان سوي اين به قاجار دوره از آنها
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 باني ديگري و بود اتفاق حاجي مرحوم که مالي باني نخست. داشت مهم باني دو النجف جامعة ترتيب بدين

اهلل سيد محمد کالنتر بود، شخصي که چند دهه توانست تأثير ويژهاي از خود آية مرحوم که مديريتي و علمي

 .بگذارد باقي نجف علميه حوزه در را

 النجـف جامعة مدير 

 سيد فرزند) سلطان سيد فرزند( 1180 رمضان ماه 8 متوفاي - 1119 قربان عيد متولد) کالنتر محمد سيد

 فداريطر وي، مميّزه ترينمهم که است نجف برجسته فضالي و علما از يکي( شوشتري اصل در و مصطفي

 .هاي درسي اين حوزه استبرنامه کردن منظم و نجف حوزه در موزشيآ اصالحات از او تالش و

 النجف جامعة تأسيس دليل به همه از بيش که بود نجف شهر فرهنگي ـ علمي هايشخصيت از کالنتر مرحوم

 به تدس نجف، در حساسي شرايط در که خالق و مبتکر مدير، محقق، شخصيتي. شودمي شناخته الدينيه

 تأثير ،شاگردان و استادان بهترين از شماري گردآوردن با توانست و زد منظم ديني ـ علمي زمرک يک تأسيس

 .هاي آموزشي و تحصيلي طالب نجف داشته باشدبرنامه پيشرفت در توجهي قابل

 رفاقت با کار اين قطعا و گرفت، مدرسه اين ايجاد به تصميم( ق1189 متولد) اتفاق تقي محمد حاج که زماني

 ليک طور به اعتراضات، اين از بخشي. شد آغاز نجف در اعتراضاتي بود، شده آغاز کالنتر مرحوم مشاورت و

 وجود قديمي مدارس که حالي در چرا که بود اين ديگر بخش و بود، حوزه در نوگرايي از ترس به مربوط

 شود؟ ساخته جديد مدرسه بايد دارد، تعمير به نياز همانها و دارد

 نجف رجستهب مراجع و علما از چند تني با را مسأله بيابد، اعتراضها اين برابر پاسخي که آن براي قاتفا مرحوم

 نياز ،ايشان نامه پاسخ نوشتن ضمن آنها. کرد استفسار مدرسه اين ساختن باره در آنان از و گذاشت ميان در

 اتآي هاينامه تصاوير اتفاق مرحوم بعد سالها. کردند اعالم تأسيس تازه مدرسه تأسيس به را نجف حوزه

[ 1.]کرد منتشر جاويدان ميراث مجله در را شاهرودي و خويي، زنجاني، باقر محمد ميرزا و بجنوردي حکيم،

اهلل آية که است همين دارد، جديد مدارس به نياز نجف که آن شاهد: بود آمده زنجاني مرحوم نامه در

 اسوه محترم، وجود براي ايشان فعل» اندکرده تأسيس نجف در ايمدرسه اخيرا العالي، ظله دام بروجردي

 تأمين در النجف، جامعة بناي بر عالوه اتفاق حاجي[ 9.]«بود خواهد تشکيکات نوع هر رافع و بوده حسنه

 هواسط و شد ثبت آنها روي نيز نامش که بود سهيم نيز حسين؟عهما؟ امام و اميرالمؤمنين حرم درهاي هزينه

 [1.]بود نترکال مرحوم کار
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 عدّه ن،آ افتتاح شب در و انجاميد طول به سال هشت ساختمان، اين احداث کار اتفاق، حاجي مرحوم گفته به

 حاج مرحوم مدرسه، اين معمار. داشتند شرکت عراق سرشناس شخصيتهاي و رؤسا قضات، علما، از زيادي

 ،دارد خود بر را ايشان نام مذهبي، بناهاي از يبسيار که است تهران دوره آن معروف معماران از لرزاده حسين

 [3.]تهران خراسان ميدان در لرزاده مسجد جمله از

 شده تهيه مدرسه آن محصالن از شماري با مصاحبه در يا مختلف منابع در گزارش چند مدرسه اين درباره

 .هاي داخلي آن را به دست خواهيم دادبرنامه و مدرسه اساسنامه نهايت در و داده ارائه را آنها ابتدا که است

 النجف  جامعة و نجفي نويسندگان

 عفرج گزارش به. دارند مدرسه اين باره در اشاراتي يا توضيحات غالبا اخير، دهه چند در نجف تاريخ منابع

 با کار اين. شد تأسيس ق 1131 سال در متر 9000 مساحت به زميني در النجف جامعة مدرسه الخليلي،

 دينار هزار 190 مبلغ که اتفاق تقي محمد مالي حمايت با و کالنتر به مشهور الموسوي محمد يدس مديريت

 به ايکتابخانه با اتاق 801 با شده ياد مدرسه. شد تأسيس ـ کرد کمک نيز بعدها و ـ کرده هزينه عراقي

. تاس شده گرفته ظرن در مطالعه براي آن پايين و مخزن باال که شده ساخته طبقه دو در متر 889 مساحت

. دشومي استفاده مراسم يا دروس از برخي براي آن، در نماز اقامه بر عالوه که دارد متراژ همين در هم مسجدي

 اين در مدرسه اين. دارد سالن چندين و غرفه 58 سوم طبقه در و 91 دوم طبقه حجره، 18 اول طبقه در

 [1.]است شده درست جفن مدارس تاريخ در که است ايمدرسه بهترين روزگار

اي که از سوي جامعةالنجف چاپ شده، آمده است که »خداوند بر حاج محمد تقي اتفاق منت کتابچه در

 ويموس مصطفي سيد بن سلطان سيد بن محمد دست به شخصي مال از را ديني معظم بناي اين تا نهاده

. شد افتتاح 1118 سال مبعث شب در و رسيد اتمام به( ق1118 ـ 1131) سال نُه طي بنا اين. کند بنا کالنتر

 پسس. «کردم وقف را ملک اينتمامي شده، داده «کالنتر» بنده به اتفاق آقاي سوي از که اختياري اساس بر

 آن وضعيت و کرده واگذار اتفاق و خود به رارسمي توليت و کرده ياد را سوم تا اول طبقه ملک، مشخصات

 مطابق ق 81/1/1119 وقفنامه اين تاريخ. است نموده تعيين آنها اوالد براي اتفاق يا خود درگذشت از پس را

 [5.]است م 1519 با

 آن که اينقطه در هم آن مدرسه، اين تأسيس در کالنتر مرحوم انديشي دور به اشاره با الرُفَيعي عبدالحسين

 يب تالشهاي و متواضع شخصيت از گرفته، قرار آن مرکز در اکنون، اما داشت، فاصله نجف مرکز با زمان

 تدرس کالنتر مرحوم درگذشت از وي. کندمي ستايش وي خلقيات از و کرده ياد اقدام اين در او سروصداي
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 ملکوت به و رفت هوش از نماز سر شده دار عهده را امامت او خود و نيامد مدرسه جماعت امام که روزي در

 [10.]است کرده تأسف اظهار سخت پيوست، اعلي

 يقاودق کوفه، و نجف ميان عمومي مسير در: است نوشته بوده، مدرسه اين مدرسان از پدرش که نيز هادليب

 اين. قديمو جديد معماري از تلفيقي با شده، بنا اسالمي معماري پايه بر بزرگي ساختمان سعد، بني محله در

 شده بنا نجف، تاريخ در که است يدين مدرسه بزرگترين( 1111/ 1551) امروز به تا تأسيس زمان از مدرسه

 امام، سهم از نه خود، اموال از سنگيني پول که است اتفاق تقي محمد نام با ايراني تاجر يک آن باني. است

 اداره و مدرسه ساخت مسؤوليت زمان همان از. کرد تهيه را آن زمين کرده پرداخت ق1139/  م1591 سال در

 آن وفمصر وي وقت و انرژي بيشترين او خود گفته به کهاقدامي ست،ا بوده کالنتر محمد سيد عهده بر آن

 :دبو مدرسه اين موفقيت سبب عامل دو: گويدمي مدرسه، اين مقررات از برخي به اشاره با وي. است شده

 شد؛ تأسيس بود يافته اهميت اصالحي افکار که وقتي در درست که آن نخست

 .داشت مراهه به را بزرگ مراجع موافقت که آن ديگر

 وجود محصالن ميان هم نژادي توازن نوعي عالوه، به. شد مدرسه اين به فراوان اقبال سبب نکته دو اين

 همه، اين با. بود مهم اجتهاد و علم همه از بيش و نداشت اهميتي نجف در معيار اين کل، در هرچند داشت،

 سنتي هايروش همان مدرسه، اين در که آن رغم به: افزايدمي وي. بودند لبناني و ايراني آن هايطلبه غالب

 .پرداخت حوزوي درسي کتابهاي در نظر تجديد به که بود مرکزي نخستين اما شد،مي دنبال تحصيل

: افزايديم درسي کتابهاي در تجديد ضرورت باره در لمعه شرح مقدمه در کالنتر سخنان نقل با سپس بهادلي،

 جلد که بود لمعه شرح آنها از يکي که کرد آغاز را درسي کتابهاي ازچاپب نجف جامعه که بود اساس اين بر

 جامعه اساتيد از برخي وي. شد چاپ مجلد چهار در هم مکاسب بعد اندکي. درآمد 1511 سال در آن نخست

 :کندمي معرفي شرح اين به را

 ،[ريزتب سابق جمعه ماما] ملکوتي سرابي مسلم کالنتر، محمد معرفت، هادي محمد جواهري، تقي محمد شيخ

 [11.]بهادلي احمد و جناتي ابراهيم فياض، اسحاق محمد

 قاسمابوال سيد: آيات شاگردان از را کالنتر مرحوم و نوشته وي براي حالي شرح نيز الحکيم عيسي حسن

 ذبيح يخش قوچاني، علي شيخ بادکوبي، صدرا شيخ سبزواري، عبداالعلي سيد شاهرودي، محمود سيد خويي،

 سال در النجف جامعة ساختمان بناي آغاز به اشاره با وي. است دانسته بجنوردي حسن ميرزا و قوچاني، هللا

هاي ديگر او از جمله آنچه فعاليت به مدرسه، بر عالوه و کرده اشاره مدرسه اين داخلي نظامنامه به ق1139
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هاي در باره ضريح امام علي؟ع؟ و درها انجام داده اشاره کرده است. بناي مرقد کميل بن زياد از ديگر فعاليت

اوست. سپس به تأليفات وي بر اساس منابعي چون معجم رجال الفکر و األدب في النجف و آثار ديگر]18[ 

پرداخته است. به نوشته وي، مرحوم کالنتر در شب جمعه، اولين شب ماه رمضان 1180 / 1555 درگذشت 

و اربعين وي در روز جمعه، هفتم شوال 1180 برگزار شد. وي افزوده است که در حال حاضر مدرسه با 

مديريت فرزند وي سيد ضياءالدين کالنتر اداره ميشود.]11[ سپس شعري از شيخ عبدالجبار ساعدي، از 

دوستان نزديک وي، در رثاي او آورده است. دکتر جودت قزويني نيز زندگينامه کوتاهي از مرحوم کالنتر در 

 [اثر اخير خود آورده است.]11

 کالنتر مرحوم مدرسه و شخصيت و محصالن، و مدرسان

اهلل شاهرودي و از علماي وقت نجف در مصاحبه گفتند: بنده از همان روز آغاز، آية شاگردان از جناتي آقاي

اهلل آية ،دهبن آنجا، دايمي استاد سه. کردممي تدريس و داشتم حضور مدرسه اين در سال يازده تا افتتاح شب از

 که ودب کفايه و مکاسب لمعه، بنده تدريسي دروس. بوديم جواهري تقي محمد شيخ[ شهيد] مرحوم و فياض

 .بود فارسي به اندکي و عربي تدريس زبان. گفتم درس را کدام هر دوره سه

 اليفض از که را کالنتر آقاي چطور که اين: گفت مدرسه اين ساخت براي اتفاق مرحوم اراده به اشاره با وي

 .دانمنمي بنده بود، کرده پيدا بود حوزه

 وممرح برادر حسن سيد. بود تهران ساکن کالنتر مرحوم پدر: فرمودند( کالنتر مرحوم داماد) هرندي استاد]

 شايد .بود اتفاق حاجي آقاي شريک مقدم آقاي اين که بود گرفته را مقدم خانواده دخترهاي از يکي کالنتر

 [است بوده جا اين از يآشناي اصل

 مانه بيشتر و نشد گرفته جدي چندان اما باشد، مدرسه اين در هم جنبي دروس بود قرار: افزود جناتي آقاي

 تکاملال کتاب نويسنده امين احمد نام به شخصي. شد تدريس منظم و برنامه يک قالب در اما حوزوي درسهاي

 قايآ نزد مدتي النجف، جامعة در من که گفتند هرندي آقاي]. کند تدريس را دروس اين بود قرار االسالم في

 و فقطي جمله از عربي مناطق از مدرسه اين هايطلبه بيشتر: دادند ادامه جناتي آقاي[ خواندم رياضيات امين

 جواد سيد آقاي آنجا فاضل طالب از يکي. بود آنجا در هم ايراني شماري. بودند لبنان و بحرين و احساء

 انهم در آنجا طالب از نفر سه کم دست اما نداشت، وجود سياسي فعاليت مدرسه اين در. بود شهرستاني

 به هرچند. ]نداشت حضوري مدرسه اين در ظاهرا الدعوه حزب. شدند کشته و دستگير بودم من که ايدوره

 رد سياسي ارک وجود نشانگر امام، اطرافيان از افرادي و آصفي آقاي چون افرادي حضور هرندي آقاي گفته

ها کم شد. يکي شيخ جواد طلبه شمار من حضور اواخر در: گفتند جناتي آقاي.[ است مدرسه اين در حاشيه،
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نامي اهل حله که بعدها شنيدم صدام او را به جبهههاي جنگ آورده و کشته شد. ديگري يک طلبه پاکستاني 

ها در دفتر شهيد سيد با نام نثار حسين که او هم دستگير و در زندان کشته شد. اين فرد، مترجم انگليسي نامه

 .اهلل خويي[ بودمحمد باقر صدر ]و آية

 مکک من براي بودند، عرب که آن هايطلبه. نداشت دولتي تحصيلي مدارک مدرسه اين: گفت جناتي آقاي

 براي ياميپ هم قاسم معبدالکري افتتاح شب گويا. بودند ديگر هايجنبه و لغت حيث از خوبي بسيار درسي

 دادندمي دينار[ پنج يا] سه ماهانه گويا تدريس براي زمان آن. نيستم مطمئن باره اين در. بود داده مراسم آن

 منتشر و تصحيح را[ 19]مکاسب و لمعه شرح مدرسه، مديريت کنار در کالنتر مرحوم. بود خوبي مبلغ که

 هايبخش ايشان يعني. بود جمعي صورت به تقريبا ارم،د ياد به من که مکاسب خصوص به کار اين. کرد

 .کردمي چک و دادمي افرادي به را مختلف

 ار هاپاورقي و نوشتمي ايشان بعد و شدمي خوانده آن در متن و بود ايجلسه که گفتند هم هرندي آقاي] 

 صد است دهم يا نهم دجل جديد، چاپ مکاسب، در کنم فکر که ناشده حل مورد يک براي ايشان. افزودمي

 .[است آورده هم را بنده نام همانجا و کردم حل را آن من. کند حل کسي که گذاشت جايزه دينار

 يادم. ودب( دوم صدر پدر) صدر صادق محمد سيد داشت، نقش خيلي که کساني از يکي: گفتند جناتي آقاي

 ايشان. بود پرکار و اخالق خوش ،گرم فردي کالنتر مرحوم. کردم نگاه من هم را مکاسب از بخشي هست

اهلل سيستاني بودند. ]هر دو داماد مرحوم ميرزا حسن شيرازي عموي آقاي سيد رضي شيرازي آية باجناق

 همدرس يک صورت به عمل در اما باشد، امروزي و مدرن النجف جامعة کردندمي تالش کالنتر مرحوم.[ بودند

 .اشتند شدن روز به از نشاني اما درآمد، منظم

اهلل آية رحومم النجف، جامعة استادان از يکي: گفتند بنده به( طباطبائي صالح سيد) نجف طالب از ديگر يکي

 اندوست چون رفت اصفهان به عراق از اخراج از بعد وي. بود نجف مدرسين اعاظم از لنکراني مجتبي شيخ

 .اهلل شمس آبادي داشتآية مرحوم مانند فراواني

 هم ار امام دست بار يک. نبود او از بهتر استادي. خواندم ايشان پيش را مکاسب من: گفتند هرندي آقاي] 

 و شاعر .رفت اصفهان به همين براي و داشت اصفهاني رفقاي. کرد تدريس سال هفت طي را رسائل. بوسيد

 [.بود طبع شوخ بسيار

 ماشين طالب، آمد و رفت براي و بود دور نجف شهر مرکز از زمان آن جامعه محل: گفتند طباطبائي آقاي

اهلل حکيم ساخته شد که مدرسهاي مانند ساير مدارس آية مرحوم دارالحکمه مدرسه، اين از بعد. بودند گذاشته
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بود، اما يک دوره آموزشي هم داشت.]11[ اين دوره نيز برنامهاي منظم داشت، اما از نظر زماني متأخر از 

جامعة النجف بود. از ديگر استادان جامعة النجف شيخ مسلم سرابي ملکوتي بود که بعدها در ايران امام 

جمعه تبريز شد. سيد محمد صادق صدر ـ پدر شهيد سيد محمد صدر ]دوم[ ـ امام جماعت جامعة النجف 

بود. کالنتر به کثير البکاء شهرت داشت و بسيار واليي بود و او را در گريه کردن با حضرت يعقوب مقايسه 

 .ميکردند

 طلبگي همدرس ترينقديمي دارم، ياد به که آنجا تا: گفت( شهرستاني آقاي) مدرسه اين شاگردان از ديگر يکي

 افتتاح از قبل روزهاي جمله از. گرفت صورت هاييمقاومت زمان همان. بود النجف جامعة همين برنامه، با

 در. يامدن بيايد، افتتاح براي بود قرار که حکيم آقاي ،همين براي. آمد خواهد قاسم عبدالکريم که کردند شايع

 غذاهايي ح،افتتا شب حتي. بود مدرسه اين با مقابله براي تالشي اين. آمد شيرازي عبدالهادي سيد آقاي عوض

 سرقت - نداشت هم سابقه زمان آن تا که کاري - بود مصرف بار يک ظروف در و بود شده ديده تهيه که

 مرحوم خود را البالغه نهج درس. نگرفت پا چندان که باشد هم جنبي هايدرس مدرسه اين در بود قرار. شد

 .کردمي تدريس کالنتر

اهلل شيخ مجتبي لنکراني که مديريت دوره دارالحکمه را داشت گفت: پدرم يک آية فرزند لنکراني عبداهلل شيخ

اهلل حکيم احساس کرد پاي ثابت استادان جامعة النجف بود. اما بنده بيشتر در دارالحکمه بودم. آقاي آية

طلبههاي عرب عراقي ميتوانند مثل ايرانيها به تبليغ بروند. قرار شد يک دوره آموزشي بگذارند. اين بعد از 

جامعةالنجف بود و هدف متفاوتي داشت. سيد محمد باقر حکيم مسؤوليت داشت و من و آقاي سيد عالء 

حکيم آنجا را اداره ميکرديم. من از اول در مديريت آنجا بودم و شهريه آنجا توسط من توزيع ميشد. 

طلبههاي عراقي از هر شهري به گواهي عالمي که در آن شهر بود ميآمدند. محل آن آخر شارع الرسول؟ص؟ 

بود. يک شقه بزرگ که کالسها در آنجا برگزار ميشد. طالب اين دوره آموزشي، شب خواب نبودند و بعد 

از درس به حجرههاي خود در مدارس ديگر يا منازل خود ميرفتند. اين دوره از مقدمات تا مکاسب تدريس 

ميشد، اما قدري مختصرتر از شکل رسمي آن در حوزه بود. سيد محمدباقر حکيم رسائل ميگفت. سيد 

نوري اشکوري و سيد محمود شاهرودي هم درس ميدادند. شهيد سيد مجيد حکيم، شرح لمعه ميگفت. 

سيد محمد صدر پدر مقتدي هر هفته يک ساعت در باره امام زمان؟ع؟ تدريس ميکرد. سيد عالء حکيم هم 

درس داشت. بخشهايي از اقتصادنا و فلسفتنا را هم درس ميدادند. طلبههاي اين دوره، مبلغ شدند و به 

بصره و نقاط ديگر ميرفتند. يک روز امام موسي صدر آمد، سخنراني کرد و وضعيت خود را شرح داد که 

چگونه کتابهاي درسي رسمي را زمين گذاشته و در فکر نيازهاي روز اسالم افتاده است. او روش خود را 

براي طلبهها گفت که خيلي مؤثر واقع شد. مدتي بعد دارالحکمه در سه طبقه افتتاح شد که براي اسکان 
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طالب بود و 890 حجره داشت. مَدْرس هم داشت و پدرم مرحوم لنکراني، شيخ محمدتقي جواهري و 

مدرس افغاني از افراد براي سکونت در آنجا امتحان ميگرفتند. طلبه از هر جايي در آن مدرسه بود. سيد 

محمدرضا حکيم در مدرس اين مدرسه درس ميداد و مشرف اعلي بود. وي با سيد يوسف حکيم از يک 

مادر بودند. اين سيد محمدرضا به شهادت رسيد. پدر من هم در دارالحکمه مکاسب و رسائل ميگفت. من 

اهلل و سيد عالء، دوره دارالحکمه را به مدير ديگري سپرده مدرسه دارالحکمه را اداره ميکرديم. مرحوم آية

غروي را آورديم که درس رسائل ميگفت. همين طور سيد محمدرضا خلخالي در مدرسه تدريس ميکرد. 

اهلل مدني هم مکاسب محرمه و تفسير ميگفت. بعد ما به ايران سالنهاي بزرگ براي تدريس داشت. مرحوم آية

رانده شديم و جاي من در دوره دار الحکمه شيخ عباس بهبهاني آمد که بعدها دستگير و اعدام شد. مدرسه 

دارالحکمه هم در انتفاضه مورد استفاده انقالبيون براي زنداني کردن بعثيها بود که پس از بازگشت وضع 

اهلل سيد سعيد حکيم آنجا را دوباره قبلي، کامل تخريب کردند. يعني منفجرش کردند. بعد از سقوط صدام، آية

ساخت. جامعة النجف مدرسه منظمي بود و سابقه آن از پيش از دارالحکمه و دوره آن بود. مرحوم کالنتر 

 .مرد فاضل روشنفکري بود که دلش ميخواست کنار کتابهاي قديم، کتابهاي جديد را هم رايج کند

 تنگرف صدد در دولت که بود آن ترس نجف، حوزه در: گفت النجف جامعة به اشاره با هم کوراني علي آقاي

 شنيد وقتي. ديد را النجف جامعة و آمد نجف به بومدين هم بار يک که هست ذهنم در طور اين. است حوزه

 مدارس مخالفان. رفت نخواهيد بين از وقت هيچ شما: گفت است، تاجر يک تبرعات از آن ليما منبع که

 سقهالف کلية را آن الفقه، کلية جاي به که بود آن مخالفان اين طنز از جالب نمونه يک و بودند زياد جديد

 [13.]ناميدندمي

 در 1551 سال انتفاضه از پس ماه هد حدود تا که ـ کالنتر آقاي مرحوم داماد ـ جواهري محمد شيخ آقاي

 از يبسيار که ايران اسالمي انقالب از پس يعني اخير، دوره در که گويدمي آمد، ايران به سپس و بود نجف

کرده است. اين در حالي است مي تدريس آنجا در شدند، شهيد يا گشتند زنداني يا اخراج نجف روحانيون

که جامعة النجف به تدريج ضعيف و ضعيفتر شده بود. پيش از انقالب اسالمي، تعداد زيادي ايراني بود که 

هاي سعودي و بعد از آن به خصوص در دوره جنگ ايران و عراق، شمار آنان کم و کمتر شد و بيشتر طلبه

هاي عرب عراقي هم کم شدند، چون آنها را براي سربازي ميبردند. استاد بسيار بحريني و لبناني بودند. طلبه

کم شده بود و خود مرحوم کالنتر هم تدريس ميکرد. ايشان گفت پدرم ]شهيد محمد تقي جواهري[ تا قبل 

از دستگيري و شهادت آنجا تدريس ميکرد و من هم مدتي در درس کفايه ايشان که در جامعة النجف بود، 

کردم. مرحوم بدون اين که در برنامه مدرسه باشم، شرکت ميکردم. در سالهاي اخير شرح لمعه را تدريس مي

اي يک يا دو جلسه درس اخالق داشت. عبدالرزاق حَبوبي که استاندار نجف بود، رفاقت با آقاي کالنتر هفته
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کالنتر داشت و به طور کلي مرحوم آقاي کالنتر هم آدم سياسي بود. ايشان افزود که سيد محمدصادق صدر 

امام جماعت جامعة النجف بود و روابط بسيار نزديک و دايمي با مرحوم کالنتر داشت. اين اواخر سيد محمد 

صدر هم مدتي درس خارج براي چند طلبه در جامعة النجف ميگفت. مقتدي صدر هم آنجا درس خواند 

و پدرش از من در باره درسش ميپرسيد. آقاي کالنتر فردي خوش برخورد و واليي بود. جايي براي دفنش 

در جامعة النجف درست کرده و خاک کربال را در آن ريخته بود. ايشان در سالهاي آخر خيلي زجر کشيد و 

 .[هاي باال در نيمه دوم سال 1151 انجام شدترس داشت و با دلهره کار جامعة النجف را پيش برد. ]مصاحبه

 باره در شرحي شرفاأل النجف مجله با ايمصاحبه در کالنتر مرحوم نواده[ 11]زاده، تهراني محسن سيد

 :گويدمي و داده کالنتر مرحوم علمي شخصيت نيز و النجف جامعة

 زا آگاه و خبره افراد از نفر پانزده از که اداري هئيت يکي. دارد هيئت دو اساسنامه اساس بر نجف، جامعه

هاي ماهانه و جز اينها نشست و امتحانات و تدريس روش بر کلي نظارت که شودمي تشکيل مختلف طبقات

 اب اداري هيئت توسط که تدريسيه هئيت دوم. دارد نظارت جامعه منشورات بر همچنين اداري هيئت. دارد

 در تواندب تا باشد برخوردار آن از بايد استاد يک که را شرايطي سپس وي. شودمي انتخاب خاصي ضوابط

 صول،ا فلسفه، منطق، بالغت، ،نحو صرف، را مرکز اين تدريسي موضوعات و کرده بيان کند، تدرس جامعه

 يعني آغازين درسهاي از که است درسي مرحله چهار داراي جامعه اين. است دانسته کالم علم و حديث فقه،

 که است چهارم مرحله در. يابدمي ادامه اجتهادي و فقهي دروس ترين عالي تا و شده شروع نحو و صرف

 .هاي تخصصي شودعرصه از يکي وارد تواندمي طلبه

 مرحوم حال اين با. بود استبدادي فضاي فشار تحت النجف جامعة صدام دوره در کالنتر، محسن سيد گفته به

 شهادت به حق اعتالي راه در آنان از شماري که کند تربيت را طالب از نسلي توانست و کرده مقاومت کالنتر

 حزب رهبري که بود حدي تا فشارها اين. ودب صدام اطالعاتي نيروهاي فشار زير جامعه زمان، آن. رسيدند

 قتحق از مانع الهي عنايت که آن جز درآيد، اوقاف سيطره تحت و شده منحل جامعه که کرد تصويب بعث

 نيز منشوراتي جامعه کالنتر، محسن سيد گفته به. دهد ادامه خود حيات به توانست مرکز اين و شده امر اين

[ 15]،(جلد سه) السعادات جامع. 1: اينهاست جمله آن از. رسدمي اثر 11 به آنها رقم که است داشته گذشته در

 شيخ مکاسب شرح. 1 مجلد، 10 در البهيه الروضه شرح. 1 مجلد، شش در حلي عالمه الفقهاء تذکرة. 8

 [80.]شماره سه االسالميه الدراسات مجله. 1الصباح، دعاء شرح. 9 مجلد، 13 در انصاري

 محمد دسي المجاهد الحجة که است نوشته الحسين االمام حياة کتاب مقدمه در قَرشي فشري باقر شيخ مرحوم

 [81.]است کرده اثر اين تأليف به تشويق و تشجيع را او کالنتر
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 130 حاضر حال در اما رسيده نفر 100 تا طالب شمار سابقا: گويدمي مصاحبه اين در کالنتر محسن سيد

 نسخ تعدادي و چاپي کتاب هزار پانزده داراي جامعه، کتابخانه. کنندمي تحصيل مختلف مراحل در که نفرند

 .شودمي داري نگه آن مخزن در که است خطي

 :گويدمي کالنتر مرحوم حال شرح باره در کالنتر محسن سيد

 عفرج بن موسي حضرت به شاننسب که است مصطفي سيد فرزند سلطان سيد فرزند محمد سيد ايشان

 و آمده دنيا به نجف شهر در دنيا به تقوي و علم خاندان در ق 1119 سال قربان عيد روز در وي. رسدمي

 خانداني زا سلطان سيد پدرش. است پرداخته ديني علوم تحصيل به و باليده المؤمنين امير حرم کنار در همانجا

 دهبو شهيد نوراهلل قاضي احفاد از مرعشي محمود سيد دختر علويه مادرش و بوده عرفان و علم اهل و عريق

 را ايبادکوبه صدرالدين شيخ شاگردي مدتي خوانده، وقت برجسته استادان نزد را سطح دروس وي. است

اهلل خويي دروس خارج را گذرانده و به چندين اجازه آية و شيرازي عبدالهادي سيد عصر فقيه نزد و نموده

 مکاسب شرح و روضه شرح بر عالوه ايشان. است گرفته 1118 سال در را آنها نخستين که آمده نائل اجتهاد

 1 الفقه اصول في دراسات کتاب. 8 االمامية، الشيعة عند البداء کتاب. 1:  از است عبارت که دارد نيز تأليفاتي

 للمولى السعادات جامع کتاب تعليق و تحقيق. 9 مخطوط، الزکاة کتاب. 1 مخطوط، ـ االرث کتاب. 1 جزء،

 . .راقيالن مهدي محمد

 و گفته لبيک را حق دعوت بود جماعت نماز مشغول که حالي در 1180 رمضان ماه دوم جمعه شب ايشان

 .شد دفن بود کرده آماده خود براي النجف جامعة در که خود اختصاصي مقبره در

اهلل سيستاني است و در حال حاضر در تهران آية داماد که عالء سيد يکي. داشت پسر چند کالنتر مرحوم

 صدر محمد سيد شهيد داماد و دارد را النجف جامعة مديريت حاضر حال در که ضياء سيد ديگري. است

 فنج حاضر حال در که هم سلطان سيد. برگشت نجف به و بود ايران سابقا که عماد سيد هم يکي. است

 که ودب بحرالعلوم سنح سيد داماد کالنتر مرحوم ديگر فرزند کمال سيد. است صدر سيد ديگر داماد است،

 مرعشي رضي سيد داماد حسين سيد. شد اعدام[ صدام عليه و عراق در 1551 سال قيام] انتفاضه جريان در

 .است نجف در هم ايشان که[ حکيم يوسف سيد داماد]

 ريجواه محمد شيخ اميني، عالمه فرزند اميني رضا شيخ هرندي، مصطفي شيخ: از عبارتند ايشان دامادهاي

اهلل ميالني که در مشهد بود و درگذشت، سيد جميل آية نوه ميالني محمد سيد جواهري، تقي محمد زندفر

کرد و همانجا استاد دانشگاه در عراق، سيد ناصر تهراني ]پسر سيد عبداهلل تهراني[ که در نجف زندگي مي

 .تصادف کرده درگذشت
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 قم در النجف جامعة افتتاح انعکاس

 ،(18 شماره 1 سال) ش 1111 ماه دي در اسالم مکتب مجله و رسيد قم به آن خبر مدرسه، اين افتتاح از پس

 هب را ايصفحه صفحه، يک در نجف حوزه تاريخ از گزارشي ضمن مدرسه، اين از رنگي عکس يک چاپ با

 :است آمده نوشته اين در. داد اختصاص جامعه اين وصف

 شرفا نجف ديني جامعه باشکوه ساختمان آن و شده برداشته وسيع علمي حوزه اين در ايبرجسته قدم اخيرا

 کوهش با و عظيم بناي اين. فرماييدمي مالحظه است شماره اين ضميمه که عکسي در را آن دورنماي که است

 کونتس مرکز که تحتاني و فوقاني حجرات بر عالوه. شده گذاري پايه( السعد حي) کوفه به نجف طريق در

 يمعمار و ساختمان اسلوب و باشدمي مجلل مسجد و آبرومند کتابخانه يک داراي است، ينيد دانشجويان

 .هاي بهداشتي کامال در آن مراعات شده استجنبه و امروزي کامال آن

 بتث گرديده ارسال مجله دفتر به که آن اساسنامه در جامعه اين خصوصيات و جزئيات: جامعه خصوصيات

 .نماييممي درج اينجا در را آن وصياتخص از برخي و است شده

 [88.]است کرده درج را وقفنامه از بندهايي سپس

 مکاسب و لمعه: درسي مهم کتاب دو نشر و تحقيق و کالنتر مرحوم 

 رسيد کتب اصالح حوزه در کالنتر مرحوم ديگر تالشهاي از است مناسب مدرسه، مدير بهتر شناخت براي

 فعاليت نجف در که بود گراني اصالح آرزوهاي از يکي درسي کتابهاي صالحا شک بدون. باشيم داشته سخني

 تسهيل روي هک جديد آموزشي اصول با نسبتي هيچ بود، شده نوشته سنتي سبک به که کتابها اين. کردندمي

. نداشت کند،مي تأکيد آموزشي هايمشخصه ديگر و نواز چشم و زيبا چاپ روان، نگارش فراگيري، امر در

 محمد سيد مرحوم دوم و مظفر محمدرضا شيخ مرحوم نخست. بودند مؤثر زمينه اين در نفر دو نجف در

 مشترک يتفعال عالمه تذکرة از بخشي تصحيح در حتي و بوده آشنا يکديگر با قبل سالها از دو اين. کالنتر

 أليفت و النشر نتديم تأسيس به مظفر مرحوم ادامه در. شد منتشر آن از نيز کوچک جزوه چند که داشتند

 فقهي همم متن دو تصحيح سترگ کار به نيز کالنتر و پرداخت اصول و منطق حوزه در درسي نوين کتابهاي

 .داشتند شباهت يکديگر به زيادي جهات از دو اين واقع در. گشت مشغول مکاسب و لمعه شرح يعني

 گفته هب کرد، ياد حوزه درسي متن ترينوميعم عنوان به آن از توانمي که لمعه شرح تصحيح با کالنتر مرحوم

 :گويدمي اول جلد مقدمه در وي. بردارد راه سر از را طالب درسي مشکالت از برخي تا کرد تالش خودش،
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 در دتجدي نوعي نيازمند شيعه، علمي مراکز در رايج درسي کتابهاي که است بوده انديشه اين در ديرباز از

 عرضه ونازيبا تحقيق بدون نازيبا، بسيار شکل در آثار اين غالب. است بوده زيبا و منقح چاپي ارائه با تنيسق

 ار طالب نياز مورد درسي کتابهاي علمي، مراکز و هادانشگاه جديد، عصر در که است حالي در اين. شودمي

 در غبطه نگيختبران سبب وضعيت اين. برانگيزد آنها مطالعه به را آنان عالقه که کنندمي چاپ تجديد طور به

 [81.]باشيم داشته خود درسي کتابهاي دربارة اهتمامي چنين ما نبايد چرا که شد من

 کرده ياد مقدمه در را نفرشان سه نام که حوزه محققان از شماري همکاري با را بزرگ و سترگ اقدام اين وي

 وي به تصحيح کار در هم و بود النجف جامعة جماعت امام هم که صدر صادق محمد سيد. رساند انجام به

 گفتني[ 89.]معرفت هادي محمد سوم و[ 81[]آبادي نجف] اصفهاني باقري غالمرضا شيخ ديگري. کرد کمک

 مفصل مقدمه. است آصفي مهدي محمد آقاي آن از فقه تاريخ باره در لمعه شرح مفصل مقدمه که است

 از وياگ گرفته، قرار استفاده مورد مکرر نيز آن از پس و است انصاري شيخ مرحوم زندگاني شرح که مکاسب

 .است کالنتر آقاي مرحوم خود

 اثر يک ارائه باره در که مشکالتي به اشاره با البهية الروضة يا لمعه شرح پنجم جلد مقدمه در همچنين وي

 هک است خوشحال و کرده ياد گرفت، صورت کتاب اين اول مجلد از که استقبالي از دارد، مصحَّح و خوب

اهلل ميرزا آية مرحوم درس در حضورش به اشاره با همانجا وي. سازد آماده نيز را بعدي مجلدات وانستت

 متن و کرده ياد نوشت او براي که اينامه و وي به ايشان دلگرمي از[ طوسي شيخ مسجد در] بجنوردي حسن

 .است آورده پنجم مجلد همين آغاز در را وي نامه

 و الدينيه النجف جامعة تأسيس در کالنتر مرحوم واالي همت به اشاره ضمن نامه اين در بجنوردي مرحوم

هاي علمي و اخالقي، به انتشار کتب فقهي و اخالقي همراه جنبه رعايت با همراه شکل، بهترين به آن اداره

 رالنتک مرحوم که دانست لمعه شرح همين را آن نمونه يک و کرده وي توسط سودمند و عالي تعليقات با

 کرده، مطالعه را شده تصحيح لمعه شرح که نوشت وي. است بوده کرده اهدا ايشان به را آن از اينسخه

 و کرده عرجو و رفع را آن مشکالت و احيا تعليقات اين با را کتاب واقع در و يافته عالي بسيار را تعليقات

 نوشته م 1511/  ق 1113 حجه ذي ششم در نامه اين. است ستوده را آن روايات و نقلها يابي مرجع در بويژه

 :است آمده( 1 ص) لمعه شرح پنجم مجلد مقدمه در و شده

 سالمال بعد. بقاءه اللّه أطال کالنتر، محمد السيد المفضال الجليل العالمة سماحة :الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ اللّهِ بِسْمِ

 العلم ملةح جميع لدى المشکورة الجليلة للخدمات لدائما بالتوفيق لکم الدعاء و التحيات وافر إهداء و عليکم

 النجف جامعة» بتشييد ابتدأت التي العالية الهمة هذه فيک أکبروا الذين اإلسالم فقهاء و األعالم العلماء سيما ال
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 األخالقية و لفقهيةا الدينية الکتب نشر و نظام بأفضل شؤونها تنظيم و قيام أحسن بإدارتها القائم العظيمة «الدينية

 هدية من لها يا الداعي إلى أهديتَه الذي الکتاب جملتها من و نفيسة عالية مفيدة جيدة بتعليقات عليها التعليق و

 اللّه رضوان ،العظيمين الشهيدين للعلمين الدمشقية، اللمعة شرح في البهية الروضة کتاب هي و أال ثمينة، قيمة

 علقت بما ييتهاأح قد و کافية تعليقاتکم وجدت بالدّقة صفحاته في نظرتُ و الکتاب طالعتُ لما و. عليهما تعالى

 ستنداتم هي التي الروايات مواضع لتعيين مدارکها إلى اإلشارة و مبهماتها يکشف و مشکالتها يحل مما عليها

 و تفهم ضورح عديدة سنين أبحاثي تحضر کنت حينما فيک النبوغ تفرست فإني ذلک في غرو ال و لفروعها

 المالس و الجزاء خير أهله و العلم عن اهلل جزاک أجرک سبحانه عليه و درک فلله تدقيق و تعمق و تحقيق

 .برکاته و اللّه برحمة و عليک

 1 الخميس يوم في األشرف النجف

 / 1113 الحرام الحجة ذي 

 البجنوردي الموسوي حسن

 

اهلل شيخ حسين حلي از مراجع وقت نجف نيز براي اين کتاب تقريظي نوشت که در آغاز آية ترتيب همين به

اي که در 1111/5/9 مقدمه در حلي، تقريظ آوردن از پيش کالنتر مرحوم. يافت انتشار لمعهشرح هفتم مجلد

 قريظت. است انصاري شيخ مکاسب از منقحي چاپ وي بعدي برنامه که دارد اشاره نگاشته، هفتم مجلد براي

 :است چنين حلي حسين شيخ مرحوم

 بالسالم ةمبتدئ تحية - خطاه سدد و اللّه أيده کالنتر محمد السيد الحجة العزيز ولدنا. الرحيم الرحمن اللّه بسم

 تحقيس و المضاعف الثناء نستوجب مما منها لک کم و اإلصالح لمناهج التوفيق و بالدعاء مشفوعة عليک

 هديتک صلتنيو فقد بعد و الغالي العالي کإنتاجک جينت و المشکور موقفک يقف من لکل و لک الالئق التقدير

 تصفحت اکم تصفحته و الدمشقية اللمعة کتاب من السابقة الخمسة لألجزاء متمما السادس الجزء هو و األخيرة

 فياوا تعليقا عليها علقت بما روعتها و بهجتها في زاد کامل، إخراج و واحد طراز کلها و. األجزاء من سبقه ما

 لک أخط نأ رأيت لما إکبارا فارتأيت فيها التعقيد يوهم ما توضيح و أسانيدها إلى اإلشارة و تهامشکال بحل

 مالکأع لجالئل ذلک مصنفا الثناء، و الشکر من لساني ردده و اإلعجاب من ضميري مأل عما معربا السطور هذه

 تشييدک باالطراء هاتفا استنطقني و بلبي استطار طالما و. العلم و الدين خدمة في المتواصل جهادک و الخالدة

 تکون نأ ينبغي ما أحسن على و اإلتقان يقتضيه ما أتم على األشرف النجف في الدينية النجف الجامعة بناء
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 فقةش بکل عليها سهرک و أساتذة و طلبة التدريس مناهج من فيها فرضته ما أکمل على و الروعة من علمية

 .المحسنين جزاء خير اللّه جزاک و وفقهم و اللّه وفقک. مثمرال العمل و المنتج للجد بهم مهيبا

 برکاته و اللّه رحمة و عليک السالم و

 1131 شعبان 11

 .الحلي حسين األقل

 

 سوم جلد مقدمه در ياسين آل مرتضي شيخ تقريظ

 و ومس مجلد براي يکي: نوشت لمعه شرح براي مقدمه دو نيز نجف علماي ديگر از ياسين آل مرتضي شيخ

 .است شده تأکيد شيعه فقه آموزش در کار اين ضرورت و اهميت بر مقدمه دو هر در. نهم مجلد در ديگري

 :است اين سوم جلد مقدمه

 لقد اءالثن و الشکر و الدعاء و التحية بعد - اللّه أيده - کالنتر محمد السيد المجاهد المفضال العالمة عزيزي

 األشرف، فالنج في نفقتکم على المطبوع( الدمشقية اللمعة) کتاب من األول الجزء بعد الثاني الجزء تسلمت

 موهعلقت فيما المتمثلة المشکورة جهودکم أقدر أن أودّ القيّمة الهدية هذه على الشکر أجزل أشکرکم إذ إني و

 هذا بعملکم تمفوفر. تيسير إلى منه يحتاج لما تيسيرا و توضيح إلى منه يحتاج لما توضيحا الکتاب هذا على

 ابط السعيدين للشهيدين إحسان أي أحسنتم کما مدرسه، و الکتاب هذا دارس على الوقت من کبيرا شطرا

 تکلف أن وند استيعابها و تفهمها إلى الطريق أنارت التي الکشافة األضواء من مطالبهما على سلطتم بما ثراهما

. يلالجل الکتاب هذا دراسة عند التلميذ و ستاذاأل من کل لکم يشکره أن يجب ما هذا و. عناء أو جهد أي طالبها

 التي ميةالعل األوساط في البالغة أهميته له لعمل إنه و. بالذات اإلنساني العمل هذا باختيارکم إعجابي أشد ما و

 أن جوألر إني و. الفقهاء دنيا في الفقه خلد ما الطيب أثره يخلد سوف و. وقت أقصر في الهدف بلوغ يهمها

 تبک من الکتاب هذا غير إلى بالنسبة العمل، هذا مثل على االستمرار إلى المشکور النشاط هذا بکم يؤدى

 و لجزيلا األجر اللّه من ذلک على لکم أن شک ال و. التيسير و التسهيل هذا مثل إلى المفتقرة الدينية الدراسة

 .الجميل الذکر الناس من

 .اللّه رحمة و عليکم السالم و

 .ياسين آل مرتضى
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 :است شده درج ياسين آل مرتضي شيخ ناحيه از تقريظ اين نيز نهم جلد مقدمه در

 حياتالت أزکى مني عليک تأييده، دام - کالنتر محمد السيد الحجة العالمة عزيزي. الرحيم الرحمن اللّه بسم

 من اءاالنته وشک على أنکم - الحمد هلل و - بلغني فقد بعد و. التمنيات أطيب و الدعوات بأفضل مقرونة

 سوى ءيلش ال ملل أو کلل عنها يثنيکم أن دون األربعة، األعوام هذه طوال بإنجازها منيتم التي الکبرى مهمتکم

 توفيقه سنح و اللّه بعين أنجزتموه ما إزاء الجميل الثناء و الجزيل بالشکر أحراکم فما شأنه جل اللّه وجه ابتغاء

 هذا في الجبارة الجهود من بذلتموه ما على أبدا لکم شاهدا سيظل لذيا المشکور السعي و المبرور العمل من

 .السبيل

 جائير أکرّر أن أودّ الجليل الکتاب هذا على علقتموه فيما أحرزتموه الذي الباهر النجاح بهذا أهنّيکم إذ إني و

 بما و ابالکت هذا به عالجتم ما بمثل الدراسة کتب معالجة في المضي هو و اليوم، قبل إليکم به تقدّمت الذي

 عن بکم أدبا فإني المعامالت بأبواب منها يتعلق ما سيما ال و الطيبة بتعليقاتکم جدا المعجبين أولئک من أني

 العلوم البط إلخوانکم خدمة و تعالى اللّه حسبة تبنيتموه الذي الرائع في اإلنساني العمل هذا مثل عن التقاعس

 کلما أنکم في شک ال و عليم به اللّه ما التقدير و الشکر من أنفسهم في ملک يضمرون أصبحوا الذين الدينية

 ييجز ال ليوم ذخرا و أجرا ذلک حسبکم و الثواب و األجر لکم هٰ اللّ ضاعف المضمار هذا في الجهد ضاعفتم

 .سعى بما إال إنسان فيه

 وسط نيأ في اإلسالمي الفقه راسةبد مشتغل کل إلى به أتوجه آخر رجاء إليکم رجائي إلى أضم أن أود ختاما و

 نالمادتي هاتين إلى بدراسته ينتهي ما عند الديات و الحدود دراسة يهمل ال أن العلمية األوساط هذه من کان

 اإللهي لدينا هذا اإلسالم عظمة في بصيرة المسلم يزيد ما الحکيم السماوي التشريع من فيهما ألن الحيويتين

 قوانين هامجارات عن عجزت التي القيمة قوانينه من لقانون أخضعها و إال کبيرة ال و رةصغي يغادر لم الذي العظيم

 حتى ةالبشري منها تجن فلم العالم هذا إسعاد ألجل وضعها في ساهمت التي المنفتحة العقول کل رغم البشر

 أن ادأر إذا ديني طالب لکل الضروري من فإن لذلک زمان کل في و مکان کل في الشقاء و التعاسة إال اليوم

 إلى مواده سائر في الفقه دراسة من انتهائه بعد عنايته يوجه أن منقرضة غير کاملة اإلسالم لرسالة حامال يکون

 مثل لىع التوفر فإن علماً و فهماً يستوعبهما حتى يتجاوزهما ال أن و وافية، واعية دراسة المادّتين هاتين دراسة

 ينب أضعها إليه نصيحتي هذه و. الدين ألجل الديني العلم يطلب الذي طالبال يلزم ما بعض هو الدراسة هذه

 و هصالح إال النصيحة هذه من أقصد لم فإني عابرة کلمة کانت لو کما صفحاً عنها يضرب ال أن راجيا يديه

 .القصد وراء من تعالى اللّه و نجاحه
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 .لطاهرينا الطيبين آله و محمد على اللّه صلى و المعين و الموفق هو و

 الدينيه النجف جامعة اساسنامه و وقفنامه

اي است شامل وقفنامه و اساسنامه جامعة النجف الدينيه کتابچه النجف، جامعة منشورات از شماره هفتمين

هاي يدگاهد روشنگر نيز و باال درک براي معياري تواندمي و شده نوشته کالنتر مرحوم قلم به االصل علي که

. باشد آلايده مدرسه يک از او انتظارات و هابرنامه و اهداف آن، اداري چهارچوب مدرسه، اين باره در وي

 در که تصوير چند چهارم و اسناد سوم اساسنامه، دوم وقفنامه، نخست. است بخش چهار شامل کتابچه اين

 .است شده تنظيم صفحه 11

 و هشد نوشته است، جاري شيعي وقف سنت ويژه به وقف سنت در که آنچه اساس بر وقفنامه، چهارچوب

 قتو در شيعه اعلم مجتهد از شده، داده وي فرزندان سپس و اصلي مشرف دست به توليت که آن بر افزون

 ساخت کيفيت اساس بر آن طبقات و مدرسه نامه، وقف اين در. است شده ياد توليت براي خاندان، افراد نبود

 اطالعات داشتن براي منبعي نکات همين و شده وصف دقت به مانده، هم امروز به تا که نخست روز در آن

 نآ مشرف و اتفاق حاجي مرحوم آن مالي مؤسس. است شده بعد سالهاي در بنا آن باره در اول دست و دقيق

 بيعيط. است شده نوشته و جاري نامه وقف شده، داده مرشد به که اختياراتي اساس بر و بوده کالنتر مرحوم

 .بس و است عشري اثنا شيعه مذهب از ديني علوم طالب ويژه مدرسه اين شده يدق که است

 آموزشي و درسي ريزي برنامه

 از آنچه. داشت را خويش خاص نظم بود، گرفته شکل اسالم دنياي در دراز قرنهاي طي که طلبگي نظام

 و دمکراتيک کامال رابطه وعين داشت، اعماق در ريشه زياد احتمال به و بود شده شايع ايران در اخير دوران

 از ،االيام قديم از که داشت توجه بايد البته. بود طلبه توسط درس و استاد انتخاب و دروس ارائه در آزاد

ساخت، مي مدرسه که بزرگان و امرا و خلفا از کسي هر شد، باب ايران در سازي مدرسه که پنجم قرن

سپرد. طبيعي است که وي تدريس در استادي از ميان استادان موجود انتخاب کرده و مدرسه را به وي مي

کرد. اين رسم در دوره صفوي نيز آن مدرسه را عهده دار شده و بسا استادان ديگر را هم او انتخاب مي

تقريبا و نه تحقيقا ادامه داشت. با اين حال، بايد توجه داشت که ارائه درس محدود به اين افراد نبوده و 

هيچ گونه برنامه مشخص براي تعيين استاد و درس وجود نداشته است. آنچه مطرح بود تمايل طلبه به يک 

کرد يا به تدريج جذب استاد و درخواست از وي براي تدريس بود. او همراهاني را خود جذب مي

آمد که به تدريج و بر حسب سودمندي درس و شدند. بدين ترتيب حوزه درس کوچکي پديد ميمي

شد. بسا به داليل عکس، آن درس تعطيل شده و ادامه شهرت استاد و کيفيت تدريس بزرگتر و بزرگتر مي
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شد، اما ها مييافت. نبودن برنامه براي درسها فضاي آزادي را ايجاد کرده بود و سبب انتخاب بهتريننمي

هايي که در تحصيل جدي نبودند فرصتي براي گريز بود. هيچ نظارتي بر آنان وجود نداشت. براي طلبه

ها داده شود، يا زمانهاي پيش از آن که از موقوفات مدرسه اي به طلبهروزگاري که مقرر شد تا شهريه

گرفت، گهگاه نظارتي و امتحاني وجود داشت که خود اين مسأله نيز چيزي به طالب آن مدرسه تعلق مي

 .مسائل زيادي را در پي داشت

هاي جريان نوگرايي در عرصه تحصيل و آموزش، تأکيد بر مسأله برنامه بود. ايراد آن بود که وقت ويژگي از

کشاند. در صورتي که اگر برنامه منظمي باشد، اين مشکل ها تلف شده و آنان را به تنبلي ميطلبه از بسياري

 استاد، هم و درس موضوع حيث از هم ت،جه هر از انتخاب فرصت مقابل، در اما. شد خواهد حل اساس از

شد. افرادي موظف بودند تا درس خاصي را تدريس کنند و طلبه نيز موظف بود تا آن درس مي گرفته طلبه از

 .بدهد امتحان پايان در و گرفته را

اي است که بايد ضمن بررسي مدارس جديد در نکته شد، آغاز درسي ريزي برنامه زماني چه از دقيقا که اين

 با زني ارتباطي و شد تشکيل قاجار عصر در که مدارسي در نخست برنامه اين. گيرد قرار تامل مورد ايران

 شکل ايران در زمين مغرب آموزشي نظامات تأثير تحت مدارس آن طبعا. شد آغاز نداشت طلبگي دروس

 ادامه در .يافت گسترش تدريج به ودب خارجي معلمان با دارالفنون تأثير تحت که شده ياد مدارس. گرفت

 لويپه دولت. يافت استقرار ايران در درسي ريزي برنامه مفهوم و شد ايجاد دانشگاه سپس و دارالمعلمين

 بقال در و کند، اجباري سپهساالر مدرسه مانند طلبگي مدارس براي را درسي ريزي برنامه تا کرد تالش

 اريشم بيست، شهريور از پس. دهد ارائه ديني علوم طالب به ار منظم دروس از بخشي خطابه و وعظ انجمن

 ديني بغانمل تربيت براي ريزي برنامه خواهان و کرده اعتراض طلبگي مدارس برنامگي بي به نويسندگان از

 ارائه رايب مبلغان آموزش مسأله روي بيشتر بلکه نبود، ريزي برنامه بخش در آنها مقصود همه البته. بودند

کردند. اين روند ادامه يافت تا آن که نخست بار در نجف، تالشهايي براي ارائه منظم مي تأکيد ندي درست

 در مق در بعدي قدم. کرديم اشاره آن به مقاله اين آغاز در که آمد پديد الفقه کليه عنوان تحت البته دروس

 وارد زمينه اين در تمام ديتج با که بود مراکزي از النجف جامعة نهايت در و شد برداشته 11 سال حوالي

 رسيد ريزي برنامه ارائه معناي به ديني علوم مدرسه ساختن بعد، سالها تا حتي و آن از پيش تا. شد ميدان

اي با حجراتي چند بود که طالب تحت شرايطي در آنجا اسکان يابند و به مدرسه ساختن بيشتر بلکه نبود

 .شوند مشغول آزاد تحصيل
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خوانيد. اي است که در اينجا مياي که از برنامه ريزي درسي در جامعة النجف داريم، بر اساس اساسنامهتجربه

بينيم که تقريبا تمامي ابعاد آن از تعيين استاد، متون مي را درسي ريزي برنامه از دقيق نوعي اساسنامه اين در

 کيفيت نباالبرد به که ديگر مقررات و آداب حتي و سنوات اساس بر متون تقسيم تدريس، چگونگي درسي،

 .شود، تبيين شده استمي مربوط آموزش

 هاي قديمهاي نوين ميان درسرشته آموزش

هاي ديني بود. اين آموزش ضمن در نو موضوعات آموزش به توجه النجف، جامعة در مهم نکات از يکي

کردند، ناشي از تقسيم نهادهاي آموزشي در ايران به مدارس مي تقسيم جديد و قديم به را دروس که اصطالح

 جودو روزگاري در کليسايي غير و کليسايي مراکز ميان هم اروپا در نوعي به که رسمي. بود قديمه و جديده

 دروس اصطالح ايران، در بود، هرچه اما. است تأمل قابل کشورها از بسياري در مزبور تجربه. است داشته

 شآموز کار اساس شد، تعريف دانشگاه و حوزه قالب در و داشت، هم زيادي بسيار تبعات که جديد و قديم

هاي دانشگاهي، آموزش دروس قديمه مورد توجه بود، چنان که رشته از بسياري در آن، کنار در. است بوده

 .پرداختند جديد دروس از برخي آموختن به جديد، دوره در هم طلبگي مدارس از برخي

آمد، با اين حال از قديم درس فلسفه هاي طلبگي، ادبيات و سپس فقه و اصول اصل به حساب ميآموزش در

 جومن مانند قديمه علوم از برخي آموزش عالوه، به. داشت وجود نيز اخالق و تفسير مانند درسهايي گهگاه و

هاي ايجاد مدارس شد. يکي از فلسفهمي ديده نادر صورت به کهن متون تدريس قالب در نيز رياضيات و

 بود عبارت درسي عناوين النجف جامعة اساسنامه در. بود جديد درسي عناوين از برخي کردن وارد جديد،

 الم،ک حديث، مقارن، فقه شيعه، فقه ،اسالمي عمومي فقه فقه، اصول فلسفه، منطق، بالغت، صرف، نحو،: از

 عميد که غربي و شرقي هايلغت بهداشت، جغرافيا، تاريخ، يات،رياض روانشناسي، اخالق، مجيد، قرآن تفسير

 .کندمي تعيين جامعه

تواند ما را با اهميتي که مديريت اصالح طلب جامعة النجف به محتواي آموزشي طالب مي اخير عناوين

هاي داده است، آشنا کند. اهميت طرح موضوعاتي مانند روانشناسي، تاريخ و جغرافيا، بهداشت و نيز زبانمي

شرقي و غربي براي بسياري از علما و طالب معلوم بود، اما طرح آن براي آموزش و تحصيل کاري بشدت 

آمد. البته در پي آن آمده است که برخي از دروس، اختياري و برخي اجباري است: »فراگرفتن نو به شمار مي

تمامي اين علوم بر هر دانشجويي الزم نيست، بلکه ميتواند هر رشتهاي را که مايل باشد اختيار نمايد، مگر 

علم نحو و صرف و منطق و بالغت و فقه و اصول و کالم و تفسير و اخالق و رياضيات، که تماميواجب 

 .«و برهر دانشجويي الزم است
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 سياسي فعاليت و حزبي وابستگي

هاي استبدادي، حکومت در. است اساسنامه اين در توجه قابل نقاط از يکي گروهي و حزبي وابستگي نداشتن

 ايامعهج چنين در واقع در. باشد نداشته سياسي رنگ که است آن به منوط مشابه، يا آموزشي فعاليت نوع هر

 بوي و رنگ وي مرکز کند اعالم که آن جز ندارد ايچاره کند، آموزشي و فرهنگي کار بخواند کسي اگر

 و تأسيس شرط اين. باشند داشته سياسي فعاليت نبايد آن استادان و دانشجويان و طالب و نداشته سياسي

 را سياست از گريز نوعي مشروطه، سالهاي از پس از نجف، آن، از فارغ اما. است مرکزي چنين در کار ادامه

 که ستا طبيعي. بود گرايش اين اصلي عامل خورد، مشروطه در نجف که آسيبي. بود کرده نهادينه خود در

 ،باال سطح در سياسي نه اگر حتي عمومي، امور در اسالم دين هم آن دين مداخله اساس بر گرايشي چنين

 آن رد مشروطه و مستبده به مربوط داردامنه منازعات و مشروطه در کاري سياسي ضربه اما نيست، سازگار

 اييجد سالها، اين طي و افتاده جا نجف در مرور به وضعيت اين. بود کرده کار توبه حدي تا را نجف سالها،

 حدي تا رويه، اين. آمدمي حساب به ارزش يک حوزه، ترسنتي بخش در کم دست سياسي، کارهاي از

 که نبود کسي وي گفت، بايد کالنتر مرحوم باره در. باشد داشته هم مدير يک اخالقيات در ريشه توانستمي

 محيط ردک تالش حال، هر به اما داشت، آشنايي کمابيش عراقي سياستمداران با زيرا باشد، گريزان سياست از

هاي نگره نيز و عراق بر حاکم سياسي شرايط مجموع در بتواند تا دارد نگاه دور سياست از را النجف جامعة

 .دهد ادامه کارش به بود، او متوجه کارش بودن جديد دليل به که اتهامي و حوزه، بر حاکم

 براي. دهدمي نشان آن مؤسس نظر از را آن ضرورت روشني، به مدرسه اين اساسنامه در همسأل اين انعکاس

گردد که » کتب ونشرياتي که از جامعه صادر مي تصريح شود،مي صحبت جامعه منشورات باره در وقتي مثال

 لمهک ترقي راه در جامعه نشريات تمام بايدمي. باشد عنصري و حزبي ميول هرگونه از خالي بايدمي شودمي

 .«باشد اسالم

 حزبي وير مجددا باشند، اثناعشري شيعه بايد مدرسه اين دانشجويان که اين بر تأکيد ضمن ديگري بخش در

 اصولي ريعش اثنا شيعه: است الزم جامعه اين در دانشجو پذيرفتن براي که شروطي. »است شده تأکيد نبودن

 پيرو» :است آمده بعد بند چند در مجدد و. «نباشد مرامي گونه هيچ پيرو نبوده، مربوط حزبي هيچ وبا بوده،

 .«باشد نداشته آنان با معاونتي گونه هيچ و نبوده، سياسي غير و سياسي حزب

 و سياسي حزب هيچ بهمنتمي: »است آمده آنان شرايط و مستخدمين و کارمندان باره در هم ديگري جاي در

 .«ها نداشته باشدآن با نتيمعاو هيچگونه و نبوده، سياسي غير

 ريزي برنامه در دقت
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 زندگي ابعاد تمامي به توجه با اليق مديري که دارد آن از حکايت آمده، النجف جامعة اساسنامه در آنچه

کوشد مي - است روحاني يک با متناسب شؤونات رعايت حال عين در و تحصيل آن اساس که - طلبگي

 و ورحض خوب، استادان وجود بر تأکيد امتحانات، درسي، نظام. کند تنظيم را مدرسه اخالقي و درسي برنامه

 اين در آن ثغور و حدود که است مسائلي از ديگر، فروع و اصول از بسياري و امتحانات درسها، در غياب

 با اما جزئي امور به توجه مدرسه داخلي مقررات حوزه در جالب نکات از برخي. است شده قيد اساسنامه

 :دهد؛ مانندمي نشان را تربيت و تعليم امر در ميتاه

 هرظا جامعه حياط در موقّر لباس با جز.. نمايد ادا جامعه مسجد در تحصيلي ايام در را خود گانه پنج نمازهاي

 دمجي قرآن از چند آياتي صبح هر... نگردد خارج روحاني کامل لباس با جز جامعه داخلي قسمت از و نشود،

 .کند تالوت

 ونبد يا عکسي) مجله و روزنامه.... بپرهيزد صدا سرو و اغتشاش ايجاد عوامل از و بوده، آرامش به ملتزم... 

. ..ننمايد جامعه داخل( وغيره راديو مانند)  لهو آالت. باشد عميد اجازه با آنچه مگر ننمايد، جامعه وارد( عکس

 يک ساعت از جامعه درب.... ندارد را عميد از بيکت موافقت اخذ بدون را مسافرتي هيچگونه حق دانشجو

 حوض... نيست جايز وجه هيچ به خروج و دخول مدت اين در شود،مي بسته غروب به سه تا ظهر از بعد

 و ميوه. نمايد استعمال بدن تنظيف براي فقط را حمام... باشدمي وضو مخصوص جامعه خارجي و داخلي

 تعمالاس وجه هيچ به خواب قصد به شب در و کرده، باز ضرورت قدر به را پنکه.... نچيند جامعه باغچه از گل

 .ننمايد استفاده بيشتر بار دو روزي جامعه ماشين از... ننمايد

 النجف جامعة اساسنامه و وقفنامه متن

 وقفنامه صورت

 بر اکپ درود و. داد قرار وسيله مبرات و خيرات پايندگي و افزايش براي را وقف قانون که را خدايي سپاس

 يند سوي به خوانندگان و مقدسه شريعت داراننگه او، آل بر و احکام، کننده روشن و آورنده اسالم، پيغمبر

 .اسالم پاک

 «اتفاق تقي محمد حاج» آقاي مؤيد موفق جناب خود، نيکوکار يبنده بر متعال خداوند هايمنّت از يکي

 نهادن بنياد براي را او آنکه ـ ثراه طاب ـ اتفاق کريم حاج آقاي مغفور مرحوم فرزند ـ تعالي اهلل حفظه

 جناب «رکالنت محمد سيد» اينجانب کوشش به لذا برانگيخت، «الدينيه النجف جامعة» نام به ديني ايمؤسسه

 .نمودند خود خالص و خاص مال از آن ساختن بر اقدام معظم
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 زحمات زا بعد پايان، خداوندي تأييد و فضل به ديدج اسلوب و نوين طرز با جامعه ساختمان تعالي اهلل بحمد

 المرجب رجب ماه 83 شب در نامحدود، يشکرانه به شد، مبذول مقدس مشروع اين راه در که ايساله نه

 باشکوه جشن با توأم قمري هجري 1118 سال به اکرم؟ص؟ پيغمبر مرتبت ختمي حضرت مبعث عيد شب)

 .گرديد افتتاح مجللي و

 رديده،گ افزوده جامعه اين عظمت و رونق بر روز به روز ـ تعالي اهلل بحمد ـ تاکنون افتتاح روز نخستين از

 بدين گرفته، قرار ـ الشريف فرجه تعالي اهلل عجل دهرـ ناموس و عصر ولي خاص توجه مورد که آن چه

 از کثيري جمع يحاو فعال. اندداده قرار آن به خاصي نظر دين مراجع و افاضل و طالب آقايان هم جهت

 شاط،ن و جديت کمال با شريفه احاديث مقدسة انوار و کريم قرآن تعليمات پرتو در که باشدمي روحانيون

 .دارند تحصيل به اشتغال

 اهلل حفظه ـ «اتفاق تقي محمد حاج آقاي» معظم مؤسس و محترم باني جناب طرف از کهعمومي وکالت بر بنا

 وقف گرديده، محول جانب اين به آن متوليان و شرايط و کيفيت و قفيتو اصل خصوص در ـ ايّده و تعالي

 در «کوفه ـ نجف»عمومي خيابان در واقع که 31/1111 شمارة ملک تمام ـ تعالي اهلل الي قربة ـ نمودم ابدي

 آب تاريخ و 11 شماره به اينجانب نام به عراقي اسناد ثبت ادارة در و است، اشرف نجف در السعد حي محلة

 .است شده بنيان آن روي بر «الدينيه النجف جامعة» فعلي عمارت و گرديده، ثبت م 1511

 :است ذيل مشخصات با طبقه چهار داراي فعال جامعه عمارت

 کتابخانة زيربناي ديگري و مسجد زيربناي يکي که باشدمي بزرگ سرداب دو داراي طبقه اين: زميني طبقه ـ 1

 هايمحل و شده، واقع جامعه غربي و جنوبي و شرقي هايسالن زير که ديگر ابسرد سه و گرفته، قرار جامعه

هاي مناسبت براي وسيع ايآشپزخانه و جنوب، سمت در شوييلباس و شوييظرف جهت مخصوصي

 .جامعه شرقي طرف درعمومي

 جامعهموميع کتابخانة جامعه به ورودي راست سمت در دائري، نصف است مدخلي داراي: اول طبقه ـ 8

 مختلف هايرشته در کتاب يازده و هفتصد و هزار شش داراي فعال و مربع متر 899 مساحت به که است

هاي چاپي و خطي و آثار نفيسه هاي متعدد ميباشد. اين کتابخانه با کلية محتوياتش ـ از کتابزبان به وعلمي

 .باشدمي جامعه طالب بر خاص وقف ـ اثاث و

 و درس و نماز گزاردن براي و م 889 مساحت به که است جامعه مسجد جامعه، به ورود پچ سمت در

 .گرددمي استفاده آن از ديني هايجشن و عزاداري و مذهبي جلسات تشکيل و بحث
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 آقاي» معظم واقف جناب خصوصي مقبره اتاق اين زير است، جامعه منشي مخصوص اتاق مسجد جنب

 .شده داده اختصاص اينجانب به نيز آن قبر يک که اشدبمي شانخانواده و «اتفاق

 مخصوص اتاق رديف دو آن شرقي طرف در که است بزرگي حياط داخلي، قسمت ورودي درب از پس

 غربي طرف نيز طرز همين به. است گرديده واقع رديف دو ميان وسيعي سالن و باشدمي طالب سکونت

 به که بزرگ ايوان دو آنها جلو و داشته مسکوني هاياتاق جنوب و شمال سمت در. شده تأسيس جامعه

 .گرديده واقع است، شده زده سقف طبقه دو ارتفاع

هاي مسکوني اين طبقه 18 اتاق است، و داراي هشت حمام و دوازده مستراح و دوازده رو شويي اتاق مجموع

 .باشدمي

 در. است جامعه غربي جانب در ريستد مخصوص سالن سه و مسکوني اتاق 91 بر مشتمل: دوم طبقه ـ 1

 اين. دهش واقع اول طبقة مانند اتاق، رديف دو بين که باشدمي بزرگ سالن دو طبقه اين غربي و شرقي سمت

 .است روشويي دوازده و مستراح دوازده و حمام هشت داراي نيز طبقه

 طبقه اين. است روشويي دهدواز و مستراح دوازده و حمام هشت و مسکوني اتاق 58 داراي: سوم طبقه ـ 1

 شمال در وسيع ايوان دو و گرديده، واقع اتاق رديف دو بين که است غربي و شرقي بزرگ سالن دو داراي نيز

 .باشدمي جامعه دائري مدخل بر واقع شمال سمت در دائري ايواني و جنوب، و

 .داردمي محفوظ باران و غبار و گرد از را آن که پوشانيده شکيلي شيرواني را جامعه حياط

 .است شده بنيان زيبائي و مجلّل کاري کاشي گنبد جامعه، بام روي بر

 آنچه و شود،مي ملحق يا گرددمي تأسيس آن در تاريخ اين از بعد هرچه با را، مشتمالتش با جامعه اين تمام

 وليّ حضرت ظهور تا ـ مؤبد شرعي صحيح وقف نمودم، وقف هست، آن در غيره و کتاب و لوازم و اثاث

 در نساک و اصولي عشري اثناامامي که دينيه علوم طالب براي ـ الشريف فرجه تعالي اهلل عجّل االعظم اهلل

 کرما پيغمبر از چه آن طبق بر اعمالشان پيوسته و باشند، آن مواظب و شرعيه احکام به ملتزم و جامعه اين

 .باشد بوده رسيده ـ ـ؟ص؟

 توأم بطال راحتي با آنچه سائر يا تدريس محل يا سکونت اتاق است يزجا باشد، متقضي مصلحت چنانچه

 .شود افزوده ساختمان اين بر باشد،
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 ،دادم قرار «اتفاق تقي محمد حاج آقاي» معظم مؤسس جناب و خود براي حيات زمان تا را جامعه اين توليت

 نسال خود ذکور اوالد ارشد به اينجانب عمادت و توليت سپس داده، خود به اختصاص را جامعه عمادت و

 به عمادت و توليت نشود، يافت مزبور نسل از شخصي ادوار از دوري در چنانچه و. شودمي منتقل نسل بعد

 کسي يزن اينان از چنانچه اگر و. شد خواهد منتقل اينجانب ذکور اوالد بقيه از فردي تريناليق و تريننزديک

 نانچهچ اگر و شد، خواهد منتقل اينجانب پدري نزديکان از فردي نترياليق و تريننزديک به نشود، يافت

 .شد خواهد منتقل اينجانب مادري نزديکان از فردي تريناليق و ترين نزديک به نشد يافت

 رجعم و فقيه دست به جانب اين عمادت و توليت گرديد، منقرض ـ باهلل والعياذ ـ نسل اينتمامي چنانچه

 و فقيه دست به نباشد چنانچه. شد خواهد منتقل باشد، اشرف نجف مقيم که صوليا عشري اثنا شيعه بزرگ

 .هاي اسالميسکونت دارد، منتقل خواهد گرديدشهر از يکي در که اصولي عشري اثنا شيعة بزرگ مرجع

 اقآ ناصر» فرزندشان دو به ايشان از بعد «اتفاق تقي محمد حاج آقاي» معظم واقف جناب توليت همچنين و

 نسل عدب نسالً سلسله، دو هر از ذکور اوالد ارشد به اينان از بعد و شد، خواهد منتقل «اتفاق آقا علي» و «اتفاق

 لقِب از که «الدينيه النجف جامعة» اساسي نظام و وقفنامه به عمل همگي که آن بر مشروط. شودمي منتقل

 .بنمايند شده، تأييد ـ اعمارهم تعالي اهلل ادام ـ عصر تقليد مراجع

 11 بهشن پنج روز صبح در شود،مي ذکر اساسي نظام در که معتبره شرايط با را جامعه اين وقفيّت صيغه

 .نمودم جاري قمري هجري 1111 الحرام قعدةذي

 [111 :بقره] <معَلي سَميعٌ اللَّهَ إِنَّ يُبَدِّلُونَهُ الَّذينَ عَلَى إِثْمُهُ فَإِنَّما سَمِعَهُ ما بَعْدَ بَدَّلَهُ فَمَنْ>

 کالنتر محمد السيد  اشرف نجف

 الدينيه النجف جامعة متولي و عميد هـ 81/1/1119 

 اساسي نظام

 :اوّل مادة

 .باشدمي «الدينية النجف جامعة» مؤسسه اين نام

 :دوم مادة

 جامعه عميد و دارد، را منقول غير و منقول امالک شدن مالک حق که باشدمي معنوي شخصيتي داراي جامعه

 اندتومي جامعه عميد. کند قبول را هابخشش و هدايا نموده، وقف و ثبت جامعه نام به را هاآن تمامي تواندمي
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 نائبي يا کند، امضا جامعه طرف از نموده، مراجعه رسمي شبه و رسمي ادارات به جامعه امورات خصوص در

 .نمايد انتخاب اداري امورات انجام براي خود جانب از

 هاي جامعه(هدف: )سوم مادة

 و معارف دنرسان و ديني، کتب نشر و نگارش بوسيلة دينيه علوم تحصيالت توسعة واسالمي تعليمات نشر

 ممکار نشر در سعي و «اهلل کلمة» اعالي و نگاهداري راه در کوشش و جهان، تمام به اسالم حنيف دين مبادي

 .خارج در اسالم مبادي ترويج جهت مبلغين ارسال و اخالقي،

 (متوليان: )چهارم مادة

 :ذيلند قرار به «الدينيه النجف جامعة» فعلي متوليان

 (اتفاق تقي محمد حاج آقاي) معظم واقف و مؤسس جناب. 1

 (.کالنتر محمد سيد آقاي) آن بنيان و جامعه تأسيس در ساعي. 8

 (توليت) پنجم مادة

 «اتفاق آقا ناصر: »اتفاق تقي محمد حاج آقاي جناب معظم واقف ذکور اوالد در است منحصر جامعه توليت

 پس، .ادوارتمامي در( کالنتر محمد سيد) گذار بنيان و ساعي ذکور اوالد در و ادوار، کلية در «اتفاق آقا علي» و

 درزنف و اتفاق، آقا ناصر اوالد از ارشد فرزند: )باشندمي شخص سه در منحصر ادوار تمامي در جامعه متوليان

 (.کالنتر محمد سيد اوالد از ارشد فرزند و اتفاق، آقا علي اوالد از ارشد

 (توليت شرايط: )ششم مادة

 :باشند ذيل شرايط داراي بايد متوليان

 .اصولي عشري اثنا جعفري شيعة. 1

 .رسيده اکرم؟ص؟ پيغمبر از آنچه به و مبين دين ضروريات به معتقد. 8

 .عقل سالمت. 1

 :هفتم مادة



2161 

 

 شت،ندا را توليت صالحيت آنکه يا داد، نشان سستي خود واجب اداي در گانه سه متوليان از يکي هچنانچ

 وليتت شرايط داراي که را ديگري شخص که است ديگر متولي دو بر و باشد،مي معزول توليت از متولي آن

 .ندنماي نصب و تعيين او جاي به باشد، پنجم مادة در مذکور متوليان از يکي نسل از و

 :هشتم مادة

 .بردارند نکند، تجاوز ده صدي از مجموعا که را مَبلغي جامعه، موقوفات موارد از توانندمي متوليان. 1

 .کند واگذار جامعه به را آن بايدمي نمايد، نظر صرف مذکور مورد از خود حق از متوليان، از يکي چنانچه. 8

 موارد ايرس از نکند، تجاوز پنج صدي از که مبلغي برداشت حق مذکور، مبلغ بر عالوه( مباشر متولي) عميد. 1

 .دارد را جامعه مالي

 (عمادت: )نهم مادة

 تقي محمد حاج آقاي» معظم واقف و مؤسس جناب طرف از که است شرعي ورسمي متولي همان عميد. 1

 رد( کالنتر محمد سيد) حالي عميد ذکور اوالد در است منحصر عمادت او از بعد و. گرديده منصوب «اتفاق

 .ادوار جميع

 در و نموده همکاري او با جامعه کارهاي در تا کند، منصوب خود معاونت براي را شخصي تواندمي عميد. 8

 .بنمايد استثنا عميد شخص مگرآنچه باشد، دارا را عميد تصرفات گونه همه غيابش

 :دهم مادة

 طبق را اساسي نظام از موادي نموده، مداخله هجامع شؤونات در که دارد را آن حق( مباشر متولي) عميد

 .ندگردان محول او به باره اين در را خود حقوق که است متوليان ساير بر و نمايد، زياد و کم وقت مصلحت

 

 (هاي جامعههيئت: )يازدهم مادة

 .تدريسي هيئت اداري، هيئت: است هيئت دو داراي جامعه

 (اداري هيئت: )دوازدهم مادة

 ميدع وسيله به مختلف طبقات از نام خوش و لياقت با اشخاص از عضو، ده تا پنج از جامعه، اداري ئتهي. 1 

 .شودمي تشکيل
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 .شوديم تعيين عميد وسيلة به که است اخالق و تدين به معروف اعضاي از يکي با اداري هيئت رياست. 8

 .شوندمي انتخاب تجديد مرتبه يک سال دو هر در اداري هيئت اعضاي. 1

 .نمايدمي انتخاب جامعه ادارة مديريت براي را شخصي آنان از جامعه عميد اداري، اعضاي انتخاب از پس. 1

 .دارد جامعه عميد موافقت و تصويب از پس را خود اعضاي از اليق غير عضو عزل حق اداري هيئت. 9

 عيينت او براي عميد قبل زا معيني حقوق که مدير شخص مگر است، افتخاري اداري هيئت عضويت سمت. 1

 .شودمي

 (اداري هيئت وظيفه: )سيزدهم مادة

 .جامعه امتحانات و درسي برنامة سرپرستي. 1

 اضطرار وقت در که دارد را آن حق جامعه عميد. جامعه امور به رسيدگي جهت ماهانه جلسات تشکيل. 8

 .بخواهد العاده فوق جلسات براي را آنان

 .عميد موافقت از پس ـ آنان فصل و جامعه طالب قبول و آنان، عزل و ريسيتد هيئت اعضاي تعيين. 1

 .شودمي صادر جامعه از که منشورهايي يا مجله يا کتاب سرپرستي. 1

 .داري صورت جلسات و قرارهاي اداري جامعهنگاه. 9

 مخصوص، دوسيه يک دانشجويي هر براي. جامعه دانشجويان امورات جهت مخصوص دفترهاي تنظيم. 1

 .شودمي تهيه باشد، مشخصاتش ساير و عکس و تحصيل درجه و عمر و تبعيت و نام حاوي که

 علمي درجه استاد هر مشخصات حاوي که جامعه اساتيد و مدرسين آقايان براي مخصوص اوراق تنظيم. 3

 .باشد او متعلقات ساير و تدريس رشتة و

 .مخصوص دفترهاي در جامعه اساتيد هايسخنراني شمارة و وقت ضبط. 1

 .جامعه از صادره و وارده هاينامه ضبط. 5

 .جامعه مخارج از ساليانه و ماهيانه ليست تهيه و آن، صرف و جامعه مالي موارد ضبط. 10

 .شودمي تعيين جامعه عميد قبل از که ديني هايمناسبت در خصوصي و عمومي هايجشن ترتيب. 11

 (تدرسي هيئت: )چهاردهم مادة
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 زبورم اعضاي و نموده تعيين شانزدهم ماده شرايط طبق را تدريسي هيئت اعضاي که است اداري هيئت بر .1

 .شود عملي عميد موافقت با بايد تصرفات اين تمامي. نمايد يا کم لزوم، مواقع در را

 نظر رد با استاد هر استعداد و عملي درجه فراخور به نظر که باشندمي ماهيانه حقوقي داراي جامعه اساتيد. 8

 .شودمي تعيين روزانه دروس عدد گرفتن

 مک يا زياد عميد، موافقت از پس ضرورت، صورت در را اساتيد از بعضي حقوق تواندمي اداري هيئت. 1

 .نمايد

 فايتک و علمي درجه مناسب که مبلغي نمايند،مي تدريس ساعت روي جامعه در که مدرسيني و اساتيد به. 1

 .است عميد شخص با مبلغ تعيين. شودمي داده شدبا استاد آن

 (تدريسي هيئت وظيفة: )پانزدهم مادة

 .صحيح رويه با جامعه درسي برنامة اجراي. 1

 .امتحاني نمرات تنظيم و شود،مي تعيين طالب براي که ايساالنه و ماهانه امتحانات اجراي. 8

 .اسالمي صحيح تربيت طبق دانشجو تربيت. 1

 رونوشت تهيه و مخصوص، دفاتر در آن ثبت و درس، کالس سر بر دانشجو غياب و ضورح مواظبت. 1

 .جامعه عميد و اداري هيئت اطالع جهت هفتگي

 .هاي مقرر براي تمامي دروسساعت مواظبت. 9

 .هاي معين براي تدريس، و امتناع از درس گفتن درغير آنکالس به نمودن اکتفا. 1

 .شودمي تعيين جامعه درسي برنامه در که هاييکتاب دريست به نمودن اکتفا. 3

 .جامعه درسي وضع از وساالنه ماهانه تقرير تهيه. 1

 در ستدري جهت کتبي و داده، انتشار شودمي تدريس جامعه در که را هاييبحث تواندمي تدريسي هيئت. 5

 اسم به مقالي يا کتاب نشر صدد در معهجا دانشجويان يا اساتيد از يکي که صورتي در. نمايند تأليف جامعه

 .باشد جامعه عميد کتبي موافقت با بايد آيد، بر جامعه

 .نمايند نشر و ترجمه ماده همين از( 5) بند طبق را ديني مجالت يا کتب توانندمي اساتيد. 10
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 بايديم. باشد عنصري و حزبي ميول هرگونه از خالي بايدمي شودمي صادر جامعه از که ونشرياتي کتب. 11

 .باشد اسالم کلمه ترقي راه در جامعه نشريات تمام

 .ندارد باشد خارج مسؤوليتش حدود از که را جامعه درسي امور در تدخل حق استاد. 18

 تدريس اوقات در و شود، حاضر تدريس براي معين هايساعت سر که است واجب استادي هر براي. 11

. باشد داشته عميد از اياجازه قبال که آن يا باشد موجهي عذر داراي که نآ مگر ندارد، را جامعه از غياب حق

 عميد شود تکرار عمل اين چنانچه. شودمي کم غياب هايساعت به نسبت حقوقش از صورت اين غير در

 .نمايد اتخاذ او حق در ديگري قرار يا نموده عزل را او تواندمي

هاي دستور بقط بايد شود، منتقل ديگري کتاب به رسانيده پايان به که کتابي موضوع از تواندنمي استاد. 11

 .نمايد وظيفه انجام رسيده عميد مصادقت به که اداري هيئت

 بر نمايد،مي تعيين عميد که ديگري مناسبات يا تعطيل ايام در اضافي دورس به جامعه احتياج صورت در. 19

 .نمايند حضور است واجب جامعه اساتيد

 (جامعه استادي شرايط: )انزدهمش مادة

 .باشد اصولي عشري اثني شيعه. 1

 .باشد نداشته کمتر سال پنج و بيست از. 8

 .باشد عقيده و راي در استقامت به مشهور و بوده خلق خوش و پرهيزگار. 1

 .باشدعلمي کفايت داراي و داشته را تدريس لياقت. 1

 درخواست او از باشد شده تأييد شيعه مراجع علماي از يکي طرف از کهعلمي شهادت اداري هيئت چنانچه. 9

 .نمايد حاضر بايد کند،

 دباش داشته دستاسالمي علوم سائر و اصول و فقه علم در که اشرف نجف از خارج از استاد جامعه، اداره. 1

 که مادي مزاياي و حقوق از که آن شرط به را جامعه داخلي قسمت در سکونت اجازه و پذيرد،مي نيز را

 .دهدمي باشد بهرهبي خوردارند بر داخلي دانشجويان

 (تحصيالت: )هفدهم مادة

 :شودمي تدريس «الدينيه النجف جامعة» در زير علوم. 1
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 ديثح ـ مقارن فقه ـ شيعه فقه ـ اسالمي عمومي فقه ـ فقه اصول ـ فلسفه ـ منطق ـ بالغت ـ صرف ـ نحو

 شرقي هايلغت ـ بهداشت ـ جغرافيا ـ تاريخ ـ رياضيات ـ روانشناسي ـ قاخال ـ مجيد قرآن تفسير ـ کالم ـ

 .نمايدمي تعيين جامعه عميد که غربي و

 اختيار دباش مايل که را ايرشته هر تواندمي بلکه نيست، الزم دانشجويي هر بر علوم اينتمامي فراگفتن. 8 

 هک رياضيات، و اخالق و تفسير و کالم و اصول و فقه و بالغت و منطق و صرف و نحو علم مگر نمايد،

 .است الزم دانشجويي هر بر و واجب تمامي

 ارجخ جامعه اهداف و اسالمي پيرامون از آنکه شرط به - را جامعه درسي برنامه تبديل و تغيير حق عميد،. 1 

 .دارد - نشود

 (تحصيلي برنامه: )هيجدهم مادة

 مراحل رب عميد موافقت با وعلمي کفايت طبق جامعه دانشجويان و است، مرحله پنج بر جامعه تحصيل برنامه

 :شوندمي توزيع مزبوره

 عملي، رساله عقائد، قطرالندي، شرح اجروميه، ،(منطق و صرف و نحو) المقدمات جامع کتاب: اول مرحلة. 1

 .حساب

 عبداهلل مال حاشيه صرف، در نظّام شرح عقيل، ابن الفيه شرح سيوطي، المرضيه البهجة: کتاب: دوم مرحلة. 8

 عقايد، در عشر حادي باب شرح االسالم، شرايع ،(مظفر فقه اصول يا) االصول معالم ،(مظفر منطق يا) منطق در

 .البالغه نهج شرح رياضيات،

 در تجريد شرح مغني، بالغت، در مختصر يا مطول ،8و1 ج لمعه شرح االصول، قوانين: کتاب: سوم مرحلة. 1

 .البالغه نهج شرح رياضيات، اخالق، کريم، قرآن تفسير عقايد،

 

 شرح عقايد، رياضيات، اخالق، مجيد، قرآن تفسير ،8و1 ج ـ رسائل،کفايه مکاسب،: کتاب: چهارم مرحلة. 1

 .البالغه نهج

 نهج شرح مجيد، قرآن تفسير ،(خارج درس) اصول و فقه در خارجي هايسخنراني: کتاب: پنجم مرحلة. 9

 .البالغه

 (تحصيلي اوقات: )نوزدهم مادة
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 لتحصي در شروع روز شامل که - را سال آن تحصيلي عمومي برنامه سال، هر سر که است اداري هيئت بر

 جامعه و عميد امضاي و موافقت از پس و نموده، طرح - باشد اساتيد دروس تعيين و ساالنه تعطيل تحديد و

 .شود گذارده اجرا مرحله به تا نموده محول تدريس هيئت به را آن

 (امتحانات: )بيستم مادة

 .نمايدمي خود دانشجويان از ايماهيانه امتحان خود، مسؤوليت حدود در استادي هر. 1

 (سال هر از الحجه ذي و رجب ماه در) شودمي اجرا نيمه هر سر عمومي امتحانات. 8

 .دباش عميد موافقت با بايد و است، تدريسي و اداري هيئت وظيفه ،عمومي امتحانات و سؤاالت طرح. 1

 وجه هيچ هب سؤال طرح در شروع از قبل تا گرفته قرار دقيق مراقبت تحت کامال بايدمي امتحاني هايسؤال. 1

 .نشود فاش

 :شودمي اجرا طرز بدين جامعهعمومي امتحانات. 9

 دنخوان طرز خوانده، يدنمامي تعيين استاد که را خود درسي کتاب از ايصفحه دانشجو: «شفهي امتحان( »أ

 .شودمي گرفته نظر در آن مفصل شرح و جمالت

 و درسي کتاب به مراجعه با دانشجويي هر شود،مي مطرح درسي کتاب از هاييسؤال: «کتبي امتحان( »ب

 .نويسدمي مطالبي سؤال هر پيرامون ديگر مراجع

 جواب مصدري هيچ به مراجعه بدون دانشجو شده، طرح درسي موضوع از هاييسؤال: «خارجي امتحان( »ج

 .دهدمي کافي شرح و نوشته

 :شودمي داده ترتيب بدين حروف و شماره با امتحاني نمرات. 1

 .است دروس تمام درجة باالترين( 100) صد نمره( أ

 .است( 90) پنجاه از کمتر درس يک در تجديد نمره( ب

 برنامه مجموع کل معدل و آورد، پنجاه از کمتر راتينم امتحاني برنامة از درس دو در دانشجويي چنانچه( ج

 .شودمي محسوب تجديدي دانشجو اين بود، باالتر يا پنجاه اش امتحاني

 .است مردود امتحان آن در بود،( 90) پنجاه از کمتر دانشجويي کل معدل چنانچه( د
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 .شودمي تعيين عميد صالحديد با هاتجديدي امتحان وقت. 3

 امتحان رد باشد، نداشته مقبولي عذر و نشود، حاضر امتحاني جلسات از بيشتر يا يکي در که دانشجويي. 1

 .شودمي شناخته مردود دوره آن

 وردم که باشد مشروعي عذر داراي و نشود، حاضر امتحاني جلسات از بيشتر يا يکي در که دانشجويي. 5

 .نمايد ادا هاتجديدي با را نامتحا آن بايدمي گردد، واقع جامعه عميد و اداري هيئت قبول

 .نمايندمي ثبت اداري هيئت نظر زير مخصوص دفاتر در را دانشجويان امتحاني نمرات اساتيد،. 10

 تمشخصا و نام و کل معدل و امتحاني نمرات تمامي آن در که - تحصيلي کارنامه يک دانشجويي هر به. 11

 .شودمي داده - شده ثبت تحصيلش درجه و

 .است عميد شخص با وقت همه عمومي امتحانات ترياس. 18

 (تعطيالت: )ويکم بيست مادة

 :شودمي تعطيل زير مناسبات در تحصيالت

 .کندمي تعيين را آن وقت جامعه عميد که ساالنه تعطيل. 1

 .هفته هر از جمعه روز. 8

 :ترتيب بدين ديني، ديگر هايمناسبت و زيارتي ايام و( ع)اطهار ائمه وفات و تولد. 1

 (ع)سجاد حضرت وفات) پنجم و بيست ،(عاشورا مناسبت به) سيزدهم تا هفتم روز از: «محرم»

 سيد اربعين) بيستم ،(ع)رضا امام حضرت وفات) هفدهم ،(ع)مجتبي حسن امام حضرت وفات) هفتم: «صفر»

 (.ص) اکرم پيغمبر حضرت وفات) هشتم و بيست ،(ع)الشهدا

 (.ص) اکرم پيغمبر حضرت مولود) هفدهم ،(ع)عسکري حسن امام وفات) هشتم: «االول ربيع»

 ((.س) زهرا فاطمه طاهره صديقة وفات) پانزدهم: «االولي جمادي»

 ((.س) طاهره صديقه ميالد)بيستم ،((س) زهرا فاطمه طاهره صديقه وفات) سوم: «الثانيه جمادي»
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 ميالد) سيزدهم ،(ع)النقي علي امام حضرت وفات)  سوم ،(ع) حسين امام حضرت زيارت) اول: «رجب»

 وفات) پنجم و بيست ،(ع) سيدالشهدا حضرت زيارت) پانزدهم ،(السالم و الصالة عليه المؤمنين امير حضرت

 (.ص) اکرم رسول حضرت مبعث) هفتم و بيست ،(ع) جعفر بن موسي حضرت

 حضرت ميالد و ،(ع) سيدالشهدا حضرت زيارت) پانزدهم ،(ع) حسين امام حضرت ميالد) سوم: «شعبان»

 (.الشريف فرجه اهلل عجل عصر ولي

 امير حضرت شهادت) يکم و بيست تا نوزدهم ،(ع) مجتبي حسن امام حضرت ميالد) پانزدهم: «رمضان»

 (.قدر شب) سوم و بيست شب ،(السالم و الصالة عليه المؤمنين

 (.ع) صادق جعفر امام حضرت وفات) پنجم و بيست ،(فطر عيد) اول: «شوال»

 (.ع)تقي محمد امام حضرت وفات) ماه آخر روز: «قعدهذي»

 سعيد عيد) هيجدهم( قربان عيد) دهم ،(عرفه زيارت) نهم ،(ع) باقر محمد امام وفات) هفتم: «حجه ذي»

 (.غدير

 .نمايدمي تعيين جامعه عميد که ديگري مناسبات. 1

 (دانشجو قبول شرايط: )دوم و بيست مادة

 :است الزم جامعه اين در دانشجو پذيرفتن براي که شروطي

 .نباشد مرامي گونه هيچ پيرو نبوده، مربوط حزبي هيچ وبا بوده، اصولي عشري اثنا شيعه. 1

 .نباشد سال چهل از بيشتر و سال هيجده از کمتر عمرش. 8

 .باشد( عبا و قبا و عمامه: عشري اثنا شيعه علم اهل لباس) روحاني لباس لباسش. 1

 .باشد پرهيزگار و مؤدب بوده، نيکو ايسمعه و خوش قياخال داراي. 1

 .باشد واگير امراض از سالم ،رسمي دکتري شهادت با. 9

 .باشد نداشته آنان با معاونتي گونه هيچ و نبوده، سياسي غير و سياسي حزب پيرو. 1

 .باشد داشته «المقدمات جامع» کتاب حدود در عربي ادبيات از ابتدائي معلوماتي بايدمي. 3

 (مستخدمين و کارمندان: )سوم و بيست مادة
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 :باشد زير شرايط داراي بايد جامعه مستخدم و کارمند

 .باشد اصولي عشري اثنا شيعه و مسلمان. 1

 .باشد اسالم مبين دين اصول به پايبند. 8

 .ها نداشته باشدآن با معاونتي هيچگونه و نبوده، سياسي غير و سياسي حزب هيچ به منتمي. 1

 .باشد جامعه اداري تعليمات اجراي به پايبند. 1

 (داخلي قسمت نظام: )چهارم و بيست مادة

 :است الزم زير مواد مراعات «الدينيه النجف جامعة» ساکن دانشجوي بر

 .باشد جامعه درسي و داخلي نظام به نمودن عمل به ملتزم. 1

 داشته صحّي يا شرعي عذر مگر نمايد، ادا جامعه مسجد در تحصيلي ايام در را خود گانه پنج نمازهاي. 8

 .باشد

 .ننمايد ترک جماعت نماز اداي از پيش را جامعه تحصيل، ايام در. 1

 .باشد داشته را جامعه کارکنانتمامي و اساتيد و اداري اعضاي احترام. 1

 خارج روحاني کامل سلبا با جز جامعه داخلي قسمت از و نشود، ظاهر جامعه حياط در موقّر لباس با جز. 9

 .نگردد

 .کند تالوت مجيد قرآن از چند آياتي صبح هر. 1

 .باشد مخصوص اجازه با بايد تحصيلي ايام در جامعه از غياب. 3

 تعطيلي ايام در. ندارد جامعه خارج در را شب از ساعت سه از بيشتر ماندن حق تحصيلي هايشب در. 1

 .هاي احيا را ميتواند تا صبح خارج جامعه بماندشب اما. اشدب خارج در شب از چهار ساعت تا است جايز

 .بپرهيزد صدا سرو و اغتشاش ايجاد عوامل از و بوده، آرامش به ملتزم کامال. 5

 .باشد عميد اجازه با آنچه مگر ننمايد، جامعه وارد( عکس بدون يا عکسي) مجله و روزنامه. 10

 .ننمايد جامعه خلدا( وغيره راديو مانند)  لهو آالت. 11
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 .نشود جمعي دسته خوراک يا درس و بحث براي جز ديگري اتاق وارد. 18

 وسائل استعمال و کشمکش به متوسل گذاشته، ميان در جامعه اداره با را خود هاناراحتي و مشکالت. 11

 .نشود زجري

 .ندارد را عميد از کتبي موافقت اخذ بدون را مسافرتي هيچگونه حق دانشجو. 11

 اثاث امتم از آن تخليه از پس را خود اتاق کليد است واجب گرفت، مسافرت موافقت دانشجويي چنانچه. 19

 .بسپارد جامعه عميد به

 .ندارد را آن قبول حق دانشجويي هيچ و نگذاشته ديگري حجره در را خود لوازم و اثاث. 11

 دارها تحويل بود، گذارده اختيارش تتح جامعه که را کتبي و اثاث تمام بايدمي مسافرت صورت در. 13

 .بدهد

 حصيلت با مزاحمتي که باشد وقتي در بايدمي سفرش و ننموده، مسافرت يک از بيش سال يک ظرف در. 11

 .باشد نداشته

 در دعمي از ثانوي موافقت گرفتن از قبل را جامعه به شدن وارد حق برگشت، سفري از که دانشجويي. 15

 .اردند حجره به ورود خصوص

 به خروج و دخول مدت اين در شود،مي بسته غروب به سه تا ظهر از بعد يک ساعت از جامعه درب. 80

 .نيست جايز وجه هيچ

 .باشد جامعه رئيسي درب از بايدمي جامعه به خروج و ورود. 81

 .باشدمي وضو مخصوص جامعه خارجي و داخلي حوض. 88

 .است رو و دست شستشوي و وضو مخصوص فقط طبقه هر هايروشوئي. 81

 .شود انجام مخصوص مکان در بايدمي غيره و لباس و ظرف شستن. 81

 .نمايد احتراز ديگري جاي استعمال از و انداخته، مخصوص محل در را ديگر کثافات و خاکروبه. 89

 .نمايد استعمال بدن تنظيف براي فقط را حمام. 81

 .نچيند جامعه باغچه از وگل ميوه. 83
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 .شود منتقل عميد موافقت اخذ از قبل ديگر، اتاق به اتاقي از تواندنمي انشجود. 81

 .باشدمي گيرد،مي عاريه جامعه از که اثاثي و کتاب سالمت مسؤول دانشجو. 85

 .ننمايد استعمال وجه هيچ به خواب قصد به شب در و کرده، باز ضرورت قدر به را پنکه. 10

 .نمايد اجتناب ديگران ظرف بردن کار به از و نموده، استعمال آشاميدن براي فقط را عمومي سرد آب. 11

 .نمايد جويي صرفه امکان حد تا آب و برق استعمال در. 18

هاي دو دري، دري را که طرف سالن باز ميشود استعمال نمايد، و از در طرف حياط، هيچ وقت اتاق در. 11

 .نکند آمد و رفت

 .ننمايد استفاده بيشتر بار دو روزي جامعه ماشين از. 11

 .ها وحياط و غيره خودداري نمايدها و راه روسالن در غيره و دهان آب و کثافت ريختن از. 19

 (سکني و معيشت: )پنجم و بيست مادة

 دارمق تعيين که شودمي داده ايماهيانه مالي کمک باشدمي جامعه داخلي قسمت ساکن که دانشجويي به. 1

 .باشد مساعد جامعه مالي وضع که است صورتي در اين و است، عميد با آن

 .شودمي داده اختصاص مجهز اتاق يک دانشجويي هر براي. 8

 .اردد تام اختيار جامعه عميد گزيند، سکني نفر يک از بيش ايحجره در که کرد اقتضا ضرورت چنانچه. 1

 .دارد را ودانشج اتاق تبديل حق عميد مصلحت، اقتضاي صورت در. 1

 چهچنان اگر حتي و گزيند، سکني جامعه داخلي قسمت در سال هشت از بيش تواندنمي جامعه دانشجوي. 9

 امعهج ترک به وادار را او تواندمي عميد برساند، پايان به را تحصيالتش دورة نتوانست مدت اين خالل در

 .بدهد ديگري دانشجوي به و کرده خالي را اشحجره و نموده،

 

 

 (جامعه عمومي کتابخانه: )ششم و بيست مادة
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 شودمي اداره( مخزن مأمور و دفتردار امين، معاون خانه، کتاب امين) شخص چهار با جامعهعمومي خانه کتاب

 .نمايد اضافه عده اين براي تواندمي ضرورت صورت در و است، عميد با آنانتمامي تعيين که

 :شودمي توزيع زير ترتيب به کتابخانه کارکنان پست

 :خانه کتاب امين. 1

 هب متعلق که جاتينوشته و نشريات و ـ غيره و ايدوره از اعم ـ چاپي و خطي هايکتاب دارينگاه و جمع( أ

 هايفهرست و عمومي فهرستي در آنها تنظيم و مخصوص، دفترهاي در آنها ثبت و باشد، علمي و ديني آثار

 .خصوصي

 .آن نظافت و تنظيم در سعي و آن، محتويات و کتابخانه قاتمتعل حفاظت در کوشش( ب

 .ماه ظرف در کتابخانه نشاط از و صادره و وارده کتب صورت از ماهانه اينشريه ايجاد( ج

 .خانه کتاب عميد اطالع جهت کتابخانه امور از ساالنه و ماهانه تقرير تهيه(  د

ها، و طلب ارسال کتاب و نشريات هاي عمومي و خصوصي و دانشگاهکتابخانه با مکاتبه و رابطه ايجاد(  هـ

 .عميد موافقت از بعد مجالت، و جرايد ارباب با مطبوعاتي مبادله و آنها،

 .خانه کتاب کار اوقات تعيين(  و

 نهکتابخا خارج به کتاب دادن منع و خانه، کتاب داخل در مطالعه براي کتاب اخذ راه تسهيل در کوشش( ز

 .مطلقا

 .دارد عهده به را آنها شدن پاره يا دفاتر يا کتاب کسر و کم مسؤوليت کتابخانه امين(  ح

 :خانه کتاب امين معاون. 9

 .دارد غيابش حال در را امين صالحياتتمامي کتابخانه امين معاون

 :خانه کتاب دار دفتر. 1

خانه، و جمع آوري فيشها: و سپردن کتاب به مطالعه کننده و برگرداندن کتاب امين نظر زير هافهرست تنظيم

 .است دفتردار اجبات0و از آن

 :خانه کتاب مخزن مأمور. 3
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هاي کتاب مخزن و کتابخانه نظافت خود، جاي به آن برگرداندن و رسيد مقابل در خواننده براي کتاب آوردن

 .است دار مخزن عهدة به

 (مسجد امام: )هفتم و بيست مادة

 .است عميد با جامعه مسجد براي جماعت امام تعيين. 1

 .باشد وصالح عدالت و زهد و پرهيزگاري از امامت، صالحيت داراي بايد جامعه مسجد امام. 8

 .ندارد باشد اش وظيفه حدود از خارج که را جامعه امورات در تدخل حق مسجد امام. 1

 داشته عميد از خاص اذن که شخصي مگر ندارند، را جماعت امامت حق ديگري شخص يا جامعه طالب. 1

 .باشد

 (جامعه مالي موارد: )هشتم و بيست مادة

 .خصوصي موقوفات شرعي، حقوق تبرعات،: در است منحصر جامعه مالي موارد

 جامعه مخارج تمامي ـ جامعه معظم واقف و مؤسس ـ اتفاق تقي محمد حاج آقاي جناب فعال: «تبرعات. »1

 .دارند عهده به را

 صرف حق جامعه عميد و بوده متعال خداي براي از خالص آنکه به مشروط  ، را ديگري تبرعات جامعه ادارة

 .پذيردمي باشد، داشته بداند صالح که موردي هر در را آن

 .شود منطبق جامعه مخارج با که شرعي حقوق سائر و(ع)امام سهم: «شرعي حقوق. »8

 .شودمي داده اختصاص - اهلل شاء ان - جامعه براي که امالکي: «خصوصي موقوفات. »1

 

 منابع : 

 مراجعه منبع اين در توانيدمي را آن هايويژگي و آداب و آموزشي نظام و نجف مدرسه از کلي تعريفي[. 1]

 توحيدال موسسة االصفي، مهدي محمد النجف، في االصالحية الحرکة تطور و المظفر محمدرضا الشيخ: کنيد

 91 ـ 11 صص ،1511 تهران، الثقافي، للنشر
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هاي اصالحي مرحوم شيخ محمدرضا مظفر را بنگريد در: الشيخ فعاليت و مربوطه مدارس تأسيس سير[. 8]

 حاشية مقدمه: به کنيد نگاه نيز و. 59 ـ 50 صص النجف، في االصالحية الحرکة تطور و المظفر رضا محمد

 منتدي جميعت باره در بيشتري توضيحات آنجا در. االصفي مهدي محمد شيخ قلم به المکاسب، علي المظفر

هاي انتشاراتي و پژوهشي و آموزشي آنها فعاليت و( ق1131 تأسيس) الفقه کلية و( ق 1191 تأسيس) النشر

 .است آمده

 فکر و بوده نوشته ق 1191 سال در که داشته دست در را مظفر مرحوم خاطرات ايشان. 51 ص همان،[. 1]

 .است شده نقل مطالبي که کرده ارائه اآنج در را خود اصالحي

 95 - 99 ص اول، شماره سوم، سال جاويدان، ميراث مجله: بنگريد[. 1]

 91 ص همان،[. 9]

. 183 ،111 ص، ،1 ج( 1119 ما، دليل قم، حرزالدين، حسين محمد) االشرف، النجف تاريخ: بنگريد[. 1]

 ديگر سطري چند توضيح يک 11 ،13 ص ،8 ج( 1119 قم، حکيم، عيسي حسن) النجف تاريخ في المفصل

 درج اينجا در است حيف که است آمده اتفاق مرحوم مذهبي عالئق باره در جاويدان ميراث مجله در هم

 است( ع) علي حضرت مطهر حرم طالي درِ ساخت سفارش اتفاق، محمدتقي حاج آقاي آثار ديگر از: نشود

 اندانخ به شيفتگي و شوق سر از ـ را خويش هنر و ذوق الس دو مدت به اصفهان هنرمندان و صنعتکاران که

 مبارک دمرق ديوارهاي بر تمام آبرومندي با معنوي، گرانبهاي متاع اين تا کردند تعبيه آن در ـ طهارت و عترت

 هزينه و همّت به هم که کربال، در سيدالشهدا حضرت مطهر حرم در است همچنين. آرايد قامت حضرت آن

 هرانت بازار در را زيد امامزاده مسجد و تهران جاويد بيمارستان توانمي آثار، اين به. است دهش ساخته ايشان

 تانهايبيمارس از بعضي به ايشان بسيار معنوي و مادي کمکهاي به آن جز و افزود؛ ـ حافظ هنرستان پشت ـ

 ايرينهدي الفت و انس هواسط به اتفاق محمدتقي حاج. کرد اشاره درماندگان و گرفتاران دستگيري و کشور

 در روايات و آيات و ادعيه و احاديث آوريجمع به را فراغت اوقات دارد، روايات و احاديث کتابهاي با که

 از که آمده فراهم روايت و دعا و حديث مجموعه چندين رهگذر، اين از و گذراندمي مختلف موضوعات

 رد مختصر است کتابي که الجنانطريق و رسيده پچا به اشرف نجف در که است جواهرالکلمات آنها جمله

 ايجموعهم که االنسان فضيلة و االيمان حقيقة ديگر، کتاب و است شده چاپ اُفست صورت به و مذهبي، ادعيه

 .اطهار؟عهم؟ ائمه و اکرم پيامبر از حديث 190 از است

 را 1118 ديگر منابع و خطاست القاعده علي که است آمده ق1131 افتتاح سال آنجا در. 91 ص همان،[. 3]

 .اند نوشته
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 دوم چاپ االعلمي، موسسة بيروت، الخليلي، جعفر( )8) النجف قسم ،3 ج المقدسه، العتبات موسوعة[. 1]

 ت،بيرو الدجيلي، جعفر) االشرف، النجف موسوعة: در بنگريد را گزارش اين مشابه. 119 – 118 ص ،(1513

 103 ـ 101 ص ،1 ج( 1559 داراالضواء،

 .119 - 111 ص ،3 ج المقدسة، العتبات موسوعة[. 5]

( 8005 دارالحکمه، لندن، الرفيعي، عبدالحسين) مشاهد، و انطباعات و رؤي و ذکريات االشرف النجف[. 10]

 105 ـ 101 ص

( 1551 دارالزهراء، بيروت، البهادلي، احمد علي) االصالحية، حرکتها و معالمها النجف، في العلمية الحوزة[. 11]

 111 - 113 ص

 الشيخ و النجف عن الدراسة مصادر ،1050 -1015/ 1 النجف في األدب و الفکر رجال معجم: بنگريد[. 18]

 کورکيس العراقيين، المؤلفين معجم ،111 و 111 و188 ص النجفية المطبوعات معجم ،15 و 80 ص الطوسي

 811 ص ،1 ج عواد،

 833 ـ 839 ص ،10 ج النجف، تاريخ في المفصل[. 11]

 118 ـ 111 ص ،81 ج القزويني، تاريخ[. 11]

 (شيعهکتاب. )است شده چاپ( 119-111 ص ،8 ج) پريشانجمع کتاب در مکاسب چاپ اين بر نقدي[.  19]

 شد ناراحت حکيم يوسف سيد که شد خوانده اشعاري جشن در و شد برگزار دارالحکمه در دوره يک[. 11]

 رادرشب کاظم سيد. کردم صحبت يوسف سيد با. شد باز من کردن دنبال با م،دو دوره. شد تعطيل مدرسه و

 کردميم تدريس را معالم و منطق و لمعه من. کنيد تدريس هم شما گفت و. کرد قبول يوسف سيد گفت و آمد

 (.هرندي)

 .داشتم دوستان با البيت آل موسسه در 1151 بهمن 83 جمعه روز که گفتگوهايي[. 13]

 .است شده گرفته alnajafalasharaf.net سايت از مطلب اين. تهراني ناصر سيد ايشان، داماد دفرزن[. 11]

 1111 سال در را آن اعلمي انتشارات بعدها. است شده چاپ النجف جامعة منشورات ضمن کتاب اين[. 15]

 .کرد منتشر افست صورت به ق
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 و النجف جامعه توسط مجله اين از مارهش چهار که است نوشته آن معرفي ضمن اميني هادي محمد[. 80]

 .شد منتشر 1598/  ق 1111 سال در النعمان مطبعة

 15 ص ،1 ج( 1111 قم،) ،(ع) الحسين االمامحياة[. 81]

 1111 ماه دي 18 شماره چهارم سال اسالم، مکتب[. 88]

 5 ص 3 ج، البهيه، الروضه[ . 81]

 رغم به و آمد، ايران به بعدها. کردمي تدريس النجف هجامع در را السعادات جامع و لمعهشرح وي[. 81]

 و رفت شهدم به بعدها. شد درگير او با وشريعتي جاويد شهيد مسأله در داشت منتظري اهلل آيت با که رفاقتي

 .درگذشت همانجا

 15 ـ 11 ص 1 ج البهيه، الروضة[. 89]

 

 پنجم شماره شيعه، کتاب مجله در شده چاپ
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 آن از مانده برجاي قطعات و بخارا تاريخ در مفقود اثر يک

 جعفريان رسول: نويسنده

 1151/  08/  01: سايت روي انتشار تاريخ

 

 غنجار بخاراي تاريخ است، بوده بخارا شهر باره در فرد به منحصر منبعي که محلي يختوار از يکي: خالصه

 .است درگذشته 118 سال به که است بخاري

 شناخت نآ از تر مهم و اسالم دنياي جغرافياي و تاريخ شناخت در ارزش با بسيار منابع از يکي محلي تواريخ

 خراسان زمينه اين در. است اسالمي فرهنگ و تمدن باره در تحقيق طور همين و اسالمي دانشمندان و رجال

 به منحصر منبعي که آثار اين از يکي. است شده تأليف ششم تا سوم قرنهاي طي فراواني آثار و است پيشتاز

 اين از. است درگذشته 118 سال به که است بخاري غنجار بخاراي تاريخ است، بوده بخارا شهر باره در فرد

 ررسيب به مقاله اين. است مانده برجاي بعدي منابع در آن از هايي بخش تنها و نشده ختهشنا اي نسخه اثر

 .است پرداخته آن مانده باقي قطعات و بخارا تاريخ غنجار، زندگي

 آن از مانده برجاي نقلهاي و غُنجار بخاراي تاريخ

 [1]مقدمه

 نآ خروجي و داشت جريان هجري هشتم تا سوم قرنهاي طي که محلي نويسي تاريخ علمي جنبش باره در

 منابع دنش يافت با هربار و شده گفته زيادي مطالب تاکنون شد، شهرها تاريخ باره در فراواني آثار آمدن پديد

 علمي ـ طني و معرفت نوعي از برخاسته استوار، بسيار است آثاري محلي تواريخ. است شده تکميل جديد،

 ردمو بيشتر محلي آثار اين. ديگر سوي از حديث و رجال علم و سو يک از جغرافي و تاريخ علم قالب در

 و سمعاني و( 111م) بغدادي خطيب مانند اي برجسته شناسان رجال و تاريخنگاران و بوده محدثان استفاده

 تأسفي ميان اين در. گرفت قرار داشتند، فرامحلي هاينگاه که( 311 م) صفدي و( 311 م) ذهبي آنها از بعد

 حمله جريان در و اسالم جهان شرق بخش ويژه به که است متون آن عمده بخش شدن نابود دارد، وجود که

 زا بايد زمره، اين در. آمد پيش کرد، تحمل فرهنگي لحاظ از بخش اين در اسالم دنياي که سقوطي و مغول

 اشتهد ايراني ـ مياسال فرهنگ براي که اهميتي همه رغم به که کرد ياد آن مختلف شهرهاي و خراسان تواريخ

 با که است( 109 م) نيشابوري حاکم نيشابور تاريخ آثار اين بزرگترين از يکي. است نمانده برجاي آنها اکثر
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 که قزوين تاريخ نويسنده( 181 م) رافعي عبدالکريم. است رفته دست از داشته که شمولي و عظمت همه

 انگيزه و کرده ياد غنجار بخاراي تاريخ جمله از محلي تاريخ چند از کتابش مقدمه در مانده برجاي خوشبختانه

 ودهب گرفته قرار توجه مورد مختصر صورت به آن از پيش که داندمي قزوين تاريخ نگارش را خود تأليف

 :است

 ألسلم واسط و يونس بن سعد ألبى مصر تاريخ و غيره و الخطيب بکر أبى للحافظ بغداد کتواريخ ببلدة إما

 مث الحافظ أحمد بن لصالح همدان و نعيم، أبى و مندة، ابن و مردويه، ابن بکر ألبى هاناصب و سهل ابن

 مرو و ره،غي و المستملى إسحاق ألبى بلخ، و معين بن إسحاق ألبى هراة و للحاکم، نيسابور و لکياشيرويه،

 دريسىاال سعد ألبى دسمرقن و غنجار اللّه عبد ألبى بخارا و غيرهما و سيار بن ألحمد و مصعب، بن للعباس

 [8.]اللّه رحمه اللّه عبد بن الخليل الحافظ ألفه الذى المختصر إال لقزوين تاريخا الضرب هذا من أر لم

 کداميک تنيس روشن که داده دست به را محلي تواريخ اين از فهرستي بالوفيات الوافي مقدمه در نيز صفدي

 در خود بالوفيات الوافي بزرگ موسوعه تدوين در را آنها از استفاده که است روشن اما بوده، او اختيار در

 کرده بيان دامک هر تواريخ بيان و مناطق تقسيم با را محلي تواريخ از فهرستي وي. است داشته خود کار دستور

 ناي به که است دهه چندين گذشته، آثار آن نابودي از که ساله هفتصد دوره يک از پس و اکنون[ 1.]است

 رحيش بارتولد. است شده آغاز ديگر متون در مانده باقي قطعات اساس بر آنها بازسازي و شده وجهت تواريخ

 هنگاشت ايران و ماوراءالنهر گسترده منطقه براي که آثار آن از هريک موجود هايبخش و تواريخ از مفصل

 [1.]است داده بدست شده،

 بلکه صدها داشتن در آن اهميت دليل به که است يشهرهاي از بخارا شهر ماوراءالنهر، شهرهاي ميان در. 8

. شدندمي وارد آن به حديث طلب در که بوده محدثاني و شناسان رجال توجه مورد مؤلف، و محدث هزاران

 شده مند عالقه ديني علوم به تدريج به که داد جاي خود در را اوليه مهاجر اعراب از بزرگي نسل شهر، اين

 از االصل جعفي و عرب عالمي از بخاري کتاب که همين. دادند ادامه و گذاشتند دبنيا را آن علمي حوزه و

 ميان در که است موقعيتي و روزگار آن در آن علمي حوزه اهميت نشانگر برآمده، شهر اين از عرب، قبايل

 تيموقع بلکه علمي، هاي جنبه خاطر به صرفا نه اهميت اين که است روشن. است داشته سنت اهل محدثان

 تنداش با مرو و سمرقند چون شهرهايي کنار در بخارا که طوري به بود، چهارم و سوم قرن در شهر آن سياسي

 زا يکديگر با شهرها اين مناسبات. آمدمي شمار به خراسان شهرهاي مهمترين از يکي روستا، و بخش صدها

 هيچ آنها روي که است بکري موضوعات از همچنان آن، علمي هاي حوزه وضعيت نيز و علمي، لحاظ

 ونمت اساس بر آنها آموزشي و تربيتي نظام چگونگي و بازکاوي نيازمند سخت ما و نشده جدي پژوهش
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 دهش سبب بخارا، شهر جمله از مناطق اين اهميت. هستيم محلي تواريخ و رجالي کتابهاي در مانده برجاي

 ترکهن اثر يک بازنويسي نوعي که نرشخي اريخت ميان آن از که شده نگاشته آن براي متعددي تواريخ تا است

 شده هنگاشت تواريخ بر مروري اثر آن مقدمه در مصحح. است مانده برجاي خوشبختانه بوده، اضافات با همراه

 غنجار بخاراي تاريخ از مقدمه همان در. کرد نخواهيم تکرار را مطالب آن اينجا در ما طبعا[ 9]دارد؛ بخارا براي

 .است شده ياد است، مقاله اين در ما بحث محل که هم

 غنجار باره در

 در اثري نويسنده( 118 ـ 113) غنجار به معروف ورّاق بخاري کامل بن سليمان بن احمد بن محمد ابوعبداهلل

. ماست بحث محل اينجا در و داشته هجري هشتم تا پنجم قرون در بسزايي شهرت که است بخارا تاريخ

 معناي به ساب که باشد فارسي آر غنچه از برگرفته تواندمي است، گلگون معادل که آن معناي به توجه با غنجار

 .است غنچه به شبيه که است صورتي

 مدخل ذيل وي از حالي شرح و برده اثر اين از را استفاده بيشترين سمعاني ماکوال، ابن از پس قدما، ميان از

 يکي که بودند مشهور لقب اين به نفر دو نويسد، مي نچني آنجا در وي. است داده بدست االنساب در غنجار

 هايگونه بودن سرخ خاطر به وي براي لقب اين که[ 1]است 119 متوفاي[ و مشهور راوي] موسي بن عيسي

 نب سليمان بن محمد بن احمد بن محمد ابوعبداهلل آنها دومين. است بوده صورتش روي قرمزي لکه يا او

 نيز يکتاب وي. اوست از بخارا تاريخ وکتاب بوده حديث حافظ که است غنجار به معروف وراق بخاري کامل

 وراقي ارک پرداخته،مي حديث به فراوان وي افزايدمي سمعاني. است داشته «االربعة الصحابة فضائل» عنوان با

 نجارغ موسي بن عيسي احاديث پي در و رفت حديث سراغ پيري در وي. است شناختهمي را حديث و داشته،

 و خيام اسماعيل بن محمد بن خلف ابوصالح شاگردي وي. شد غنجار به ملقب هم دليل همين به و بود

 گريدي بيشمار عده و همداني حسين بن احمد ابوحامد و بخاري کاتب بن صابر بن محمد بن محمد ابوعمرو

 بارتندع که دارد هم شاگرداني .نرفت سوتر آن نظرم به. شنود حديث آن مشايخ از و رفت مرو به زماني. کرد را

 محمد نب حسن ابوالوليد نسفي، ابراهيم بن هناد ابوالمظفر الجعفري، حيدرة بن علي بن محمد ابوبکر از

 رابوبک خنب، به معروف بزاز احمد بن عمر ابوحفص اسدي، عبدالرحمن بن عبدالملک ابومحمد دربندي،

 نب علي بن حسن ابوطاهر ماليني، عبداهلل بن محمد نب احمد ابوسعد شيرازي، حافظ عبدالرحمن بن احمد

 [3.]درگذشت بخارا در 118 سال در وي. ديگران و همداني سلمة

 نب محمد: است نوشته  وي حال شرح در نيشابور تاريخ از السياق من المنتخب در( 985 م) فارسي عبدالغافر

 يث،الحد ائمة من ثقة، بالغنجاري، المعروف الحافظ ابوعبداهلل بخاري، کامل بن سليمان بن محمد بن احمد
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 علي احمد ابي عن حدث. قديما نيسابور قدم الطلب، في سافر و مفيد حسنا کتابا بخارا لعلماء تاريخا صنف

 وفيت غيرهم، و الخيام اسماعيل بن محمد بن خلف[ صالح ابي] عن و مروزي حبيب بن عبداهلل بن محمد بن

 [5.]است آمده هم ديگر منابع در وي براي فوت تاريخ اين[. 1]118 سنة

 بن کامل بن سلمان بن محمد بن احمد بن محمد: است آورده چنين غنجاري باره در( 181 م) حموي ياقوت

 تا نبود دبا اهل از وي. بکر أبي بن اهلل عبد أبو الحافظ، بالغنجار المعروف البخاري سنان بن عامر بن اهلل عبد

 پسس. آوردم اينجا در را وي نام بخارا تاريخ کتاب تأليف بخاطر تنها باشد، الزم کتاب اين در نامش آوردن

 درگذشت 110 سال در و آمد دنيا به 113 سال در وي که گويد و آورده سمعاني از نقل به را وي حال شرح

 رب آنچه در اصفهاني ماما بن احمد: افزايدمي سپس. شد دفن بخارا در[ المقدام]=  الفدام حوض مقبره در و

 به غنجار به ناميدنش: است نوشته گفتيم ما که صورت همان به غنجار نسب ذکر از پس افزوده، غنجار تاريخ

 کتابي در نامشان وي مشايخ بيشتر. ... است بوده بخاري غنجار موسي بن عيسي ابواحمد احاديث تتبع خاطر

 جمعه روز در او. است آمده دنيا به 113 سال در گفت مي که شنودم او از. است آمده دارد بخارا تاريخ در که

 نيز وي شرح ديگر منابع همانجا پاورقي در[ 10.]درگذشت 188 شعبان ماه 88 در خورشيد طلوع وقت در

 [11.]است آمده

 سال همان القاعده علي اما اند،آورده 188 و 118 ،110 را وي وفات سال که شاهديم باال نقلهاي از برخي در

 .باشد درست بايد 118

 بن محمد بن أحمد بن محمد اهلل عبد أبو النهر وراء ما محدث العالم الحافظ: نويسدمي وي باره در هم ذهبي

 ميالسل عثمان بن وسهل الخيام محمد بن خلف عن حدث. بخارى تاريخ صاحب البخاري کامل بن سليمان

 نب والحسن المالحمي هارون بن راهيموإب أسلم بن حفص بن ومحمد الکرميني عروة ابن احمد عبيد وأبى

 براهيمإ بن هناد المظفر أبو عنه حدث ، يرحل ولم کثير، وخلق صابر بن محمد بن ومحمد يعقوب بن يوسف

 [18.]مائة وأربع عشرة اثنتي سنة في ومات ينبغي کما بترجمته أظفر ولم ، النسفي

 ينا به آورده وي براي اعالم سير در است تفاوت با اما مضمون همين به نزديک که ديگري حال شرح ذهبي

 بن محمد بن أحمد بن محمد ، اهلل عبد أبو تاريخها  وصاحب ، بخارى محدث ، الحافظ المفيد امام: شرح

 عن اهلل عبد وأب حدث. البخاري موسى بن عيسى الکبير غنجار بلقب غنجار ولقبه.  البخاري ، کامل بن سليمان

 عثمان بن هلوس ، الخيام محمد بن خلف: 

 ، المالحمي هارون بن وإبراهيم ، أسلم بن حفص بن ومحمد ، الکرميني عروة بن أحمد عبيد وأبي ، السلمي

 إبراهيم بن هناد:  عنه حدث. يرحل ولم ، الديار تلک أهل من کثير وعدد يعقوب، بن يوسف بن والحسن
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 وقد مئة أربعو عشرة اثنتي سنة توفي. المعرفة عببار هو وما ، ينبغي کما أخباره بلغتني وما. وجماعة ، النسفي

 .است شده «شاخ» تعبير بردن بکار سبب همين شايد و بوده سال 39 او سن[ 11.]شاخ

 افظالح البخاري سليمان بن محمد بن أحمد بن محمد غنجار الحافظ: است نوشته کوتاه طور به هم صفدي

 بقايا نم کان بخارا تاريخ مصنف راء األلف وبعد والجيم کنةالسا والنون المعجمة بالغين غنجار، اهلل عبد أبو

 [11.]ماية وأربع عشرة أثنتي سنة توفي الديار بتلک الحفاظ

 «بخارى تاريخ» صاحب الحافظ، غنجار فيها و: است نوشته 118 سال ذيل وي حال شرح هم شذرات در

 قال. طبقته و الخيّام خلف عن روى. البخاري اهلل عبد أبو کامل بن سليمان بن محمد بن أحمد بن محمد

 [11.]است چاپي غلط که آمده «فنجار» وي لقب اشتباه به هم جايي[ 19.]مصنفا ثقة حافظا کان: ناصرالدين

 رهاشا آن به هم سمعاني که مرو جز ديگر نقاط به چنداني مسافرت  و بوده بخارا در وي مرگ و زندگي محل

 بوده امانيس سالطين مزار پاي پايين در نوشته، هشتم قرن در الفقراء عينم که چنان قبرش. است نداشته کرده،

 زارم شود، رفته که مسافتى اندک سامانيه، سالطين مزارات جنوب جانب در و: است چنين وي عبارت. است

 المعروف الوراق البخارى کامل بن سليمان بن محمد بن احمد بن محمد اهلل عبد ابو محدث عالم پرانوار

 مزار که اين نفس[ 13.]است االربعة الصحابة فضائل کتاب و بخارا تاريخ صاحب اللّه رحمه الحافظ جاربغن

 هتوج جالب بوده، بخارا مزارات تأليف زمان هشتم، قرن نخست نيمه تا 118 سال در وي درگذشت از پس او

 .است

 خاريب( آنها موالي از) تيمي موسي بن عيسي ابواحمد لقب اين: است نوشته «غُنْجَار» کلمه ذيل هم زبيدي

 آدم و بارکم بن عبداهلل. دارد روايت ليث و عيينه بن سفيان و ثوري سفيان مالک از است صدوق فردي. است

 نوشته حمزه بن اسحاق. درگذشت 119 سال در. دارند روايت وي از بيکندي سالم بن محمد و  اياس ابي بن

. دشو گفته غنجار او به تا شد سبب هايشگونه قرمزي. درگذشت 113 حتي يا 111 سال پايان در او که است

 بکر ابي بن محمد ابوعبداهلل است غنجار به ملقب که ديگري فرد. است «آر غنجه» معرب کلمه اين نظرم به

 حاديثا زيرا شده گفته غنجار او به. است بخاري تاريخ نويسنده باري کامل بن سليمان بن محمد بن احمد

 براهيما بن هناد ابوالمظفر و کرده روايت ديگران و خيام ابوصالح از. کردمي دنبال را غنجار موسي بن عيسي

 [11.]درگذشت 118 سال در. کنندمي روايت او از نسفي
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 غنجار بخاراي تاريخ باره در

 به دهش تهشناخ و نفيس اثري و داشته شهرت عراق و ايران رجالي ـ علمي دواير در وي بخاراي تاريخ کتاب

 بخاري اسماعيل بن محمد از مفصلي حال شرح وي که بود اين کم دست آن دليل يک. است آمدهمي شمار

 فاظح و محدثان نوع از هم آن محلي رجال واقع در که محلي تواريخ اکثر بسان اثر اين. بود آورده کتابش در

 بخارا محدثان و رجال حال شرح آن هعمد و داشته جغرافيا و تاريخ اندکي بخش القاعده علي است، محلي

 از خبري هامروز که باشد بوده مفصل و نفيس اثري بايد شهر اين در محدثان فراواني به بنا طبعا. است بوده

 الغنجار «بخارا» و: گويد( 508 م) سخاوي. باشد مانده باقي نهم قرن اواخر تا است ممکن هرچند نيست، آن

 [15.]عندي االصل و السلفي اختصره و الحافظ، البخاري احمد بن محمد

 ـ 811) خينرش جعفر بن محمد ابوبکر. است بوده نرشخي بخاراي تاريخ از تلخيصي براي منبعي وي کتاب

 محمد نب احمد ابونصر توسط وي کتاب که بعدها اما زيسته،مي غنجاري از پيش بخارا، تاريخ نويسنده( 111

 در را ابکت اين» صفا گفته به. شد استفاده آن در هم غنجاوي ابکت از آن، در شد، تلخيص قباوي نصر بن

 با تاندوس از بعضى بخواهش بخارا ى«قبا» مردم از القباوى نصر بن محمد بن احمد نصر ابو ششم قرن اوائل

 بوا العلوم خزائن مانند ديگر کتب از هم مطالبى و. کرد ترجمه بپارسى مطالب بعض حذف و آن تلخيص

 بر ىالغنجار البخارى احمد بن محمد اللّه عبد ابو بخاراى تاريخ و النيشابورى محمد بن الرحمن عبد الحسن

 [80.]«است برده بپايان 988 بسال را خود کتاب و افزوده آن

 صفهانيا ماما بن احيد بن محمد بن احمد ابوحامد حافظ شود مي استفاده ياقوت پيشگفته عبارت از که چنان

 [81.]است بوده نوشته غنجار بخاراي تاريخ کتاب بر ذيلي 111 متوفاي

 خارىالب احمد بن محمّد اللّه عبد ابو: است نوشته چنين و آورده کتاب اين باره در سطر دو تنها هم بارتولد

 زا نقل به) سمعانى که نوشته ئى «بخارا تاريخ( »کاغذگر صحاف،) وراق( هجرى 118 سال به متوفى) الغنجار

 .است کرده اخذ آن از را سامانى سالله به مربوط تواريخ( مستغفرى تأليف

 بخارا ريختا از  اينسخه کرده، استفاده بخاري تاريخ از که است نويسي تراجم ترين کهن ظاهرا که ماکوال ابن

 [88.]است کرده نقل آن از و داشته غنجار خط به

 قطعاتي اساس بر. باشد داشته چنداني تفاوت نبايد چهارم و سوم قرن از آن مشابه آثار با کتاب اين ساختار

. ادد نشان دوره اين محلي تواريخ ديگر کنار در را آن نگارش شيوه توانمي است مانده برجاي اثر اين از که

 همين زا توانمي را ساماني سالطين مانند سياسي هايشخصيت از برخي کنار در محدثان از ياد بر وي تکيه
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 روايت او از کساني چه يا کرده، روايت کساني چه از محدث فالن که اين. آورد تبدس مانده باقي قطعات

 هک است ديگري موارد از دارد، زيادي اهميت شناسانرجال براي که آنان فوت تاريخ خصوص به و اندکرده

 که يروستاي و شهري القاب بويژه اسامي، درست ضبط روي تکيه همچنين. است آشکار مانده باقي موارد در

 .شودمي دانسته مانده براي موارد همين روي از است، مؤثر افراد شناخت در

 براي اميد و ـ اميدواريم همچنان هرچند کنيممي ارائه کهن آثار از را مانده براي موارد ترين مهم اينجا در

 و ماوراءالنهر کهن سرزمين در موجود خطي نسخ انبوه ميان در اثر اين از اينسخه که ـ! نيست عيب جوانان

 .باشد مانده باقي کنوني هايجمهوري اين از يکي در

 غنجار بخاراي تاريخ از مانده برجاي موارد

 ماکوال ابن االکمال

 به و کرده نقل وي از مواردي االکمال در است، غنجار به نزديک زماني لحاظ به که( 110 ـ 119) ماکوال ابن

 تاريخ في کذاک مضبوطا وجدته 1/180: است کرده نقل غنجار خط به اي نسخه از که کرده تصريح خصوص

 بن عبدالعزيز بن عمر بن خاقان بن ماهان بن سمرة بن جلوان باره در 8/113: همان در و. غنجار بخط بخاري

 در و .ايضا الجيم فتح به غنجار بخط[ هکذا] وجدته و: گويد بخاري اميه بن العاص ابي بن حکم بن مروان

 نوشته کاتب هروي عبس بن احمد بن محمد باره در 1/51 در و. غنجار بخط مضبوطا وجدته کذا: 1/101

 کامل نب سليمان بن محمد بن احمد بن محمد عبداهلل ابي تصنيف بخاري تاريخ کتاب في وجدته و :است

 .عنه واحد غير به اخبرني الذي الغنجار

 ،111 ،199 ،851 ،815 ،8/811 ،139 ،181 ،109 ،115 ،(مورد سه) 89 ، 1/81 :از عبارتند شده نقل موارد

111، 931، 1/11، 101، 111، 9/81، 1/18، 81، 3/3، 11، 181، 118، 111، 110، 819، 813، 811، 831، 

105، 190، 119، 111. 

 بغداد تاريخ

 اب کرده نقل بخارا تاريخ از که مواردي و است نزديک غنجار به زماني لحاظ به[ 111 ـ 158] بغدادي خطيب

 خط به ارابخ تاريخ کتاب از اينسخه دهدمي نشان که است «البخاري الغنجار عبداهلل ابي بخط قرأت» تعبير

 .است بوده اختيارش در مولف

 حيالمسب يحيي بن زکريا بن ابوعلي توفي: البخاري الغنجار عبداهلل ابي بخط قرأت: است آمده 8/115

 ,190 سنة في بجوزجانان
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 ولدت :يقول سعيد ابن أحمد بکر أبا سمعت البخاري الغنجار أحمد بن محمّد اللّه عبد أبي بخط قرأت: 1/101

 ذى من ينبق لخمس األربعاء ليلة توفى و مائتين، و سبعين و تسع سنة اآلخرة جمادى من عشر السابع ليلة

 .ثالثمائة و ستين سنة الحجة

 وفيت: قال. ببخارى الحافظ سلمان بن محمّد بن أحمد بن محمّد أخبرنا الدربندي، الوليد أبو أخبرنا ،9/151

. ثالثمائة و ستين و تسع سنة في -بالنيازکي يعرف -هارون بن محمّد بن الحسين بن محمّد بن أحمد نصر أبو

 ثابت صحيح منه العالء أبي القاضي سماع ألن وهم، هو و. الحافظ الغنجار اللّه عبد أبي بخط أنا قرأت کذلک و

 .غيره و البرمکيّ عمر بن إبراهيم أيضا منه سمع فيها و ثالثمائة، و سبعين سنة في

 إبراهيم بوأ توفي: قال -ببخارى -الحافظ الغنجار اللّه عبد أبو أخبرنا النسفي، إبراهيم بن هناد أخبرنا: . 1/155

 و خمس سنة القعدة ذي من يوم أول الجمعة يوم الخطيب نوح بن محمّد بن حمدان بن محمّد بن إسحاق

 .ثالثمائة و تسعين

 القاسم وأب توفي: قال الغنجار أخبرنا الوليد، أبو لي قال منه سمعه أنه الدربندي الوليد أبو أخبرني و] 10/85 

 عبد أبي بخط قرأت] 111 ،111/ 10. ثالثمائة و أربعين و تسع سنة صفر في الحج، من انصرف ما بعد ببغداد

 و تينس و ثمان سنة بالدينور البخاريّ محمّد بن الصّمد عبد محمّد أبو توفي: ريّالبخا الحافظ الغنجار اللّه

 حمّدم بن الصّمد عبد محمّد أبو توفي: البخاريّ الحافظ الغنجار اللّه عبد أبي بخط قرأت] 11/11 ،[ ثالثمائة

 غنجار از نقل به خطيب از مطلب متعددي موارد.  18/891 ،[ ثالثمائة و ستين و ثمان سنة بالدينور البخاريّ

 .آورد خواهيم که شده نقل دمشق تاريخ در

 سمعاني انساب

 آنان جد که است سمعاني خاندان برجسته هايچهر از يکي( 918 م) سمعاني محمد بن عبدالکريم ابوسعد

 سمعاني بويژه و دارند زيادي شهرت خانواده اين. درآمد شافعي مذهب به و شست دست حنفي مذهب از

 رد ديگر، کتب و التحبير نيز و االنساب مانند او آثار. دارد دوره اين رجال و تاريخ حفظ در مهمي قشن ما،

 راترف حتي و خراسان نواحي جغرافياي و تاريخ در خصوص به و مهم بسيار دوره، اين رجال حال شرح حفظ

 تواريخ از فراواني منابع از استفاده اثر، اين مهم ويژگي. است برجسته بسيار اثري شرق، ديگر شهرهاي آن

 اين از يکي. است مانده برجاي شماري انگشت تعداد تنها و رفته ميان از آنها اتفاق به قريب که است محلي

 .است غنجار ابوبکر بخاراي تاريخ همين آثار
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 غالبا و وي در اطالعي به اختصاص بخشي. است بخش دو شامل شده، ياد االنساب در وي از که مواردي

 ندهرچ بنابرين و است شنوده حديث وي از شخص فالن يا شنوده حديث شخص فالن از که اين به ارهاش

 اما .نيست خاصي توضيحي مطلب بر مشتمل باشد، گرفته او بخاراي تاريخ از را موارد اين است ممکن

 ربسيا احتمال ناي. است کرده بيان اينکته يا شخصي باره در را خاصي اطالع او که دارد وجود هم مواردي

 انمي به نامي غنجار از که اين جز باشد، اثر اين از هم بخارا باره در وي ديگر فراوان اطالعات که است قوي

 که تاس گفته سباري فضاله بن...  عبدالرحمن بن عبدالملک ابومحمد باره در 3/18 در سمعاني. است نياورده

 کرده روايت مؤلف خود از را غنجار احمد بن محمد عبداهللابو بخاراي تاريخ کتاب و بوده بخارا مردمان از

 .است داده دست به کتاب اين از او که است خاصي اطالع اين[ 81.]است

 اريخت صاحب مستغفري ابوالعباس بواسطه اما کرده نقل غنجار از را مطلبي «ساماني» مدخل ذيل در سمعاني

 هب است، ناپذيرفتني و دشوار قدري بوده، او واسطه با شده نقل موارد همه در کنيم تصور که اين. نسف

 .ندارد نکته اين به اي اشاره هيچ کرده، نقل غنجار از که ديگري موارد در که خصوص

 :است شرح اين به شده نقل وي از مطلبي يا شده ياد او از که موارد اين 

 البهريا: فقال غنجار ذکره:... است آمده شاش قاضي ابهري علويه بن محمد بن عبداهلل ابوبکر باره در: 1/109

 .118 سنة في الشاش باب علي مات و کذابا، کان و بخراسان، المظالم عمل يتولي کان و بخارا سکن

1 /111، 119، 8/53 

8/808، 831،  111، 181 

 احسن» و نوشته غنجار سليمان بن احمد بن محمد ابوعبداهلل را آن تاريخ: گويد بخاري مدخل ذيل 8/103 در 

 ،«ذلک في

 کرهذ هکذا. التخفيف علي سالم والده اسم: گويد بيکندي فرج بن سالم بن محمد باره در 8/109 در ،8/801

 .تاريخه في غنجار

 القعدة ذي من يوم اول الجمعة يوم الخطيب حمدان بن محمد بن اسحاق توفي: غنجار الحافظ قال و: 1/153

 .159 سنة
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 بن علي ابواحمد باره در 93 صفحه و صفحه همين در ،91 ،10 ،11/ 1 ،153 ،111  ،111 ،850 ،1/815 

 من خرج و 109 سنة المحرم في بخارا الحبيبي دخل: غنجار قال: گويد حبيبي مروزي محمد عبداهلل بن محمد

 .191 سنة رجب من بقيت ليلة عشرة لثالث الجمعة بمرو مات و 191 سنة االخر ربيع في مرو الي بخارا

 بن احمد ابورجاء القدماء من و: است آمده جا اين در: 805 ،110 ،51 ،11 ،11/ 9 ،813 ،811 ،111 ،1/53

 احمد بن اسحاق صفوان ابي عن يروي العلياء، خنبون قرية من هو: غنجار قال الخنبوني، محمد بن داود

 عقوبي بن ابراهيم بن محمد ابوبکر عنه روي و عاصم بن الحسين بن علي و اسماعيل بن ابراهيم و السلمي

 .الکالباذي

 بن کرابوب ولد: قال الغنجار، ابوعبداهلل ذکر: شرح اين به کرده نقل بخارا تاريخ کتاب از مطلبي 803/ 9 در

 علي صليت و 190 سنه رجب السبت يوم ببخاري مات و 813 سنة بخاري دخل و 811 سنة في ببغداد خنب

 چنين اگر که است حالي در اين و خوانده نماز وي بر هم او که شدبا معنا اين به بسا اخير جمله. «جنازته

 .باشد ساله سيزده وقت آن در او باشد، داشته معنايي

 يف بسمرقند توفي و: قال الغنجار، احمد بن محمد ابوعبداهلل عنه روي: گويد خياطي ابن باره در 9/891 در

 .191 سنة القعدة ذي

 دغولي سابور بن عبدالرحمن بن محمد بن علي ابوالحسن: آمده آنجا در 195 ،1/111 ،181  ،9/810 نيز

 .بها حدث و بخاري قدم: قال و بخاري تاريخ في غنجار ذکره هکذاه الدغولي، ابوالعباس عم سرخسي،

 عن يروي زرنکري، اهل من: غنجار قال الزرنجري، قابوس بن طلحة بن داود ابوسليمان منها[ زرنجر: ]1/811

 و لدبوسيا حنيفة ابي بن عبداهلل و البيکندي سالم بن محمد و البغدادي الثقفي نصر بن موسي عمران ابي

 .البخاري يونس بن المهتدي بن ابواسحاق عنه روي غيرهم،

 صري،ب زنبقي جعفر بن محمد بن عمرو النسبة بهذه المشهور و: گويد زنبقي لقب ذيل اينجا در. 181 ،1/851

 [81.]مضبوطا غنجار بخط رأيته: الخطيب قال البخاري، عنه روي المثني، بن معمر عبيدة ابي عن يروي

 3/80، 81. 

 دمانمر از که شده گفته[ سياري] سباري فضاله بن...  عبدالرحمن بن عبدالملک ابومحمد باره در 3/18 در

 .است کرده روايت مؤلف خود از را غنجار احمد بن محمد ابوعبداهلل بخاراي تاريخ کتاب و بوده بخارا
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 هشد نقل غنجار بخاراي تاريخ از مطلبي آن در و آمده سامانيان باره در مطلبي ساماني مدخل ذيل 81/ 3 در

 نقل دباي مختلف مآخذ از سامانيان تاريخ در را مطالبي آنجا در سمعاني. باشد کتاب همين از آن همه بسا که

 الحاکم ابوعبداهلل الحاکم قاله کذا. ... کندمي اشاره غنجار و نيشابوري حاکم کتاب به کم دست که باشد کرده

 اين با[ فنس تاريخ شايد] مستغفري کتاب از بلکه مستقيم نه هم آن کند مي نقل غنجار از مطلبي سپس... 

 ....تيجاباس فتح ان المستغفري ابوالعباس عنه ذکر فيما الغنجار محمد بن احمد بن ابوعبداهلل ذکر :عبارت

3 /11، 199، 

 ابومحمد منها الشاش، قري من قرية هي و شخاخ الي[ الشخاخي] النسبة هذه: است آمده اينجا در ،1/15 

 مدمح عن يروي شخاخ، لها يقال قرية في الشاش سکن: غنجار قال الشخاخي، البخاري محمد بن عبدالرحمن

 .بالشاش 181 سنة االخر ربيع شهر في توفي و اسماعيل بن عبيداهلل و آدم بن عجيف و البخاري اسماعيل بن

1/811،  819، 811، 5/13. 

 البخاري لطهمانيا الشيباني سريج ابن عبيداهلل بن عبداهلل الليث بنابي ابوعبدالرحمن: است آمده اينجا در: 5/105

 بن عبداهلل و ابيه عن يروي مصنفة کثيرة کتب وله الصدق و العدالة اهل من کان: غنجار قال...  بخارا، اهل من

 ...و الدارمي عبدالرحمن

 خودم من. است بخاري قراي از يکي غشيدي به نسبت اين :است آمده الغشيدي مدخل ذيل 91 ـ 10/90 در

 .ديدم غنجار حافظ بخاري تاريخ در را صورت اين من اما. نه يا است همان دانم نمي. شنيدم غيشتي

 عبيداهلل عن يروي فرخشة، قرية من: غنجار قال ،الفرخشي القطن بن عمران ابوموسي: 131  ،10/131 نيز و

 ابوعبداهلل هعن روي...  المکي عبدالجبار بن العالء و ابراهيم بن يعقوب و دکين بن فضل نعيم ابي و موسي بن

 .بلده اهل من جماعة و سيف بن منيح عبداهلل و الضحاک خزيمة بن صحاف بن محمد

 بن السمح بن محمد بن صالح بن محمد هو: بخارا تاريخ في جارغن قال: است آمده اينجا در: 119 ،10/811

 الندلس،ا الهل تاريخ جمع حافظا، فقيها کان االندلسي، المعافري المالکي القحطاني عريب بن هاشم بن صالح

 القاسم و حزم بن أحمد و سعد بن الحسن و الفراز بن إبراهيم و وضاح بن محمد و رفاعة بن محمد عن روى

 ذکره الصفار، دمحم بن إسماعيل ببغداد و األطرابلسي، سليمان بن خيثمة بالشام سمع و األندلسيين، أصبغ بن

 و الخمسين بلق سمرقند علينا قدم القحطانى، الفقيه اللَّه عبد أبو: فقال سمرقند تاريخ في اإلدريسي سعد أبو

 أفاضل من کان و بسمرقند، سمعناه سيينلالندل تاريخا جمع و عنهم، أکثر و مشايخنا، عن بها کتب و ثالثمائة

 و/ الحجاز و الشام و المغرب و األندلس مشايخ من يوصف ال شيئا الحديث من جمع ثقاتهم، من و الناس
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 پسس. ]ثالثمائة و سبعين و نيف في ببخارا -اللَّه رحمه -مات و النهر، وراء ما و خراسان و الجبال و العراق

 بداهللابوع توفي: غنجار قال:[ نويسدمي پايان در و کرده نقل وي باره در کمحا نيشابور تاريخ از سطر چند

 نفح در ياندلس معافري باره در غنجار سخن اين از بخشي. ]ثالثمائة و سبعين و تسع سنة ببخارا االندلسي

 [است آمده 850/ 8 الطيب

10 /130، 

 نع يروي کماري، قرية من هو: غنجار قال الکماري، حفص بن عمرو بن عبداهلل بن الليث ابونصر: 11/111

 .111 سنة المحرم في توفي و المقريء عمر بن محمد بن احمد ابوعمرو عنه روي البخاري، کرام بن الياس

 نالسي آخرها في و الموحدة الباء سکون و الجيم ضم و الميم بفتح المجبسى: است آمده اينجا در: 18/51

 اللَّه و غيرها؟ أم ذکرها السابق هي أدرى ال و بخارا، قرى من قرية هي و مجبس، إلى النسبة هذه المهملة،

 عبد أبو: الق و تاريخه في غنجار التاء غير من هذا ذکر و کتابه، في البصيري کامل أبو هذا قبل الّذي ذکر أعلم،

 يمإبراه أبى ابن عن أيوب بن سعيد عن روى مجبس، قرية من المجبسى، هاشم بن اللَّه عبد بن محمد اللَّه

 .الخيام إسماعيل بن محمد بن خلف عنه روى حفص، أبى بن اللَّه عبد أبى و الجويباري

 الزاهد، السلمي المطوعيالغازي توبة بن أحمد: است آمده اينجا در: 111 ،851 ،811 ،818 ،150 ،111 ،18/51

 إنه: يقال کان و للتحديث، يتهدف مل أنه إال المبارک، ابن عن يروى و الزهاد، أحد هو و أيضا، مرو أهل من

 في] همإلي يشار األربعين بأوالد يعرفون أوالدهم بها و رجال، أربعين في إسپيجاب فتح و الدعوة مستجاب

 المغيرة بن إبراهيم و المبارک ابن عن يروى بها، مات و بيکند سکن: بخارا تاريخ صاحب غنجار قال و ،[البلد

 بن أحمد بن اللَّه عبد و منصور بن إسحاق عنه روى سبرة،[ بن الربيع] بن لعزيزا عبد بن حرملة و عيينة أن و

 .المثنى بن يحيى و شبويه

 مدمح بن محمد ابوالعباس نام به عباسي منصور نوادگان از يکي باره در اينجا در: 191 ،855 ،11 ،111/  18

 مدهآ ماوراءالنهر به که بود بغداد اهل از نکهاي ارائه با منصور جعفر ابي بن مهدي بن هارون...  بن السن بن

 193 سنة في بفرغانة ابوالعباس توفي: غنجار قال: است افزوده

 روى دان،مي درب من البصير، الفقيه أحمد بن إبراهيم بن محمد بکر أبو: بخارا تاريخ في غنجار قال: 988/ 18

 و الثينث و تسع سنة القعدة ذي غرة في توفى غيرهما، و القيسي موسى بن على و حريث بن بکر أبى عن

 القعنبي نع روى ميدان، درب من الميداني، بشير بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد اللَّه عبد أبو: قال و ثالثمائة،

 بن محمد بن أحمد عصمة أبو عنه روى غيرهم، و سالم بن محمد و يحيى بن يحيى و منصور بن سعيد و
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 سنة اثنتين ولاأل ربيع من يقين لثالث األحد ليلة توفى البزار، الحسين بن سينالح على أبو و اليشکري أحمد

... 

 نم قرية إلى النسبة هذه المهملة، الحاء سکون و النون بفتح : است آمده «النّحلى» مدخل ذيل: 11 ـ 13/ 11

 بن لمسيبا عن حدث لى،النح البخاري الخليل بن سيف بن منيح إليها المنتسب و النحل،: لها يقال بخارا قرى

 لَّهال عبد ابنه عنه روى موسى، بن حبان و سالم بن محمد و سابق بن المختار و حفص ابن أحمد و إسحاق

 في مات و ل،النح قرية من النحلى منيح بن اللَّه عبد: فقال بخارا تاريخ في غنجار حديثه ذکر النحلى، منيح بن

 بن اللَّه بدع أبى و أبيه عن روى ،النحلى منيح بن اللَّه عبد الرحمن بدع أبو ابنه و مائتين و ستين و أربع سنة

 األديب، ىيحي بن على بن الليث عنه يروى مسعود، بن سعيد و إشکاب ابن و المقدسي طاهر أبى و حفص أبى

 .ثالثمائة و عشرة سبع سنة المحرم في توفى و

 في و الواو بعدها الموحدة، الباء ضم و القاف و النون بفتح: است آمده «النقبونى» مدخل ذيل: 115 ـ 111/ 11

 مع نالنو في ذکرها سأعيد و نکبون،: لها يقال بخارا قرى من قرية هي و نقبون، إلى النسبة هذه النون، آخرها

 حمدم بن جعفر العباس أبو منها واحدة، قرية کالهما و قريتان، أنهما أحد يظن ال لکي هاهنا کتبت و الکاف،

 بن خالد ابن محمد و الهروي المنذر بن محمد عن يروى القرية، هذه أهل من النقبونى، حجر بن المکيّ بن

 في فىتو و: قال غنجار، عنه روى غيرهم، و السعداني بکر أبى و مطر بن يوسف بن محمد و البيکندي حفص

 815 ،819 ،11/151. ثالثمائة و سبعين و أربع سنة رمضان شهر  يوم أول

 مهرح انساب صاحب که چنان :است آورده آن آغاز در و نوشته مطلبي سامانيان نسب باره در الفقراء معين

 و ساماني شاهان نام سپس... شد خواهد مکتوب کرده، نقل اهلل رحمه غنجار حافظ از و است فرموده اهلل

 اسطهو به غنجار از مطلبي ،ساماني مدخل ذيل در که کرديم اشاره اين از پيش. است کرده ذکر را آنان تواريخ

 مک دست که حالي در است، غنجار از همه مطالب آن که بوده اين مالزاده برداشت. است شده نقل مستغفري

 که ستا عربي سمعاني عبارت. است شده نقل آن در هم[ نيشابور تاريخ طبعا] نيشابوري حاکم از اي نکته

 مي تصور او که مالزاده عبارت عين که نيست فايده بي ،حال هر به. است آورده را آن شده فارسي مالزاده

 راهيماب ابو للرعية الناصح العادل العالم االمير منهم المشهور: بياوريم اينجا در است، غنجار به مربوط کند

 اهل حرمة و العدل و الغزو فى الحديث کتب اهلل، رحمه المؤمنين امير مولى سامان، بن احمد ابن اسمعيل

 ينمأت و ثلثين و اربع سنه شوال در است، فرغانه در او حضرت والدت معروفة، مشهورة تقويتهم و العلم

 و شصت او حيات مدت و( 859) مأتين و تسعين و خمس سنه صفر در بخاراست، در او وفات و( 811)

 و دمخ با شد سوار روزى اسمعيل سلطان که منقولست. است چوبين بهرام اوالد از او و است، بوده يکسال
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 و کنند، ياد جل و عز را خداوند حضرت: گفت خود با سلطان کرد، آغاز نماز بانگ مناره بر مؤذن و حشم،

 را وا وفات از بعد گفت، نماز بانگ جواب و فرمود، توقف و بازکشيد عنان باشد، ادبىبى رانم مرکب من

 هک تواضع و تعظيم آن با است، رزيدهآم مرا سبحانه خداوند: فرمود پرسيدند، او حال از و ديدند، بخواب

 ينهعي بن اسمعيل و عيينه بن سفيان از حديث و است، بوده عالم هم سامان ابن احمد االمير او والد و کردم،

 و( 890) مأتين و خمسين سنه در است، فرغانه در او وفات و ميکند، روايت ايشان غير و هرون بن يزيد و

 او وفات حديث، اهل از و بود عالم نيز او و احمد ابن نصر الحسن ابو يکى ود،ب برادر دو را اسمعيل سلطان

 احمد بن اسحق يعقوب ابو ديگر برادر و است، بوده( 835) مأتين و سبعين و تسع سنه اآلخره جمادى در

 فرص در بود، محبوس که حالتى در بود، بخارا قهندز در او وفات بود، علم اهل از نيز او و بود، بخارا حاکم

 در کردند شهيد او غالمان را اسمعيل بن احمد نصر ابو اسمعيل، پادشاه فرزند و ،(101) ثلثمائه و احدى سنه

  بن احمد بن نصر الحسن ابو وفات و( 101) ثلثمائه و احدى سنه اآلخره جمادى در جيحون کنار بر فربر

 سى او واليت مدت و( 111) ثلثمائه و نثلثي و احدى رجب پنجشنبه شب در اسمعيل پادشاه نبيره اسمعيل

 دوشنبه روز در اسمعيل بن احمد بن نصر بن نوح محمد ابو وفات و است، بوده روز چهار و يکماه و سال

 نصر بن نوح بن الملک عبد الفوارس ابو وفات و است، بوده( 111) ثلثمائه و اربعين و ثلث سنه اآلخر ربيع

 صالح ابو وفات و است، بوده( 190) ثلثمائه و خمسين سنه شوال بهچهارشن روز در اسمعيل بن احمد بن

 بن نوح القاسم ابو وفات و است، بوده( 119) ثلثمائه و ستين و خمس سنه شوال در نصر بن نوح ابن منصور

 و يکسال و بيست او واليت مدت و است، بوده( 113) ثلثمائه و ثمانين و سبع سنه رجب در نوح بن منصور

 از خواندند، نوح بن منصور الحارث ابو او فرزند بنام خطبه او باشارت هم ازو بعد و روز، چند مگر ماه، نه

 :نظم. اندکرده جمع را سامانيه سالطين نظم، در و( 113) ثلثمائه و ثمانين و سبع سنه القعده ذو

 مذکور شهري و بواليتي يک هر/  مشهور سامان آل ز بودند تن نه

 منصور دو و عبدالملک دو و نوح دو/  نصري و احمدي و اسمعيلي

 کمابيش، الس بيست و صد اندگفته و مذکورست يکى انساب کتاب در اما است، گفته الملک عبد دو نظم، در

 [89.]است بوده سامان آل خاندان در سلطنت

 دمشق تاريخ

 «يالبخار الغنجار عبداهلل ابي بخط قرأت» عبارت همين به مواردي در هم دمشق تاريخ در(  931 م) عساکر ابن

 ,11/895: جمله از. است آورده
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1 /111، 18 /139، 11 /813، 88 /110، 81 /113، 151، 85 /111، 111، 115، 11 /113، 11 /119، 11 /11، 

 ،19 ،35 ،11 ،13 ،11 ،91 ،99/ 98 ،111/ 11 ،11/115 ،[منزلت حديث طريق در] 119/ 18 ،191/ 10 ،15

 ايبخار تاريخ کتاب در قطعا که صحيح صاحب بخاري اسماعيل بن محمد حال شرح در ايترو چندين] 59

 حال شرح در که بعدي منابع در غالبا نقلها اين. 15 ،19/ 19 ،91/111 ،11/ 99 ،811/ 91 ،[است بوده او

 گونه همان. دکر اشاره 9 ج حرج، ابن التعليق تعليق به توانمي نمونه براي که است آمده شده نوشته بخاري

 اسماعيل بن محمد حال شرح باره در 98/15 :دمشق تاريخ از صفحه يک در تنها که مواردي از شد اشاره که

 .است بخاري اسماعيل بن محمد زندگي مهم منبع يک غنجار کتاب: گفت توانمي آمده، بخاري

 :از است عبارت شده نقل وي از مستقيمي مطلب که مواردي اما

 الحسن علي أبا سمعت: قال محمد بن خلف نا الغنجار، بن محمد بن أحمد بن محمد اللّه عبد أبو: 183/ 1

 الحفاظ: قولي سعيد بن قتيبة جاء أبان سمعت: يقول فروة بن حميدة بن محمد سمعت: يقول البزاز الحسين بن

 عن الخطيب رواها ماعيلإس بن محمد ثم السّمرقندي الرّحمن عبد بن اللّه عبد ثم راهويه بن إسحاق بخراسان

 .هنّاد

 خاريالب الغنجار اللّه عبد أبي بخطّ قرأت: قال الخطيب، بکر أبي عن السّلمي، محمّد أبي على قرأت: 1/115

 .مائتين و تسعين و سبع سنة سهل بن حامد توفي يقول محمّد بن خلف صالح أبا سمعت

 اللّه دعب أبو أنا النّسفي، محمّد بن إبراهيم بن هنّاد أنا الحسن، بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا: 119/ 83

 مّادح بن اللّه عبد الرّحمن عبد أبو توفي: قال الوراق، الغنجار کامل بن سليمان بن محمّد بن أحمد بن محمّد

 .مائتين و ستين و تسع سنة اآلخر ربيع في اآلملي

 محمّد وأب توفي: البخاري الحافظ الغنجار للّها عبد أبي بخط قرأت: المقرئ بکير بن عمر بن محمّد: 11/895

 .ثالثمائة و يعني -ستين و ثمان سنة بالدّينور البخاري محمّد بن الصّمد عبد

 حيىي عن بها حدّث و بخارى، سکن التميمي، ذرّ أبو اللّه عبد بن جبير بن مخلد بن محمّد بن عمّار: 818/ 11

: عنه روى... و البهلول، بن إسحاق بن أحمد و الحضرمي، رونها بن محمّد حامد أبي و صاعد، بن محمّد بن

 ما و خراسان، أهل من جماعة و النيسابوري، البيّع اللّه عبد أبو الحاکم و الغنجار، أحمد بن محمّد اللّه عبد أبو

 يعةرب نب سعد بن إسماعيل بن اللّه عبد بن جبير بن مخلد بن محمّد بن عمّار هو: الغنجار قال و. النهر وراء

 مالک نب دارم بن مجاشع بن سفيان بن محمّد بن عقال بن ناجية بن صعصعة بن غالب بن مرة بن کعب بن

 الحسن يدالول أبو أنا و: الخطيب قال. مضر بن الياس بن طابخة بن أدّ بن مرّ بن تميم بن عمرو بن حنظلة بن
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 أبو توفي: قال -ببخارى -الحافظ سليمان بن حمّدم بن أحمد بن محمّد اللّه عبد أبو أنا الدّربندي، محمّد بن

 ثمانين و سبع سنة صفر من عشر الحادي الثالثاء يوم -ببخارى -البغدادي التميمي مخلد بن محمّد بن عمّار ذرّ

 .أعلم اللّه و ،األول من أصحّ هذا و: الخطيب قال. ثالثمائة و

 البلدان معجم

 در البلدان معجم در گذشت، قبال و آورده االدباء معجم در يو براي حالي شرح که[ 181 م) حموي ياقوت

 ،1/91: است کرده ياد او از «کرده روايت او از شخص فالن» يا «شخص فالن از راوي» عنوان به مواردي

191، 111 

 ختاري في الحافظ الغنجار ابوعبداهلل ذکر و: است آمده حبان بن احمد بن محمد ابوحاتم باره در 1/115 در

 دقيق نام هم عبارت همين آغاز در. اآلن الي يزار معروف ببست قبره و 191 سنة بسجستان مات انه اريبخ

 کذا مي،التمي سهيد بن سعيد بن معبد بن معاذ بن حبان بن محمد ابوحاتم: است آورده غنجار از نقل به را وي

 .غنجار به المعروف البخاري محمد بن احمد بن محمد ابوعبداهلل نسبه

 در يو که است گفته دربندي به معروف بلخي صوفي محمد بن علي بن محمد بن حسن باره در 8/115 در

 :است نوشته و. اسم بدون گاه و اسم به گاه دارد نقلهايي وي از خطيب. رفت اسکندريه تا حديث طلب

 «... است خوانده دربندي نزد را بخارا تاريخ که است کسي او و گفت من به اشقر بکر ابي بن حسن»

 .است شده ياد عنه مروي يا راوي عنوان به ،9/93 ،1/131 ،8/195 نيز

 ذهبي االسالم تاريخ

 ياد او از شاگرد يا شيخ عنوان به وي از فراواني موارد در االسالم تاريخ در نيز(  311 م) ذهبي الدي شمس

 نجارغ استادي يا شاگردي به شارها تنها برخي و بخارا تاريخ از عبارت يک نقل موارد از برخي. است کرده

 انساب اي و بغداد تاريخ قبيل از خود از پيش منابع از عمدتا وي رسد مي نظر به. است محدثان و عالمان براي

 .است کرده نقل غنجار از سمعاني

 ل،سه نب عبداهلل بن محمد ابوسهل ثنا حمدان، بن احمد بن احمد ابوحفص ثنا: تاريخه في غنجار قال:  10/31

 العلماء يتلق: يقول ابي سمعت الزاهد، البلخي شقيق بن محمد ابوجعفر اخبرني المروزي، عباد بن السري ثنا

 .....آدابهم من اخذت و
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 و] العلم، من باب کل في مصنفات[ سالم بن محمد] له کان و: غنجار قال: 11/111 ،19/11 ،11/90 ،10/11

 کل و اخوة و مودة حفص بن احمد حفص ابي بين و بينه انک و[ 8/188 :الحفاظ تذکرة در عبارت همين

 خوارزم سالم ابن دخل قد و[: 1/1801: الکمال تهذيب: در نقل همين] المذهب في لآلخر مخالف منهما واحد

 .موسي بن المغيره و البصري االسود بن عبدالکريم من بها سمعا و غنجار، مع

 معروف بخاري سلمي ابواسحاق حصين، بن اسحاق بن حمدا از مفصلي حال شرح اينجا در ذهبي: 11/ 11

 مطالب رود مي احتمال و آورده نقلها اين در را غنجار نام دوبار که دارد ـ بخارا در محلي ـ سرماري به

 طاهر وأب أنا الهمدانيّ، جعفر أنا الخلّال، بن عليّ أبو أخبرني: باشد گرفته حال شرح اين در وي از بيشتري

 سمعت :غنجار أحمد بن محمد أنا النّسفيّ، هنّاد أنا: قاال البردانيّ عليّ أبو و الطّيوريّ، بن المبارک ناأ السّلفيّ،

 نب إبراهيم سمعت: البخاريّ المطّوّعيّ إدريس بن محمد الحسن أبا سمعت: المطّوعيّ خالد بن محمد بکر أبا

 شراء في الغزّية بالد إلى الخروج أردت إذا: إليّ فکتب السّرماريّ، إسحاق بن أحمد أکاتب کنت: يقول شمّاس

 مي ادامه رد و کرده نقل مفصلي حکايت آنگاه... ]فخرجنا سمرقند إلى فقدم إليه فکتب. إليّ فاکتب األسرى

 أحمد رأيت: يقول منير بن بکر سمعت: المقرئ محمد بن أحمد عمرو أبو ثنا: غنجار إلى به و:[ نويسد

 عشرة ليهاإ المدينة من الدّابّة کراء فبلغ سرمارى، بقريته مات و. اللّحية و الرأس بيضأ ضخما، کان و السّرماريّ،

 مائة إلى درهما خمسين من القصب حزمة ماله من يشترون ربّما غرماؤه فکان کثيرة، ديونا خلّف و. دراهم

 امدح أبي بن أحمد نصر أبا سمعت[: غنجار از هم باز يعني] به و. ديونه قضوا حتّى رجعوا فما. له حبّا درهم

. نّام عشر ثمانية السّرماريّ عامود کان: يقول أبي سمعت: المطّوّعيّ محمد بن عمران موسى أبا سمعت: الباهليّ

 سنة فّيتو: نويسدمي که آنجا تا ديگر نقل و: .... ]به و. بالعامود يقاتل کان و. منّا عشر اثني جعله شاخ فلمّا

 .أربعين و اثنتين

 بدين آمده( 1/15)  الکمال تهذيب اکمال در هم نقلي سرماري اسحاق بن احمد يعني شخص اين باره در

 فلما ، يجب فلم إليه المضي في فکلموه ، السرماري إلي مشتاق طاهر بن اهلل عبد کان:  الغنجار قال: شرح

 مد هإلي طاهر ابن نظر فلما ، فأدخله به خراسان صاحب وأعلم الحاجب فدخل سابور، إلى مضى عليه أکثروا

 أوصني قال ام،المق فأطال ، يبکى وجعل ورجليه بيديه فعانقه السرير على وهو رجليه بين ووسع ، کلتيهما يديه

 وزيادة، دراهم عشرة سرماري قريته إلي المدينة من الدابة کراء بلغ مات ولما:  غنجار قال. بکالم فأوصاه ،

 مائة إلى درهما خمسين من القصب من الواحدة الحزمة ماله من يشترون غرماؤه فکان ، کثيرة ديونا وخلف

 .ديونه قضوا حتى جنازته من رجعوا فما ، ديونه قضاء في ورغبة له حبا درهم
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 يخناش کان: قال الکشي، برخاش بن حفص ثنا الباهلي، حامد ابي بن احمد نا: تاريخه في غنجار قال: 11/111

. جميعا فماتا: الق. ابازکريا يا بعدک اهلل الابقاني: قال و فبکي، حميد، بن بدع فعاده مريضا، عبدالقادر بن يحيي

 .واحد يوم في جنازتهما رفعت و. مرض غير من فجأة الثاني اليوم عبد مات ثم يحيي، مات

 ثنا: «اريخهت» في رغنجا أنا السّلفيّ، هنّاد أنا البردانيّ، عليّ أبو أنا السّلفيّ، أنا جعفر، أنا الخلّال، ابن أنا: 11/131

 کان: قولي ببخارى البجليّ الهيثم بن محمد سمعت: خليد بن منير بن بکر سمعت الباهليّ، حامد أبي بن أحمد

 لدتو إن: زوجها فحلف مرّة، المرأة فحملت. البنات تلد امرأته کانت و المتوکّل، قوّاد بعض من قائد ببغداد

 هو و الجريب مثل المرأة ألقت القابلة، جلست و والدتها قربت مّافل. بالسّيف أقتلک فإنّي بنتا المرّة هذه

 خلف بانارک ببغداد رأيتهم أنا و: الهيثم بن محمد قال. کلّهم عاشوا و ابنا، أربعون منه فخرج فشقّوه، يضطرب،

 ،البخاريّ إسماعيل بن محمد مجلس حضرت: منير بن بکر قال. ظئرا منهم واحد لکلّ اشترى کان و. أبيهم

 سنة وفّيت: غنجار قال. مستور صدوق رجل فإنّه عنه، اکتبوا: فقال الهيثم بن محمد لنا حکى بما والدي فأخبره

 .مائتين و أربعين و تسع

15/811، 

 معتس: البيکنديّ يوسف بن يعقوب بن محمد ثنا المقرئ، محمد بن أحمد عمرو أبو ثنا: غنجار قال: 15/819

: بعضنا الفق ليلة، عنده فاجتمعنا إسماعيل، بن محمد علينا قدم: يقول نديّالبيک عاصم بن الحسين بن عليّ

 هذا؟ نم تعجب أو: محمد فقال. کتابي من حديث ألف سبعين إلى انظر کأنّي: يقول راهويه بن إسحاق سمعت

 .نفسه به عني إنّما و: قال. کتابه من حديث ألف مائتي إلى ينظر من الزمان هذا في لعلّ

 بن محمد کان: يقول منير بن بکر سمعت: المقرئ محمد بن أحمد عمرو أبا سمعت: غنجار قال و: 15/810

 .آذاني أيش انظروا: قال الصاّلة قضى فلمّا مرّة، عشرة سبع الزّنبور فلسعه ليلة، ذات يصلّي إسماعيل

80/39 

: قولي الموصليّ يعلى باأ سمعت: بکرمينية األزديّ محمد بن ناصر ثنا: تاريخه في غنجار قال و: 181/ 80

 تحفظ نّکأ بالطّالق حلف رجل في تقول ما: رجال يسأل برجل إذا السّفينة في نحن فبينا البصرة، إلى رحلت

 زرعة وأب: لي فقيل هذا؟ من: فقلت. يمينک في بارّ أنت و هذا يا اذهب: قال ثمّ رأسه فأطرق حديث؟ ألف مائتا

 .البصرة إلى ينحدر الرّازيّ

 :يقول أسامة بن الحارث سمعت: الرّازيّ موسى بن محمد سمعت: البخاريّ غنجار قال :81/111 ،111 ،80/119

 ما و قير،ف ألنّي منهنّ واحدة زوّجت ما و. سنة ستّين بنت أصغرهنّ و سنة، سبعين بنت أکبرهنّ بنات، ستّ لي
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 مخافة نة،س ثالثين و نيّف منذ الوتد هذا على کفني وضعت إنّي و. عيالي في أزيد أن فکرهت فقير، إلّا جاءني

 يوم في توفّي. أيضا موسى بن محمد عن الطّبيب، الرّازيّ محمد بن عليّ رواها. فيه يکفّنوني ما يجدوا ال أن

 سنة تسعين و سبع عن ثمانين، و اثنتين سنة عرفة

88 /51، 81/881، 89/113، 81/11، 130، 991، 993، 991، 933، 113، 83 /110، 191، 819، 181، 181 81 /

100، 10 /91، 151، 151، 11  /150، 110، 11 /135 

 الح شرح باره در متن در را يکي که دارد غنجار بخاراي تاريخ از نقل مورد چند نيز الحفاظ تذکرة در ذهبي

 ذهبي که تاس بخاري شيباني شريح بن عبداهلل حال شرح در ديگر نقل. کرديم اشاره بيکندي سالم بن محمد

 ،8/911: الحفاظ تذکرة. ]موته يؤرخ لم و غنجار تاريخ من هذا علقت انما: گويد وي باره در نقل چند از پس

 ،18/100 ،19/ 11 ،10/195 النبالء، اعالم سير در است چنين. 8/139 : ديگر نقلي و[ 11/11: النبالء اعالم سير

 ،189 ،833 ،11 ،11/15 ،(بخاري حال شرح) ،111 ،193 ،191 ،198 113 ،111 ،111 ، 105 ،103 ،101

 حال شرح] 13/101 ،891 ،13/10 ،111 ،111 ،181 ،851 ،801 ،30 ،11/11 ،981 ،19/913 ،19/10 ،11/11

 .است آمده نيز االعتدال ميزان در مشابهي موارد ،893 ،11/133 ،[غنجار

 ديگر منابع

 ،110 ،131: مقدمه: است کرده نقل بخاري صحيح شرح در الباري فتح در کتاب اين از مورد چند حجر ابن

113، 158، 151،   1/881، 11/13، 11، 113، 

 شده لنق اسدي معاذ بن بشر از عقيلي عبداهلل بن جابر توسط شگفتي حديث 1/111: االصابه در طور همين

 خالد األمير هنفا: تاريخه في غنجار قال: نويسد مي غنجار از نقل به سپس و کرده متهم را جابر حجر ابن که

 و ليهع اللَّه صلّى النبيّ إلى حملت ولدت لما: يقول البصريّ الحسن سمع أنه ادّعى ألنه بخارى، من أحمد بن

 ..سلم

 11 متوفاي) ترمذي سلمي سورة بن عيسي بن محمد حال شرح باره در 11/13: النهايه و البداية: در کثير ابن

 (835 رجب

 1/1159: حلب تاريخ في الطلب بغية

 وي از مطالبي بار چندين( 339 متوفاي حنفي قرشي عبدالقادر ابومحمد الدين محيي از) المضئيه الجواهر در

 1/11 ،185 ،8/80 ،1/100: بنگريد. است ذهبي يا بغدادي خطيب مانند ديگر منابع طريق از که شده نقل



2195 

 

 است، 1010 متوفاي تميمي عبدالقادر نب الدين تقي آن نويسنده که نيز 1/119 ،8/811: السنيه طبقات مورد دو

 .است آمده الواسطه مع

 آن شمارگان که است آمده سمرقند علماء ذکر في القند کتاب در فراواني احاديث طرق در وي نام همچنين

 موسي بن عيسي به گاه غنجار که داشت توجه و ديد[ الغنجار] غنجار ذيل کتاب آن اعالم در توان مي را

 وي کامل نام که مواردي در آنان ميان نبايد و شود مي اطالق بخارا تاريخ مؤلف بر اهگ و غنجار محدث

 است اتيرواي بيشتر آمده آنچه اما بخاراست تاريخ صاحب غنجار به مربوط موارد آن بيشتر. کرد خلط نيامده،

 سعيد أبو: 819 :باشد بخارا تاريخ از است ممکن اندک نمونه چند تنها و شده وارد آنها سند در غنجار نام که

: قال. يالنسف ثم الکسي هو: الحافظ زکريا بن محمد قال. لقب الشاه و محمد اسمه حبيب بن جعفر ابن الشاه

 ىرو. غيرهم و کش اهل من غيره و حميد بن عبد عن روى. بکش أقام األصل بخاري هو: الغنجار اللّه عبد أبو

 . الغرباء و نسف و بخارى أهل عنه

 بن محمد بن صاحب  حال شرح در 11/830 در وي از نقل يک بالوفيات الوافي در هم( 311 م) صفدي

 علي أبو حبيب، بن عمرو بن محمد بن صالح: جزرة الحافظ: دارد جزره به معروف اسدي حبيب بن عمرو

 مشقبد معس قد کان و خراسان، سکن ـ المفتوحات الراء و الزاي و بالجيم ـ بجزرة المعروف الحافظ األسدي

 ماعيلإس بها ارتبطه بخارى، سکن: الحاکم أحمد أبو قال. غيرهم و الوليد بن العباس و دحيما و عمار بن هشام

 زمانه في وحده نسيج کان: البخاري الغنجار أحمد بن محمد اللّه أبوعبد قال معلّمه؛ خراسان والي أحمد بن

 سمع و تين،مائ و تسعين و أربع سنة توفي و ببغداد، نمائتي و خمس سنة ولد اإلتقان، و المعرفة و الحفظ في

 ،کبار جماعة و منه، أکبر هو و مسلم، عنه روى النهر؛ وراء ما و خراسان و العراق و الشام و بمصر کثيرا خلقا

 دعابة، و مزاح ذا ثبتا صدوقا کان و کتابا، يستصحب يکن لم و طويال، دهرا حفظه من حدّث عارفا، ثقة کان و

 بذلک رامشهو

 و ،الحافظ البخاري احمد بن محمد الغنجار «بخارا» و: است نوشته چنين کتاب اين از ياد با( 508 م) سخاوي

 .است شگفتي ادعاي حال هر به[ 81.]عندي االصل و السلفي اختصره

 سالم بن عبداهلل بن محمد بن بشر بن اسحاق نام ذيل ،( 311 م) ذهبي الدين شمس اثر االعتدال، ميزان در

 [83]801 سنة رجب في ببخاري مات: غنجار عن: است آمده هاشم بني مولي خراساني ابوحذيفه

 اول يمهن در و گفته سخن وي مزار باره در نيز مالزاده تاريخ نويسنده الفقراء معين به ملقب محمود بن احمد

 رانوارپ مزار شود، رفته هک مسافتى اندک سامانيه، سالطين مزارات جنوب جانب در و: است نوشته نهم قرن

 بغنجار المعروف الوراق البخارى کامل بن سليمان بن محمد بن احمد بن محمد اهلل عبد ابو محدث عالم
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 جهت آن از لقب غنجار را او و است، االربعة الصحابة فضائل کتاب و بخارا تاريخ صاحب اللّه رحمه الحافظ

 سنه رد او وفات است، کرده اللّه رحمه الغنجار التيمى ىموس بن عيسى المحدث االمام حديث تتبع که بود

 [81.]است بوده( 118) اربعمائه و عشر اثنتى

 والى را معبد برادرش و نمود مدينه والى را او السّالم عليه على: گويد دارقطنى: است آمده غارات تعليقات در

 بخارا ختاري صاحب غنجار رسيد، هادتش به آنجا در و رفت سمرقند بطرف عثمان بن سعيد با قثم کرد، مکه

 [85.]کرد وفات سمرقند در 93 سال در او: گفته

 محمد از وي که است آمده بخاري الوشي ابراهيم بن محمود القضات عين باره در 155/ 8: االداب مجمع در

 .است کرده روايت غنجار احمد بن محمد ابوعبداهلل از جعفري حيدرة بن علي بن

 111 :الحنابله طبقات در است گرفته قرار آن سندي طريق در غنجار که حنبل بن احمد ارهب در نقلي ايضا

 .است آمده

. اشدب پيشين منابع از الواسطه مع بايد که دارد غنجار از هاقريه اسامي يا اعالم نام ذيل نقل مواردي هم زبيدي

 همالحظ است آر غنچه که غنجار تسميه وجه باره در را وي نظر ويژه به غنجار کوتاه حال شرح اين از پيش

 .کرديم

: شرح بدين مانده برجاي آن از نيز( 998 در تاليف و مازه ابن از) االذکار لطايف رساله در کتاب اين از نقلي

 ابخار تاريخ در ايشان اسامي و زهاد از و متقدمان از اندبزرگان بسيآر مقبره آن در: ريو دروازة مزآر ديگر»

 .«انجآمد بتطويل يکي هر ذکر و آست آورده ـ عليه اهلل رحمة ـ  غنجاري حافظ

 و آست،[ 10]المقدام حوض مقبره زيآرت ديگر و: است آورده االذکار لطايف در مازه ابن ديگر جاي در و

[ 11]است کنآه کم حاشد نخست. متقدمآن ار اندزرکآن بسيآر سخت تل آن بر و است مبارک بس جاي آن

 معروف امرآي از حاشد که آست آورده بخآرا تآريخ در ـ عليه اهلل رحمة ـ غنجآري حافظ و .عليه اهلل رحمة

 سلطنت، و خواجکي و آه و ظآهر و دنيا و شد ظآهر انتباهي رآ او. آست بوده زن تيغ مرد هزآر دوآزده بود،

 آصلح بسيآر علم تا شد مشغول مجآهدت و عبآدت و علم بطلب و اللَّهمَّ، کرد نصوح توبة و آورد بشت بس

 و کشت باز بماورآلنهر آن از بعد و کرد، عزلت و رياضت مدّتي و شد، متقدمان و مذکورآن جملة از و کرد

: تعالي قوله :بنوشت ديگر جآنب بر و کردن، توبه از تراسآن کنآة مآندن: بنوشت کوسفندي شانة جانب يک بر

 کردن عبآدت جز ندانستي هيج و[ 18]المآوي؛ هي الجنة انف الهوي عن النفس نهي و ربه مقام خآف من اما و

 .واسعه عليه اهلل رحمة ـ نگريستي[ 11]کوسفند، شانة آن در و
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 خواهد چاپ زودي به شاءاهلل ان و است، بنده اختيار در آن عکسي نسخه که «لطايف» در که است محتمل

 .باشد شده نقل بخارا راتمزا بخش در کتاب نام از ياد بدون البته بيشتري مطالب شد،

 ست،ا شده گرفته ديگر منابع از رسد مي نظر به که آمده غنجار از نقل به مواردي نيز التهذيب تهذيب  در

 بخارى نزل البصرى العمى التميمى بالل بن عبيدة: 3/10: نشد يافت آن در جز عجالتا آنها از برخي هرچند

 الق. غنجار موسى بن عيسى عنه و. السبخى فرقد عن ىرو و البصرى الحسن صحب و مالک بن انس رأى

 سنة هاب مات و استوطنها و بخارى قدم بصرى شيخ بالل بن عبيدة هو العمى عبيدة الحافظ السرى بن سهل

 ،811 ،111 ،91/ 5 ،113/ 3 ،191/ 1 ،151 ،139/ 9 ،1/58: بنگريد و. تاريخه في غنجار حکاه مائة و ستين

 بيشيا محمد بن علي بن عبدالصمد که گويد و کرده ياد بخارا در «شياب» از( 911 م) حازمي موسي بن محمد

 عيسي مقصودش است ممکن اما( 181 ـ 188 ص االماکن،) کندمي روايت غنجار از و آنجاست از بخاراي

 .باشد غنجار موسي بن

 

 

 : منابع

 محمد يعل و عبدالموجود احمد عادل حتصحي علي، بن احمد عسقالني، حجر ابن الصحابه، تمييز في االصابه

 1119 العلميه، دارالکتب بيروت، معوض،

 تا بي ية،الثقاف الکتب مؤسسة بيروت، احمد، بن محمد ابوعبداهلل الدين شمس ذهبي، االعالم، بوفيات االعالم

 صالح ـ التروزن فرانتز تصحيح عبدالرحمن، بن محمد الدين شمس سخاوي، التاريخ، ذم لمن بالتوبيخ االعالن

 .تا بي العلميه، دارالکتب بيروت، العلي، احمد

 ابي بن اهلل هبة بن علي ماکوال، ابن الکني، و االسماء في المختلف و المؤتلف عن االرتياب رفع في االکمال

 1111 العلميه، دارالکتب بيروت، نصر،

 جا بي تا بي ي،موس بن محمد حازمي، االمکنه، من مسماه افترق و لفظه اتفق ما االماکن،

 1101 دارالبشائر، بيروت، احمد، بن محمد الدين شمس ذهبي، االثار، ذوات االمصار

 ق1118 حيدرآباد، معلمي، عبدالرحمن تصحيح محمد، بن عبدالکريم سمعاني، االنساب،
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 1151 بيروت، دارالفکر، بيروت، عمر، بن اسماعيل کثير، ابن النهايه، و البداية

 .تا بي دارالفکر، بيروت، احمد، بن عمر الدين کمال عديم، ابن حلب، ريختا في الطلب بغيه

 ر،دارالفک بيروت، شيري، علي تصحيح مرتضي، محمد بن محمد زبيدي، القاموس، جواهر من العروس تاج

1111 

 تهران، يزدي،ا سيروس کشاورز، کريم پور، آرين يحيي ترجمه استوري، تأليف مبناي بر فارسي ادبيات تاريخ

 ،1118 فرهنگي، تحقيقات و مطالعات موسسه

 1105 ،العربي دارالکتاب بيروت، تدمري، عبدالسالم عمر تصحيح محمد، الدين شمس ذهبي، االسالم، تاريخ

 1111 توس، تهران، رضوي، مدرس تصحيح محمد، بن جعفر ابوبکر نرشخي، بخارا، تاريخ

 1113 العلميه، دارالکتب بيروت، عطا، ادرعبدالق مصطفي تصحيح البغدادي، الخطيب بغداد، تاريخ

 1119 ،دارالفکر بيروت، شيري، علي تصحيح الحسن، بن علي ابوالقاسم عساکر، ابن دمشق، مدينة تاريخ

 معاني، گلچين احمد اهتمام به الفقراء، بمعين المدعو محمود بن احمد بخارا، مزارات ذکر در مالزاده تاريخ

 1115 سينا، ابن تبريز،

 ارالکتبد بيروت، عبدالرحمن، بن محمد الدين شمس سخاوي، الشريفه، المدينة تاريخ في اللطيفة ةالتحف

 1111 العلميه،

 1101 العلميه، دارالکتب بيروت، محمد، بن عبدالکريم رافعي، قزوين، اخبار في التدوين

 تا بي العربي، التراث داراحياء بيروت، الدين، شمس ذهبي، الحفاظ، تذکرة

 1111 آگاه، تهران، کشاورز، کريم ترجمه والديميروويچ، واسيلي بارتولد، نامه، نترکستا

 ق1189 دارصادر، بيروت، علي، بن احمد عسقالني، حجر ابن التهذيب، تهذيب

 صحيحت قرشي، الوفاء ابي ابن سالم بن محمد بن محمد بن عبدالقادر الحنفيه، طبقات في المضيئه الجواهر

 1110 هجر، رياض، حلو، محمد عبدالفتاح

 1101 الرسالة، موسسة بيروت، االرناؤوط، شعيب تصحيح محمد، الدين شمس ذهبي، النبالء، اعالم سير 
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 و االرناؤوط عبدالقادر تصحيح احمد، بن عبدالحي حنبلي، عماد ابن ذهب، من اخبار في الذهب شذرات

 1101 کثير، دارابن بيروت، االرناؤوط، محمود

 ات بي دارالمعرفة، بيروت، يعلي، ابي بن محمد ابوالحسين قاضي يعلي، ابي ابن الحنابله، طبقات

 رياض، حلو،  دمحم عبدالفتاح تصحيح تميمي، عبدالقادر بن الدين تقي الحنفيه، تراجم في السنيه الطبقات

 1110 هجر،

 1131 عطارد، تهران، عطاردي، عزيزاهلل ترجمه ثقفي، محمد بن ابراهيم ،[تعليقات] الغارات

 .تا بي دارالمعرفة، بيروت، علي، بن احمد العسقالني، حجر ابن البخاري، صحيح شرح في الباري فتح

 1131 مکتوب، ميراث تهران، الهادي، يوسف تصحيح محمد، بن عمر نسفي، سمرقند، علماء ذکر في القند

 وزارت المحمودي، کاظم محمد تصحيح احمد، بن عبدالرزاق الفوطي، ابن االلقاب، معجم في االداب مجمع

 .ش1131 تهران، ارشاد،

 المحمودي، مکاظ محمد تصحيح اسماعيل، بن عبدالغافر فارسي، نيشابور، لتاريخ السياق کتاب من المختصر

 1111 مکتوب، ميراث تهران،

 تا بي االسالمي، دارالغرب بيروت، الحموي، ياقوت االدباء، معجم

 م1559 رصادر،دا بيروت، حموي، ياقوت البلدان، معجم

 ق1118 دارالمعرفة، بيروت، البجاوي، محمد علي تحقيق محمد، الدين شمس ذهبي، االعتدال، ميزان

 1101 شتايز، فراتز دارالنشر بيروت، ايبک، بن خليل صفدي، بالوفيات، الوافي

 در 1550 سال در سلمان فتحي طارق دکتر توسط بخاري علماء تاريخ کتابه و غنجار عنوان با ايمقاله[ . 1]

 محلي، تواريخ باره در نخست بخش که شده نوشته( 111 ـ 113 صص) موصل دانشگاه التربيه کلية  مجله

 شهابخ همه در که است کتاب اين از نقلهاي باره در هم قسمتي و شاگردن و استادان فهرست باره در بخش

 د،شمي ياد آن از بايد سبق لمن الفضل مسلم اصل اساس بر حال اين با. است مغلوط و ناقص االسف مع

 مقاله اين نوشتن از تا نديدم اول از که شد خوب چه و کردم مالحظه را آن کار اتمام از پس بنده هرچند

 .شوم منصرف

 1/8 قزوين، اخبار في التدوين[ . 8]
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 آن کرذ اما است، اءاعتن قابل و مفصل نسبتا شده ارائه اينجا در که فهرستي. 15 ـ 13/ 1 بالوفيات، الوافي[ . 1]

 .بود نخواهد سودمند منبع، بودن اختيار در دليل به

 شيبخ و شده نوشته ديار اين باره در که است منابعي تمامي از شرحي که بعد به 11/  1 نامه، ترکستان[ . 1]

 .شهرهاست رجال و جغرافيا و تاريخ به مربوط هاينگاري تک آنها از

 (مقدمه) 11 ص نرشخي، بخارا تاريخ[ . 9]

 حاکم نيشابور تاريخ از نقل به را غنجار موسي بن عيسي حال شرح 1/113: النبالء اعالم سير در ذهبي[ . 1]

 .است آورده نيشابوري

 10/35 االنساب،[ . 3]

 11 ص السياق، من المنتخب نيشابور، تاريخ[ . 1]

 1/831 االعالم، بوفيات االعالم: بنگريد[ . 5]

 118 همان است درست آنچه و باشد شده عشرين «عشر» بايد القاعده علي] 9/8115 ء،االدبا معجم[ . 10]

 .اوست درگذشت دقيق روز بيان نقل اين اهميت. است

 118: الحفاظ طبقات  10: 8: بالوفيات الوافي  101: 13 النبالء، اعالم سير ؛1098: الحفاظ تذکرة: مانند[ . 11]

 .است دانسته وي وفات سال ار 118 سال ذهبي. 151: 1 الشذرات ؛

 1/1098 الحفاظ، تذکرة[ . 18]

 13/101 النبالء، اعالم سير[ . 11]

 8/19 بالوفيات، الوافي[ . 11]

 9/11 الذهب، شذرات[ . 19]

 8/83 الشريفه، المدينة تاريخ في اللطيفة التحفة[ . 11]

 81 ـ 83 ص مالزاده، تاريخ[ . 13]

 ص الصالح، ابن مقدمه: بنگريد غنجار به نفر دو اين شدن ناميده باره در اايض. 181/ 3 العروس، تاج[ . 11]
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 891 ص التاريخ، ذم لمن بالتوبيخ االعالن[ . 15]

 10 ـ 95/ 1 نامه، ترکستان: بنگريد نيز کتاب اين باره در. 8/533 فارسي، ادبيات تاريخ[ . 80]

 ص االثار، ذوات االمصار  ،[لغنجار بخارا لتاريخ لزياداتا منها] 91/ 18 سمعاني، االنساب: بنگريد نيز[ . 81]

 3/811 بالوفيات، الوافي ،181/ 85 ذهبي، االسالم تاريخ(. ،پاورقي1101 بيروت، ذهبي، تأليف) 813

 1/180 االکمال،[ . 88]

 «سبر» ذيل 5/158 العروس، تاج ؛ 1/118 البلدان، معجم :بنگريد[ . 81]

 1/883 ماکوال، بنا االکمال: بنگريد[ . 81]

 83 ـ 81 ص مالزاده، تاريخ[ . 89]

 891 ص التاريخ، ذم لمن بالتوبيخ االعالن[ . 81]

 االعتدال، ميزان[ . 83]

 81 ـ 83 ص مالزاده، تاريخ[ . 81]

 911 ص فارسي، ترجمه الغارات،[ . 85]

 آمده «المقدام حوض زاراتم ذکر» مالزاده تاريخ در اما شود مي خوانده هم مقالم که اصل در کذا[ . 10]

 امن بارها که بخاراست مشهور مقابر از حال هر به. است آمده «الفدام حوض مقبره» منابع از برخي در. است

: تاس نوشته باره اين در ياقوت و بوده مدفون آنجا در بخارا تاريخ نويسنده غنجار. است آمده منابع در آن

 در هک آنجا از ولى باشد، الزم کتاب اين در ذکرش که نبود ادب اهل و ادبا جمله در بکر ابى بن اللّه ابوعبد

 رد وى: که نموده نقل شرح بدين را او احوال سمعانى از و. آوردم اينجا در را نامش دارد تأليفى بخارا تاريخ

 بخارا در الفدام حوض مقبره در و بود، 113 سال در مولدش و يافت، وفات( 118 آن درست)  110 سال

 .گرديد مدفون

 از مالزاده هک است کسي نخستين که است بخاري عابد صوفي عبداهلل بن حاشد بن ابوعبداهلل مقصود[ 11]

 با غنجار از نقل به هم باال متن(. 11 ص مالزاده، تاريخ. )است کرده ياد مقدام حوض مقبره  در او تربت

 است آمده همانجا در عبارت در تفاوت

 11 ، 10 :نازعات[ . 18]
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 .است شده تکرار «گوسفند» اصل در[ . 11]
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 قبل سال 011 حوالي از مکه و مقدسال بيت به سفر گزارش

 سمرقندي قادر عبدالرحمان: نويسنده

 جعفريان رسول: مصحح

 1151/  08/  09: سايت روي انتشار تاريخ

 

 امير امن به بخارا امراي از يکي براي که است سمرقندي قادر عبدالرحمان نام به شخصي حج سفرنامه: خالصه

 هاي راه و مدينه مکه، المقدس، بيت وضعيت از آن ضمن و شده هنوشت ق 1833 در درگذشته بهادر نصراهلل

 .شود مي منتشر بار اولين براي متن اين. است شده گفته سخن حج

 صراهللن امير نام به بخارا امراي از يکي براي که است سمرقندي قادر عبدالرحمان نام به شخصي حج سفرنامه

 حج هاي راه و مدينه مکه، المقدس، بيت وضعيت از آن ضمن و شده نوشته ق 1833 در درگذشته بهادر

 .شود مي منتشر بار اولين براي متن اين. است شده گفته سخن

 مقدمه

 حوالا تبيين: »از است عبارت اند؛نوشته هم نويسان فهرست و آيدمي بر آن مقدمه از چنانکه رساله، عنوان

 الحج ارکان: »است آمده هم عنوان اين نسخه، پايان در اما ،«األقصى المسجد و المنوره المدينة و المعظمه مکة

 و کهم وضعيت تبيين در که باشد کتاب موضوع به اشاره تنها اول، نام که است محتمل. «الطريق مسافة و

 .باشد اصلي آمده، نسخه پايان در که دوم نام و است اقصي مسجد و مدينه

 و است بخارا مَغنيتية سالطين از[ 1833 تا 1818 از مارتا] بهادر اهلل نصر امير سلطنت دوران در رساله اين

 مربوط عاتاطال. باشد شده تأليف نصر امير سلطنت سالهاي طول در بايد ندارد، سال اينکه رغم به و اين بنابر

 توانمي( 1133 ستوده، منوچهر کوشش به مکتوب، ميراث تهران،) خسروي ظفرنامه در را خانواده اين به

 .آورد دستبه

 گويدمي خودش که چنان اما نيافتم، چيزي دست دم منابع در که است سمرقندي قاري عبدالرحمان نويسنده،

 اما نيامده، تأليف سال يا حجگزاري سال رساله، اين در. است بلخ شهر ايمرحله دو که بوده خلم شهر در

 در نآ ساخت مشغول که است سالي هپانزد و داده را آن ساختن دستور پاشا ابراهيم که دارد شهري به اشاره
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 هک بود زماني سال پانزده اين نيست روشن البته. درگذشت[ 1111] 1811 سال در پاشا ابراهيم. هستند مصر

 .باشد شده نوشته 1833 سال از پيش بايد رساله حال هر به. است بوده زنده هنوز يا درگذشته وي

 :است نوشته آن بارة در فهرستواره در منزوي. است دست در چندي هاينسخه کتاب اين از

 در آن هاينسخه. سمرقندي عبدالرحمان از. االقصى المسجد و المنوره المدينة و المعظمه المکة احوال تبيين

 ؛(نسخه 1...« )المبارکة الرسالة» 1513/ 1 هانسخه ؛(نامش) 19/ 10 مشترک: است شده معرفي هافهرست اين

 نسخة[. 1/111 فهرستواره،...«. ]المبارکه الرسالة» 831/ 1 الفبايى فرهنگستان، ؛ 810/ 1 دوشنبه تاجيکستان،

 از عجالتا و ايمگذاشته کروشه در متن در هم را آن شماره که است فريم يازده در تاجيکستان نسخة ما،

 .خبريمبي ديگر هاينسخه

 رغم به. شودمي ديده آن در هندي و ييبخارا ويژة فارسي آثارِ اما است، روان نسبتاً کتاب نويسي فارسي

 ده،ش درست متن در که ديگر اسامي برخي و عثمان و مکه سر الم و الف آوردن با قرآن، بر نويسنده تسلط

 آن نمونة که دارد هم خاص فارسي کلمات برخي عالوه، به. ندارد آگاهي عربيت از چندان که دهدمي نشان

 هب «حوالي» کلمة بردن کاربه. است بوده رايج نواحي آن در که است هااين مانند و «فوتيدن» و «گذاريدن»

 .است متن اين نگارشي ادبيات در عادي غير موارد از هم «محاوطه» صورت به «محوطه» يا «حويلي» شکل

 تازه نکات و محتوا گزارش

 و کهم تاريخ يا حج، فقه به مربوط متون از جدا شده، نوشته حج باره در ترکي و فارسي زبان در که آنچه

 و است راه و مردمان و هاشهر گزارش بيشتر برخي. است «نامه منازل» «سفرنامه» چون عناويني داراي مدينه،

 ماا است، بعدي حجاج راهنمايي براي هاآن بيشتر. دارد هاآن امکانات و هامنزل و هامسافت بر تکيه برخي

 در آثار اين از شماري. است خودشان زمان از آينده مانمرد آگاهي بر افزودن براي منبعي هم بسياري

. است دهش نوشته زبان اين به نواحي، آن در فارسي زبان تسلط مناسبت به که شده نوشته هند و ماوراءالنهر

 اينامهسفر ميراث و سو يک از شريفين حرمين تاريخ بارة در ما ارزش با فارسي ميراث جزو بايد هم را هااين

 و ريفک عالئق و دانش سطح و علمي شأن حسب بر کدام هر نويسندگان، که البته صد. نوشت ماسال جهان

 شنگار در هم اين و کرده استفاده مردمي و عمومي منابع از هاآن از بسياري. نويسندمي مطالبي خود، مذهبي

 .دارد مستقيم تأثير هاآن سطح و مطالب نوع و آثار اين

 که کرده اشاره و ناميده المقدس بيت و مدينه، مکه، اوضاع تبيين اثر، اين شنگار از را خود هدف مؤلف

 آنجا از تهران، سمت به هرات از وي مسير.  کرد خواهد بيان است، حج راه به مربوط هم را آنچه از برخي
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 مسير نگاهآ و کرده اشاره گيالني عبدالقادر و ابوحنيفه مزار به خود، بودن حنفي اساس بر آنجا در. است بغداد

 اسامي که است بعدي مرحلة در کرکوک شهر. است داده شرح حلب سمت به عراق شمال طريق از را شام

 اشاره جز هب ترتيب همين به نيز موصول بارة در. است آورده نبي عزير و دانيال مانند را؛ آن در مدفون پيامبران

 هنوشت و شده بيضي شهر عازم موصل از. است کرده ياد را يونس و جرجيس حضرات مزار باز فاصله، به

 يقاض و زمخشري قبر که کرده ياد را مروين شهر آنگاه.« اندآسوده آنجا العابدين زين امام حضرت» که است

. است شده گزارش هم ديگر جاهاي در بزرگان اين قبر که دانيممي. است کرده گزارش آنجا در را بيضاوي

 از. است داده نشان آن در منجنيق جاي جمله از هم را ديگري آثار که است خليل ابراهيم مزار عُرفه شهر در

 بيشتري صيلتف با که است حلب بعدي، شهر. آنجاست در سکاکي قبر که نوشته و رفته بلزرگ به عرفه شهر

 ياد وليد بن خالد قبر و حمص از راه، ميانه در و شده شام عازم حلب از سپس وي. است گفته سخن آن از

 !است خوانده مغيره بن خالد را او اشتباه به و هکرد

 ينا تعريف در( ص)رسول حضرت از اخباري و کرده آن از ايمالحظه قابل ستايش شام، شهر به رسيدن با

 و بيعر الدين محيي قبر و قابيل و هابيل مزار! است آمده شهر اين ابتداي تا هم حضرت اينکه و آورده شهر

 حاجيان و است شده وصف که است ديگري جاهاي از خوانند،( ص)النبي قدم را نآ که ايدروازه خصوص به

 ونمدف ديگران و( ص)رسول ازواج از کساني هم شام قبرستان در. دارند روزه سه اجتماع آنجا در رفتن براي

 نتب صغري فاطمه و درگاه شير پسران اصغر علي و اکبر علي و العابدين زين حضرت» جمله آن از هستند؛

 بارة در غالباً رساله اين در را  «شيردرگاه» تعبير نويسنده. هستند مدفونين اين ميان در «حسين امام حضرت

 .است برده کاربه هم( ع)حسين امام بارة در اينجا اما بردمي کار به( ع)علي امام

. است گفته نسخ تفصيل اب ديار اين بارة در و کرده سفر المقدس بيت به آنجا از و رفته بيروت به شام از وي

 تهگف سخن «اندآسوده آن در حکيم لقمان حضرت» که رمله شهر اينکه و کرده ياد خشکي و دريا راه از آنگاه

 وي» هک بوده کهنه مسجد يک» شنيده مردم از البد که وي، گفتة به بنا که است کوهي آن نزديکي در. است

 با او درازگوش و عزير محل که آنجاست نزديک وثغ شهر.« است بوده علي حضرت درگاه شير بناکرده

 .است آمده کريم قرآن در که است داستاني

 تگاهزيار و اطراف روستاهاي برخي آن، مزارات شهر، بارة در است اخباري شامل المقدس بيت از وي تفصيل

 ميان در مه اسالمي آثار طبعاً. شناختندمي ديار آن يهوديان و مسيحيان که است مطالبي اساس بر غالبا که هاآن

 رائيلاس بني انبياي مزارات هااين از بخشي. است حضرت آن معراج و ( ص)پيامبر به منسوب که هست هاآن

 آيه اگر و داده شرح خوبي به را خروجي و ورودي راههاي و غربي و شرقي جهت توصيف، در وي. است
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 چيزيآن از بيش المقدس، بيت بارة در وي وضيحاتت. کندمي بيان است، حادثه هر به مربوط هم آياتي يا

 .نويسدمي شهر دو آن حرم و مدينه و مکه بارة در که است

 اندشده سوار معراج شب در که حضرت براق زين: »هست هم اسالمي آثار صخره، در معلق سنگ کنار در

 هک باشد قلخان حتماالًا] قلقان و آنجاست، در جبرئيل حضرت[ کاويدن]=  کافت دست جاي و آنجاست در

  ـ ههج و اهلل کرم ـ مرتضي علي شيردرگاه حضرت ذوالفقار و حمزه، حضرت[. است جنگي سپر معناي به

 .آنجاست در هم فارسي سلمان قبر.« آنجاست در

 و ابوليث و شافعي قبر. دهدمي دستبه را قاهره مزارات از شرحي و رودمي مصر به المقدس بيت از

 به مصر دروازة قريبي. است العابدين زين حضرت قبر آنجا در» آنجاست؛ در بيت اهل از ريشما طورهمين

 رايب هم داستاني.« آنجاست در هم حسين امام دختر يک و است شيردرگاه علي بنت زينب قبر شهر درون

 مزار اين با برخوردشان و يزيد اوالد بارة در حکايتي نيز و است شگفت که آورده( ع)حسين امام رأس دفن

 .اندمشغول آنجا در زيادي طلبة اينکه و نوشته «االظهر» را «االزهر» مسجد. شدند آن گرفتار که مصيبتي و

 شرحي و هگفت سخن قُبا از ابتدا. است نکرده يادي راه ميان منازل و راه از متأسفانه اما رفته مدينه به آن از پس

 تانبوس. است دلگشا مکان و فزا فرح جاي طرفه» است؛ ادهد آن در( ص)رسول حضرت اولية استقرار بارة در

 بيان آنان وصف در صوفيانه داستاني و داندمي همانجا هم را صفه اهل محل.« دارد بسيار هاآبشار و باغ و

 حجرة و است، ـ جهه و اهلل کرّم ـ علي حضرت حجره» نيز و بوده آنجا در خلفا اسم به هم آثاري. کندمي

 ياد درومي شهر غربي بخش به قبا از که آبي از اينجا در.« است ـ عنها اهلل رضي ـ زهرا فاطمه درگاه کنيزک

 به بآ اين آخر. رودمي احد کوه جانب به ديگر نصف بقيه و» رسد؛مي شمال تا حتي که است گفته و کرده

 و مدرسه و است کالن اهخانق آنجا، در» است؛ تازه که دارد احد از هم وصفي.« شودمي منتهي قبلتي جانب

 زيارت به دوشنبه روز هر مدينه اهل و اندساکن مقبره اطراف در بسيار خاليق و خانهآش و حجرات

 چند شبي هر. دهندمي مردمان به آنجا در وقتش به را خود قربانيهاي و خدايي آش و آيندمي حمزه حضرت

 هم انيداست و آمده ادامه در قبلتين مسجد از حيشر. «است سفيد گنبد يک آنجا در. شودمي افروخته قنديل

 .است منابع در مکتوب غير و شفاهي اخبار همان از باز که آورده

 تاس محمدپارسا خواجه قبر هاآن از يکي. است کرده ياد آنجا مدفونين از و داده دستبه بقيع از هم شرحي

 هرماوراءالن سالطين از که اشترخاني عبدالعزيز قبر از طورهمين. دارند وافر عالقة وي به ماوراءالنهريان که

 هارچ قبور از اينکه عجيب. است کرده ارائه هايي آگاهي رفته، حج به سليمان شاه زمان در ايران راه از و بوده
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 رزندف اسماعيل قبر مقصودش زياد احتمال به نوشته،( ع)صادق امام قبر به مربوط هم را آنچه و نکرده ياد امام

 .است بقيع بيرون در قبري به اشاشاره زيرا است؛ بوده( ع)صادق امام

 که است جالب. دارد نکاتي حال هر به اما نيست مفصل البته که داده( ص)النبي مسجد از هم وصفي

 يک» است؛ نيامده تواريخ در نکته اين که يافته توسعه( ع)علي امام توسط اصلي، مسجد از بخشي: نويسدمي

 دمسج يک. باشند کرده همراه خريده ثاني جنابشان ـ عنه اهلل رضي ـ است عثمان حضرت مسجد او قطعة

 ناب شيردرگاه حضرت را مسجد اين. شوندمي داخل بار اول آيند، در السالم باب جانب از که است طوالني

 مه وصفي.« است دراز پنجرة يک مبارک مسجد و ـ جهه و اهلل کرم ـ علي حضرت مسجد ميانة. باشند کرده

 .است کرده بيان است، آن کنار در که شيخين و رسول مرقد از

 رايب تفصيل به اينجا در. است کرده ياد شدن محرم محل رابغ از تنها و است منزل دوازده مکه، تا مدينه از

 ياد هم منا و مشعر و عرفات از. است سنت اهل فقه با متناسب که گويدمي سخن آن فقهي احکام و حج

 است آن درست «نمره» که حالي در ناميده، خَيف را عرفات مسجد که چنان دارد؛ هم خطاهايي گهگاه و کرده

 از برخي بارة در. است کرده ياد هم عرفات کوه باالي در سنت اهل مراسم بارة در وي. است منا در خيف و

 از شام و مصري حجاج جتدري به که است حج از پس. است کرده ياد مکه يا منا در هم مکه زيارتي اماکن

 .گردندمي باز خود اوطان به کرده، کوچ مکه

 دارد الحرام مسجد هم وصفي. است توجه جالب کنند،مي سعي آن وسط حجاج که مکه بازار به وي اشارة

 براي هم را رسمي. دارد ديگران و فاطمه حضرت و پيامبر مولد به اشارتي. نمايدمي فايدهبي و کلي که

 پخته را فندگوس سه ابوقبيس کوه باالي در» که کندمي بيان آيندمي مکه به که بيروني حجاج يعني ها؛آفاقي

 لةک ابوقبيس کوه باالي در اهلل رسول حضرت جناب که چرا است؛ سنت کردار اين. خورندمي برده گرفته

 !«باشند خورده پخته را گوسفند

 مثل» و گذاشته تو در تو را هااين خداوند که است جالب مکه حرم و الحرام مسجد و کعبه از وي تشبيه

 لباس سه به را کعبه تعالي حق يعني است؛ کعبه اکرام سويبه اشارت» همه و «است پيچيده هم با پياز پوست

 کعبه هايجاروب و هاساعت و هاقنديل مکان اين در» که هست الحرام مسجد در هم قبه دو.« است پيچانيده

 .«مانندمي را

 قامم عقيب» اند؛خواندهمي جماعت به نماز ايستاده حنبلي مقام پشت در هم زن ايعده که بوده جالب او رايب

 .اوست جمالت آخرين اين.« کنندمي نماز ايستاده، زن مقدار ،نساء جماعت از حنبلي،
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 «الطريق مسافت و الحج ارکان» رسالة متن

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 فِي أَذِّنْ وَ: )وتعالَى تبارک اهلل قال کما تَعالَى بلقاءاهلل الجنّة بدخول العمرة و الحج تانباي وعدنا من سبحان

 مکة أحوال تبيين الرسالة هذه[ 83: حج( ]عَميق فَجٍّ کُلِّ مِنْ يأْتينَ ضامِرٍ کُلِّ عَلى وَ رِجاالً يأْتُوکَ بِالْحَجِّ النَّاسِ

 يانب مع الحج، طريق في البلدان ساير و حوله، بارکنا الذي  األقصَى جدالمس و المنوّرة المدينة و المعظمة

 الباري حضرت غفران إلَى الراجي الحقير الضعيف العبد يد من مرافقها، و ها حدود و بها يتعلق ما أحوال

 عصر في الخلم بلدة عظماء من الديني، إخوان و الرفقاء بعض بالتماس السمرقندي القاري عبدالرحمن حاجي

 أفاض و  [سلطانه و ملکه تعالَى اهلل خلد ـ سلطان بهادر نصراهلل أمير المؤمنين، أمير الخاقان عمدة و نادرالدوران

 .إحسانه و برّه العالمين علَى

 از. است منزل بيست طهران به تا مقدس مشهد از. است منزل ده مقدس مشهد به تا هرات از آنکه خالصه

 غوث حضرت منوّر مرقد او شرقي طرف شهر درون به بغداد شهر در و. است منزل يستب نيز بغداد به تا آنجا

 امام حضرت معطر منوّر مرقد غربي طرف شهر بيرون در و[ گيالني عبدالقادر] ـ عليه اهلل رحمة ـ االعظم

 .است فرسنگ ثالث مقدار شهر از ـ عليه اهلل رحمة ـ اعظم

 ليمانيس سفينة شهر شمالي جانب به و است شهر جنوبي طرف به است، منزل دو مقدار کربال به تا بغداد از

 بغداد از. است شهر غربي جانب. است شريف شام طرف کرکوک راه اما. است منزل ده مقدار مسافت. است

 حضرت جناب شهر ارگ باالي در. اندآسوده پيغمبر سه مذکور شهر در و. است منزل هفت کرکوک به تا

 ( .ع)پيغمبر حنين حضرت و( ع)پيغمبر عُزير حضرت و( ع)پيغمبر دانيال

 رتحض و جرجيس حضرت پيغمبر، سه موصل شهر به. است منزل چهار موصل شهر به تا کرکوک شهر از و

 .اندآسوده شهر بيرون ديگر و بزرگوار، و شهر درون جرجيس حضرت. اندآسوده: يونس حضرت و شيث

 .کنندمي زيارت گذشته جسر از. است کالن نهر يک ميانه در اما باشد،مي قدم هزار مقدار مسافت

 هرش به تا آنجا از. اندآسوده آنجا العابدين زين امام حضرت. است منزل هشت بيضي شهر به تا موصل از

. است الوقوع نادر آن، مثل. است هوا و باد خوش بسيار. است کوه باالي در شهر اين. است منزل دو مروين

 .اندآسوده بيضاوي قاضي جناب و کشاف صاحب زمخشري عالمه مفسّر؛ الِمع دو شهر اين در

[ يگيالن عبدالقادر]=  االعظم غوث حضرت قدمگاه دياربکر شهر در و است منزل سه دياربکر به تا آنجا از

 نزلم هارچ عرفه شهر به تا آنجا از. بسيارند شهر اين در اسخياء و علما. است البرکات کثير شهر بسيار. است
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 جاي و هست نيز منجنيق عالمت آنجا در( . ع)است خليل ابراهيم حضرت تولد مقام عرفه شهر در. است

 وممعل ماهيان، آن به و است دار نشانه هايماهي آنجا در و. است گذشته سار چشمه و گلستان که نمرود آتش

 شش را آن بناي که هست ايمناره شهر آن در و. است مقرّر وظيفه نان من دو روز هر شهر آن پادشاه از است

 و کسور[ بدون]=  غير از مناره آن الحال. است ملعون نمرود معبد مناره، آن جوف در. باشد شده سال هزار

 .است ايستاده فتور

 سکاکي، موالنا که باشدمي زيارتگاهي جاي شهر اين در و. است منزل دو بلزرگ شهر به تا عرفه شهر از

 .شودمي همراه بغداد درياي به او آخر و گذردمي فرات درياي وي تخت از. اندآسوده آنجا در تلخيص صاحب

 سيارندب اغنيا و علما و فضال آنجا در. است بزرگ شهر بسيار. است منزل دو حلب شهر به تا بلزرگ شهر از و

 و ،( ع)است پيغمبر زکرياي حضرت مقبرة مسجد، همين پيشگاه در. است کالن جامع يک شهر، ميانة در و

 يک نموده، وضع عالمتي. اندکرده ارّه او همراه را ايشان مبارک سر که است درختي جاي مسجد ميانة در

 .اندکرده مستحکم مانده، راست سنگ از ستون

 ـ مغيره خالدبن مقبرة هموس شهر در و است منزل پنج[ حمص و حما] هموس هماي به تا حلب شهر از

 [ .اوست نام به حمص در بزرگي مسجد و مقبره که است وليد بن الدخ مقصود:  ؟] است، ـ رض

 ايقطعه[ 8] را شريف شام پناهي، رسالت حضرت جناب. است منزل پنج نيز شريف شام به تا هموس شهر از

 است يکوه شام غربي طرف در و. «الدنيا جنّة الشام» که اندفرموده خود بيان معجز لسان به و اندگفته جنّت از

 و است هابيل و قابيل مقبرة و ،( ع) است پيغمبر الکفل ذي حضرت مقبره آنجا در. گويندمي قيس کوه هک

 موضعي کوه پايان در و. آنجاست در تن سه و تن هفت و تن چهل مقام و. آنجاست در نيز کهف اصحاب غار

 کانم بسيار و. الحکم فصول صاحب است؛ عربي الدين محي قبر آنجا در. نامندمي صالحيه را آن که است

 برآيندمي بسيار زيارت به شام اهل. است دور قدم هزار مقدار شهر از. است دعا اجابت جاي و است متبرّک

 .باشندمي حاضر روز هر بلک

. گويندمي بيضا منارة را وي که است سفيد ايمناره دروازه، متصل. است شهر شمال طرف به که ايدروازه بعد،

 ابيّ نامشان که کرام صحابة از يکي مناره همون قرب در. شد خواهد اهلل روح عيسي ضرتح نزول محل وي

 رسالت حضرت گاههر. اندبوده خود زمان اهل فوق قرآن قراءت باب در. اندآسوده ـ رض ـ است کعب بن

 .اندکردهمي سماع کعب بن ابي جناب اند،خواندهمي قرآن(  ص)پناهي
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 و خروج محل وي. نامندمي[  ص] النبي قدم را وي که هست ايدروازه شهر، بيجنو طرف به آن، از بعد

 هک است آن النبي قدم به تسميه وجه. شوندمي مجتمع آنجا در روز سه رفتن وقت در. است حاجيان دخول

 امش هک اندگفته سبب اين از. اندبرگشته همانجا از ناشده، داخل شهر به آمده، دروازه همان به(  ص)حضرت

 نّتج به هرگز خود امت جميعبي که امکرده وعده من. دارد جنت به مشابهت شام شهر يعني است؛ دنيا جنت

 صحابه دروازه، همين قرب در. باشند کرده مراجعت همانجا از ناشده داخل جهت اين از[. نروم. کذا] نداريم

 جبرئيل حضرت اکثر،. اندبوده نابشانج حضرت وحي کاتب و اند،آسوده کلبي دحيه حضرت کرام[ صحابي]= 

 .اندآمدهمي حضرت خدمت به شده، کلبي دحية صورت به امين

 اهل اکثر که گفت توانمي. آنجاست در ناس مجمع و ورود. است کالني جامع شهر ي ميانه در آن از بعد

 و ،( ع)است پيغمبر يحيي حضرت مقبرة مسجد، ميانة در و شوند حاضر آنجا در نماز وقت پنج اين در شام

 امش شرقي طرف به و اندآسوده شام در[ گيالني عبدالقادر] ـ اهلل رحمه ـ االعظم غوث حضرت پسر دو ديگر

 ازواج و اهلل رسول حضرت اصحاب از بعضي و. اندآسوده آنجا در شام اهل موتاي اکثر. است بزرگي قبرستان

 ينز حضرت و عبدالعزيز بن عمر و معاويه و مکتوم[ امّ] ابن و بالل حضرت. اندمدفون آنجا در نيز طاهرات

 اهلل رضي ـ حسين امام حضرت بنت صغري فاطمه و درگاه شير پسران اصغر علي و اکبر علي و العابدين

 در مجتمعتاً[ عنهما]=  عنها اهلل رضي ـ اندآسوده زينب و سلمه امّ نبي، طاهرات ازواج از و. اندآسوده ـ عنهم

 .شهر رقيش قبرستان

 ثيرک بوستان و است مرتفعي مکان آنجا در دارد، جنوبي جانب به ميالن که شهر غربي طرف به آن، از بعد

 و دهکشي سر صنوبر درختان و بنفشه و ريحان و گل اصناف و است، آنجا در نعم انواع و آبشار و الفواکه

 عاليت و سبحانه حق حضرت و نامندمي ربوه را بوستان آن و کشيده صف اطراف در طيوران انواع و بلبالن

 کَمَثَلِ: )عاليت و تبارک اهلل قال هِيَ کَما: که است داده خبر مجيد کالم در کرده، تشبيه جنّت به را بوستان همين

 [.819 آية] البقره سورة في (ضِعْفَين أُکُلَها فَآتَتْ وابِلٌ أَصابَها بِرَبْوَةٍ جَنَّةٍ

 النک بندرگه. است شور درياي کنارة در است منزل دو[ بيروت] بهروت شهر تا شام غربي طرف آن، از بعد

 ادهم ابراهيم موضع آن در. رودمي تالتکه به دريا کنارة به راه يک شهر اين شرقي شهر طرف به و است

 دارمق. رودمي شريف[ قدوس : اصل در] قدس طرف به کنعان شهر باالي از خشکي راه به آنجا از. اندآسوده

 يايه شهر به روز سه به. است نزديک شريف قدس آب درون از اما رود،مي نيز دريا درون از و است منزل ده

 .است منزل دو شريف قدس به تا است افزون حد از ترنج و ليمو و نعم الوان شهر آن در. برآيدمي
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 حکيم لقمان حضرت درآنجا است، شهري نام رمله راه، اثناي در شريف، قدس به خشکي راه از رفتن در و

 آثارش که کهنه مسجد يک[ 1] راست دستبه رفتن در و راه، باالي در است کوهي آن قريبي در. اندآسوده

. ستا زيارتگاه محل نيز آن و است بوده  ـ جهه و اهلل کرم ـ علي حضرت درگاه شير بناکرده وي. است معلوم

. انددهآسو( ع)پيغمبر عُزير حضرت شهر اين در و شودمي رسيده غوث شهر به رفته فرسنگ دو مقدار بعده،

 آنجا در را خود درازگوش(  ع)عزير حضرت که است رواني چشمة وي نزديک است، مسجدي يک آنجا در

 خود اوراد به خوانده، مسجد همان جاي به نماز رکعت دو وضو از بعد شده، مشغول کردن وضو به بسته،

 دانخوابيده مکان آن در سال صد و شده، خارج مبارک قالب از شريفشان روح ل،حا آن در. اندگشته مشغول

 است راه قدم هفت مقدار مبارک جسد به تا گوش دراز مسافت و است مرده آنجا در ايشان گوش دراز نيز و

 حضرت جناب تعالي و سبحانه حق حضرت که زماني تا است ايستاده تازه و ترمقام آن در ايشان طعام و

 دهديم خبر خود مجيد کالم در چنانکه گشت؛ زنده تعالي اهلل باذن نيز ايشان حمار و گردانيد زنده را( ع)زيرع

 امٍع مِائَةَ اهلل ا فَأَماتَهُ مَوْتِها بَعْدَ اهلل هذِهِ يُحْيِي أَنَّى قالَ عُرُوشِها عَلى خاوِيَةٌ هِيَ وَ قَرْيَةٍ عَلى مَرَّ کَالَّذِي أَوْ: )که

 [.895 آية] البقره سورة في(  بَعَثَهُ ثُمَّ

 حضرت مقبرة المقدس، بيت شهر بيرون در و است راه فرسنگ نيم و يک المقدس بيت تا غوث شهر از بعده،

 يغمبرپ الياس حضرت مقبرة راه، فرسنگ نيم مقدار شهر جنوبي طرف به آن، از بعد ،( ع)است پيغمبر داود

 ( .ع)است

( . ع)است عيسي حضرت تولد جاي که گويندمي[ ناصره] نصارا قريه شهر، از راه فرسنگ يک مقدار بعده،

 و اندکشيده را( ع)عيسي حضرت صورت و مريم بيبي صورت آنجا در. اندکرده بنا عالي عمارت همانجا در

 يرطو کوه هايکاسه و پرستند،مي رواح و صباح در نصارا جماعت. اندساخته مزين کرده، حل طالي آب به

 بْلَقَ مِتُّ لَيْتَنِي يَا: )قَالَ کَمَا است، شده قريه همين در مريم بيبي حق در آيت اين نزول. سازندمي آنجا در را

 [ .81 آية] مريم سورة في( مَنْسِيًّا نَسْياً کُنْتُ وَ هذا

(  ع)خليل هيمابرا حضرت که است ايقريه الرحمان خليل. است فرسنگ سه الرحمان خليل تا آنجا از بعده،

 «األنبياء بئر» را وي که است عظيم مغاکي يک وي تحت در است مسجدي يک آنجا در. اندآسوده آنجا در

 يبو همچو بدماغ خوشي بوي سرپوش، گشادن مجرد به و اندکرده سرپوش سنگ از مغاک، آن درِ و نامندمي

 خود زوجة مع(  ع)اسحاق حضرت مذکور، سجدم ميانة در و اندآسوده: انبيا هزار چند آنجا در. آيدمي عطر

 خليل ابراهيم سر باالي در. اندآسوده خود زوجة مع الرحمان خليل ابراهيم مسجد، در بيرون در و اندآسوده
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 است ديگري خانة يک خانه، آن پهلوي در و اندآسوده خود زوجة مع(  ع)يعقوب حضرت. است خانه يک

 .اندودهآس آنجا در تنها( ع)يوسف حضرت که

 حضرت قدمگاه وي که باشدمي مخصوص مکان يک الرحمان، خليل ابراهيم حضرت راست طرف در و

. اندکرده(  ع)سليمان حضرت را دخمه اين بناي. است زيارتگاه محل نيز آنجا( ص)است پناهي رسالت

 درازي. است زعاج آدمي عقل که است بزرگ سنگهاي نوعي به. باشند آورده ديوان جماعت را آن سنگهاي

 مسافت به الرحمان خليل حضرت غربي طرف به. باشدمي وجب هژده او عرض و وجب دو و سي سنگ، هر

 .اندآسوده( ع)پيغمبر نوح حضرت فرسنگ، يک

 خليل مابراهي حضرت به را پيغمبر اسحاق حضرت بشارت اول. بودند آمده فرشته دو لوط قوم هالک به بعده،

 بعد[ . 31 آية] هود سورة (يعْقُوب إِسْحاقَ وَراءِ مِنْ وَ بِإِسْحاقَ هافَبَشَّرْنا فَضَحِکَتْ) ةکريم چنانچه اند،آورده

 و سبحانه حق از مأموريم که نماييم هالک را لوط قوم که داريم مجادله مايان که باشند گفته هامالئک آن، از

[ 1] ابراهيم حضرت آن از بعد[ . 31: هود( ]لُوطٍ قَوْمِ فِي نايُجادِلُ الْبُشْرى جاءَتْهُ وَ: )ُ شأنه عزّ قال کما تعالي

 در هاالئکم. نماييد عفو را ايشان گناه و ايستيد باز لوط قوم هالک از ها،مالئک اي که باشند گفته اهلل خليل

 آتِيهِمْ إِنَّهُمْ وَ رَبِّکَ أَمْرُ جاءَ قَدْ إِنَّهُ هذا عَنْ أَعْرِضْ إِبْراهِيمُ يَا) که باشند گفته خليل ابراهيم حضرت جواب

 [31: هود( ]مَرْدُودٍ غَيْرُ عَذابٌ

 فوع شفقت روي از آن، بنابر. اندبوده اهلل خليل ابراهيم حضرت عروس برادر(  ع)لوط حضرت آنکه جهت و

 .اندخواسته را قوم آن جرايم

 در. است راه فرسنگ سه ارمقد مسافت. است( ع)موسي حضرت مقبرة المقدس بيت شرقي طرف به بعده،

 انهم سنگهاي شده، ديده چنانکه است؛ مشاهد و معلوم تعالي اهلل تجلي[ اثر]=  اکثر که است کوهي آنجا

 و عمارات در و اندآسوده سياه سنگهاي همان ميانة در( ع)موسي حضرت و باشدمي کرده دود و سياه کوه،

 لِلِلْجَبَ رَبُّهُ تَجَلَّى فَلَمَّا) کريمه مقالة اين صدق در چنانچه باشد،مي هاسنگ همان از مقام، آن فروش و فرش

 [.111:  آيه] االعراف سورة في( صَعِقا مُوسى خَرَّ وَ دَکًّا جَعَلَهُ

 ضرتح را او حکايت که است شبان مقبره راه، قدم پانصد مقدار( ع)موسي حضرت پاي پايان طرف آن از بعد

 .اندآورده شريف مثنوي در مولوي

 هرش همان ثلث که گفت توانمي. آنجاست در معلّق اهلل صخرة و اقصي مسجد المقدس، بيت شهر در بعده،

[ وطهمح] محاوطه اطراف تخميناً. هست دارد، اقصي مسجد به متعلق که حجراتي و بوستان صحن به مشغول
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 اقصي، مسجد تحت در. آيدمي دمق صد مقدار معلق، سنگ و اقصي مسجد ميانه مسافت. آيدمي طناب ده

 و مخفي، نظر، از الحال. است بزرگ مسجد بسيار. اندکرده بنا را آن( ع)سليمان حضرت که است مسجدي

 عمل در آورده، ديوان را هاآن که دارد بزرگي سنگهاي. آيدنمي در کسي آنجا. است مستحکم او درهاي

 نآ در ايستاده و کرده تکيه خود عصاي به مسجد، مينه عمارت حين در( ع)سليمان حضرت. باشند درآورده

 دَابَّةُ إِلَّا هِمَوْتِ عَلى دَلَّهُمْ ما الْمَوْتَ عَلَيْهِ قَضَيْنا فَلَمَّا) است؛ ناطق مضمون همين به کريمه چنانکه اند؛فوتيده حال

 [11 آية] سبا سورة في (مِنْسَأَتَه تَأْکُلُ الْأَرْضِ

 بلور از ستونهايي معلّق، سنگ اطراف در گنبد درون از است کاري کاشي گنبد يک معلق سنگ باالي در بعده،

 ايحجره معلق، سنگ تحت در. آيدمي قدم صد مقدار وي، اطراف و معلق سنگ اين بزرگي. ايستاده قديم از

 يک و ،اهلل خليل ابراهيم حضرت محراب يک. دارد محراب چهار وي، درون. اندکرده بنا خانه چلّه جهت

 عالم سرور حضرت محراب يک و امين، جبرئيل حضرت محراب يک و اهلل، روح عيسي حضرت محراب

 مده،آ بر(  ع)عيسي حضرت آنجا از. دارد شکافي برآمدن، آدم قدر به معلق، سنگ ميانه( . ص)مصطفي محمد

 جمعرا شب در که رتحض براق زين و است، بسيار هاعالمت معلق سنگ اطراف در.[ کرده] صعود آسمان بر

 احتماالً] قلقان و آنجاست، در جبرئيل حضرت[ کاويدن]=  کافت دست جاي و آنجاست در اندشده سوار

 کرم ـ مرتضي علي شيردرگاه حضرت ذوالفقار و حمزه حضرت[. است جنگي سپر معناي به که باشد قلخان

 فرش آهنين ميخ وي در که سبز سنگ و است وجب هژده ذوالفقار درازي و آنجاست در  ـ جهه و اهلل

 در نامندمي الجنه باب را او غربي طرف دروازه. دارد دروازه سه گنبد آن. باشدمي ذوالفقار زير در اند،کرده

 مانده معلق سنگ بر را خود مبارک پاي درآمده، گنبد به در همان از(  ص)رسول حضرت معراج سفر وقت

 آمدند،بر معراج به که وقتي. است معلوم وي زبان الحال. باشد آمدهدر تکلم در حضرت به سنگ آن و باشند

( ع)انبيا عجمي اقتداي به نيازبي درگاه به نماز رکعت دو آنجا در فرموده، نزول جنّت باب قريبي به براق از اول

 لْمَسْجِدِا إِلَى الْحَرامِ الْمَسْجِدِ مِنَ لَيْلًا بِعَبْدِهِ أَسْرى الَّذِي سُبْحانَ)َ  کريمة چنانکه. است زيارتگاه آنجا نيز الحال

 [ .1:  اسراء] ...(حَوْلَهُ بارَکْنا الَّذِي الْأَقْصَى

 باز. است سنگ از وي. است عيسي حضرت گهوارة[ محوطه] محاوطه کنارة در اهلل صخرة بيرون در بعده،

 گسن يک وي جنب در. عاستد و اجابت محل. گويندمي توبه باب قلعه بلندي در جاي قدم بيست مقدار

 فرعون قبر عالمت آنجا. هست خندقي يک وي تحت در. است صراط پل عالمت وي عمق در. است عمود

 فارس سلمان حضرت قبر وي[ 9] جنب در و است  ـ الرحمه عليها ـ رابعه بيبي قبر وي بلندي در. است

 در( . ع)است عيسي حضرت والدة مريم بيبي حضرت مقبرة شهر، دروازة مقابله در  ـ عنه اهلل رضي ـ است
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 تتخ خانه يک در المقدس بيت شهر درون در و آيندمي زيارت به يکشنبه روز در نصارا جماعت موضع، آن

 (.ع)است سليمان حضرت

 مقدار به است نزديک دريا راه از اما ،[ي] خشک راه از. است راه روز پانزده مصر شهر به تا المقدس بيت از

 آنجا در خوان خوش قرّاي و فضال و علما. است بزرگ بسيار[ قاهره]=  مصر شهر. رسندمي روز شش

 النک بندرگه آنجا. است فرسنگ نيم شهر از دريا مسافت و گذردمي نيل رود مصر، غربي طرف از. بسيارند

. گويند قديم مصر را آن طرف بعض. نامندمي[ بوالق] بالق را وي. است حجاج و کاروان نزول محل. است

 .شودمي روان مصر شهر ميانة از آمده عظيم نهر يک آنجا از خيز آب وقت در. است کالن بندر نيز آنجا

 بيا فقيه حضرت قبر قدم، صد چهار مقدار به وي جنب در. است شافعي امام مقبرة شهر، جنوبي طرف به

]![  دينالعاب زين حضرت برق آنجا در. است شاطبي شيخ حضرت قبر قدم پانصد مقدار به باز. است ليث

 در مه حسين امام دختر يک و است شيردرگاه علي بنت زينب قبر شهر، درون به مصر دروازة قريبي. است

 رمص اهل. است عظيم زيارتگاه. نامندمي حسين مقبرة را آن که است ايمقبره مصر، شهر ميانة در. آنجاست

 وزه،عج يک پسر سر همراه شهيد امام حضرت مبارک سر هک گويندمي چنين. آيندمي زيارت به بسيار آنجا

 هاکوچه در ادبانهبي را حسين امام مبارک سر ـ اللعنه عليه ـ يزيد اصحاب که چرا است؛ مدفون مکان آن در

 پسر سر نموده، قتل را خود پسر اخالص، جهت از مخلصه مسلمة عجوزة يک. گردانيدندمي نموده تحقير

 پسر رس باالخره. است کرده دفن جايي به برده گرفته را امام سر گذاشته، امام مبارک سر بدل و عوض را خود

 را مکان اين آن، بنابر. معاً است نموده دفن مکان همين در شهيد امام مبارک سر همراهي با گرفته را خود

 جهت اين از زنند،مي خود پاي به را متبرکه مقبرة همين يزيد، اوالد و اتباع الحال. نامندمي] ع[ حسين مقبرة

 و درآيدنمي هاآن[ هايکفش] هايموزه در که نوعي به نموده، آماس و ورم ملعون و مردود جماعت آن پاي

 يهبل همين به قيامت دور تا ادبيشانبي اين شومي از بطّال، جماعت آن مردان و زنان طريق اين. گنجدنمي

 .مبتاليند

 هجوم موضع آن در. نامندمي[  االزهر]=  اظهر مسجد را وي که است موضعي يک امام شريف مقبرة قريبي در

 انسکّ و طلبه. است مدرسه گويا. اندمشغول قرآن قراءت و درس گفتگوي به روز و شب. است قرّا و علما

 .باشندمي موظف شهر پادشاه از آن

 چنانکه. است مصر ارگ باالي در وي. اندبوده آنجا در سال هفت( ع)يوسف حضرت که مکاني آن از بعد

 في( نينَسِ بِضْعَ السِّجْنِ فِي فَلَبِثَ رَبِّهِ ذِکْرَ الشَّيطانُ فَأَنْساهُ: )شَأنُه عَزَّ قَالَ کَمَا است؛ ناطق آن بر کريمه آيت

 معلوم وي اثر الحال بوده،( ع)يوسف حضرت خانقاه آنجا در الحال زيارتگاه محل[ 18 آيه( ]ع)يوسف سورة
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 مدت .است کرده بنا عظيمي خانقاه[ پاشا ابراهيم]=  پادشاه ابراهيم( ع)يوسف حضرت خانقاه جاي به. است

 .نرسيده اتمام به هنوز. اندمشغول آن عمارت به است سال پانزده

 کنارة در و رودمي معظمه مکه به دارد، جنوبي جانب به[ ميل]=  ميالن که است راهي شهر غربي طرف به و

 و کيخش راه به بعضي و. رسدمي معظمه مکة به![ سفيدانست: يا] است سعيد ملک به شتملم که رودنيل

 ينهم: شايد] همراه حجاج[ که] است شهر جنوبي طرف به خشکي از ديگر راه يک اما. رودمي دريا به بعضي

 يراز است؛ محال رفتن راه اين به مصري حجاج غير از. منوره مدينة تا است منزل بيست مقدار و رودمي[ راه

 .است کم دانه و آب راه اين در که

 [منوره مدينة]

 هب. کردارند نيکو خوش و گفتار ماليم و دلکش همه موضع، آن اهل. است مبارک شهر مدينه شهر آن از بعد

 فهطر. گويندمي نيز االسالم قوت و نامندمي «قُبا مسجد» را وي که است موضعي مدينه، شهر جنوبي طرف

 .دارد بسيار هاآبشار و باغ و بوستان. است دلگشا مکان و فزا فرح جاي

 در( . ص)است انبيا سلطان و عالم سرور حضرت قرارگاه و نزول محل است، مبارک مسجد قبا مسجد و

 اسالم که ماه شش از بعد. اندنموده استقامت ماه شش مدت مقام آن در پناه، رسالت حضرت هجرت ابتداي

 اند؛نموده االسالم قوت به تسميه را موضع آن وجه، اين از. اندگشته[ 1] داخل شهر درون به بود، يافته قوت

 است؛ موضع همين نيز صفه اهل قرارگاه. اندکرده قرارگاه و منزل اينجا در نزول ابتداي در حضرت چون

 أُسِّسَ لَمَسْجِدٌ: )أنهش عزّ قال کما دهد؛مي خبر خود کالم در متبرکه جماعت آن احول از سبحانه، حق چنانکه

 توبه ورةس في ( الْمُطَّهِّرِينَ يُحِبُّ اهللُ وَ يَتَطَهَّرُوا أَنْ يُحِبُّونَ رِجالٌ فِيهِ فِيهِ تَقُومَ أَنْ أَحَقُّ يَوْمٍ أَوَّلِ مِنْ التَّقْوى عَلَى

 [ .101 آية]

 مذکور آيات نزول محل حرابم يک که زيرا است؛ زيارت محل همه هااين. است محراب چهار آنجا در

 محل ديگر محرابِ يک و است ناقه از نزول محل محراب يک و است صُفّه اصحاب محراب ديگر. است

 حجرة. است زيارت محل جاي مسجد بيرون در. است دعا اجاب محل هامحراب همين. است ناقه بر صعود

 است ـ جهه و اهلل کرّم ـ علي رتحض حجرة و عثمان حجرة و عمر  حجرة و است،  ـ رض ـ است ابوبکر

 را وي دارد، روان چشمة است، چاهي اينجا در. است ـ عنها اهلل رضي ـ زهرا فاطمه درگاه کنيزک حجره و

 ضعمو آن در را خود مبارک انگشت يک که چرا است؛ اهلل رسول حضرت معجزة اثر از. گويندمي «نبي بئر»

 مبارک ديگر انگشت يک باز. است شده جاري برآمده، آب گسن يک مبارک انگشت جاي از اند،داده غطه

 آب دو هر. باشدمي وجب دو مقدار بينهما. شده جاري آب نيز آنجا از. اندداده غطه پاي در ايضاً را خود
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 شهر بدرون حصّه يک. شودمي روان مدينه شهر جانب به درآمده، روضه يک از شده، جمع يکجا در چشمه

 .ودشمي منتهي قبلتي جانب به آب اين آخر. رودمي احد کوه جانب به ديگر نصف يهبق و رود،مي مدينه

 چندي مسجد همين در که است کرده امر ـ سلم و[ آله و] عليه اهلل صلي ـ نبينا حضرت به سبحانه، حق بعده،

 دنيا آلودگي از[ و] تطهيرند اصحاب از هاآن که نماي مجالست هاآن با که هستند صفه اصحاب از مردان از

 و پوشيدني از. کنندنمي تناول چيزي آن از زياده. دارند قناعت خرما يک به روزي جماعت آن. باشندمي پاک

 عنو همين به جماعت اين. باشدمي برهنه هاآن اعضاي ديگر. اندبسته هاخود عورت به چرم پارة يک لباس

 احوال از يوتعال سبحانه حق آن، بنابر. اندنشده دنيا تلويث به ملوّث اند،برده سربه عمر دنيا از کرده، قناعت

 .مرّ کما است، داده خبر(  ص)حضرت به برگزيده جماعت اين

] مبرپيا[ عمّ مقبرة احد راه نصف در. فرسنگ يک مسافت به است اُحد کوه شهر، شمالي طرف به آن، از بعد

 خاليق و خانه آش و حجرات و مدرسه و است نکال خانقاه آنجا، در. است ـ عنه اهلل رضي ـ حمزه حضرت

 خدايي آش و آيندمي حمزه حضرت زيارت به دوشنبه روز هر مدينه اهل و اندساکن مقبره اطراف در بسيار

 کي آنجا در. شودمي افروخته قنديل چند شبي هر. دهندمي مردمان به آنجا در وقتش به را خود قربانيهاي و

 ضرتح مقبرة و گنبد ميان مسافت. است اهلل رسول حضرت مبارک دندان دتشها محل و است سفيد گنبد

 ادتشه به کرام صحابة از نفر هشتاد اشرف مکان دو اين ميانة در و است قدم صد دو ـ عنه اهلل رضي ـ حمزه

 .اندآسوده اينجا در رسيده،

 وضعم آن در. است رسنگف يک مقدار او مسافت. است شهر شمالي طرف نيز[ قبلتَين] قبلتي آن از بعد

 جمع يهود و نصارا جماعت[ بزرگان]=  کالنان. رسيده آنجا در(  ص)حضرت مبارک قدم که است مسجدي

 يم؛نمايمي امتحان و داريم توقف مايان. گويندمي الزمان آخر پيغمبر(  ص)را محمد باشند گفته آمده، شده

 که است آن الزمان آخر پيغمبر عالمت يک که است داده خبر تعالي خداي انجيل و تورات در که زيرا

 الحال في. داريم توقّف اال و آريممي ايمان مايان باشد، داشه قبله دو(  ص)محمد اگر. است ذوالقبلتين

 غازآ االحرام تکبيرة] تحريمة کرده، نگاه اقصي مسجد جانب به نموده، شروع فرض نماز به(  ص)حضرت

 وحي تحضر به( ع)جبرئيل حضرت حال اين در. بستند تحريمه نيز مودهن متابعت اصحاب. اندبسته[ نماز

 يف. گردان الحرام بيت سويبه اقصي مسجد از را خود روي هنگام اين در! اهلل رسول يا که، گفتند آورده

. گردانيدند معظمه کعبة جانببه[ 3] را خود روي نيازبي حضرت امر به نماز اثناي در(  ص)حضرت الفور

 ده اين .گردانيدند معظمه کعبة جانب به هاروي نموده، تبعيت انام سيدبه بالتوقف کرام اصحاب از نفر ده

 ثانياً. انددهبو ذوالقبلتين حضرت که دانستند يهود و نصارا بعده،. گرديدند بهشتي يار ده عمل همين به کس
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 فَوَلِّ هارْضاتَ قِبْلَةً فَلَنُوَلِّينَّکَ: )کريمة آيت چنانکه گرديد؛ معمول الحرام بيت و بگشت، منسوخ اقصي مسجد

 حضرت جناب به نصارا و يهود جماعت وجه اين از[ 111 آية] البقره سورة في (الْحَرام الْمَسْجِدِ شَطْرَ وَجْهَکَ

 .است ظاهر مسجد آن در محراب دو اثر الحال. نمودند تصديق رسالتشان به و آوردند ايمان

 بناي. تاس شيرين بسيار وي آب. نامندمي «العثمان بئر» را وي که است بزرگ چاه کي مسجد، اين قريبي در

(  ص)حضرت مبارک قدم آنجا در که است غاري کوه، کمرة در مسجد، اين قرب در( رض)است عثمان

 .است زيارت محل نيز آنجا است، رسيده

 جنت ات حرم از. افزاست فرح و رکمبا مکان بسيار. است البقيع جنّت حظيرة مدينه، شرقي طرف به بعده،

 از بسياري البقيع جنّت در. است اهلل رسول حضرت پاي پايان جانب. است راه قدم پانصد مقدار البقيع

 لثومک امو رقيه اهلل؛ رسول دختر دو و ـ عنها اهلل رضي ـ عايشه  ـ عنه اهلل رضي ـ عباس. اندآسوده صحابگان

 شايخم از و انبيا، سلطان رضاعي مادر حليمه بيبي و ـ رض ـ عثمان و انبيا، سرور پسر ابراهيم حضرت و

 سالطين از و ـ الرحمه عليه ـ پارسا خواجه حضرت و ـ رض  ـ[ ؟] نوفل و نافع امام و مالک، امام ،علما

 شترخانيانا از بخارا پادشاه که خان عبدالعزيز اين بارة در. ]اندآسوده بسيار اعزّة ساير و سلطان بهادر عبدالعزيز

 همان و رفت حج به صفوي سليمان شاه استقبال با و ايران راه از و گرفت کناره سلطنت از اواخر در و بود

 [1/183 فارسي، ادب دانشنامة: بنگريد. شد مدفون بقيع در و درگذشت جا

 در ا،آنج در حيات اوان در(  ص)حضرت که است مسجدي يک  ـ عنه اهلل رضي ـ عباس قبر عقيب در

 او فنص الحال. است کالن بسيار البقيع جنت و اندکردهمي عبادت را خود پروردگار آمده، بسيار سحرگاه،

. ستا راه کوچه يک البقيع جنت ديوار و قلعه ديوار ميانه. است بيرون مدينه قلعة از و. موتي از است خالي

 .اندآسوده البقيع جنت از تربيرون(  ع)صادق جعفر امام[ پسر اسماعيل] حضرت و

. است حضرت سر باالي او يکي، دارد؛ بلند مناره دو الخصوص علي دارد، مناره پنج حرم اطراف آنکه بعده،

 وي .است حرم شمالي کنج طرف در ديگر مرتفع منارة يک و است ـ عنه اهلل رضي ـ بالل حضرت منارة وي

 قبة سه وا باالي در. است بزرگ کاري کاشين گنبد يک مبارک مقبرة باالي در. کرده تعمير عبدالعزيزخان را

 .است طال

 ،اول قطعة يک دارد؛ نشاني و عالمتي جداست، او قطعة هر است؛ قطعه سه بر مشتمل مبارک مسجد بعده،

 ناهيپ رسالت حضرت جناب چنانکه. است مبارک منبر بر مشتمل(  ص)است حضرت جناب قديمي مسجد

 مسجد گويا. آيدمي قدم ده مقدار مبارک قبر تا محراب از و است محراب جنب در من منبر که فرمودندمي

 .پنجره يک اال نيست واسطه هيچ. است مبارک قبر بر مشتمل مبارک
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 است طوالني مسجد يک. باشند کرده همراه خريده ثاني جنابشان. است ـ رض ـ عثمان مسجد او قطعة يک

. باشند کرده بنا شيردرگاه حضرت را مسجد اين. شوندمي خلدا بار اول آيند؛ در السالم باب جانب از که

 محراب سه پنجره درون. است دراز پنجرة يک مبارک مسجد و ـ جهه و اهلل کرم ـ علي حضرت مسجد ميانة

 کتابهاي از پر صندوق ها،محراب ميانه مشتمل عثمان مسجد را هامحراب ديگر مبارک محراب وراي. است

 ندوقص به آورده باز فراغ از بعد. خوانندمي گرفته طالبان از کسي هر. الخيرات داليل و است قرآن قراءتي

 .مانندمي

 ؛دارد دروازه سه مبارک حرم آنکه او طريقة کند،مي را اهلل رسول حضرت زيارت قصد که کسي آنکه بعده،

 المس باب ميانة. است محر غربي طرف به دو هر. نامندمي رحمت باب را يکي. گويندمي سالم باب را يکي

 اما .گويندمي البقيع جنت باب را آن است، حرم شرقي طرف به باب يک و آيدمي قدم پنجاه رحمت باب و

 داخل ـ وجهه اهلل کرم ـ علي حضرت طوالني مسجد به درآيد،مي سالم باب از کند،مي زيارت که کسي

 .حضرت زيارتگاه بر شودمي منتهي شود،مي

 ود جناب و است انبيا سلطان آن جناب محاذي وي که ايدريچه بر شود مقابل که است اين زيارت طريقة

 روضة[ 1. ]است جناب سه به اشارت. است شکاف سه دريچه![ همون : اصل در] همان در. است عظام يار

 لقتع سوم روضة  ـ رض ـ ابوبکر به دارد تعلق دويم روضة( . ص)پناه رسالت حضرت به دارد تعلق اول

 نمايان نظر به. اندپنجره درون در عزيزان جناب. است انگشت سه مقدار هاروضه ميانة ، ـ رض ـ عمر به دارد

 حضرت ينةس به محاذي  ـ رض ـ ابوبکر سر که طريقه اين به. است اندک ايتفرقه خوابشان طريق در. نيستند

 .  ـ رض ـ است ابوبکر سينة به محاذي  ـ رض ـ عمر سر و است(  ص)رسول

 حضرت يعني است؛ مقرب ملک چهار محل که است زيارتگاه محل نيز حضرت مبارک پاي پايان در بعده،

 آنجا رد بزرگوار چهار اين انبيا، سلطان آن حيات زمان در که چرا ؛: عزرائيل و جبرائيل و ميکائل و اسرافيل

 .است بوده هاآن جلوس محل و اندداشته قرارگاه و مقام

 يزن شانمقبره اطراف در و  ـ عنها اهلل رضي ـ زهراست فاطمه حضرت مقبرة حضرت، شمالي جانب در بعده،

 نهات النساء خير حضرت. دخمه يک در است واسطه پنجره يک دختر، و پدر قبر بين ما در و است پنجره

 .اندآسوده

 و را هاقنديل خود درآمده، وضهر درون در پوشيده نو لباسهاي مدينه شهر پادشاه شام، نماز قُبيل روز هر

 خدمت اين يعني عمل؛ اين رخصت را ديگري کس پادشاه از غير. وَرداردمي عمل در ساخته روشن را هاچراغ

 نيز را هاپوشش اين آيد،مي نو قبرپوش که متبرکه مقبرة جهت روم سلطان از باريک سالي کذلک،. نيست
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 سلطان آن زيارت. فرستندمي روم سلطان به تبرّکاً را کهنه لباسهاي ه،پوشانيد آورده در روضه به مدينه پادشاه

 انسلط آن زيارت به بسيار هايوعده و نجات موجب و است ضروريات جمله از جافي، عاصي امتان به انبيا

 مماتِي بعد زار من( : )ص) النبِي قال است؛ مکتوب حديث اين مبارک محراب به چنانکه. است شده ابراز

 .«بالحساب الجنة دخل حياتِي فِي زارنِي من و حياتِي، فِي زار نّمافکأ

 قبل الرأي ديبا في القيامة صفوف فِي شَفَاعَتِي يَنَال  قَبري زار فبعده البيت زار من: » السالم عليه قال أيضا

 « ـ عنهم اهلل رضي ـ اصحاب ساير قبل و ـ عنهما اهلل رضي ـ حسين و فاطمة شفاعة

 [مکرمه مکة]

. دگوينمي رابغ را آن است موضعي يک راه، در پنجم، منزل در. است منزل دوازده معظمه مکة به منوره مدينة از

 شدن داخل احرام غير از که چرا شوند؛مي داخل مکه به گويان تلبيه آنجا از. بندندمي احرام حاجيان آنجا در

 مکه اهل حق در که زيرا است؛ جايز احرام غير از مکه اهل لدخو و خروج اما. را آفاقي مر است گناه مکه به

 عَلَيکُمْ جَعَلَ مَا وَ) است؛ ناطق معنا اين بر کريمه آيت چنانکه است؛ مرفوع ما دين در حرج و شودمي حرج

 معلوم اوقات يعني است؛ جايز معلوم شهر در بستن احرام اما[ . 31 آية] الحج سورة في( حَرَج مِنْ الدِّينِ فِي

 قال کما است محسوب عبادت از بستن احرام و زيارت اوقات در يعني. است روز ده( و) ماه دو که است

 في (الْحَجّ فِي جِدالَ الَ وَ فُسُوقَ الَ وَ رَفَثَ فَال الْحَجَّ فيهِنَّ فَرَضَ فَمَنْ مَعْلُوماتٌ أَشْهُرٌ الْحَجُّ: )تعالي و تبارک

 [ .153 آية] البقره سورة

 بين سعي [بدون] غير از شوط، کرت هفت گويند،مي تهليل و تلبيه و تکبير شد، نمايان که معظمه مکة عده،ب

 سعي که زيرا کنند؛مي ترک را سعي زيارت، طواف در کنند، مروه و صفا بين سعي اگر که زيرا مروه؛ و صفا

 فطوا را زيارت اين. کنندمي يسع عمره در اما. است مشروع غير سعي تکرار. است واجب مرتبه يک حج در

 .ودشمي کعبه اهل به ملحق برآيدمي حرم از طواف از بعد. است سنت را آفاقي مر که زيرا گويند؛مي قدوم

 تا برآيدنمي احرام از حج، وقت تا است قارن اگر. قارن يا است متمتع يا است مفرد: دارد حال سه حاجي

 از عدب باشد مفرد اگر. حج وقت تا آيدمي بر احرام از کردن عمره از بعد باشد متمتع اگر. عرفات از بازگشت

 مکه لاه که زيرا بندند؛مي احرام ثاني مفرد. ببندند احرام مکه اهل که وقتي تا آيدمي بر احرام از قدوم، طواف

. بندندمي اماحر هشتم روز در مکه اهل همراه متمتع و مفرد بندند،مي ماه از احرام الحجه ذي هشتم روز در

 زمال. باشد کرده عمره نيت هم و حج نيتش هم که است آن قارن. باشد کرده حج نيت تنها که است آن مفرد

 آرد جاي به عمره[ 5] حج تا آيدنمي احرام از سبب اين از. کند ادا عمره هم و حج هم احرام، يک به است

 نيثا. کندمي عمره اوّالً ليکن است، کرده رهعم و حج نيت يک به که است آن متمتع. شودمي حالل ثاني و
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 همين به کريمه آيت چنانکه. کندمي حج بسته احرام مکه همراهي با مفرد مثل شود،مي حالل خواهد اگر

[ 151 آية] رهالبق ورةس في (الْهَدْي مِنَ اسْتَيسَرَ فَمَا الْحَجِّ إِلَى بِالْعُمْرَةِ تَمَتَّعَ فَمَنْ: )تَعَالي اهلل قَالَ کَمَا است؛ ناطق

 ست؛ا کرده روي ايشان با را عبارت دو تعالي حق که کنند هديه گوسفند يک است الزم را متمتع و قارن اما. 

 قرايف به را خود هدية سرتراشيدن از قبل متمتّع و قارن. است يافته عمره ثواب هم و حج ثواب هم که زيرا

 ايضا (مَحِلَّه الْهَدْي يبْلُغَ حَتَّى رُؤُسَکُمْ تَحْلِقُوا الَ وَ) کريمة نانکهچ تراشند؛مي را خود سر ثاني دهند،مي مکه

 [ .151 آية] البقره سورة في

 کلّهم شب همين آنجا در و آيندمي بر منا به بسته احرام مکه از الحجه ذو هشتم روز در حاجيان آن، از بعد

 کرده کوچ اينجا از نهم روز. است سنّت منا به جهالح ذي نهم شب در کردن خواب که زيرا کنند؛مي خواب

 مسجد را مسجد اين. کنندمي نزول مسجد همان اطراف به است مسجدي يک عرفات به. روندمي عرفات به

 اينجا ظهر وقت تا. است اهلل خليل ابراهيم حضرت از[ آن] بناي. نامندمي[ نمره مسجد: آن درست ؟] خَيف

 يراز نمايند؛مي ادا وقت يک به اقامت دو و اذان يک به را عصر و[ ظهر] پشين نماز نآ از بعد کنند،مي توقف

 .برآيندمي عرفات کوه به آن از بعد. شوندمي مشغول عرفات وقوف به عصر وقت در که

 ايستاده، قريب محراب همان به است؛ محرابي يک عرفات کوه باالي در شريف محملِ همراهيِ با امام اوّل

 ياربس مأثوره دعاهاي از گفته تهليل و تکبير و گويندمي تلبيه کرده، معظمه مکة جانب به را خود روي

 توقف فتابآ فرورفتِ تا حال همين به. نمايندمي متابعت نيز ناس ساير گويد تلبيه امام که باري هر. خواندمي

 قطرات شريف محل اشتران چشمان از يا آيدمي باران آسمان از که است آن دعا اجابت آن، از بعد. کنندمي

 نزول کوه از نموده، بازگشت کرده ختم را دعا غروب حين در شد، پيدا که هاعالمت اين. چکدمي اشک

 .نمايندمي

 يانحاج. کنندمي کوچ زده توپ مصر پادشاه آن، از بعد. کنندمي کوچ زده توپ شام شهرِ پادشاه الفور في

 توق يک را خفتن نماز و شام نماز شده، جمع مزدلفه در همه. شوندمي راهي فهمزدل جانب به بالتوقف کلّهم

 اين غير در و است جايز حنفي مذهب در موضع دو همين در گزاريدن واحد وقت در را نماز دو. گزارندمي

 رد حنفي اصحاب گويند،مي جايز صالتين جمع هم سفر در ـ رض  ـ شافعي امام که چنان نيست؛ درست

 .کنندنمي عمل اين،

. تاس حج ضروريات از مزدلفه در وقوف و بيتوته که زيرا کنند؛مي خواب مزدلفه در شب همين آن، از بعد

 قَالَ: که تاس ناطق اين بر کريمه آيت چنانکه خوانند؛مي تهليل و تکبير و گويندمي تلبيه حاجيان اينجا در



2121 

 

 آية] البقره سورة في( هَداکُمْ کَما اذْکُرُوهُ وَ الْحَرامِ الْمَشْعَرِ عِنْدَ اهللَ فَاذْکُرُوا تٍعَرَفا مِنْ أَفَضْتُمْ فَإِذا: )جاَلَلُه جَلَّ

 .گويند را مزدلفه الحرام، مشعر به مراد[ . 151

 بعده، .خواندمي خطبه آنجا در امام که خطبه استماع براي از کنندمي توقف ساعت يک مزدلفه در شد، صباح

. ندزنمي هاريزه سنگ همان به را شيطان برده، منا در گرفته، خود همراه ريزه سنگ عدد فتاده آنجا از هرکسي

 .اعلم اهلل و است، فرسنگ دو عرفات تا مکه از مجموعه. است فرسنگ نيم مقدار مزدلفه تا عرفات از

 [رمي] را عمل اين. کنندمي شيطان رجم هاسنگريزه همانبه آيند،مي کبري ضحوة وقت منا به مزدلفه از

 .نامندمي عقبه جمرة

 سفندگو[ مکه به رفتن از قبل يعني] طواف از قبل خواهند، اگر کنند،مي زيارت و روندمي مکه به آن، از بعد

 ند؛ننماي تأخير را زيارت نحر روز همين از[ کذا] باالخير. روندمي نموده، تناول را خود اضحية کشته، را خود

 از نکند زيارت طواف تا که چرا کرد؛ نبايد تأخير روز همين از است؛ فرض کردن تزيار طواف که زيرا

 .است منع برآمدن احرام

 اللح مباحه اشياي ثانياً. پوشندمي را خود لباسهاي بعده،. آيندمي بر احرام از کرده، را زيارت طواف بعده،

 رد يعني. ]کنندمي منا به آمده، گشته را قحل اما ،(گرددمي) حالل حلق، از بعد که نسا جماع مگر شود،مي

 [منا در بلکه نکنند حلق مکه

 عمل، اين[ 10] براي از است واجب هاجمره اين. ماند ثالث جمرات مگر آمد، بجا حج هايفرض کل اکنون

 از دهبع. کنندمي جمره[ رمي] مرتبگي يک را شيطان سه[ هر] روز سه هر. ايستندمي منا به روز سه تا حجاج

 قَالَ کَمَا است؛ ناطق کريمه آيت چنانکه. دهندمي مکه مساکين به هم و خورندمي هاخود قرباني هايگوشت

 .گويند را آفاقي معتر گويند، مکه اهل قانع[ . 11 آية] الحج سورة في( الْمُعْتَر وَ الْقانِعَ أَطْعِمُوا وَ: )جاَلَلُه جَلَّ

. تاس زيارتگاه محل ،( ع)است اسماعيل حضرت جناب ذبح محل کوه، بلنديِ در منا، کوه طرف يک در بعده،

 منا کوه از حجاج روز، سه از بعد. است زيارتگاه نيز وي. گويندمي نور جبل را آن است کوهي منا راه در

. مانديم مکه به قدم پانصد مقدار است، مکه به قريب که کنندمي نزول( محسّر)=  المحصن وادي به کوچيده،

 آنجا در. است المعالة جنّة راست، طرف در وي، مقابل منا، از مکه آمدن در است کالني راه او، يسار طرف در

 قدارم. کنندمي ادا مکه در حاجيان را نماز وقت پنج(. عنها اهلل رضي) اندآسوده کبري خديجة بيبي حضرت

 .کنندمي استقامت روز سيزده
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 کوچ شامي حجاج ثاني. کنندمي کوچ مصري حجّاج اول. شوندمي رهمنو مدينة جانب معظمه، مکة از بعده،

 ست،ا مخير بعده،. باشد داخلگي که وقتي تا شودمي جدا وي شود،مي داخل محرم ماه در کهکسي. »نمايندمي

 .[است نامفهوم تقريبا گيومه داخل عبارت] «رودمي مانده، خواهد اگر و کندمي استقامت کس آن خواهد اگر

 :است اين زيارت يقهطر

 رتک سه در. زنندمي چرخ( شوط) کرت هفت آمده، خوانان تهليل و گويان تکبير شد، نمايان معظمه مکة اول

 هر در. زنندمي چرخ ماليم مانده خود طور به بواقي در. است سنت عمل اين که زيرا گردد؛مي مبارزانه اول

 بعد. است سنت نيز عمل اين. زنندمي بوسه را او يعني ند؛کنمي األسود حجر استالم زنندمي چرخ که مرتبه

. دهندمي هبوس نيز را يماني رکن و. زنندمي بوسه نيز است األسود حجر و خانه مبارک باب بين ما ملتزمه آن، از

 باب از آن، از بعد. کنندمي ادا نماز رکعت دو اهلل، خليل ابراهيم حضرت مقام در زدن چرخ بار هفت از بعد

 صفا از يسع افتتاح. است کعبه شرقي طرف به مروه و صفا و شوندمي مشغول او سعي به آمده، بيرون صفا

 شَعائِرِ مِنْ الْمَرْوَةَ وَ الصَّفا إِنَّ: )قَالَ کَمَا الصفا، من تعالي اهلل بدأ کما نمايند،مي مروه به اختتام و شودمي کرده

 سبيل بر اوقات همة در خواهد، اگر حج اکران. شودمي تمام نمود سعي که کرت هفت. [ 191:  بقره] اهلل

 مروه و فاص مابين در سبز گنبد دو يعني اخضرين؛ ميلين ليکن را، خانه گرد کنندمي[ چرخ يعني] شوط تطوع

 ديوار هب ملصق گنبد آن از يکي و است ملصق مکه پادشاه[ حوالي]=  حويلي ديواربه گنبذ آن از يکي است؛

 انحاجي. اندنشسته شوق اهل راه، اين اطراف در. است مکه بازار راه[ که] است کالن راه ميانة. است کعبه حرم

 .کنندمي سعي راه همين ميان در

 طرف يمابراه باب. است برابر وي کنج چهار يعني است؛ االضالع متساوي و مربع الحرام مسجد که بدان بعده،

 صفا باب. آيدمي قدم صد ابراهيم باب تا نبي باب از مکه، شرقي فطر به وي مقابل باب. است مکه غربي

 .است مکه جنوبي طرف

 ورث کوه تا مکه از و دارد مناره هفت. خُرد وي ديگرِ و است بزرگ وي باب يک و بيست دارد؛ باب نه و سي

 مبارک قدم آنجا در و[ خطاست که پيداست ؟] است حِرا غار ثور جبل در. است فرسنگ نيم و يک مقدار

 اهللَ إِنَّ تَحْزَنْ ال لِصاحِبِهِ يقُولُ إِذْ) کريمة چنانکه ـ ض ـ ابوبکر همراهي با است رسيده اهلل رسول حضرت

 عمرة احرام محل اما است، دعا اجابت محل نيز اينجا. است ناطق آن بر ،[10 آية] االعراف سورة في( مَعَنا

 [را] او. است مسجدي يک آنجا در. نامندمي «تنعيم» را وي. ستا مدينه راه باالي در. است مکه شمالي طرف

 همک از( آن)او مسافت[ . است شده محرم آنجا در عايشه نبوده، ساختن بحث. ]اندکرده بنا  ـ رض ـ عايشه

 شوط تنوب هفت. شوندمي داخل مکه به آيندمي گويان تلبيه بسته، احرام اينجا از. است فرسنگ يک مقدار
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. کنندمي ادا نماز رکعت دو اهلل خليل ابراهيم حضرت مقام در ايضاً آن از بعد األسود، حجر استالم با کنندمي

 .شودمي تمام عمره ارکان آن، از بعد

 هللا رضي ـ زهرا فاطمه حضرت تولد جاي وايضا است، زيارتگاه اهلل رسول حضرت تولد جاي به آن، از بعد

 کانم و دارد عالمتي و گنبدي است، زيارتگاه جاي ـ رض ـ ابوبکر [ اليحو] حويلي و است زيارتگاه ـ عنها

[ 11] عثمان حويلي جاي و. هستند آنجا در عابدان و عالمان. است مدرسه الحال ـ رض ـ عمر حويلي جاي

 جاي و است شافعيان خانه کنف سالم، باب در لعين ابوجهل حويلي جاي و است زيارتگاه نيز ـ رض ـ

 .است مالکيان خانه کنف عمره باب طرف در لهب ابي حويلي

 جناب هک چرا است؛ سنت کردار اين. خورندمي برده، گرفته پخته، را گوسفند سه ابوقبيس کوه باالي در

 مر است سنّت جهت اين از]![ .  باشند خورده پخته را گوسفند کلة ابوقبيس کوه باالي در اهلل رسول حضرت

 .را آفاقي

. ويندگمي را کعبه گرد[ محوطه] محاوطه الحرام مسجد. گويندمي را وي شهر مکه. گويندمي را اهلل بيت کعبه

 را عبهک تعالي اهلل. هستند داخل هااين تنعيم و عرفات و مزدلفه و منا. گويندمي را مکه اطراف[ کذا] گفته حِلّ

 مشتمل حَلّ بر را مکه و است کرده مشتمل مکه بر را الحرام مسجد و است کرده مشتمل الحرام مسجد بر

 سه به را هکعب تعالي حق يعني است؛ کعبه اکرام سويبه اشارت. است پيچيده هم با پياز پوست مثل کرده؛

 .است پيچانيده لباس

 رقي،ش به مايل کعبه جنوبي طرف. آيدمي قدم بيست مقدار  ، ـ رض ـ است مالک امام مقام کعبه غربي طرف

 طرف به واسطهبي وي جنب در. است قدم پانزده مقدار االسود حجر محاذي ، ـ رض ـ است حنبل امام مقام

 قامم کعبه شرقي طرف. است مبارک[ پلکان يا نردبان] زينه زمزم، چاه جنب در. است زمزم چاه کعبه شرقي

 رد يزن اهلل صخرة ـ عليه اهلل صلوات ـ است خليل ابراهيم حضرت مقام هم و ، ـ رض ـ است شافعي امام

 .آنجاست

 دهپانز نيز مسافت. خوانندمي خطبه آنجا در مکه امام جمعه روز در است، مبارک منبر شافعي، مقام جنب در

 .است قدم

 بيست مقدار مسافت،. است رحمت ميزاب و حطيم محاذي ، ـ رض ـ است اعظم امام مقام کعبه شمالي طرف

 قدم ده رحمت ميزاب به تا حطيم درون از سريزد، محطي درون به ريزد آب رحمت ميزاب از اگر. است قدم

 .است قدم بيست مجموع. آيدمي قدم ده اعظم امام مقام تا حطيم ديوار از. آيدمي
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 هب رو کعبه باب ليکن است، ارش دوازده ديوارش هر او عرض و است ارش چهار و بيست مقدار کعبه طول

 اجابت محل اينجا[. سنت اهل منابع طبق] نامندمي ملتزم را األسود حجر و کعبه باب ميانة. است شرقي جانب

 اند؛دهآسو پيغمبر سه يماني رکن تحت در و اندآسوده پيغمبر هفتاد االسود حجر و زمزم چاه ميانة. است دعا

 والدة مع( ع)اسماعيل حضرت رحمت، ميزاب تحت در و: شعيب حضرت و هود حضرت و صالح حضرت

 اما اند،آسوده سنگ زير در محراب صورت به است سبز سنگ يک عالمت اينجا. نداآسوده هاجر بيبي خود؛

 هايجاروب و هاساعت و هاقنديل مکان اين در. نامندمي قُبّتين را وي. است سفيد گنبذ دو زمزم چاه عقيب در

. دباشنمي زني درخت و باشدنمي ديگري عمارت مذکورات اين از غير حرم سطح در ديگر. مانندمي را کعبه

 اعلم اهلل و. خوانندمي نماز ايستاده، زن مقدار ،نساء جماعت از حنبلي مقام عقيب در

 الطريق مسافة و الحج أرکان ، الرسالة تمّت

 

 

 1158 پاييز 19 شماره حج ميقات مجله در شده چاپ
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 اسناد شرعي و حقوقي در دوره قاجار چگونه تنظيم مي شد؟ 

 رسول جعفريان :نويسنده

 11/18/0151ت : تاريخ انتشار روي ساي

 

نده هاي اين ببه تازگي موفق شدم کتاب وجيزة التحرير را که گردآوري و تدوين يکي از همشهري  :خالصه

ق( بر اساس تک نسخه برجاي مانده از آن 1895خداست، يعني محمد بن سبزعلي اصفهاني )متوفاي پس از 

چاپ کنم. آنچه در پي مي آيد مقدمه اي است بر اين اثر نوشته ام و در پايان چند نمونه از احکام را آورده 

ه هاي مختلف در ايران صفوي و قاجاري نشان ام. اين اثر چگونگي نگارش اسناد اداري و شرعي را در زمين

 .مي دهد

 مقدمه

 يمانيمنشآت سلدانستم، و البته همان هم اندک بود، در ابتداي کتاب بنده آنچه در باره کتابهاي منشآت مي

نوشتم. آن کتاب که يک اثر آموزشي در باره نگارش متن هاي حقوقي و شرعي در دوره شاه سليمان صفوي 

 .( بود، اثري قابل توجه و مهم بشمار مي آمد1101 _ 1033)سلطنت 

 

 85/891]فهرست: 1/1159وجود داشت )و آن نسخه به شماره  منشأت سليمانيدقيقاً در همان نسخه اي که 

 وجيزة التحرير[ در کتابخانه مجلس نگهداري مي شود(، نسخه مهم ديگري در همان موضوع با عنوان 891ـ 

ادامه مي يابد، در انتهاي آن  191آغاز شده و تا صفحه  151يان منشأت در صفحه وجود دارد. نسخه که از پا

يک رساله با عنوان صيغ العقود هست که به گفته نويسنده اساس آن از رساله مجلسي گرفته شده و دو صفحه 

 .پايان پذيرفته است 119اي مطلب از مؤلف هم بر آن افزوده شده و نسخه در صفحه 
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 دوينگر وجيزهنويسنده و ت

رساله وجيزة التحرير که بنده از آن همين يک نسخه را مي شناسم، )و در دنا همين يک هم معرفي نشده(، در 

بنده جاني ابن » توسط محمد بن سبز علي اصفهاني گردآوري شده است. او در مقدمه خود را  1819سال 

وده و اشعاري هم داشته است که آقابزرگ ناميده است. مالمحمد شخص اديبي ب« سبز علي، محمد االصفهاني

به استناد آنچه در مجله يادگار بوده، از ديوان او ياد کرده است. اما نسخه وجيزه براي آقابزرگ شناخته شده 

 .نبوده است
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نام او مالمحمد بن سبزعلي اصفهاني است. او در »آقابزرگ ذيل عنوان ديوان صفايي اصفهاني نوشته اند: 

درگذشته است. نونيه اي دارد با اين  1889مهارت داشته و بعد از مجمر اردستاني در  حساب و موسيقي

 :مدخل

 من عيال و من بر آن گردد قوت تا     ارزن ز خواجه اي طلبيدم سه چار من

 د به خويشتنش فرو و چشم نهاد هم بر      چين بر جبين فکند و بسبلت فزود باد

در حديقة الشعراء ديوان بيگي، و نيز در مدائح المعتمديه، مجمع  سپس مي گويد:[ شرح حال و شعر او]

 .[118قسم دوم، ص  5آمده است ]ذريعه:  1و انجمن  5الفصحاء، و مجله يادگار سال سوم شماره 

 .خواهيم ديد که منبع اين مطالب مقاله کوتاه مجله يادگار است

اني در شهر تهران است، ربطي به سال درگذشت در ذريعه که مربوط به فوت مجمر اصفه 1889اشاره به سال 

کرده بنابرين تا  تدوين و تهيه را آن 1819 سال در او که دانيم مي نسخه اين اساس بر  مؤلف ما ندارد؛ زيرا

 .زنده بوده است 1895اينجا فوت او پس از اين سال است. ايضاً خواهيم ديد که دست کم تا سال 

 :ه مطالبي بدين شرح دارنداز نظر قدمت، تذکره هاي آن دور

اسمش »آمده است: « صفائي اصفهاني»[ ذيل 1081ـ  2/1025در حديقة الشعراء ]تصحيح نوايي، تهران، 

ميرزا محمد، در موسيقي ماهر و در نسخ نويسي استاد قادر بود. بلکه صاحب تذکره معتمدي ]المدائح 

و لغت و اعداد و حساب و عروض و حکمت از المعتمديه[ اظهار فنون و علوم از موسيقي و رمل و نجوم 

برايش نموده و گفته که تا حال که نود و اندي سال از عمرش گذشته تأهل ننموده، و اشعارش هم خيلي 

 .«...ستوده، و قدري از اشعارش را در آنجا ثبت کرده است. ولي اين چند بيت را فقير از جاي ديگر نقل کردم

اسمش آقا محمد »نوشته است: « صفايي اصفهاني»[ باز ذيل عنوان 1010]ص ديوان بيگي در حديقة الشعراء 

خاصه در علم موسيقي و حساب و سياق تسلط کلي داشته و احوال و اخالقش هم نيکو  .و مرد با کمالي بوده

ته شو درويش طبع و افتاده و آرام با اين که صاحب تذکره نوشته بود که امر معاش را از کتابت مي گذراند، ننو

بود که چه خط فن او بوده. گويا طبعش هم به قصيده سرايي مايل بوده. سواي اين سه شعر چيزهايي از او 

 :به نظر نرسيده و همين دليل بر قوت طبع اوست. از خاتمه حالش هم اطالعي حاصل نشد. مِنْهُ

و ماه پر از توده توده مشک /  ماند به نارون قد آن ترک سيمتن / گر آفتاب و ماه بود بار نارون / و آن افتاب

 .«وآن توده توده مشک پر از حلقه و شکن
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اسمش مالمحمد از مالزادگان »[ آورده است: 189ـ  124نوايي ذيل اين شرح حال از تذکره اختر ]ص 

اصفهان، خود نيز در عربيت ربط کاملي دارد و در علم سياق مسلم وقت و در فن موسيقي علماً و عمالً به 

ارت. جميع خطوط را خوب مي نويسد و در خط نسخ خوشنويس است. نظر به درويشي و شکسته کمال مه

نفسي چندان در صدد اظهار کماالت خود بر نيامده و به مصداق الخمول راحة، به انزوا و گوشه نشيني مايل 

 .«و به دسترنج کتابت معاش مي گذراند

 همين  (9/911( و مجمع الفصحاء )888گارستان دارا )ص و ن (2/439)در سفينة المحمود »نوايي مي افزايد:  

را مستقالً يا در جزو شعرهاي ديگر وي آورده اند. همه « ماند به نارون... »ذکر کرده و همين شعر  را مطالب

 .[8/1011حديقة الشعراء، «]اين تذکره ها تخلص وي را صفايي ذکر نموده اند نه صفا

اسمش مال محمد و از »ل کوتاهي از اين مالمحمد دارد بدين ترتيب: ( شرح حا9/911در مجمع الفصحاء )

معاصرين مجرد. در سياق و موسيقي ماهر و در نگارش نسخش قدرتي کامل ظاهر بوده. گاهي نظمي نيز مي 

آنگاه شعري شامل دوازده بيت نقل «. سروده. از اين چند بيت از خياالتش که پسنديده افتاد زياده نديده ام

 .از او آورده است« ماند به نارون قد آن ترک سيمتن»و سپس شعري ديگري که گذشت کرده 

در اين چند متن، نام پدر او که سبزعلي است نيامده، در حالي که آقابزرگ به پيروي از آنچه در مجله يادگار 

ه او در موسيقي، آمده، نام پدر را آورده است. به جز اين مطلب، اين متون در ساير اطالعات از قبيل اين ک

 .خط، عربيت، و کتابت تخصص داشته با هم، همداستان هستند

[ قدري روشن تر بيان شده است. جايي 1895شرح حال صفايي اصفهاني در المدائح المعتمديه ]تأليف در 

شمار يکي  آن از و اند گفته  [1811که شرح حال شاعراني آمده که شعر در وصف معتمدالدوله گرجي ]م 

همين صفايي اصفهاني نويسنده ماست، کسي که در اين کتاب يک متن از منشآت معتمدالدوله با عنوان  هم از

 :نقل کرده است. در المدائح ]نسخه خطي مجلس[ آمده است« خانک تربتي و اوالد اونامه اسحقفرمان امان» 

مالمحمد و جهات دانش را وجود صفائي هو استاد الکلّ في الکل، و مصدر ارشاد الطرق و السبل، نام ناميش »

سپهر نمودش محدد. پيريست صاحب طبع جوان و فقيري است با همت سلطان. مولد شريفش دارالسلطنه 

اصفهان، و نسب حنيفش منتهي به فضالي آن سامان. در اوايل حال کسب کمال را بر جمع مال رجحان داده 

دقيقه خود را از تحصيل علوم فارغ نگذاشتي و نفَسي،  و زيب مقال را بر زيادي منال مزيت نهاده، به نوعي که

جان را از تربيت رسوم آسوده نداشتي. چنان چه در اندک زماني در مرحله شعر و انشاء بر استادان سابق فايق 

خط را چنان نگاشت که در هفت قلم حوران بهشت  .و در مرتبه تحرير و امال بر مترساّلن فايق سابق گرديد

خامه اش هر هفت ربودندي، و پايه موسيقي را بجايي گذاشت که از يک زخمه بر پنج هشت از ريزش 
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سيمش ربع مسکون از شش جهت شادي دو جهان نمودي. غوامض علم نجومش چنان معلوم که پنجه شماتت 

بر چهره کف الخضيب گذارد و مسائل رياضيش آن سان مفهوم که دواير افالکش حلقه انگشتري نمايد، در 

ياق چنان مسلم آفاق که شمس را در حساب ذره نيارد، و در فن لغت چندان يگانه و طاق که جوهري علم س

را وجود عرَض نگذارد، و در دانستن رمل به قسمي ماهر که همواره سرخابش به جهت توليد امهات چهره 

 يره چهره نمايد. دربر عتبه خارج گذارد، و در نوشتن اعداد و جفر به نوعي قادر که متحصله اش قبل از نظ

قانون عروض و دواير سته از يک تحريک شجره خامه اش پديدار، و در بيان قافيه تأسيس روي از اظهار يک 

نکته اش آشکار گردد، و در تشخيص قواعد دراويش و ابدال بي بدل و در تعريف طوايف نساء و رجال 

اند رسيده، جز در دايره اهل تحرير نخزيده، ضرب المثل تا زمان نگارش اين سفينه که سن شريفش به نود و 

و هرگز جا در زاويه تأمل و تعلق نگزيده بلکه همواره به قدم درايت جهان پيموده، و بديده بصيرت ياران 

آزموده ابدا به تحصيل دو نان بر در دونان ندويده و منت ارباب دولت و ذلت اصحاب شوکت نکشيده. به 

اه و به تعليم بزرگان قضاي حوايج گاه و بيگاه گذارد از علو همت و سموّ دست رنج کتابت معيشت سال و م

رفعت تا حال در مدح احدي قصيده نخوانده، و جز در اين آستان سپهر بنيان که او را في الحقيقه بالمدح و 

و  .جديرا بالوصف دانسته، اين قصيده که روشنتر از آب روان و شيرين تر از عمر جاودان است عرضه داشته

 .هي هذه

 شان واال والت نسل ز سالله مهين     زهي يگانه دوران و افتخار زمان 

 اقران از برگزيدش جهان کردگار که        امير راد منوچهر خان با حشمت

 جهان مقبالن اقبال کعبه چو بود     بزرگوار تباري که حضرتش ز شرف

 حيران او صفات و لکما نعت ز خرد    بيان ز فضل جالل و خصال او عاجز 

 رضوان روضه گشته تو مقدم يمن ز  چنان که بود صفاهان ز حادثات خراب  

 دگران بر تو جز به ندارد اعتماد شه        تويي که معتمدالدوله شهشناهي ...  

 «گويان تهنيت عيد تو به عيد هزار    هزاران سال همه روز، روز تو چون عيد ...  

 [بيت است 80خه مجلس، ذيل مدخل صفايي. اين قصيده المدايح المعتمدي، نس]

آنچه در اين شرح حال مهم است، اين که سن نويسنده ما را در سال تأليف المدايح، حدود نود سال دانسته 

اگر ]چنين معلوم مي شود که مالمحمد صفايي اصفهاني  1895است. با توجه به تأليف اين کتاب در سال 
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مچنان زنده بوده است. اگر نود سال را از اين تاريخ کم کنيم، سال تولد وي که همان نويسنده ما باشد[ ه

بدست مي آيد. هرچه هست در اين کتاب بحث ترسل و کتابت به جد مطرح شده و اين  1130ـ  1115

 .مطلب با موضوع کتاب ما کامالً سازگار است

تمدالدوله نقل کرده و در پايانش فقط يک اشکال کوچک هست و آن اين که مؤلف ما متني از منشآت مع

تدوين کرده چطور در  1819آورده که از منشآت مرحوم معتمدالدوله است. اگر نويسنده، کتاب را در سال 

درگذشته، با عنوان مرحوم ياد کرده است؟ در اين باره مي توان  1811آن سال از معتمدالدوله گرجي که در 

يا اين متن بعدها بر متن افزوده شده باشد که البته با ظاهر اين  گفت شايد کلمه مرحوم بعدها افزوده شده

نسخه که گويا منحصر باشد، اين افزايش آشکار نيست. البته نبايد تصور کرد که مقصود، منشآت فرهاد ميرزاي 

 همعتمدالدوله است که اساساً چنين متني در آن نيست. ]مقايسه کنيد با منشآت فرهاد ميرزا معتمدالدوله، ب

 [1111کوشش اسماعيل نواب صفا، تهران، 

[ آمده، بر اساس جنگي است که بدست 18-83اما شرح حالي که در يادگار ]سال سوم، شماره نهم، ص 

عباس اقبال افتاده و اشعاري از شاعران عصر فتحعلي شاه و از جمله همين صفايي در آن بوده است. در اين 

ز علي اصفهاني است ياد شده، و همانطور که آمد، ذريعه نيز از همين جا شرح حال، دقيقاً از نام پدر او که سب

 .مطلب را گرفته است

صفايي اصفهاني: يکي از گويندگان فاضل و ماهر عهد فتحعلي شاه که اگر از بدبختي »نويسنده مقاله گويد: 

ط ذکر او را است که فقاو نباشد معلوم نيست به چه علت شهرتي نيافته، مالمحمد پسر مال سبزعلي اصفهاني 

بعضي از تذکره نويسان مثل مرحوم هدايت در جلد دوم مجمع الفصحاء و مرحوم ديوان بيگي در حديقه 

الشعراء و آقا محمد علي بهار در مدايح المعتمديه آورده و به نقل چند بيت از اشعار او اکتفا کرده اند. چيزي 

ني در موسيقي و حساب و سياق ماهر بوده و خط را نيز که از احوال او معلوم است اين که صفايي اصفها

خوب مي نوشته، و در شعر هم به قصيده سرايي بيشتر اقبال داشته و انصاف اين است که قصيده را بسيار 

خوب مي گفته است و از مالحظه همان اشعاري که از او باقي است بخوبي معلوم مي شود که از علم و ادب 

ر نظم و نثر او را تسلطي تمام و مسلم بوده است. تعيين تاريخ فوت او نگارنده را ميسر بهره اي وافي برده و ب

ق فوت کرده از اين دنيا رخت بربسته  1889نشد. همين قدر يقين است که او بعد از مجمر اردستاني که در 

ميرزا ابوالقاسم است. اين اواخر تصادفاً مجموعه اي از اشعار چند تن از شعراي عهد قاجاريه مثل مرحوم 

قائم مقام و ميرزا محمد تقي علي آبادي صاحب ديوان و قاآني و وصال و يغما و ساغر بدست آمد که در آن 

مقداري هم از اشعار مالمحمد صفايي اصفهاني نقل شده. نگارنده چون پس از مطالعه آن اشعار را بسيار 
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ين شاعر فراموش شده را نو کنم و از خوانندگان محکم و سليس ديدم خواستم با نقل يک قسمت از آنها ياد ا

مستدعي شوم که اگر بشرح حال تفصيلي او دسترسي دارند آن را براي درج در مجله يادگار ارسال دارند تا 

اي کرده به دربار ملک »ما با امتنان تمام به نشر آن مبادرت نماييم. در يک قصيده که به مطلع ذيل است 

صفايي يکي از دوستان را از رفتن به طهران به آرزوي پيوستن « اين آرزوي بيهده زنهارآرزوي بار / زنهار از 

ضمناً در آن به احوال مجمر که در همين  .به دربار فتحعلي شاه منع مي کند و او را از هواي بد ري مي ترساند

سوي ري آنگاه  ترسم چو رَوي»فوت کرده اشاره مي کند و مي گويد:  1889طهران به سن جواني در سال 

عباس اقبال، به دنبال آن نزديک پنج صفحه از اشعار وي «. چو مجمر / ماند به دل احساب ترا حسرت بسيار

را آورده و در نهايت مي نويسد: شاهکار صفايي اصفهاني قطعه مفصلي است معروف به ارزنيه که آن را در 

دبختانه قسمت اعظم آن هزل است و ما از درج آن شرح ارزن طلبيدن خود از کسي و اِباي او از آن گفته که ب

معذوريم. قسمت اول آن قطعه که شاعر آن را در هشتاد و چند بيت في البديهه در کنار مادي فدن اصفهان 

 :گفته اين است

 ارزن ز خواجه اي طلبيدم سه چار من / تا قوت گردد آن به من و بر عيال من

 بر هم نهاد چشم و فرو شد بخويشتن چين بر جبين فکند و بسبلت فزود باد /

 «....گفتار ثمن چه داري گفتم ثنا و مدح / گفتا ثنا و مدح نخواهم زنخ مزن

بنابراين بايد گفت، آنچه آقابزرگ نقل کرده، برگرفته از همين اطالعات مجله يادگار است. در پايان اين شرح 

ه نظر مي رسد که او اين اثر را به دستور يک حال بيفزايم که بر اساس يادداشت مؤلف در انتهاي کتاب، ب

شخصيت برجسته و به قول خودش صاحب خصال حميد نگاشته است؛ اما چنان که از نوشته او بر مي آيد، 

آن شخصيت در گذشته، لطفش نسبت به مؤلف بيشتر بوده است. اين يعني اين که در زمان نگارش کتاب، به 

 .او بي توجه شده است

 تابدر باره اين ک

وجيزه گزيده اي است از منشآتي که در کارهاي اداري، حقوقي، خانوادگي و امور مشابه مورد استفاده قرار 

مي گيرد. از اين دست کتابها در ادب پارسي فراوان است و بارها در باره آنها سخن گفته شده است. کتاب 

انتخاب شده و هدف آن علي االصل، وجيزه يکي از آن جمله است که با ذوق نويسنده از منابع درجه اول 

ها، دست کم سه فايده مهم دارد. نخست اين آموزش نگارش نامه هاي شرعي و حقوقي بوده است. اين متن

که اساساً نظام اداري و دبيري ما به چه صورت بوده و از لحاظ حقوقي بر اساس چه قوانين و در چه قالب 

ست. دوم، فوايد جنبي آنها از نظر تاريخي و اجتماعي و حتي هايي اسناد اداري و حقوقي تنظيم مي شده ا
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رجالي است. سوم، بحث ادبيات فارسي است که از جنبه هاي مختلف در اين قبيل متون قابل بررسي است؛ 

 .به مناکحه نامه ها اشاره کرد بايد جمله آن از که  به خصوص در آثاري با جنبه ادبي ويژه،

ن هاي حاضر از کدام منبع انتخاب شده است؟ به نظر مي رسد دو راه براي يک پرسش مهم اين است که مت

تدوين اين قبيل منشآت وجود داشته است. نخست، اقتباس از مجموعه هايي که پيش از او تدوين شده و 

ديگر استفاده از اسنادي که در دسترس وي در دفاتر دبيران شاغل در حکومت يا منازل و دفاتر علما بوده 

با توجه به اين که، اسناد حاضر از دو دوره صفوي و قاجاري است، اين احتمال بسيار زياد است که است. 

بخشي از آنها از مجموعه ها و بخشي از اسنادي که به صورت پراکنده در دسترس بوده، تهيه شده باشد. با 

اق تقريباً اکثريت قريب به اتفاين حال، اشاره وي در مقدمه اي که بر باب اول و دوم نوشته، نشان مي دهد که 

 .اين متن ها، به صورت تک تک از اين طرف و آن طرف فراهم آمده است

 اليه امّا بعد اين مختصري است در بعضي قواعد و اصطالحات و نسخ و نوشتجات محتاج»وي در مقدمه گويد: 

اني ني ابن سبز علي، محمد االصفهشرعيّه که کُتّاب و محرّرين از دانستن آن ناگزيراند و بنده جا تحريرات فن

در اوقاتي که طالب فنّ تحرير بود از هر جا جمع، و درين نسخه که مسمّي به وجَيزة التحرير است ثبت و 

 .«[ضبط نموده]ام

به طور کلي کتاب شامل يک مقدمه در بيان برخي از اصطالحات و دو باب است. باب اول در نوشتجات 

ه که به قول خودش آنها را تک تک از اين گوشه و آن گوشه فراهم آورده است: شرعيه و برخي از احکام ديني

کرد، لهذا تقديم و تأخير مالحظه نمود و در اين وجيزه ثبت ميو چون نسخ آنها را فرداً فرداً تحصيل مي»

«. شوديمنشده. ان شاء اهلل الرحمن بعد از آن که مجموع نسخ تحريري به دست آيد، با رعايت ترتيب نوشته 

 .اين بدين معناست که آنها را از هر کجا گرفته در اينجا ثبت کرده اما، نظم و ترتيبي ندارد

ت در نوشتجا»باب دوم در نوشتجات و احکام شرعيه و بعضي از احکام مِليّه، چنان که خودش نوشته است: 

، و چون نُسخ آنها را فرداً فرداً و احکام شرعيه و بعضي از احکام مليّه که محرر از آن ناگزير و ناچار است

شاءاهلل الرّحمن چون کرد، لهذا تقديم و تأخير مالحظه نشده، اننمود و در اين وجيزه ثبت ميتحصيل مي

تفاوت اين دو باب، در احکام شرعيه «. مجموع نسخ مشهوره به دست آمد با رعايت ترتيب نوشته خواهد شد

 .و مليّه است

اشارت هست که متن اين احکام و نوشته جات، تک تک از اين طرف و آن طرف در اينجا نيز باز اين 

 .گردآوري شده و همين بر اهميت اين مجموعه مي افزايد
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از اين توضيحات چنين بدست مي آيد که کتاب نظم و ترتيب دروني براي متن ها ندارد، چنان که در چندين 

سخن گفته و نمونه هايي آورده شده است. جالب است جا از مسائل مربوط به قسم خوردن، يا آزاد نامچه 

معادل شصت و چهار کاغذ موافق فهرست در باب اول نوشته شده، » که در پايان باب اول چنين نوشته است: 

باقي آنچه به دست آيد، خواه به تکرار کاغذهاي باب اول، و خواه به غير تکرار در باب دويم از اين کتاب، 

معناي اين سخن اين است که کاغذهايي که از «. وافق فهرست باب دويم مسطور خواهد شدشاءاهلل تعالي مان

اين طرف و آن طرف گرد آمده، در باب اول آورده شده و پس از آن، آنچه بدست آيد در باب دويم خواهد 

مدالدوله گرفته عالوه بر موردي که گفته است آن را از منشأت معت .آمد. وي طبعاً به امر تکرار هم اشاره دارد

]و البته مقصود معتمدالدوله گرجي است نه فرهاد ميرزا، و به همين دليل، اشارت او به اين است که از 

نگارشات او استفاده کرده نه مجموعه اي مدون آنچنان که فرهاد ميرزا معتمدالدوله دارد[، نمونه اي داريم که 

«. مِن منشآت ميرزا احمد رضي ... زنجاني»مي گويد:« مکان فرمان مولودنامه شاه و وقف مزرعه به آن»در باره 

يعني از نمونه نوشته هاي اوست يا از مجموعه اي مدوّن که متعلق « من»در اينجا هم باز اين ترديد هست که 

 .به ميرزا احمد رضي بوده است

 ي است و از اين جهتنکته ديگر در باره اين اسناد آن است که شماري از آنها در خصوص تنظيم اسناد حقوق

نشان مي دهد که نويسنده جهت گيري کامالً اداري داشته و تالش مي کرده است تا نمونه هاي مختلف را در 

اختيار بگذارد. اين نمونه ها ،غالباً با حذف برخي از اطالعات که مورد استفاده اي براي شاگردان نداشته، ارائه 

مند رجالي، جغرافيايي، شغلي و به طور کلي اجتماعي را در خود و در عين حال، در مواردي، اطالعات ارزش

حفظ کرده اند. دسته ديگري از متن ها نيز عليرغم داشتن مورد استفاده حقوقي، از زوايه ادبي انتخاب شده 

است. در اين زمينه، ارائه چندين مناکحه نامه يا وقف نامه که با توضيحات ادبي و البته نثر سنگين و سخت 

 .اه است، به همين دليل استهمر

 برخي از ويژگي هاي اين مجموعه در باب منشآت 

با مراجعه به مجموعه هاي منشآت مي توان دريافت که اين آثار تا چه اندازه در واگو کردن تاريخ اجتماعي 

مده ايران اهميت دارد. با اين حال در مجموعه حاضر، موارد خاصي يافت مي شود که کمتر در متون ديگر آ

 :است. چند نمونه از اين موارد بدين شرح است

چندين متن در ارتباط با خريد و فروش غالم، آزاد نامچه که در باره آزاد کردن غالمان است و همين طور  .1

متاسفانه اين  .مکاتب نامچه که براي عبد مکاتب بکار رفته و شرح آن را در متن حاضر مالحظه خواهيد کرد

ضوعي در يک جا و ذيل يک عنوان نيامده بلکه در جاهاي مختلف درج شده که نشان احکام به صورت مو
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مي دهد نوشته حاضر، به تدريج و در طول زمان تدوين شده و صورت نهايي به خود نگرفته است. اما به هر 

م و غالقبالچه بيع و شري »حال اين آزادنامچه ها بسيار ارزشمند و منحصر به فرد است. يک مورد با عنوان 

همگي و تمامي نفس و بدن يک نفر غالم صحيح االعضاء و »سخن از فروش يک غالم بچه است: « کنيز

الجوارح دوازده ساله مشکين فام مستوي القامه عنبر نام را که مشتري مزبور ديده و پسنديده، و اسقاط خيارات 

صريحه اسالميّه شامله ايجاب و قبول  شرعيه نموده، و به ثمن و مبلغ فالن مبايعه صحيحه شرعيّه و معاقده

شرعيين و اخذ ثمن و قبض مثمن و رؤيت معتبره و اسقاط خيارات شرعيه، و معترف شد به صحت و شرعيت 

 .«...و لزوم مبايعه مزبوره و آن که دانسته و فهميده بيع مزبور از او جاري شده

مي دهد نگارش اين متن ها نيز حتي اگر زياد چندين مورد توبه نامه در اين مجموعه وجود دارد که نشان  .2

نبوده، اما وجود داشته و آداب و صيغه شرعي خاص خود را داشته است. نمونه جالب آن توبه شخصي است 

که گناهش گرفتن منصب در انجام کارهاي ديواني بوده و حاال از آن توبه کرده و نذر کرده که اگر دوباره 

نامچه موکد به نذر: حاضر شد فالن ولد فالن و به مضمون صدق توبه» :رودچنين کند، پاي پياده به مکه ب

داري و امورات ديواني تايب و نادم گرديده، و نذر مشحون التائب من الذنب کمن الذنب له از شغل اجاره

ه داري شود، پياده مراحل و منازل مکشرعي نمود که چنانچه بعد اليوم مرتکب امور ديواني و مشاغل اجاره

معظمه را قطع نمايد و به صعوبت مشي اَقدام خود شرفياب طواف بيت اهلل الحرام گرديده، خود را معاف و 

در اين زمينه درج يک مورد لعنت نامه نيز جالب است، متني که در «. مسلم ندارد، و صيغه شرعيّه گفته شد

 .مي گذارد باره اصفهان است و اطالعات با ارزشي را هم در اين زمينه در اختيار

آموزش نگارش متن استفتاء از علما نيز در چندين مورد آمده و حتي در يک مورد که در باره حکم ديه  .3

است، متن استفتاء و سپس صدور حکم بر اساس استفتاي علما نشانگر مسيري است که در باره صدور احکام 

 .قضايي وجود داشته است

ردي است که نياز به نگارش متن تعهدنامه داشته و ضمن آن شروط نيابت زيارت مکه و مشهد از جمله موا .4

زيارت هم معين شده است. در مورد حج، به قدري اين متن دقيق تنظيم شده است که حتي از نحوه ورود در 

هد در باره زيارت مش«. که از باب بني شيبه وارد شود»مسجد الحرام نيز در آن سخن گفته و شرط شده است 

 شود که بهو چون بعضي از شيعيان حيدر کرّار را به واسطه عدم افتقار ممکن و ميّسر نمي»ت: هم آمده اس

اين شرف عظمي مشرف گردند، نظر به آنکه از اين فيض محروم نباشند، از هر شهر و ديار نواب از جهت 

عنه هر  ايب و منوبنمايند که به نيابت ايشان به زيارت مشرّف شده باشند که به اين وسيله نخود تعين مي

 .«دو از اين فيض مستفيض شده باشند
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در مورد مسائل مذهبي، موارد ديگري هم وجود دارد که در مجموع مي تواند در بررسي اوضاع ديني اين 

دوره مهم باشد. از آن جمله در چند مورد که بحث هبه مي شود، گويي اين هبه به نوجواني است روزه گرفته 

دوس مزرع فر»، چيزي به او هبه مي شود. مي توان پذيرفت که اين يک رسم بوده است. و براي تقدير از وي

و باغ نعيم را صله اداي واجبات و جايزه اقامت صوم و صلوة مؤمنين و مؤمنات گردانيد و اشرف مطالب 

 ن رياضکه تازه نهاال -صلوات اهلل عليهم  -ارباب صدق و صفا تقديم درود سيد ابرار و ائمه اطهار است 

ايمان و نورسيدگان چمن اسالم را به يمن نوبهار هدايت و فيض جويبار تربيت و عنايت ايشان نشو و نماي 

و باز در جاي « خرمي و برگ و نواي سرسبزي ميسر گردانيد، اما بعد هبه صحيحه معوضه شرعيه نمود...

ک در همين زمينه ي«. ضه شرعيّه نمود...ي معوّبنابر آن به جايزه و ارتکاب صوم ماه مبارک رمضان هبه»ديگر: 

با اصطالحات جالب و قابل مالحظه اي در « مجله اختياري چاوشان و درويشان»متن درويشان هم با عنوان 

 .اين باره هست که به نظر ارزشمند مي آيد و بايد روي آن تأمل شد

دني است که يهوديان را به چه يکي از جالب ترين نکات قسم دادن افراد يهودي است که واقعاً خوان .5

کاربرد  .چيزهايي قسم مي دادند. عالوه بر آن صلح نامه چه اي هم هست که طرف هاي آن يهودي ها هستند

م ساره مطيعه اسال»... عبارات و مفاهيم خاص در باره آنها قابل تحليل است به خصوص تعبير مطيع االسالم: 

 «...في يوسف بنت متوفي الياء يهودبي زوجه دائميّه متوخانم معروفه به بي

چندين مناکحه نامه در اين مجموعه وجود دارد که به لحاظ ادبي بسيار عالي و زيبا و حاوي نثرهاي   . 6

در  .سنگين است، متن هايي که حاصل تالش ادبي برخي از بهترين دبيران اين دوره در شهر اصفهان است

و اشعار، از تعابير ادبي بلندي استفاده شده است. در اين ميان، يک متن اين متن ها، عالوه بر استفاده از آيات 

دارد که حاوي اطالعات ادبي و فوايد « تمهيد عروسي عباس ميرزا»بسيار بلند هشت صفحه اي با عنوان 

تاريخي هم هست. در واقع بايد گفت، بخش آخر اين کتاب، منهاي چند صفحه پاياني که باز روال آن به 

هايي است که در بخش هاي نخستين استفاده شده، حاوي همين مناکحه نامچه هاست. در همين  سبک متن

 .زمينه، چندين متن براي وقف قرآن در اين اثر آمده که از اين زاويه ارزشمند است

اطالعات اجتماعي و شغلي نيز در اين نامه ها فراوان و نيازمند استخراج منظم و هدف دار است، اما به  .7

وان مثال مي توان استخراج سيستم هاي قراردادهاي ملکي و روستايي ميان اربابان و رعايا را در آن دوره عن

آقا حسن مذکور ده جريب زمين مزبور را به مال و رجال و مصالح »استخراج کرد. در يک مورد آمده است: 

از کندن و خاشاک افکندن و  االمالک خود، رست آن را بريده و غرس اشجار و کروم ]درخت انگور[ نموده،

کشي و ساير ملزومات باغباني خود را معاف ندارد، و از حال تحرير لغايت مدت سه آبياري و موبري و چينه
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شود، آنچه نماء و محصول زميني داشته باشد، مختص آقا سال کامل الشهور هاللي که اشجار آن مثمر مي

مذکور داير و باغبان پسند شود، به موجب شرط شرعي  حسن مذکور خواهد بود. و بعد از آنکه ده جريب

در ضمن عقد خارج الزم اسالمي هفت جريب آن مختص مالک، و سه جريب آن حق صدق باغبان و عامل، 

در اين موارد و موارد مشابه مي توان به نوع توافقات از يک طرف و اصطالحات جاري «. و صيغه جاري شد

 .در عرف شغلي آن روزگار واقف شد

 چند نمونه از اسناد

 نامچه نفس و بدناجاره

به اجاره و مقاطعه شرعيه بداد فالن ولد فالن به فالن ولد فالن، تمامت نفس و بدن خود را از حال تحرير 

لغايت مدّت فالن از اين تاريخ، بمال االجاره مبلغ فالن که در مدت مزبوره رساند و حسب المقطع در مدّت 

ه فالن مذکور به کارخانه فالن رفته، متوجّه شاگردي او بشود، و خود را معاف ندارد، و مزبوره بايد همه روز

ي خود او خواهد بود، و حسب الشرط در مدّت مزبوره اخراجات مأکول و ملبوس فالن مذکور در عهده

ه ز رفتن او بچنانچه العياذ باهلل در مدّت مزبوره به جهت فالن مذکور ناخوشي و بيماري به هم رسد و مانع ا

 .نمايد، و صيغه گفته شدکارخانه مزبوره بشود، مطالبه اجرت ايام ناخوشي را نمي

 سند مزارعه 

عقد مزارعه صحيحه شرعيّه تحقق پذيرفت و جاري و واقع شد فيما بين فالن و فالن کدخداي قريه فالن به 

ش ي بذر شتوي افکندن آن است، کل شاين کيفيت که در سنه آتيه اودي ئيل که هذه السّنه مستدرک و ابتدا

 و اليه دانگ قريه موسومه به فالن متعلقه به فالن واقعه در بلوک فالن را به بذر شتوي و صيفي فالن مشار

مال و رجال و مصالح االمالک خود مبذور و مزروع و منسق و جناب خالق بر حق را حاضر و ناظر و مطلع 

حيف و ميل ننمايند، و به تقصيري از خود راضي نشده، در هر باب السّرائر دانسته، ديناري و حبّه اي 

مساعي جميله به معرض ظهور رسانيده، کوتاهي و سهل انگاري در امر زراعت جايز ندارند، و بعد از رفع 

منت و بخشنده بي منفعت، شفقت و مرحمت محصول به محاسبه و معامله خود رسيده، آنچه واهب بي

شرعي در ضمن عقد خارج الزم اسالمي از قرار فالن قسمت و سويّت نمايند. و  فرموده، به موجب شرط

 .صيغه گفته شد. تحريراً في دويم شهر فالن من شهور سنه فالن من الهجرة المقدسة النبوية

 نايب الزياره نامچه

لرحمن، حمد الحمد هلل الذي جعل الزيارة بالوصول الي الرضوان و السالم علي من يطوف بمزارهم مالئکة ا
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حد و غايت و ستايش افزون از حد و نهايت حکيمي را سزاست که به علم وافي و حکمت شافي بي

 گردانيده و خلعت نبوّت« کنت کنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لکي أعرف»دار گروهي را خزانه

اهلل أعلم حيث يجعل »ه العظيم و واليت را بر باالي هدايت انتماي ايشان بريده، کما قال في محکم کتاب

[ و طايفه اي از کمّل افراد انسان را به رتبه خاص بين االقران ممتاز به مزيد شوکت و 181]انعام: « رسالته

 :سيَر باشند عظمت گردانيده که مروّج شرع انور و مشيّد قواعد انبياي حميده

 مدار طمع شريعت رياض سرسبزي             سار تيغ سالطين نامدار بي چشمه

ترين خاتم، خاتم االنبياء و اشرف اهل االرض و درود نامعدود بر سيّد ولد آدم و انگشت شفاعت را شريف

و السماء عليه من الصلوة ازکاها و من التّحيات انماها مادام المصلون مصلين و الزايرون زايرين، و درَر غرر و 

ر فلک خالفت و شموس سپهر واليت باد که زاير مهر انور و بدر صلوات ناميات زاکيات نثار دربار دُربار اقما

بند کعبه روضات و به گردش شبانه روزي طواف مراقد ماليک مطاف ايشان ازهر هر شام و سحر احرام

نمايند، عليهم من التّحيات اتحفها و من التسليمات اشرفها مادامت النيران بدارهم و طاف االفالک بمزارهم، مي

بندي کعبه حمد و مقصود از اعتمار عمره ثنا آن است که چون کريم منان و ايزد سبحان رض از احرامو بعد، غ

زيارت قبور موفور الحبور امناي خود را موجب خوشنودي خود و خالص از مهالک دارين گردانيده، سيَّما 

که  -عليه السالم  -رضا زيارت روضه متبرّکه عرش درجه سلطان االولياء و برهان االتقيا علي بن موسي ال

احاديث و فضيلت آن بزرگوار متظافر بلکه متواتر بالمعني است، و شيعيان حيدر کرّار در هر شهر و ديار و از 

ار شمار و عوارض روزگگردند، بعضي را موانع بيبوسي آن امام ابرار مشرّف ميهر قطر از اقطار به شرف عتبه

نظر به مضمون الميسور اليسقط بالمعسور و احاديث خاصه ديگر،  شود، لهذااز اين شرف عظمي مانع مي

ٌعنهم نمايند که نيابةً عنهم بشرف زيارت مشرّف گشته، ثواب آن را هبه منوبنايبي چند جهت خود تعين مي

 مشرف تزيار شرف به و گشته نمايند که بالمرّة از اين فيض محروم نگردند. لهذا چون فالن را توفيق رفيق 

هر صبح و شام در اين روضه عرش احترام نيابةً به جهت فالن چنانچه  الرضوي، المشهد في کونه مادام شده،

يابي رخصت فالن کس خادم به الزمه اخالص کيشي است، قيام و اقدام نموده، بعد از مراجعت و فيض

الذکر  ت فالن سابقکشيک رابع را که قامت قابليت او به زيور صالح و سداد آراسته است، به نيابت زيار

معين و موسوم ساخت که از حال تحرير لغايت مدت فالن کامل الشهور هر روزه نيابةً عنه به شرف زيارت 

نمايد، و صيغه  قيام اليه مشرّف شده، بعد از زيارت به مراسم دعاگويي و ازدياد شوکت و بقاي عمر معظم

 .ريراً في غره شهر فالنشرعيّه بالعربيه و الفارسية جاري و واقع گرديده، تح
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 استفتاء 

فرمايند در اين مسئله شرعيّه چه مي - دامت برکاتهم علي البرية -علماء عظام اماميّه و فقهاي کرام اثني عشريّه 

که هرگاه زيد مبلغي از عمرو صاحب طلب بوده باشد، و عمرو متوفّي و وارث او غير معلوم باشد، آيا در 

تواند نمود يا نه؟ به هر چه موافق قانون ء طلب خود از مخلّفات عمرو متوفّي ميصورت ثبوت مدّعابه استيفا

شرع شريف و مطابق ملّت حنيف بوده باشد، بيان فرمايند، بَيّنوا تؤجروا تثابوا. أجرکم علي اهلل، إن اهلل ال يضيع 

 .[180توبه: ]أجر المحسنين 
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 آشنايي با افکار يک دانشمند استثنايي از قرون ميانه اسالمي

 رسول جعفريان :نويسنده

 01/11/0151ت : تاريخ انتشار روي ساي

 

ران برزگ اسالمي است که کتابش با عنوان التعريف ( يکي از متفک118قاضي صاعد اندلسي )م  :خالصه

بطبقات االمم، اثري بس مهم در تاريخ علم ميان مسلمانان و ديگر اقوام به شمار مي آيد. نگاه او به مفهوم 

علم، روش او در سنجش افکار دانشمندان، توجهش به روابط فرهنگي ملل، و اطالعاتش در باره تاثير يونان 

 .از مباحثي است که در اين مقاله مورد بحث قرار گرفته استدر تمدن اسالمي، 

 ابن صاعد اندلسي و مفهوم علم در تمدن اسالمي 

يکي از معدود دانشمندان مسلمان که به طور استثنايي به داشتن نگاه تبيين گرايانه علمي و طبيعي شهرت  

ن احمد بن صاعد قرطبي طليطلي دارد، قاضي صاعد اندلسي است. نام دقيق وي قاضي ابوالقاسم صاعد ب

درگذشت. استاد  118به دنيا آمده و پس از چهل و دو سال زندگي، به سال  180اندلسي است که در سال 

توسط ميراث  1386که در سال « التعريف بطبقات االمم»جمشيد نژاد اول، در مقدمه چاپ انتقادي کتاب 

به دست داده و اثر را نيز بر اساس نسخ موجود به  مکتوب منتشر شده، شرح حال مفصلي از وي و آثار او

 .خوبي تصحيح و منتشر کرده است

در باره اين کتاب و شخص نويسنده، تحقيقات زيادي در غرب و ميان عربها صورت گرفته و از وي بسان 

 ابن خلدون، در مراکز علمي و دانشگاهي عصر جديد استقبال شده است. دليل اين توجه جز اين نيست که

 با ،زمينه اين در و است علم تاريخ و قاضي صاعد، بنيانگزار يک روش علمي در شناخت طبقات اجتماعي 

داشتن نگاهي عالمانه، مسائل مهمي را که مي توانست پايه اي براي يک نگاه علمي به مسائل اجتماعي و 

وشبختانه، وي از بين رفت و البته ختاريخ علم باشد، مطرح کرد؛ هر چند اين اتفاق نيفتاد، چنان که بيشتر آثار 

 .برجاي ماند« التعريف بطبقات االمم»اثر مهم او با عنوان 

از همين اثر و برخي نقلهايي اندک ديگري که از آثار ديگر او برجاي مانده، مي توان نگاه علمي او را بدست 

گاه عالمانه به روش کامال آورد. نگاهي که بيش از هر چيز جلو بودن وي را از زمان خود از يک سو، و ن

علمي و طبيعي او و اين که اين نگاه در تمدن اسالمي وجود داشته و صرفا محصول دوران مدرن نيست را 
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نشان مي دهد. به عبارت ديگر برخي تصور مي کنند وقتي کسي نگاه عالمانه و تجربي دارد، حتما تحت تأثير 

که شواهد فرواني و از جمله ديدگاه هاي همين قاضي  دنياي مدرن به اين ديدگاه رسيده است، در حالي

 .صاعد، نشانگر آن است که اين نگرش در عمق تمدن اسالمي وجود داشته است

از سوي ديگر، به رغم آن که وي يک دانشمند استثنايي است، نبايد تصور کرد که محيط علمي او در دل 

ل توجهي در دانش اسالمي دارد، خالي از وجود تمدن اسالمي، آن هم در قرن پنجم هجري که برجستگي قاب

چنين نگاهي بوده است. بالشک او استاداني داشته، و وابسته به مکتب فکري ويژه اي بوده که پشتيبان اين 

نگاه بوده اند. همان طور که محيط علمي او نيز مي بايست عناصري از اين نگاه را در درون خود مي داشته 

ل کرده است. يکي از استادان او ابن حزم اندلسي است که از دانشمندان برجسته اين که او را پروريده و تحم

دوره تاريخي است، گرچه بيش از حد تحت تأثير آموزه هايي به اسم دين است؛ نگاهي که چندان نگاه علمي 

« يعه بشرجام»ـ طبيعي را ستايش نمي کند. در اين زمينه، قاضي صاعد، راه ديگري را رفته و نگاه او به 

نگاهي متفاوت و متمايز است. با اين حال، تنوع کارهاي علمي ابن حزم، ذهن جوال و جوياي او، چيزي 

است که به طور مطمئن روي قاضي صاعد تأثير گذاشته و به همين دليل، در همين کتاب التعريف از وي 

 .ستايش کرده است

 «علم»اما نکته مورد توجه ما ، نگاه وي به مفهوم  در باره کتاب التعريف وي مطالب فراواني مي توان گفت،

است، نگاهي که بنياد انديشه هاي اوست و مي تواند ما را با کليت مفهوم علم در تمدن اسالمي، آن هم نوع 

مغرب اسالمي آن، آشنا کند. بدين ترتيب در اين نوشتار آنچه نشانگر نگاه قاضي صاعد به علم است را 

 .ا از مسائل مهم ديگر صرف نظر خواهيم نمودخواهيم کرد و عجالت
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ي تاريخ علم، بايد گفت، اين اثر در خلق اصطالحات علمي و پيش از شروع در گزارش اين اثر، از زاويه

اي داشته و مي توان بر اساس آن، بکارگيري بهترين اصطالحات رايج در حوزه علم، امتياز قابل مالحظه

جايگاه علم و فهم علمي را در ساحت در تمدن اسالمي نشان دهد و ما  اصطالح نامه اي شگفت ساخت که

 .را به ظرايف آن آشنا سازد

اين يادآوري راهم بايد کرد که قاضي صاعد، بيش از هرچيز به فلسفه و نجوم اهميت مي دهد، اما دقيقا به 

ه طب و رياضي و هندسه همه علوم طبيعي در کنار فلسفه عشق مي ورزد، و در اين ميان، بيش از هرچيز ب

عنايت دارد. با اين حال، بايد توجه داشت که در حوزه نجوم، او به احکام نجومي باور دارد، طلسمات و 

نيرنگات را علم مي داند و علي القاعده به بسياري از باورهاي رايج ايمان دارد. و در مقابل، شگفت آن است 

قريبا هيچ توجهي به علوم رايج ديني مانند قرآن و حديث که جداي از آن که فردي مؤمن و مسلمان است، ت

ندارد، و گويي اصال آنها را علم به حساب نمي آورد. اين يک بينش استثنايي است که به ندرت در ميان 
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عالمان اين دوره داريم. در اين زمنيه، کساني که نگاه فلسفي تمام عيار دارند، تقريبا مشابه همين قاضي صاعد 

 .اين زمينه، دقيقا نقطه مقابل ابن حزم است که به نوعي استاد خود او نيز محسوب مي شود هستند. در

تقسيم کرده و ضمن  «زبان»و « رنگ« »اخالق»قاضي صاعد در درجه اول امت را ها را بر اساس سه مشخصه 

يت از نظر وسط ي بشري روزگار خود را در هفت بخش تقسيم مي کند و موقعيت جغرافيايي آن راآن، جامعه

. کلداني ها، سرياني 8. فارس. 1در ربع مسکون بودن يا در حاشيه بودن به عالوه نوع زبانشان ياد کرده است: 

قبطيان و مغربي ها و بربرها تا مرز  .4 .... يوناني ها، رومي ها، صقالبه و روس ها1ها، بابلي ها و.... عرب 

 ني هاچي .7. هنديان 1. ترکها... 9اقيانوس اطلس 

در اينجا نکته شگفتي مي گويد که اينها همه صابئي بودند و بت پرست، بعدها دينهايشان متعدد و زبانهايشان 

[ آيا مقصود او اين است که اين هفت امت که اساس امت هاي بشري 119ـ  111متفرق شده است. ]ص 

تا که بت ها را نشاني از خداي يک هستند، در آغاز همه بت پرست بوده اند؟ البته چنين است، اما بت پرستي

 .مي داند

دارد. « علم»اما نکته مهم، تقسيمي است که وي بالفاصله در اينجا، از تمايز اين هفت گروه در ارتباط با مفهوم 

اين موضوعي است قاضي صاعد در باب دوم گفته و آورده است که تمامي اين امت ها، به رغم تعددشان، 

هستند و باني انواعي از علوم که از آنها فنوني از معارف پديد آمده، و « علم گرا»ه گروهي ک :دو طبقه هستند

 .گروه دوم، جوامعي که توجه به علم ندارند و از آنان حکمت و فکرتي پديد نيامده است

 :اندهشت گروه« عُنيَت بالعلوم»امتهايي چند از ميان اين هفت جامعه، که به علم توجه دارند، به تعبير وي 

باقي امت ها، مانند اهل چين و ترک  .هنديان، ايرانيان، کلدانيان، يونانيان، روميان، مصريان، عربان، عبرانيان

 [111و خزر و جيالن و صقالبه و روس و بربر و سودان و نوبه و زنج و غيره اعتنايي به علم ندارند. ]ص 

وم ساس تجربه اي از نويسنده براي ريشه هاي علصرف نظر از درستي يا نادرستي اين تقسيم که مي تواند بر ا

رايج روزگار وي باشد، نفس تقسيم بندي امتها بر اساس علم، نشانه اي از محوريت مفهوم علم در ذهن 

قاضي صاعد است که امري متفاوت و متمايز از هر آنچيزي است که تا آن زمان در باره تقسيم امتها در اذهان 

 .پس از آن رايج بود وجود داشت و حتي تا قرنها

فرق مي گذارد. به همين دليل، با اشاره به چيني « صنعت»و  «علم»قاضي صاعد مانند بسياري از قدما، ميان 

ها که از نظر جمعيت، فخامت مملکت، وسعت جغرافيا و سکونت در شرق معمور بسيار باال هستند، آنها را 

در واقع آنان «. علم»سرآمد مي داند، اما نه در  «تصويريهنرمندي هاي کاري و »و  «اتقان صنايع علمي»در 
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شهرت دارند، اما علم گرا نيستند. از اين دو قوم که بگذريم، « جنگاوري»علم گرا نيستند. همچنان که ترکها در 

 .هستند «اشبه بالبهائم منهم بالناس»به نظر قاضي صاعد، باقي امت ها 

ن به علم، سردي آب و هواست، نظريه اي که او بداشتن آن شهرت از نظر قاضي صاعد، علت بي توجهي آنا

دارد و بارها آن را در همين کتاب خود، مورد تاکيد قرار داده است. يک گروه آنان هستند که بر اثر سردي، 

مزاج آنان سرد، هيکل آنها بزرگ، رنگ آنان سفيد و بالهت و جهل بر آنان غالب است. يا آن که که در مناطق 

سير و نزديک خط استوا هستند، داراي مزاج شديدا گرم و اخالق تندند و بازا جهالت بر آنان غلبه دارد. گرم

گروه دوم گروه هايي مانند حبشي ها و نوبي ها و زنگي هستند: جاللقه و بربرها و ديگر ساکنان مغرب هم 

عداوت و ظلم را در ميان آنان  امت هايي هستند که گويي خداوند طغيان و جهل را به آنان اختصاص داده و

عموميت بخشيده است. اينان به رغم اين که در مناطق معتدل قرار دارند، اما گويي خداوند آنچه را مي خواهد 

«. يشاء و لکنّ اللّه، تعالى، يخُصّ بفضله من يشاء و يعدل بنعمته عمّن»تنها به برخي از امت ها عنايت مي کند: 

از اينها نيز بدتر است؛ کساني که « جهل»ن ديگري هستند که وضع آنان در امت هاي فراوا .[148]ص 

 لم يستعملوا أفکارهم فى الحکمة، و ال راضوا أنفسهم بتعلّم» به کار نگرفته اند « حکمت»افکارشان را در 

 .اينها گروهي اهل شهرها، و گروهي اهل باديه هستند«. الفلسفة

دليل او، يعني گرمي وسردي افراطي هوا در کاهش قدرت درک علمي،  قاضي در بخش اخير نشان داد که اگر

« الهي مشيت»در جايي مصداق نداشته نباشد، براي نشان دادن اين که چرا آن قوم علم گرا نيست، متوسل به 

به برخي از اقوام مي شود، در حالي که برخي ديگر بر اساس مشيت الهي،  «نعمت ها»در اختصاص برخي از 

 .آن نعمت قرار گرفته اند دور از

ان از نخبگ»و « صفوة اهلل»و در واقع علم گرا هستند، آنان را  دارند« عنايت به علم»اما در باره طبقاتي که 

براي نوع انسان قرار داده اند و از آنچه  «نيل فضائل النفوس الناطقه»مي داند که توجه خود را به « بندگانش

اند، و از آنچه برخي از اقوام ديگر اند، يعني صنعت و جنگآوري، پرهيز کرده چيني ها و ترک ها دنبالش رفته

 .به جايي برسند« علم»از منازعات خود را درگير آن کرده اند، فاصله گرفته اند تا بتوانند در 

از نظر وي خصلت هايي مانند آفرينش هاي هنري يا توانمندي و شجاعت، که مثال چيني ها يا ترکها دارند، 

 115ص  صلت هايي است که آدمي در آنها شرکايي از بهائم و حيوانات دارد، ]در باره شرحي مفصل داده:خ

است که تنها اين هشت امت تمايل و عنايت « علم»[ اما آنچه براي آدمي امتياز آور و منحصر بفرد است، 190ـ

ريک مي نگرد، ش« علم»ي غير از به عنوان يک امر« صنعت»به آن دارند. بدين ترتيب قاضي صاعد وقتي به 

آدمي را مثال در معماري بناها، زنبورها و عنکبوتان مي داند که با ظرافتي شگفت خانه مي سازند. در جنگاوري 
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و شجاعت هم برخي از حيوانات مانند شير شريک آدمي هستند. حتي داشتن حواس عجيب هم ويژگي 

 .وانان در حواس خاصي از انسان قوي تر هستندخاص انسان نيست چرا که برخي از پرندگان يا حي

مصابيح الدّجى و أعالم الهدى و سادة البشر و »نيست، چرا که اهل علم  «علم»به نظر وي، هيچ چيزي مانند 

را از آفرينش دريافته اند و هدفي را که براي آن خلق شده  «هدف باري تعالي»هستند، آنان که « خيار األمم

 .[191اند! ]ص اما چه اندک .اند را مي شناسند

قاضي صاعد از اين جا به بعد، در باره تک تک اين امت هاي هشت گانه، نيز از علوم و عالمان آنها ياد مي 

 :کند و در اين زمينه، از هند آغاز مي کند

 

 هنديان

علم گرا هنديان هستند که از نظر جمعيت و فخامت مملکت و توجهشان به حکمت شهرت نخستين امت 

دارند. آنگاه در باره عظمت پنج پادشاه، يعني پادشاهان چين، هند، ترک، فرس، و روم ياد مي کند و براي اين 

لفرط عنايتهم بالعلوم و تقدمهم »مي نامند « ملک الحکمه»پنج ملت ويژگي هايي بر مي شمرد. پادشاه هند را 

گي مملکت و نفاست قدر و اين که وسط پادشاه فُرس و روم هم هر کدام به خاطر بزر«. في جميع المعارف

جهان معمور و آباد زندگي مي کنند، و پادشاه روميان را با لقب ملک الرجال به خاطر داشتن مردان نيکوروي، 

 .مي ستايد

در ذهن قاضي صاعد، مرتبه هنديان در علم از همه باالتر است و ريشه اين مسأله را بايد در علم رياضي و 

ينبوع العدل و »و « معدن الحکمه»هنديان در تمام ادوار  .ي سخت به آن دلبسته استنجوم دانست که قاض

آنان  «سفاهت اخالق»و « سوء اخالق السودان»آنان در رنگ به سوداني ها نزديک اند اما از  .بوده اند« السياسه

 .بدورند

 ومي است ـ چيزي که بايداين مرد دانشي که تحت تأثير افکار و انديشه هاي نجومي به خصوص احکام نج

آن را مهم ترين عامل درجازدگي در دانش در تمدن اسالمي دانست ـ دست به تحليل عجيبي براي برتري 

 «تعليلي»علمي هنديان زده و آن را به آسمان مربوط مي داند. او مي گويد: برخي از اهل علم، در اين باره 

عطارد بخش طبيعت هند را بر عهده دارند. حضور زحل براي  دارند. علت يابي. آنان بر اين باورند که زحل و

تدبير امور هنديان، رنگشان را سياه کرده و عطارد عقلشان را خالص و اذهان آنان را لطيف کرده است. تازه، 

زحل در صحّت عقل و کاوش عقلي آنان مشارکت دارد. براي همين، اين سياهان، با سياهان سودان و نوبه و 

، متفاوت اند. و همين است که سبب شده تا علم عدد و هندسه را ياد داشته باشند و بهره اي حبشه و زنج



2145 

 

وافر در شناخت حرکات نجوم و اسرار فلک و ديگر علوم رياضي داشته باشند. همين طور در طب و دارو، 

 .[191و شناخت طبايع و خواص موجودات آگاه ترين مردمان باشند. ]ص 

ز باورهايِ ملل و نحلي آنها ياد کرده و ضمنا تأکيد بر توحيدگرايي آنان در کنار بت قاضي صعد در اينجا ا

پرستي دارد. وي بحث بيشتر در اين باره را حوالت به کتابي که در باره ملل و نحل نگاشته و مع االسف 

 ت أهل الملل وفى مقاال فى کتابنا: المؤلّف على حسب ما بيّنّاه»نشاني از آن در دست نيست، داده است: 

ما و هند، آثار آنان کمتر به ما رسيده  ميان مسافت بعد دليل به که کند مي تأکيد او[. 191 ـ 199]  «.النحل

است. سپس شرحي از آراء آنان در علم نجوم در قالب سه مکتب بيان مي کند که ارتباطي با موضوع بحث 

ت به دس« هند السند»ي از اين مکتب ها، مکتب نجومي فعلي ما ندارد، گرچه ضمن آن اشاره دارد که تنها يک

 .مسلمانان رسيده و آنان بر اساس آن، به تهيه زيج ها کرده اند

روش وي در بيان اين مکتب ها، عالمانه است. انتظار او اين است که آراء هنديان بايد از طريق مکتوبات آنان 

طالعاتي از آن ندارد با اعتراف به اين که چيزي از آن به ما برسد، بنابرين وقتي از مکتبي ياد مي کند که ا

بدست نيامده، در باره آن سکوت مي کند. در باره مکتب نجومي ارکند، يکي از اين سه مکتب نجومي هندي، 

: «اين مکتب با دو مکتب ديگر، در بسياري از امور مخالفت کرده که حقيقت آن به من نرسيده است»گويد: 

 .[191]ص «. هلم تبلغني حقيقت»

و مما وصل »عبارت ياد کرده است:  اين با عدد، اخالق، موسيقي، دانش در هنديان ميراث باره در آن  پس از

آنچه از علوم آنان در باب موسيقي به ما رسيده... آنگاه نام کتابي را آورده، و نيز نام کتاب « الينا من علوم

يگر نيز به همين ترتيب عمل مي کند. غرض آن که سبک ديگري که در تفسير آن است. در باره دو دانش د

نگارش وي در باره ميراث علمي هنديان، بر اساس متوني است که در اختيارش بوده است. اين دقيقا يک 

و ممّا وصل إلينا من علومهم، فى إصالح األخالق، و تهذيب »روش علمي در گزارش تاريخ انديشه است: 

الّذى جلبه برزويه الحکيم الفارسى من الهند إلى أنوشروان بن قباد بن فيروز،  النفوس: کتاب کليلة و دمنة،

ملک الفرس، و ترجمه له من الهندية إلى الفارسية. ثمّ ترجمه فى اإلسالم، عبد اللّه بن المقفّع الخطيب، من 

فى  إلينا من علومهم شريف الغرض، جليل المنفعة. و ممّا وصل اللغة الفارسية إلى اللغة العربية، و هو کتاب

ه ، و أقربالعدد: حساب الغبار، الّذى بسطه أبو جعفر محمّد بن موسى الخوارزمى، و هو أوجز حساب، و أصغره

. برزويه «تناوال، و أسهله مأخذا و أبدعه ترکيبا، يشهد للهند بذکاء الخواطر، و حسن التوليد، و براعة اإلختراع

کرد. سپس در اسالم، عبداهلل مقفع آورد و ترجمه فارسي آن را به وي اهداءحکيم آن را از هند نزد انوشيروان 

آنان را از فارسي به عربي درآورد. کتاب حساب الغبار هم از هند به ما رسيده و ابوجعفر خوارزمي آن را بسط 
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، شرح يداده است. بدين ترتيب، قاضي صاعد، رابطه فرهنگي دنياي اسالم با هند را با وساطت ايران فارس

 .مي دهد

وي دانش شطرنج را نيز که نشأت گرفته از عقل سالم هنديان است، نمونه اي ديگر از ميراث علمي هنديان  

[. ايضا در باره ميراث نجومي هند، با استناد به سخن ابومشعر جعفر بن محمد بلخي 193دانسته است. ]ص 

اين که بلخي گفته اين مهم ترين کتاب آنهاست، و  ياد کرده و« کنکة الهندي»به نقل از کتاب االلوف او از 

ار خبر دقيقي در باره روزگ«. و لم يبلغنى تحديد عصره، و ال شئ من أخباره؛ غير ما ذکرنا عنه»سپس گويد: 

 .تأليف اين کتاب غير از آنچه از ابومعشر نقل کرديم، نداريم

ه تنها شاخص برتري امت ها را علم مي داند، اين تفصيل را براي اين عرض کردم که بدانيم، قاضي صاعد، ن

خودش نيز در برخورد با آراء و انديشه، به خصوص از نظر روش پژوهش به تناسب آن روزگار، داراي روش 

 .علمي و تحقيقي پيشرفته است

 ايرانيان

 ه مراتبهستند که قاضي صاعد از آنها ياد کرده، آن هم با القاب و شرحي ب دومين امت علم گرا ايرانيان

 «اوسط االمم دارا، و اشرفها اقليما، و اسوسها ملوکا»بيش از آنچه در باره هنديان گفته بود. تعابيري چون 

بخشي از اين اوصاف است. دولتي که پادشاهي آن درازدامن ترين پادشاهي هاست، پادشاهاني که از مردمانشان 

سپس شرحي از تاريخ قديم ايران بدست داده، ضمن آن  برابر دشمنان دفاع مي کنند، و بر آنان غلبه مي کنند.

و بحث در اين باره را به کتاب  «اهل تاريخ در باره مدت پادشاهي فرس اختالف نظر دارند»که تأکيد دارد که 

[. وي سپس گزارشي از 110ـ  159ديگرش جوامع اخبار االمم من العرب و العجم حوالت داده است ]ص 

دهد، و در عين حال تأکيد مي کند که ياد از آنها ربطي به اين کتاب ندارد و صرفا سلسله هاي ايراني مي 

 .عظمت سلطنت آنان را گزارش کند، اين مطالب را آورده است« عِظَم سلطانهم»براي اين که 

ست. اين ا «حسن السياسه و جودة التدبير»ايرانيان چه دانشي داشتند؟ نويسنده مي گويد که شهرت آنان به 

، البته احکام نجومي، يعني آنچه مربوط به تأثير «نجوم»و « طب»انشي است از علوم عملي. اما به جز آن د

عالم عِلوي در عالم سفلي است، مورد توجه ايراني هاست. منبع وي سخنان ابومعشر بلخي است که زيج خود 

 و« لماء المتقدّمين من اهل فارسمذهب الع»را بر اساس مکتب ايراني در نجوم درست کرده و از آن با عنوان 

وي بر آن است که سالشمار مردمان فارس و بابل و هند و چين  [110نواحي اطراف آن ياد کرده است. ]ص 

. نامندمي «سِنَي اهل فارس»مي گويند، اما در روزگار ما آن را « سِنَي العالم»و بيشتر امتها، آن است که آن را 
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 سنى أهل»فأمّا أهل زماننا فإنّهم يسمّونها »ه اين سالشمار، دقيق ترين است: گويا اين اشاره به آن است ک

 .او مي افزايد که اهل فارس کتابهاي خوبي در زمينه نجوم دارند و آنگاه برخي را نام مي برد«.. فارس

 اريخچه ايپس از آن به بيان باورهاي ملل و نحلي اهل فارس روي آورده که ارتباطي به مقاله ما ندارد. او ت

از آيين زرتشت داده و سپس از فتح ايران توسط مسلمانان ياد کرده و اين که در روزگار وي، شماري اسالم 

[. واقعيت آن است که چيز دندان 118آورده و شماري هم بر دين سابق خود به عنوان اهل ذمّه هستند ]ص 

ته يا بعدها ابن خلدون در باره ايرانيان گفته، گيري از دانش ايرانيان به دست نمي دهد، هرچند از آنچه وي گف

 .روشن است که ايران در ذهن آنان جايگاه بلندي داشته است

 کلدانيان

کلداني ها هستند که اخبار اندکي از آنان برجاي مانده، اما قاضي صاعد به اهميت ميراث  سومين امت علم گرا

ست که اشاره لطيفي به جايگاه علمي اين قوم باستاني تعبيري ا« قديمة الرئاسة»علمي آنان واقف است، امتي 

دارد. منبع وي کتاب ابومحمد حسن همداني ]نويسنده االکليل[ با نام سرائر الحکمه است که گزارشي از 

 «الهيات»و  «علوم رياضي»و « حرفه هاي تعليمي»کلدانيان آورده و پس از آن گويد که آنها علماي بزرگي در 

نيز عنايت ويژه داشته اند. در اينجا قاضي اشاره به تالش  «رصَد کواکب»گفته وي، کلداني ها در اند. به داشته

هاي ارصادي کلدانيان و ارتباط آن با مبحث طلسمات دارد که نشانگر باور عميق او به اين بخش از مسائل 

دات و قواي آنها، و امور آنها در باره طبايع نجوم، احکام آن، خواص مولّ که است معتقد وي نجومي است. 

و « االفاعيل الغريبه»ديگر تالشهايي داشتند که با شناخت قوانين حاکم بر آنها، توانستند کارهاي شگفت 

 .[111و جز آن از جمله صنعت سحر، داشته باشند ]ص « انشاء طلسمات»از قبيل « نتايج شريفه»

هن نجومي بوده، براي مورخان عرب و از جمله آنچه به عنوان دانش هرامسه گفته مي شود و در ادبيات ک

قاضي صاعد شناخته شده بوده است. همچنين گفته شده است که دانش نجوم ارتباط با ادريس نبي )ص( هم 

داشته که آن هم بخشي از همين ميراث کلداني است. قاضي توجه دارد که اطالعات مربوط به دانش نجومي 

فيثاغورس به دست مسلمانان رسيده است. از يکي از اين هرمس هاي کلداني ها از طريق يونانياني چون 

قال صاعد: و قد وصل إلينا من مذاهب » :بابلي، آثاري به تمدن اسالمي رسيده و صاعد در اين باره گويد

هرمس البابلى ما دلّ على تقدّمه فى العلم. من ذلک مذهبه فى مطارح شعاعات الکواکب، و مذهبه فى تسوية 

الذهب.  کتبه فى أحکام النجوم؛ مثل کتاب الطول، و کتاب العرض، و کتاب قضيب فلک، و من ذلکبيوت ال

. «و الدول و المالحم صاحب کتاب أسرار النجوم فى معرفة الملل بعد هرمس، ابّرخس و من علماء الکلدانيين

 [119]ص 
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خ نگاري علم، روشي علمي و طبيعي اين نمونه ها را اشاره کردم که نشان دهم، روش قاضي صاعد در تاري

است. او دقيقا به ارتباط دانشي ميان اقوام پيشين وپسين واقف و از مصادري که اين گزارش ها را آورده اند، 

ارزش آنها و محتواي آثاري که بدست رسيده، و نوع داللت آنها واقف است. او در نهايت و پس از اشاره به 

تأکيد دارد که هيچ مذهب يا به تعبير امروزي، مکتب نجومي خاصي از کلداني آثاري که از آن روزگار رسيده، 

البابليين فى حرکات النجوم، و صورة هيئة الفلک مذهب مستقصى،  و لم يصل إلينا من مذاهب»ها نمي شناسد: 

هند  [. اين درست عکس چيزي است که در باره111، ]ص «فى ذلک و ال جملة کافية، و ال عندنا من آرائهم

 .و مکاتب نجومي آن بيان کرد

با اين حال، قاضي همانند ديگران، با همه تکاپوي علمي و روحيه جستجوگري و دانش ورزي، در ميان 

مجموعه اي از باورهاي کهن که اکنون رنگ جديدي هم بر آن افزوده شده و معلومات تازه اي نيز ضميمه 

پارادايم ويژه اي قرار دارد که امکان خروج از آن حتي آن شده، گرفتار است و به تعبيري، در چهارچوب 

 .براي فرد پيشتازي چون او وجود ندارد

 يونانيان

ا چند هستند که ب يونانيانکه بيشترين حجم اين کتاب را هم به خود اختصاص داده چهارمين امت علم گرا 

م اسکندر، به عنوان پادشاه يوناني، به از آنان ستايش شده است. نا« امة عظيمة القدر في االمم»تعبير از جمله 

خصوص به دليل فتح مشرق از ايران تا هند، هميشه بر تارک يونان درخشيده است. بطالسه، پس از وي آمدند، 

 «مملکة واحدة فارسية»و روم را با مملکت خود يکي کردند، چنان که ايرانيان، بابل را به خود ضميمه کرده، 

 [113درست کردند. ]ص 

علي الرسم خود، پس از يک ستايش کلي از جغرافياي يونان و همين طور آراء ملل و نحلي آنها  قاضي

گزارشي بدست داده و سپس است، لغتي که معنايش دوستدار حکمت است. از نظر قاضي صاعد، مقام فالسفه 

يشان توجه درستي بوده و اين به خاطر آن است که ا« اجل اهل العلم»و « ارفع الناس»در يونان، باالترين 

به فنون حکمت از قبيل رياضي، منطق، علوم طبيعي، الهيات، و سياست منزليه و مدنيه « االعتناء الصحيح»

 .داشتند

قاضي صاعد در اينجا به اهميت پنج نفر از فيلسوفان يوناني و نقش علمي آنان پرداخته که عبارتند از بندقليس، 

 .ر ميان يونانيان، اجماع بر دانش اين پنج نفر وجود داردفيثاغورس، سقراط، افالطون و ارسطو. د
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اين ايده که اصل علوم از انبياء الهي است، و در متون کهن اسالمي و شايد يهودي وجود داشته، در اينجا نيز 

ع( بوده و حکمت را از شام گرفته و به يونان منتقل کرده )خود را نشان مي دهد. بندقليس، در زمان داود 

[. وي آراء فلسفي او را در باره صفات خداوند نقل کرده، آنها را شبيه چيزي که عالف معتزلي 111ص است. ]

گفته دانسته است. همچنين از نفوذ اين مکتب فلسفي در ميان شماري از باطنيه خبر داده که از آن جمله ابن 

دانش  ضي صاعد، فيثاغورس هممسره جبلي از اهالي قرطبه است که به فلسفه مي پرداخته است. به گفته قا

را از اصحاب سليمان نبي )ع( در مصر ـ وقتي از شام به آن وارد شدند ـ گرفته است و سپس به يونان منتقل 

[ به گفته وي، فيثاغورس، مبدع دانش موسيقي است، يعني آن را به صورت رياضي 115کرده است. ]ص 

دّعى العددية، و ا أوقعها تحت النسب»گرفته است.  ات انبياءدرآورده و خود بر اين باور بوده که آن را از مشک

[. وي از شايستگي هاي ديگر فيثاغورس هم ياد کرده و آن 130]ص «. أنّه استفاد ذلک من مشکاة النبوّة

تخصص وي در علم اعداد است که اشاره وي بيشتر به بحث خواص اعداد است که در رياضي، مثل احکام 

 .رياضيات استنجوم نسبت به اصل 

سقراط، فيلسوفي است که از ميان علوم به الهيات بسنده کرده، به مخالفت با بت پرستي يونانيان پرداخته و 

[ هم سقراط و هم افالطون، از شاگردان مکتب 131ـ  130همين منجر به اعدام او با سم شده است. ]ص 

ز آنان أثيري تصوري که در دوره اسالمي افيثاغورس هستند. در بيشتر اين توصيفات، اين فالسفه، تحت ت

پديد آمده، تفسير مي شوند. با اين حال، آثاري مترجَم از آنان در اختيار بوده که قاضي صاعد، به صورت کلي 

 هست و« رمز و اغالق»به آنها اشاره دارد. اشاره وي به تمايالت فکري افالطون، به نگارش آثاري که در آنها 

انواع مختلف حکمت است، نگاه او را تا حدي نسبت به وي روشن مي « روب الحکمهض»اين که آثارش در 

« تجرّد لعبادة ربه»کند. به خصوص اين تصوير که وي در اواخر عمر، مدرسه را به اصحاب واگذاشت و 

 .[131مانند برخي از عرفاي عصر اسالمي. ]ص 

ر ضي صاعد، فلسفه يوناني با وي به آخارسطو آخرين فيلسوف از اين پنج فيلسوف است که به گفته قا

 بيست او «. اليونانيين، و هو خاتمة حکمائهم و سيّد علمائهم فلسفة انتهت أرسطوطاليس إلى و»: رسد مي  خط

را از ديگر مهارت ها و صناعات منطقي « برهان»افالطون را کرد و نخستين کسي است که  شاگردي سال

[ و در سراسر کتاب 138است ]ص « منطق»قرار داد. ارسطو باني علم  «ظريةآلة العلوم الن»مستقل کرد و آن را 

 .اين مهم ترين نکته در ذهن قاضي صاعد در اهميت ارسطو است

آگاهي هايي که قاضي صاعد در باره ارسطو مي دهد نسبتا وسيع و در باره آثار نگارشي او تفصيلي است. اين 

علوم عملي[ و علوم آلي در علم فلسفه و علوم ديگر است. ]سفي کتابها در سه بخش علوم فلسفي، اعمال فل
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تقسيم بندي وي در باره علوم بر اساس آثار ارسطو جالب و از نظر وجود نوع تخصص هاي موجود در علوم 

طبيعي و جز آن، قابل مالحظه است که طبعا جاي بيان آنها در اينجا نيست، هرچند نشانه حدود دقت علمي 

 .[176ـ  131عالمان تا اين دوره است. ]ص  موجود در ميان

قاضي صاعد، پس از آن به شرح حال شمار زيادي از عالمان يوناني، همراه با بيان آثار آنها پرداخته است، به 

طوري که اين حجم از اطالعات به مراتب بيش از همه اطالعاتي است که در باره اقوام پيشين داده بود. در 

و کتاب با آنچه از هند و کلداني ها و ايراني ها رسيده، حکايتگر آن است که در ذهن  مقايسه اين همه نوشته

قاضي صاعد، يونان داراي دانش بسيار گسترده و غير قابل مقايسه با ساير اقوام است. اين تفصيل صفحات 

. ش کرده استزيادي از کتاب التعريف را به خود اختصاص داده و اسامي افراد و کتابهاي فراواني را گزار

وي عالوه بر فيلسوفاني که متخصص در علوم مختلف هستند، بخشي را به معرفي متخصصان رشته هاي 

 .خاص اختصاص داده و بدين ترتيب گروهي از متخصصان در طب را همراه با آثارشان معرفي کرده است

الفلسفة  المشهورون ببعض علوم أمّا علماؤهم»تعبير تخصصي کار علمي کردن را با اين عبارت بيان مي کند که 

فى عصره،  بعلوم الطبيعة و الطبّ أبقراط، سيّد الطبيعيين من المختصّين بجزء من أجزائها، فکثير، منهم المعنيون

جنبه  «رئيس الطبيعيين في عصره»يا « سيد الطبيعيين»[ عنوان 133]ص «. و کان قبل اإلسکندر نحو مائة سنة

رشته طب و موارد مشابه مي شود. در نگاه وي بقراط و جالينوس، مهم ترين دانشمندان علمي دارد، و شامل 

أعنى  :و ال أعلم بعد أرسطوطاليس أعلم بعلم الطبيعة من هذين الفاضلين»در علوم طبيعي و طب هستند. 

اي فلسفي هدر علوم طبيعي نيز مکتب هاي مختلفي وجود داشته که حکايت از غلبه نگاه «. أبقراط و جالينوس

بر آنهاست. قاضي صاعد با نام بردن از آنها اشاره به نقدهايي که ارسطو و جالينوس با داليل و براهين واضح 

 .[131عليه آنها نوشته اند، اشاره کرده است ]ص 

اين احتمال هست که وي برخي از آثار يوناني ها را که ترجمه آنها در قرن دوم و سوم انجام شده مالحظه 

اشد، اما مواردي هم هست که او دانش خود را از فالسفه عرب مانند يعقوب کندي گرفته باشد. چنان کرده ب

 .[ يا مسعودي را ياد مي کند135که گاه به صراحت نام کندي ]ص

وي به اصالح برخي از تصورات رايج ميان مسلمانان در باره دانشمندان يوناني دست زده که از آن جمله 

 لموإلى بطليموس هذا انتهى ع»ت که در باره بطليموس گفته شود و در نهايت مي گويد: برخي از مطالبي اس

حرکات النجوم، و معرفة أسرار الفلک، و عنده اجتمع ما کان متفرّقا من هذه الصناعة بأيدى اليونانيين و الروم 

همين مجسطي مي داند که  او بهترين اثر را که مانند ندارد«. الشقّ المغربى من األرض و غيرهم من ساکنى

 [118مهم ترين هنر علماي بعدي، فهميدن آن است ]ص 
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قاضي صاعد در رشته هاي مختلف علمي سه کتاب را بهترين مي داند. مَجسطي در نجوم، علم المنطق از 

د: [. وي با اشاره به فهرستي از عالمان يوناني که از آن نام برده گوي111ارسطو، کتاب سيبويه در نحو. ]ص 

الّذين انتفع النّاس بآثارهم، و استضاؤوا بأنوارهم، و اهتدوا  فهؤالء شموس اليونانيين و مشاهيرهم فى األزمان»

 .«بأعالمهم

پس از آن باز هم مي کوشد تا مکاتب فکري يوناني را تحت عنوان وجه تسميه مکاتب و اشخاصي که مکتب 

کتبها، مکتب فيثاغورس و افالطون و مکتب ارسطو است به نامشان شهرت يافته بيان کند. مشهورترين آن م

[. اين دو، منشأ نُضج گيري دو فکر در فلسفه اسالمي 111که اينها دو رکن فلسفه به شمار مي روند ]ص 

 .است که يکي منتسب به افالطون و ديگري ارسطو است

منفي در قبال آن هست. او  و مثبت هاي واکنش و  قاضي صاعد متوجه حضور افکار يوناني در دنياي اسالم

مي گويد که زکرياي رازي ضد ارسطو است و او را به خاطر کنار گذاشتن مکتب افالطون، سرزنش مي کند. 

به نظر صاعد، دليل آن ناسازگاري زکرياي رازي با عقايد ارسطو است، مطالبي که در گرايش به ثنويت در 

ايت از عقايد براهمه در ابطال النبوه يا باور تناسخ صابئه کتاب العلم االلهي و الطب الروحاني خود و در حم

 .[111گفته است. ]ص 

اين نمونه اظهارات قاضي صاعد، نشانگر توجه عالمانه او به شکل گيري مکتب ها، ورود آنها در تمدن 

ر د اسالمي، و روند تأثير گذاري آنها در ميان متفکران مسلمان است. شيفتگي قاضي صاعد نسبت به ارسطو

محّض آراء »اين است که معتقد است او به تصفيه عقايد فالسفه پرداخت، کاري که با علم منطق صورت داد: 

 آنها« النفوس الطيبه»و « البصائر النافذه»و « العقول السليمه»وبهترين ها را برگزيد، بهترين هايي که « الفالسفة

[. اين 115شناخته شود. ]ص  «امام الحکماء»نوان را قبول مي کند. تالشي که سبب شده است تا ارسطو به ع

 .آخرين جمله اي است که وي در بحث از دانش يوناني نوشته است

 روميان

اند. وي بنابر رسم خود، ابتدا تعريفي هستند که از نظر قاضي صاعد اهل دانش پنجمن امت علم گرا روميان،

مي داند، نقطه اي که در  ر قسطنطنيه ]استانبول فعلي[از اين قوم و سرزمين آنان دارد و اساس آن را بر محو

قرن چهارم با پذيرش مسيحيت، سبب شد تا اين دين، در سراسر اروپا و بخشي از افريقا گسترده شود. ]ص 

150]. 
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قاضي صاعد، به فلسفه بيش از هر علمي اهميت مي دهد، و لذا در باره روم، در همان آغاز راه، مي گويد که 

تخصص دارند. او گوشزد مي کند که اين که بسياري از  «انواع الفلسفه»ي بزرگي دارد که در روم، حکما

مردم فالسفه مشهور يونان را به روم نسبت مي دهند، خطاست. آنها يوناني هستند نه رومي، و صرفا به دليل 

رخان ها براي کساني که مو نزديکي اين دو سرزمين به هم، اين اشتباه پديد آمده است. البته يوناني ها و رومي

رومي ها  هرچند يوناني ها بر«. مشهور العنايه بالفلسفه»شوند.  واقعي هستند، عالقه مند به فلسفه شناخته مي

 [150 ص]  فضليت دارند.

تخصص دارند، و در عصر عباسي فعال بودند، از کدام جنس « فنون العلم»اما علمايي از مسيحيان که در 

يا رومي؟ قاضي صاعد مي گويد در اين باره اطالع ندارد. معروف ترين آنها بختيشوع و پسرش يوناني  هستند؟

جبرئيل است. يوحنّا بن ماسويه هم در دوره هارن و فرزندانش خيلي خدمت کرد. قاضي به اين نکته مهم 

نه هايي نمو توجه دارد که پس از فتوح بخشي از روم، کتابهاي زيادي توسط حنين بن اسحاق ترجمه شد که

يکي از ماهرترين مترجمان در اسالم « احَد مَهَرة التراجمه»از آنها را بر شمرده است. اين يوحنا بن ماسويه 

 .[158ـ  151بوده که يوناني و عربي مي دانسته است. ]ص 

ز ا قاضي در اينجا اطالعات با ارزشي را در باره نهضت ترجمه آثار يوناني به عربي عرضه کرده و اين را

زاويه، تاريخ علم در ميان مسلمانان را مورد توجه قرار داده است. اين که چرا قاضي صاعد در اينجا به جاي 

شرح در باره علوم رومي ها، از ترجمه هاي آثار يوناني به عربي ياد مي کند، دانسته نيست، هرچه هست، 

نان او به فلسفه و نجوم اهميت مي دهد. فهرست جالبي از اين ترجمه در اختيار گذاشته است. در اينجا همچ

است. البته فلسفه اينجا شامل منطق و رياضي و هندسه و نجوم مي  «متفنن في ضروب الحکمه»ثابت بن قرة 

شود. سنان فرزند ثابت، و ثابت فرزند اين سنان هم در طب و رياضي متخصص بودند. بخشي از اين اطالعات 

 [151ا به آن ارجاع مي دهد ]ص از فهرست ابن نديم است که همين ج

 مصريان

هستند و آثاري که از آنان برجاي مانده، شاهد اين ماجراست. از پيش از  ششمين امت علم گرا مصري ها

طوفان خبري از آنان نداريم، هرچند اهرام نشانه اي از همان روزگار است. پس از طوفان، درآميختگي قومي 

قاضي صاعد پس  .يوناني ها، رومي ها و عمالقه و ديگران در آنجا هستنددر آنجا پديد آمده است. قبطي ها، 

از اين در باره حدود مصر سخن مي گويد. به نظر او، اينها نيز در قديم االيام بت پرست بودند، سپس مسيحي 

شدند، و در نهايت، مسلمانان آنجا را فتح کردند. اين نگاه تاريخي قاضي صاعد جالب توجه است. پس از 

 [159فتح شماري مسلمان شده و شماري بر دين خويش مانده و اهل ذمّه هستند. ]ص 
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شده است. کسي که عبراني ها او  (در اينجا، اشاره اي به علم نجوم و اساس آن در ارتباط با ادريس نبي )ع

افکار نجومي را خنوخ ]يا اخنوخ[ بن يارد مي نامند و برخي ديگر او را هرمس اول مي دانند. در بسياري از 

سخن گفته  «الجواهر العِلويه و الحرکات النجوميه»گفته شده است که ادريس نخستين کسي است که در باره 

در اين باره داستانهايي هم رواج  .[151است. البته دستي در طب هم داشته و شعر هم مي سروده است ]ص 

فخاف ذهاب »بين نرود، اهرام را ساخته است. داشته و آن اين که وي از ترس طوفان و اين که آثار علمي از 

اين اوست که همه علوم و تصاوير صنايع مختلف را در اهرام به وديعت نهاده است «. العلم و دروس الصنائع

تا علم از ميان نرود! اما پس از طوفان، هم در مصر، فلسفه، رياضي، طبيعيات، الهيات و به خصوص طلسمات 

 .[153زاننده و کيميا بوده است. ]ص و نيرنگات و آينه هاي سو

« دار العلم و الحکمة بمصر»اهميت علمي مصر، به خاطر اسکندريه است، جايي که تا زمان آمدن مسلمانان 

بوده است. وي در اينجا از شماري از عالمان و آثار آنان که مصري هستند، ياد کرده است. با اين حال 

 [155زي نمي داند و کسي را نمي شناسد. ]ص متواضعانه مي گويد که از اسکندريه چي

 عربان

هستند. ابتدا از عرب بائده و باقيه سخن گفته، باقيه آنان هستند که در دو دوره  هفتمين قوم علم گرا عربها

جاهليت و اسالم قرار دارند. از عربها، شماري امير و رئيس قبيله در تاريخ شهرت دارند که شماري را قاضي 

ه است. آنچه در درجه نخست از اين افراد بدست آمده، آگاهي هاي نجومي است که شاهان و صاعد ياد کرد

اميران براي کارهاي جاري خود از آن استفاده مي کردند. اين نکته اي است که او از االکليل نقل کرده است. 

خبري  «علوم الفلسفه» البته شاهان حميري چيزي از نجوم نمي دانستند، و اهل رصد گيري نبودند، چنان که از

نداشتند، در اين باره، ديگر ملوک عرب هم با آنان شريک هستند. قاضي پس از اين نکات کلي، شرحي از 

آنگاه در باره آراء ملل و نحلي آنها سخن گفته،  [809زندگي عرب شهري و بدوي عربها بدست داده ]ص 

. آنان خدا را مي شناختند اما به نبوت ومعاد باور نداشتند بوده اند، «موحدة هلل»ايشان را بت پرستاني دانسته که 

 .اين اطالعات را از قرآن و مصادر تاريخي آن را از ابن قتيبه و هشام کلبي آورده است

عرفة م»و  «علم االخبار»نقطه قوت علمي عرب، يا آنچه که قابل افتخار باشد، زبان و لغت آنهاست، به عالوه 

[. منبع مهم اخبار آنان، 801يدن اخبار عرب و عجم به نسل هاي بعدي است. ]ص عرب واسطه رس«. السير

سفرهاي تجاري آنها به نواحي مختلف است. به عالوه که اعراب ساکن حيره، در مجاورت عجم بوده اند و 

 .اخبار آنان را حفظ کرده اند
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ا م پرداخته و بدين ترتيب اگر تاز تاريخ که بگذريم، وي به شرحي برخي از آثار علمي اعراب پس از اسال

اين لحظه، جسته گريخته وارد تمدن اسالمي مي شد، اينجا، طبعا چاره اي جز اين کار نداشته است. کتاب 

ابوحنيفه دينوري با عنوان کتاب االنواء در علم نجوم، اثري است که از آن ياد کرده است. اين نمونه از 

ين جمله قاضي صاعد ما را برابر اين تعريف او قرار مي دهد که نزد عرب است اما فلسفه.... ا «معرفت»

ه، چيزي اما فلسف«. فهذا ما کان عند العرب من المعرفة. فأمّا علم الفلسفة»معرفت چه تفاوتي با فلسفه دارد. 

عهم بافلم يمنحهم اللّه، تعالى، شيئا منه، و ال هيّأ ط» است که خداوند هيچ بهره اي از آن به عرب نداده است

اصال طبع عرب را آشناي با فلسفه نکرده است. به نظر قاضي، يعقوب کندي و حسن بن احمد «. للعناية به

 .(803همداني صاحب کتاب االکليل را بايد استثناء کرد. )ص 

جوامع »[ و تفصيل آن را به کتاب ديگر خود 810ـ  805در اينجا شرحي از جغرافياي عرب بدست داده ]ص 

اشارتي هم به عرب جاهلي دارد و آنگه به دوره اسالمي  .ارجاع داده است« م من العرب و العجمأخبار األم

دولت هاي فارس، روم شام، قبط مصر و ديگر نواحي « االسالم دولة»منتقل مي شود، دوره اي که با پديد آمدن 

 .از ميان مي رود

تدريج پديد آمد. در اوائل، عرب فقط به لغت  دانش در تمدن اسالمي که او آن را به عرب منتسب مي کند، به

مي پرداخت. اين عالوه بر احکام شريعت و در واقع علوم ديني بود. البته طب را بايد استثناء کرد که با تاکيد 

بتدريج بيشتر مورد توجه قرار گرفت. نگاه قاضي صاعد به شکل گيري علم در اين تمدن با  (رسول )ص

ربي، نگاه ويژه اي است. هرچند به هر حال چنان که از مباحث قبل معلوم شد، او نسبت دادن آن به ريشه ع

[. ريشه عربي علم، براي نمونه در 811به تأثير علوم ساير تمدنها در تمدن اسالمي کامال واقف است. ]ص : 

تراف دارد عطب و کيميا، به مطلبي بر مي گردد که در باره خالد پسر يزيد بن معاويه گفته مي شود. قاضي ا

که وضعيت علوم در دولت اموي همين اندازه بوده، اما در دوره دولت هاشمي عباسي، حرکت علمي سريع 

شد. خواهيم ديد که اين پايه ساده عربي، با دخالت تمدن يوناني و رومي، رشد کرد و دوره بعدي آن ديگر 

 .نه عربي بلکه حالت عجمي ـ عربي پيدا کرد

رغبت داشت، اما با رسيدن خالفت به مأمون، علم گرايي « النجوم صناعة»و « الفلسفه علوم»منصور عباسي به 

فأقبل على طلب العلم فى مواضعه، و استخراجه من معادنه، بفضل همّته الشريفة، و قوّة نفسه »شديد شد 

را براي  «ب الفالسفهکت»مأمون با برقراي ارتباط با پادشاهان روم و ارسال هدايا، از آنان خواست تا «. الفاضلة

، طليموس، و باو بفرستند. آنان نيز هر آنچه از آثار افالطون و أرسطوطاليس، و أبقراط، و جالينوس، و أقليدس

ن را براي ترجمه گذاشت و بدي «التراجمه مهرة»بود فرستادند. سپس بهترين مترمان « و غيرهم من الفالسفة
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» اعد به تعبير زيباي قاضي ص«. فنفقت سوق العلم فى زمانه»يافت: ترتيب، بازار علم در دوره او گشايش 

[. بنابرين قاضي صاعد ترديد نداريد که علم در دنياي اسالم با 811ص ] .«قامت دولة الحکمة فى عصره

اقتباس از غرب درخشيدن گرفت. از نظر وي، رشد علوم دردوره عباسي به حدي شد که دولت عباسي مانند 

ماع اجت حتّى کادت الدولة العبّاسية تضاهى الدولة الرومية أيّام اکتمالها و زمان»ولت روم شد زمان درخشش د

بعد وضعت دولت عباسي اختالل يافت و همين امر در کاهش رشد علم مؤثر  100از حوالي سال «. شملها

ار ما، نزديک است در روزگ به حدي که« الفتن عنه بتراکم فلم يزل النّاس يزهدون فى العلم، يشتغلون» :افتاد

 .علم به کلي از بين برود

به بعد در افول  100بدين ترتيب قاضي صاعد که در نيمه قرن پنجم زندگي مي کند، تمدن اسالمي را از سال 

 .[819مي بيند ]ص 

تمدني که اسالمي است چه از  .قاضي صاعد از اين جا به بعد در باره علم در تمدن اسالمي سخن مي گويد

از ميان علوم فلسفي، نخستين علومي که مورد توجه مسلمانان «. عربيا کان أو عجميا» رب و چه از عجم: ع

بود. در اينجا سير آشنايي و ترجمه آثار يوناني در اين زمينه ها، نام « علم المنطق و النجوم»قرار گرفت، 

خي از آثار را تنها نام مي برد، اما در بر .[216مترجمان و نام مؤلفان يوناني اين آثار را بر مي شمرد. ]ص 

باره برخي ديگر، به واکاوي اصل و اساس آنها هم مي پردازد. نمونه آن آثار نجومي هندي است که به عربي 

در مي آيد، کتابي که به دستور منصور ترجمه شد و به صورت منبع اصلي عرب در محاسبات نجومي درآمد 

 .[813]ص 

عالقه مند است، و اين نيست مگر به دليل عنايت او به فلسفه که با تعبير  قاضي صاعد به مأمون سخت

ت. کرده اس« علوم الفلسفه»ياد کرده، و اين که همتش را مصروف « طمحت نفسه الفاضلة الي درک الحکمه»

 «نيالرصد المأمو»در اين دوره بود که علما با المَجسطي آشنا شدند و آن را اساس علم نجوم قرار دادند و 

درست شد. در تمام اين دوره، علمايي که به گفته قاضي صاعد پيوند با ملوک عباسي داشتند، تا روزگار ما، 

يکسره به نجوم و هندسه و طب و « و الطب و غير ذلک من العلوم القديمه يعنون بصناعة النجوم و الهندسة»

 .ديگر علوم قديمه تمايل دارند

وم قديمه شگفت است. گاهي تصور مي شود که در عصر جديد علوم قديمه در اينجا بکار بردن اصطالح عل

 .[811و جديده درست شده، اما کاربرد اين تعبير در اين کتاب قرن پنجمي بسيار جالب به نظر مي آيد. ]ص 

[. 880ـ  815در زمينه دانش فلسفه، از يعقوب کندي هم با احترام ياد کرده و آثار وي را برشمرده است. ]

بته از اين که او تمايالت افالطوني دارد، خيلي خشنود نيست و معتقد است که استدالل هاي وي در حمايت ال
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از آراي افالطون نادرست است. قضاوت جالب ديگر قاضي صاعد در تحليل محتواي آثار کندي جالب است. 

وه و له ماهيت مابعد الطبيعه، اثبات النبکه ثنوي گرا بوده، رسا «الرد علي المنانيه»او با اشاره به آثار وي مانند 

و »جز اينها مي افزايد: اين آثار ميان مردم شهرت يافت، اما تأثيري از نظر بهره گيري علمي از آنها نداشت 

چرا چنين نظري را قاضي صاعد مي  .«بها فى العلوم نفاقا عامّا، و قلّما ينتفع هى کتب قد نفقت عند النّاس

 است، تحليلي که تنها راهي است که«صناعة التحليل»دليلش اين است که اين آثار خالي از دهد؟ او مي گويد 

 «الترکيبصناعة»مي توان با کمک آن درست را از نادرست تشخيص داد. قاضي مي گويد يعقوب کندي از 

ا کندي چنين کرده سپس مي افزايد: او نمي داند چر .التحليل خالي است استفاده مي کند، اما آثارش از صناعة

 .است. آيا قدر آن را نمي شناخته يا آن که نسبت به بهره مند ساختن مردم از آن، خست به خرج داده است

 [888ـ  881زياد است. ]ص  «عن الحقيقه مذاهب بعيدة»و  «آراء الفاسده»از نظر او در رسائل او 

استفاده از روش تحليلي و علمي در مرور بر تمام اين ترکيبات و اصطالحات نشانگر دقت قاضي صاعد در 

 .افکار و انديشه هاي ديگران است

ز است، اما ا« معارف الطبيعيه و االلهيه»در ادامه از آثار زکرياي رازي ياد مي کند که بيشتر در طب است و 

 او متمايل را نفهميده و به همين دليل آراي او سست است. «العلم االلهي»نظر قاضي صاعد، او هدف اصلي 

فيلسوف المسلمين »شده است. به عکس، قاضي صاعد، فارابي را  «مذاهب خبيثه»و انتحال از  «آراء سخيفه»

 «حليلصناعة الت»است و آنچه کندي از آن غفلت ورزيده و مقصود « صحيحة العباره»مي داند. آثار او « بالحقيقه

از وي کسي در اين باره ننوشته بود، چنان که در کتاب است، فارابي دارد. احصاء العلوم اثري است که پيش 

را به خوبي  «فنون الحکمه»او به تبيين فلسفه افالطون و ارسطو پرداخت. وي در اين کتاب « اغراض الفلسفه»

]ص  «و هو أکبر عون على تعلّم طريق النظر»نشان داده و اين اثر بهترين کتاب براي يادگيري راه تفکر است 

يک مرور اجمالي بر اين کتاب دارد و اين نشان مي دهد که سخت از آن متأثر بوده است،  [. قاضي888

[ هيچ کتابي 881]ص «. الفلسفة منه على طلب فال أعلم کتابا أهدى»قضاوت او در باره اين اثر اين است که 

 .هدايتگرتر از اين اثر براي طالبان فلسفه نيست

فنون  من أهل التوسّع فى»رد، افراد چند دانشي بودند که به گفته قاضي صاعد افرادي که تا اينجا از آنان ياد ک

بودند، اما کساني که در يکي يا دو علم شهرت دارند، فراوانند که از اين پس به معرفي آنان و « المعارف

ناخت نظر شآثارشان مي پردازد. وي برخي از مواقع، تعاريف و القاب خاصي براي اين افراد نقل مي کند که از 

 أحد رؤساء التراجمة و المتحقّقين»نوع نگاه وي جالب است. براي نمونه در باره عمر بن فرّخان طبري گويد: 

همچنين در البالي معرفي مؤلفان و آثارشان، به نوعي پيشرفت و اصالح در «. بعلم حرکات النجوم و أحکامها
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المقدمين في علم »حراني سخن مي گويد و او را از  علم هم اشاره دارد. براي مثال وقتي از محمد بن سنان

مي شمارد، به کارهاي اصالحي او نسبت به آنچه بطليموس در المجسطي بيان کرده، اشاره دارد و  «الهندسه

 .[226مي افزايد که در دنياي اسالم هيچ کس را در رتبه او در تصحيح ارصاد کواکب نمي داند. ]ص 

علي »اين علوم و اين که از کجا آمده، يا متعلق به مکتب يوناني يا هندي بوده وي به ريشه يابي برخي از 

، توجه نشان داده و براي نمونه گوشزد کرده که منجمي مانند محمد بن اسماعيل تنوخي «مذهب السند هند

ن که به هند رفته و در آنجا غرائبي در علم نجوم از وي ظاهر گشته است. يا آ [229]ص « دخل الي الهند»

 را نگاشته و در امتداد مکتب يوناني است. ]ص« شرح الثمره لبطليموس»مؤلفي مانند احمد بن يوسف، کتاب 

881] 

براي مثال وقتي از قاسم بن  .قاضي صاعد گاه در باره جايگاه يک کتاب، به نقش علمي آن توجه مي دهد

[ ياد مي کند، مي گويد: ما 111ف در محمد بن هاشم مدائني معروف به علوي و کتاب او نظم العقد ]تألي

مطالبي مي شنيديم که معقول نبود و تحت هيچ « اقبال الفلک و ادباره»پيش از رسيدن اين کتاب، حرکت 

الکتاب حتي وقع هذ»قانوني در نمي آمد، اما وقتي اين کتاب به ما رسيد، شکل اين حرکت غريبه را دريافتيم: 

قاضي صاعد از نقش اين کتاب در راهنمايي او در تأليفي کتابش  .«الغريبههذه الحرکة  الينا و فهمنا صورة

 .[885سخن گفته است. ]ص « في اصالح حرکات النجوم»

کتاب االکليل از ابومحمد همداني که از اعراب يمني است و اثري مهم در تاريخ است، از مصادر قاضي صاعد 

هميت اين کتاب، جز فصلي که در باره تاريخ دارد و است که بارها در اين کتاب از آن ياد کرده است. ا

فهرست آن را همين جا قاضي صاعد آورده، در اطالعات ذي قيمت، هرچند پراکنده اين اثر در باب مسائل 

[. وي مي گويد که اين همداني در 810است. ]ص « آراء االوائل في قدم العالم و حدثه»نجومي و طبيعي و 

 .عا درگذشته استدر زنداني در صن 111سال 

اصطالح خاص او براي افراد متخصص در يک رشته علمي، اما وارد در علوم مختلف، با اين تعبير او در باره 

، «کان مختصّا بعلم النجوم»ابوالحسين علي بن عبدالرحمن مصري معلوم مي شود که در باره اش مي نويسد: 

در ساير علوم. تعبير جالبي است که بيش از « فتصر»در يک علم و « تخصص«. »متصرّفا فى سائر العلوم»

 [811همه باز نشانگر تخصصي شدن علوم در نگاه قاضي صاعد در اين مقطع زماني است. ]ص 

 علم النجوم» او از دانش نجوم به  .اند نه لزوما تنجيمتا اينجا تاريخچه منجماني است که به نجوم پرداخته

ب در مي پردازند. بحث تأثير کواک« احکام النجوم»ما کساني هم هستند که به ياد مي کند، ا« البرهانى التعليمى

يجرون مجري متقاربا في »در اينجا فهرستي از آنها بدست مي دهد و آنان را با تعبير «. عالم کون و فساد»
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آميز  رپيرو مکتب تنجيمي عربي مي داند. اين تعبير قدري تحقي« التمهذهب بمذاهب العرب في احکام النجوم

، «ناعهاما المتحققون بهذه الص»است و لذا بالفاصله، به بيان محققان اين صناعت يعني احکام نجوم مي پردازد: 

السالکون »اما محققان اين رشته، کساني هستند نه پيرو مذهب عرب بلکه دنباله رو مکتب فرس و يونان هستند 

براي قاضي صاعد علم يک وجه جهاني دارد نه محلي.  [.818]ص «. فيها مسالک العجم من الفرس و اليونانيين

به تعبير ديگر هرچه محلي تر باشد، داراي سطحي نازل تر است. او تعامل علمي ملل را براي رشد علمي 

 .بسيار مهم مي شمارد و اين نگاه از تعابير مختلف او به راحتي بدست مي آيد

 «سائر العلوم المستنبطة من العلم الطبيعي»م طب و پس از نجوم، از طب مي گويد، آنان که شهرت به علو

شهّر الطب و الفلسفة »که از بغداد به مغرب رفت و « سم ساعة»دارند. يکي از آنها حُنين بن عمران معروف به 

[. همچنين از جابر بن 811ـ  818دانش طب و فلسفه را در نواحي مغرب انتشار داد ]ص  .«بديار المغرب

از محمد بن سعيد سرقسطي نقل کرده که او جابر را در مصر ديده که کتابي در باره اسطرالب حيان ياد کرده و 

نوشته که شامل هزار مسأله بوده و مانند نداشته است. اين خبر مربوط به اواخر قرن چهارم يا اوائل قرن پنجم 

ر باره علي بن ربن طبري [. براي وي استادي و شاگردي، همواره اهميت دارد چنان که د811بايد باشد. ]ص 

 [811ص ] .صاحب فردوس الحکمه، گويد که او معلم زکرياي رازي بود

در ميان عالمان طب و منجم، گاه گاه اگر تأليفي در علوم انساني ـ به اصطالح امروز ـ هم هست، اشارتي 

المراض و جز اينها دارد، گرچه بسيار کوتاه است. در باره ابن جزّار که متطبب بوده و آثاري چون عالج ا

 .[811]ص «. التعريف بصحيح التاريخ»داشته، کتابي هم در تاريخ ياد کرده با عنوان 

در فصل بعد، به تاريخ علم در اندلس مي پردازد، زماني پس از آمدن امويان، گروهي مشغول فلسفه شدند 

« لعلمخالية من ا»االيام، اندلس  و بخش هاي زيادي از آن دست يافتند. در قديم« جماعة عُنيت بطلب الفلسفة»

مِن »بوده که ربطي به دوره اسالمي ندارد و « طلسمات قديمه»بود و کسي از آن شناخته شده نيست. البته 

 58بوده تا آن که در رمضان سال  «عاطلة من الحکمه»بوده است. به هر حال اين ديار «عمَل ملوک روميه

مهم بود، اما پس از آمدن « علم اللغه»و  «علم الشريعه»امويان، تنها  توسط مسلمانان فتح شد. پيش از آمدن

[. در اينجا تاريخچه اي از اوضاع سياسي 819]ص «. تنبهوا الثارة الحقائق»آنان بود که جنبش علمي آغاز شد 

مسلمانان مغرب و اندلس را در  .[238ـ  811و شرحي در باره موقعيت جغرافيايي اندلس داده است ]ص 

ناحيه غرب ربع مسکون آخر دنيا مي پنداشتند و از اقيانوس اطلس چنان که قاضي صاعد هم اشاره کرده، به 

و ديگر  [1/135]عنوان بحر الظلمات ياد مي کردند. اين اصطالح را براي اقيانوس اطلس در مروج الذهب 

 .آثار جغرافيايي کهن مي توان يافت
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تَحرّک افراد من »از دوران پنجمين حاکم اموي اندلس مي داند که وي ابتداي زمان رشد علم در اندلس را 

اين تعبير زيبا براي آغاز رشد علمي جالب توجه است. به نظر وي اين حرکت تا «. الناس الي طلب العلوم

[ و البد او هم بر اين باور بوده که در روزگار خودش، کاروان علم 811ميان قرن چهارم ادامه يافته است ]ص 

تحرک باز مانده است. مغرب اسالمي، علم را از شرق اسالمي از مصر و عراق و شام به وديعت گرفت و از 

قاضي صاعد هم ضمن شرح حال عالمان اندلسي و با اشاره به مسافرتهاي علمي آنان به شرق به اين نکته 

 .توجه داده است

ت پدرش عنايت به علوم داشت و حامي [ در زمان حکوم111قاضي صاعد مي گويد که امير مستنصر باهلل )م 

من بغداد و مصر و غيرهما، من ديار  و استجلب»عالمان بود و آثار زيادي را از شرق اسالمي به مغرب آورد 

وي بود  در دوران خالفت«. التواليف الجليلة، و المصنّفات الغريبة فى العلوم القديمة و الحديثة المشرق عيون

در دوران پسرش هشام که کودک بود، «. انه إلى قراءة کتب األوائل و تعلّم مذاهبهمتحرّک النّاس فى زم»که 

را از کتابخانه بيرون ريختند. کتابهاي بيرون ريخته شده در علوم قديمه، جز طب و  «العلوم القديمه»کتابهاي 

ن کتب العلوم ما فى جملتها م أمرهم بإخراج»»حساب بوده است. عامل اين اخراج، حاجب هشام بوده که 

ي وقت«. کتب الطبّ و الحساب القديمة المؤلّفة فى المنطق و علم النجوم و غير ذلک من علوم األوائل حاش

فأمر بإحراقها [ »818ـ  811اين کتابها را از بقيه جدا کردند، همه را آتش زدند و جز اندکي از آن نماند. ]ص 

القصر، و هيّل عليها التراب و الحجارة، و غيّرت بضروب و إفسادها. فأحرق بعضها، و طرح بعضها فى آبار 

 .«من التغايير

تحليل و تعليل قاضي صاعد در اين باره آن است که حاکم مزبور اين اقدام را براي تحبيب قلوب عوام کرد 

 زين پس«. األندلس فعل ذلک تَحبّباً إلى عوامّ»مي دانستند:  «و الخروج عن الملة»که اين آثار را عين بي ديني 

همزمان با ملوک الطوائفي شدن بالد اندلس، چراغ علم هم رو به افول گذاشت. اين تحليلي است که خود 

قاضي صاعد کرده است. کتابهايي که در کتابخانه خلفاي اموي اندلس مانده بود، در اين فتنه، همه به ثمن 

سبب شد تا رغبتي نسبت به اين علوم، هرچند اين پراکندگي،  .بخس به فروش رفت و همه جا پراکنده گشت

رسيده است. وي از مشکالت  118در اين گوشه و آن گوشه بماند که ميراث آن به خود قاضي صاعد متوفاي 

سياسي و نظامي پديد آمده هم که سبب مي شد هزينه کمتري براي کتاب و علم پرداخت شود، به عنوان يک 

 .[243. ]ص عالم بي توجهي به اين علوم ياد کرده است

وي سپس نام شماري از عالمان اندلس را از دوره مستنصر به بعد با آثارشان ياد مي کند. استفاده از آثار شرق 

اسالمي، حتي فارسي هم در اندلس رواج داشته چنانچه ابوالقاسم مسمله بن احمد معروف به مرجيطي ]م 
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درستي داشته، تواريخ زيج محمد بن موسي خوارزمي، بوده و در علم نجوم « امام الرياضيين باالندلس»[ که 151

 .[811]ص « و صرف تاريخه الفارسى إلى التاريخ العربى»از فارسي به عربي درآورده است: 

اطالعات وي در اين بخش، مبتني بر خود آثار و شناختي است که با وسايط اندک از اين عالمان دارد. ابوالحکم 

[ يکي از اهالي قرطبه است که از راسخان در علم عدد و هندسه به 191عمرو بن عبدالرحمان کرماني ]م 

شمار مي آيد. او به حران رفت، آن هم در جستجوي هندسه و طب، سپس به قرطبه برگشت. وي رسائل 

اخوان الصفا را همراه خود آورد که تصور مي کنم هيچ کس قبل از او اين کتاب را به اندلس نياورده بود. 

و « علم النجوم التعليمي»اما در «. مجربات فاضلة»خوب مي دانست و تجربه هاي عالي داشت دانش طب را 

 .[811بصيرتي نداشت. ]« صناعة المنطق»

قبال ديديم که اين اصطالح را براي  .بوده است «متصرفا في علوم الفلسفه»يک ابن خلدون اشبيلي هم بوده که 

[. اين 890وصف مي کند. ]ص  «متشبها بالفالسفه»ز آن او را افراد غير متخصص بکار مي برد و لذا پس ا

و هو »سلسله از علما را چندان نام مي برد تا به روزگار خودش مي رسد و در باره يکي از آنان گويد که 

[. چنان که در باره عالم ديگري مي گويد که تا به امروز در قرطبه تدريس مي 890]ص «. باقي الي وفتنا هذا

 .[891کند ]ص 

پيش از اين اشاره کرديم که قاضي صاعد، گويي علم را تنها علوم طبيعي و فلسفه مي داند و به ندرت نامي 

ص ]« معرفة بالسير و التواريخ»از مورخان به ميان مي آورد. اما گهگاه در باره ابن شهر، اين اشاره را دارد که 

يد که در صناعت هندسه و منطق تخصص داشته و چنان که در باره ابن الوقشي از اهالي طليطله گو [890

 .[891]ص « واإلحکام بعلم الفقه و االثر و الکالم»همين طور در علوم ادب و ايضا 

ادامه يافته و تمام مي شود و پس از آن به شرح حال برخي از معاصران  899فهرست عالمان اندلسي تا صفحه 

ه افراد متفاوت دارد. از جمله ابوعمرو احمد بن سعيد محمد علي پرداخته است. از ميان اينها، گهگاه اشاراتي ب

بن احمد بن حزم، همان ابن حزم معروف، که پس از يک دوره وزارت، کار سياسي را رها کرد و به 

ه التقريب لحدود المنطق نوشت و ب کتاب منطق در جمله از. آمد «السنن و اآلثار تقييد و العلوم قراءة»  دنبال

ارسطو پرداخت. قاضي صاعد انتقاد از ارسطو را بر نمي تابد، اين که چگونه ممکن است کسي عليه  انتقاد از

مقصود  [891بنيانگزار يک علم بشورد، آن هم چيزي بگويد که گويي اصال هدف او را نفهميده است. ]ص 

اضي س نبود. قوي کسي جز ابن حزم مشهور نيست، کسي که عاقبت شريعت گرايي شد که مانند او در اندل

صاعد در کثرت تأليفات او بر اساس گزارش فرزندش به وي، گويد: در دنياي اسالم، کسي جز طبري مورخ، 
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 .تاکثر أهل اإلسالم تصنيفا في االسالم اس»به اندازه اين شخص کتاب و رساله ننوشته است. و البته طبري 

  .[895ـ  891ص ]

ي عالمان معاصر اندلسي در حوزه جز منطق مي پردازد، با اين پس از بيان شرح حال علماي منطق، به معرف

 ندلسا اهالي «عناية أحد من أهل األندلس بهما کثير  و أمّا العلم الطبيعى و العلم اإللهى لم يعن»توضيح که 

[. در پزشکي هم متخصص درخور وجود ندارد و 810علوم طبيعي و علم الهي ندارند. ]ص  به جدي توجه

. «الکتب المصنفة في اصوله مثل کتب ابقراط وجالينوس...»شان مطالعه آثار فرعي را مي خوانند نه بيشتر کار

 .[810]ص 

اطالعات قاضي صاعد نشان مي دهد که پزشکي دوره وي، دست کم در بخشي از آن، متعلق به مسيحيان 

[. وي تا ده 811رده اند. )ص بوده که مسلمانان بر اساس نوشته هاي آنان در اين زمينه مطالعه و کار مي ک

صفحه شرحي از دانش طب وطبيبان داده که در ميان مطالب، نکات دقيقي از نوع نگرش قاضي صاعد از يک 

طرف و واقعيت هايي که برابر اين دانش در آن زمان بوده، آشکار مي شود. براي مثال در باره سعيد بن 

تخصص داشته که نکته لطيفي است ]ص  «تغيّر االهويهمهابّ الرياح و »عبدالرحمان مي گويد که در امر 

[ مي گويد که در علوم مختلف از جمله 115[. چنان که در باره ابوعثمان سعيد بن محمد طليطلي ]م 818

دستي داشت. اما همه اينها را رها کرد و به پزشکي چسبيد و با همين توجه  «انواع الفلسفه و ضروب الحکمه»

ن را دريافت. افرادي هم بودند که آراء استثنايي و البته به نظر قاضي صاعد خارج از عرف بسياري از مسائل آ

[. پس از آن به معرفي چندين عالم که به فلسفه عالقه هستند ]ص 831داشتند که نادرست هم بود. ]ص 

 .[ معاصر خودش پرداخته است831و آنگاه عالمان نجوم در اندلس ]ص  [272

 عبرانيان

ه شريعت و و بشتر ب« شهرتي به فلسفه ندارند»يا عبراني ها هستند که  وم علم گرا بني اسرائيلهشتمين ق

 ريعتش تاريخ  سير انبياء پرداخته اند. چيزي که ذهن قاضي صاعد را به خود مشغول کرده، تواريخ موجود در

ين تواريخ، محصول فکر آنهاست. او که از تقويم يهوديان شگفت زده شده مي گويد نمي داند ا معامالت و

عالمان خود آنهاست يا ديگران براي ايشان درست کرده اند. سپس شرحي در باره تقويم يهوديان و محاسبات 

 .[831ـ  839آن که از دقيق ترين تقاويم موجود در عالم قديم است، بدست مي دهد ]ص 

ري از علماي آنان در دوره اسالمي قاضي صاعد، سپس، در باره جغرافياي آنان، پراکندگي و سپس معرفي شما

 «مشارکا في علم المنطق»پرداخته است. از جمله به دانشمندي يهودي از همشهري هاي خودش اشاره دارد که 
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[. سپس تني چند 831بوده و خود وي حشر و نشر زيادي با او داشته است. ]ص  «مشارکا علي آراء الفالسفه»

 .[835]ص  از عالمان شريعت را معرفي کرده است

بدين ترتيب کتاب التعريف به پايان مي رسد با اين عبارت: تمّ کتاب التعريف بطبقات األمم، و الحمد للّه 

 .وحده، و صلّى اللّه على من ال نبىّ بعده، سيّدنا محمّد و على آله و أصحابه و سلّم

 

 

 0150خرداد  1متن درس فرهنگ و تمدن اسالمي روز شنبه 

 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1476 
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 (اندلسي حزم ابن مورد) هجري پنجم قرن در تاريخ علمي نقد روش

 جعفريان رسول: نويسنده

 1151/  01/  11: سايت روي انتشار تاريخ

 

 و شده جدا ناسره از سره که است نقد با که چرا است، آن پيشرفت اصلي رکن دانش، يک در دنق: خالصه

 رايب. يابد مي نجات کرده، سد را پيشرفت راه آگاهي و علم اسم به و است علم شبه آنچه فشار زير از علم

 يگر،د هاي دانش نقد با مشترکاتش جز دانشي هر نقد و ندارد وجود نقد از بهتر راهي هيچ علمي، پيشرفت

 .کند مي بررسي حزم ابن ديدگاه از را تاريخي اخبار نقد روش مقاله اين. است دانش آن خود ويژه

 زير زا علم و شده جدا ناسره از سره که است نقد با که چرا است، آن پيشرفت اصلي رکن دانش، يک در نقد

 رفتپيش براي. يابد مي نجات کرده، سد را پيشرفت راه آگاهي و علم اسم به و است علم شبه آنچه فشار

 ودخ ويژه ديگر، هاي دانش نقد با مشترکاتش جز دانشي هر نقد و ندارد وجود نقد از بهتر راهي هيچ علمي،

 .کند مي بررسي حزم ابن ديدگاه از را تاريخي اخبار نقد روش مقاله اين. است دانش آن

 مقدمه

 مسلم آنچه. است داشته قرار علم حوزه به مربوط رينظ خاص هاي چهارچوب در اسالمي تمدن در علم

 و يونان از که ميراثي دوم و دين جديد هاي آموزه نخست چيز، دو پايه بر دوره، اين در علم که اين است

. است برآمده بوده، غيره و غيره و باديه عرب عاميانه باورهاي حتي و کهن بابل و قديم مصر و هند و ايران

 سرجمع، و بوده علمي فرهنگ و تمدن در موثر هاي مجموعه اين ميان فراواني ازگاريهايناس و ها سازگاري

 اين هاي مؤلفه از بخشي. است کرده ايجاد علمي هاي دانسته باالي بر ابري چونان را ديدگاهي و انديشه

 يا يشکپز يا نجوم در مثال براي. است بوده اصيل علم از شدن دور سبب برخي و علم رشد سبب مجموعه،

 هايي مولفه عکس به است، شده علوم آن ترقي از مانع که بوده باورهايي تاريخ، مانند انساني علوم از برخي

 ريز بايد است، داده رخ آنچه شناخت براي. است داده ها دانش آن به پويايي و تحرک حدودي تا که بوده نيز

 رهنگيف منظومه و فکري نظام طور همين و يگر،يکد روي را آنها متقابل تأثير شناخت، را علمي تحوالت اين

 مقطع يک در و شده مي آن به اي ويژه توجه اتفاقا که است علوم اين از يکي تاريخ علم. دريافت جامعه

 ايه جنبه روش، هم و بينش سطح در هم علم، اين دروني عناصر در. است داشته چشمگيري رشد تاريخي،

 از بخشي. دارد وجود آن در علم مفهوم چهارچوب عبارتي به يا علمي نقد و بررسي نظر نقطه از بحث قابل
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 اريخت به اي حاشيه که متفکراني حتي و بزرگ مورخان تاريخي افکار بر مرور با توان مي را ها جنبه اين

. لمع فلسفه به عالقمند حال عين در و مورخ و فقيه مردي. آنهاست از يکي حزم ابن. دريافت اند پرداخته

 اسالم نيايد حتي و اندلسي متفکران بزرگترين از يکي و دارد رساله و کتاب ها زمينه اين بيشتر در هم کسي

 زمح ابن رويکردهاي شناخت براي مقاله اين. خواند اش اسالمي تمدن قرن بايد بحق که است پنجم قرن در

 رايب اصل، در اما است، ريختا نقد در وي روش بررسي آن هدف که اي مقاله. است شده نوشته تاريخ نقد در

 نآ در بينش اين گفت، بايد. دارد ويژه اهميت انساني علوم حوزه در حزم، ابن نگاه در علم مفهوم بررسي

 را طاطانح بعد، قرون تاريخي هاي نوشته بر مروري اما نبود، سابقه بي بود، اوج در اسالمي تمدن که روزگار

 ندازها تا نيز بعدها ها، رشته از بسياري با قياس در تاريخ علم ندهرچ دهد، مي نشان علمي نگاري تاريخ در

 ارهب در را هاي نوشته وبالگ، اين در که اکنون اما بودم، نوشته قبال را مقاله اين. کرد حفظ را خود قوام اي

 در را علم مفهوم به مربوط بحث از ديگر اي گوشه بتواند آنها، کنار در شايد کردم فکر ام، گذاشته علم تاريخ

 .دهد نشان است تاريخ که خاص حوزه يک در هم آن اسالمي تمدن

 حزم ابن باره در 

 در و آمد دنيا به «قرطبه» شهر در 111 سال رمضان آخر روز در «اندلسى حزم بن سعيد بن احمد بن على»

 بن يزيد اسير نى،ايرا اسراى از جدش که انددانسته االصل ايرانى را وى بيشتر[ 1.]درگذشت 191 شعبان 81

 در وى. انددانسته تبار اسپانيايى را وى هم اىعده[ 111 ص ،11 ج النبالء، اعالم سير. ]است بوده سفيانابى

 سيال و باز ذهن و گرىاشرافى شکوه کتاب، فراوانى نعمت، و ناز در اندلس، امويان دولت قدرت اواخر

 و ا،مفرطً ذکاء رُزِق و رفاهية، و تنّعم فى نشأ: ذهبى تهگف به. کرد رشد توجه قابل هوش و ذکاوت با همراه

 [11/111: سير. ]کثيرة نفيسة کتبًا و سيّاالً ذهنا

 فاىاقت به وى. کرد پيدا پرتالطمى زندگى اندلس، در سياسى هاىآشوب گيرىاوج و اختالفات آغاز با اما

 اختيار در کوتاه مدتى براى بار هر و نوبت سه در را منصب اين داشت، وزارت منصب مدتى که پدرش

 .يافت وزارت باز اما شد زندانى زمانى مدت اول نوبه از پس. داشت

 تحصيل به و کرد رها را هاآن سرعت به پرداخت، ادارى کارهاى به قدرى جوانى در که آن از پس حزم، ابن

 ينچنهم و مناظره تأليف، ،تدريس از عمر پايان تا دينى عالم يک مقام در و گماشت همت علوم ساير و فقه

 .نماند باز خود فقهى - فکرى مکتب توسعه و تأسيس

 ندىت زبان که جاآن از و برخاست زمانش عالمان با ستيز به يافت، موقعيتى فقه علم در که آن از پس وى

 هب وا تبعيد سبب زمانش عالمان درباره وى تند برخوردهاى نهايت، در. گرفت قرار آنان خشم مورد داشت،
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 تندگش بيزار او از ملوک و عالمان هم زمانى. بردند حمله او بر مالکيان از جماعتى نيز جاآن که گشت اىقريه

 [8[]11/151:سير. ]کشيدند آتش به را هايشکتاب از برخى حتى و داده کوچ باديه به را او که

 و خواندنى خاطرات - است حب و عاشقى و عشق موضوعش که - خود الحمامة طوق رساله در حزم، ابن

 مانده برجاى هاآن از برخى که است سروده هم اشعارى وى. است آورده خويش خصوصى زندگى از جالبى

 [805 ـ 11/809: سير. ]است

 روانپي به بعد مدتى. کرد آغاز بود، غالب مذهب او نواحى در که مالکى فقه آموختن با را تحصيل حزم ابن

 رأى و اجتهاد نوع هر از کرده جانبدارى ظاهرى مذهب از بعدها. گفت بد الکيانم از و پيوست شافعى مذهب

 وادى در قدم خود روش، همان با و[ 1]ظاهرى مذهب پوشش تحت حال، عين در. داشت پرهيز قياس و

 .بپردازد فتوا ارائه به حديثى نصوص پايه بر تا کوشيد و گذاشت اجتهاد

 از حد اين در وى به توجه. است شده نوشته فراوانى مقاالت و هاکتاب وى، هاىانديشه و حزم ابن درباره

 اندلس و ريقاآف شمال مسلمان متفکران ترينبرجسته از يکى عنوان به گذشته، دهه چند در ويژه به گستردگى،

 فکرانمت در توجهى قابل تأثير و بوده نظر صاحب دينى علوم مختلف هاىعرصه در وى که است آن نشانگر

 ساير با وى متفاوت دينى مواضع دليل به هم حدودى تا توجه، اين[ 1.]است داشته خويش از پس عالمان و

 بوده مذمت با همراه وى از تمجيد کهن، روزگار همان از طبعا. است تسنن مذهب در موجود رسمى مکاتب

 الکىم ويژه به - بعدى نعالما چنينهم و معاصرانش از بسيارى اما کردند،مى ستايش وى از شاگردانش. است

 استنتاجاتش و نيرومند اشحافظه که اندازه همان به وى که چرا[ 9.]کنندمى نکوهش سخت را او - مذهبان

 به[ 1]عيانشي و مالکيان و حنفيان از مخالفانش ضد بر اشمذهبى تعصب و تند زبانش بود، مبتکرانه و تازه

 .بود هياهويى و دليلبى و پياپى يرهاىتکف و توهين و ناسزا با همراه و افراطى شدت

 النحل و االهواء و الملل فى الفصل مذاهب و فِرَق در المُحلّى، فقه در وى، از مانده برجاى آثار ترينمعروف

 تا ستا کوشيده آن تدوين در مؤلف دارد، فراوانى هاىنوآورى و ابتکار گستردگى، همه با اخير اثر. باشدمى

 با اما[ نيست دسترس در امروزه آنها از بسياري که منابعي] بگيرد، بهره هاعرصه همه در مختلف منابع از

 کاسته را کتاب علمى ارزش از زيادى مقدار[ 3]که است شده نگاشته متعصبانه و افراطى العاده فوق ادبياتى

 براي. ]است فتهر ميان از تعدادى و مانده مخطوط برخى رسيده، چاپ به شمارى او، فراوان آثار از. است

 [.153 ـ 11/151: سير :بنگريد او آثار فهرست
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 تاريخ دانش و حزم ابن

 ينا به وى تأليفات و مطالعات از بخشى و دارد سروکار آن با حزم ابن که است هايىدانش جمله از تاريخ

 ار خود خىتاري مطالعات است توانسته مختلف طرق از گويدمى خود که گونه آن و شودمى مربوط دانش

 [1.]دهد گسترش

 ست،ا استوار دين اساس بر که خود فکرى منظومه در هادانش بندى طبقه ضمن العلوم، مراتب رساله در وى

 نخست: است قسم پنج هاامت نزد در هادانش. است قائل شريعت دانش با پيوند در ويژه مرتبتى تاريخ براى

 و أخبارها علم و الشريعة علم». دارند نظر اختالف و اوتتف يکديگر با هاآن در هاامت که شريعت دانش

. فلسفه و طب، رياضى، نجوم،: مشترکند بايکديگر دانش چهار آن در هاامت همه که دانش چهار و «لغتها

 عنىي است؛ «شريعت تاريخ» عنوان تحت تاريخ به وى نگاه ترتيب، بدين[ 1/31: رسائل: العلوم مراتب رسالة]

 کسى راگ و است اصيل دانش که است شريعت تنها اين زيرا گيرد،مى شريعت از را اعتبارش «تاريخ دانش»

 شده سبب امر همين[ 1/39: رسائل. ]است کرده جفا خود به بپردازد، ديگرى دانش به دانش اين از غفلت با

 ديگر دانش براى اىوسيله و ابزار را تاريخ بلکه نکند، نگاه مستقل علم يک صورت به تاريخ به وى که است

 نبايد حال، اين با[ 8/11: رسائل مقدمه. ]بپردازد فرعى امر يک صورت به تاريخ به و بداند است شريعت که

 تجربه و وى نظر از را آن دايره شريعت دانش محدوده در حتى يا و دانست سطحى تاريخ به را وى توجه

 است مک شريعت با ارتباطش که را تاريخى باراخ از بسيارى وى عکس، به. بست زمينه، اين در اشنگارشى

 - ختاري براى يعنى. است داده جاى کتبش در داده، توسعه را اشدايره اسالمى امّت تاريخ عنوان تحت يا و

 در «الخبارا علم» درباره را بحثى دليل، همين به و است قائل خاصى حيثيت - اسالمى امت تاريخ قيد با لو و

 [1/35: رسائل العلوم، مراتب. ]است آورده علومال مراتب رساله همين

 عالم وى هک بدانيم بايد کنيم، بيان تأکيد با تاريخ دانش با ارتباط در را وى موقعيت که اندازه هر حال، اين با

 يا و بوده خلفا و اسالم صدر تاريخ و سيره آموزشى هاىجنبه هدفش يا است نگاشته چهآن از و است دينى

 است دهش گفته. است برده بهره سلبى و ايجابى صورت به دين امر در استدالل براى تاريخ از کلى، طور به

 [.8/81: رسائل مقدمه. ]است دليل همين به اشتاريخى هاىنوشته در هم وى گرايىاجمال که

 و صرمخت هاىگزارش ارائه حزم، ابن تاريخى آثار بيشتر است، کرده تصريح عباس احسان که چهآن بنابر

 تاريخ دانش در وى عالقه مورد موضوعات از قسمتى. است تاريخى مقاطع از برخى رخدادهاى از فهرستى

 هم ىشمار و اجتماعى و عمومى تاريخ به هم برخى. است( خلفا تاريخ و نبوى سيره) اسالم صدر به مربوط

 . گرددمى بر ناحيه آن امراى و خلفا احوال و اندلس اخبار يعنى او معاصر دوره تحوالت به
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 رسيده چاپ به االندلسى حزم ابن رسائل کتاب دوم مجلد عنوان تحت حزم ابن تاريخى رسائل مجموعه

 :از عبارتند رسائل اين. است

 فى رسالة االسالم؛ فُتُوح جُمَل فى رسالة الخلفاء؛ أمّهات فى رسالة[ 5]الخلفاء؛ تواريخ فى العروس نَقْطُ رسالة

 [ 10.]رجالها ذکر و االندلس فضل فى رسالة الخلفاء؛ أسماء

 ود که است آمده در کتاب صورت به وى از مستقل طور به هم ديگر تاريخى اثر چند رسائل، اين جز به

 شايد. باشدمى[. 1111 رياض، الکرمي، ابوصهيب تصحيح] الوداع حجة و[ 11]السيرة جوامع آن عمده نمونه

 بر زوناف زيرا آورد؛ شمار به تاريخى کتاب نوعى تسامح، اندکى با مه را او العرب انساب جمهرة کتاب بتوان

 اطالعات آن، مختلف هاىبخش در وى است، االخبار علم از بخشى حزم ابن خود گفته به که انساب دانش

 و اريخيالت البحث في جهوده و االندلسي حزم ابن. ]است داده دست به قبايل و اشخاص با متناسب تاريخى

 هک آن جز به وى. است نيرومند حزم ابن اُمَمى و نسبى نگرش که است گفتنى[ 811 ـ 801 ص الحضاري،

 وعىن افزوده، آن بر مطالبى هم خود ديار بربر قبايل نسب درباره برده، ارث به شرق اعراب از را انساب علم

 رائيل،بنواس اسالمى، امت :است کرده تقسيم قسمت هفت به را هاامت وى. است گرفته جد به هم را اُمَمى نگاه

 ىسريان و يمانى و قبط مانند داثره امم چينى، و هنود امت سودان، امم وغيره، ترک و خزر مانند شمال امم روم،

 سىاندل صاعد ابن االمم طبقات کتاب در بعدها اُمَمى تفسير اين. فرس امت و[ 18.]مؤآب و عَمون و اشمانى و

 [ 11.]است فتهيا ادامه حزم ابن شاگرد( 111م)

 آن از ويژه به اين. دانست محدود وى تاريخى مستقل آثار در صرفاً بايستنمى را حزم ابن تاريخى کارهاى

 ت،نيس نظر مورد اسالم تاريخ يا تاريخ به وى نگاه صرفاً حاضر، بررسى در که دارد اهميت ما براى جهت

 خواهد ما توجه مورد باشد، اشفقهى يا کالمى آثار در که اين لو و مورد، هر در او تاريخى هاىنقادى بلکه

 .بود

 از يختار» موضوع درباره معمول، طور به اند، پرداخته وى هاىانديشه و افکار و حال شرح بيان به که کسانى

 هنگاشت موضوع همين در صرفاً که دارد وجود هم مقاالتى ميان، اين در. اند گفته سخن هم «حزم ابن ديدگاه

 و حزم ابن» عنوان تحت بحثى حزم ابن رسائل دوم مجلد مقدمه در عباس احسان زمينه اين در. تاس شده

 ،111 - 55 ص ،10 ش مغرب، رباط دانشگاه االنسانية والعلوم االداب کلية مجله در يفوت سالم و« التاريخ

 حزم ابن نگاه يانب به بيشتر مقاله اين. است نگاشته حزم ابن فکر فى السياسية و التاريخ عنوان تحت اىمقاله

. است هداد قرار بحث مورد ديگران و «فارابى» نظريات با را وى تاريخى - دينى ديدگاه و پرداخته تاريخ به

 شده رحط اندلس خيز فتنه ويژه شرايط در که است دينى تاريخ به حزم ابن رويکرد اثر، اين مؤلفِ اعتقاد به
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 رويکرد اب رويکرد، اين. است شده تأکيد آن بر سخت و استفاده اتحاد يجادا براى اىوسيله عنوان به دين از و

 فلسفى هجنب هم آن که «خلدون ابن» رويکرد يا و است فلسفى بيشتر که ديگران و «الصفا اخوان» و «فارابى»

 .است متفاوت دارد،

 هاانديشه درباره فراوانى هاىنوشته که دريافت توانمى مقاالت، اين از کدام هر ارجاعات ميان در روى، هر به

 على از ىالعرب التاريخ لبدايات تقييم عنوان تحت است اىمقاله جمله آن از. است شده نوشته حزم ابن آثار و

 نديده را آن سطور اين مؤلف اما رسيده، چاپ به( 1531 ،1 ش) أدبية و فلسفية دراسات مجله در که اومليل

 جمندار اثرى که شده نگاشته حزم ابن تاريخى هاىديدگاه درباره هم ويژه نگارى تک يک ميان، اين در. است

 .است

 عويس معبدالحلي دکتر که است الحضارى و التاريخى البحث فى جهوده و االندلسى حزم ابن کتاب اين عنوان

 الفکر قضايا» عنوان با را فصلى کتاب، اين در وى[ 1511 العربي، لالعالم الزهراء قاهره،. ]است نوشته را آن

 شرو به «التاريخى البحث فى حزم ابن منهج» عنوان با آن از بخشى ذيل و آورده «حزم ابن عند التاريخى

 .است پرداخته تاريخى هاىنقل ارزيابى به پرداختنش و اخبار نقادى زاويه از او نويسى تاريخ

 تاريخى اخبار نقد و حزم ابن

 نشان است، کرده اظهار و نوشته تاريخ با ارتباط در وى که چهآن و حزم ابن آثار روى بر جدى مرورى

 وتىاله نگرش جدى تأثير رغم به حتى و او، مستقيم تاريخى هاىنوشته بودن حجم کم رغم به که دهدمى

 در ،زاويه اين از. دارد تاريخ به هم ناسوتى نگاه وى هست، هم قرآنى هاىديدگاه با متناسب که تاريخ به او

 ابن خىتاري تفکر در که دانست حرکتى قراوالن پيش از بايد را وى اسالمى، متفکران از ديگر ىشمار کنار

 در يند از مستقل فلسفى تأمل و اجتماعى هاىتحليل ارائه در نه قراولى پيش اين اما. رسيد اوج به خلدون

 اريخىت اخبار نقادى سنت محدوده در بلکه بودند، دنبالش به خلدون ابن و فارابى که گونه آن اجتماع حوزه

 تحقق ار آن نگاريش تاريخ در نتوانست نوشت، مقدمه در که اىصفحه چند جز به خلدون ابن که چيزى بود؛

 .بردارد مسير آن در بلند گامى و بخشد

 ودخ تاريخى هاىپژوهش در استقرائى روش و تاريخى اخبار نقادى سنت گزاران بنيان از يکى حزم ابن

 ناي. گيرد قرار توجه مورد بايد که دارد فردى به منحصر هاىويژگى زمينه، اين در وى. تاس شده معرفى

 .است آن تبيين پى در حاضر نوشته که است هدفى
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 خرافه و تاريخ ميان تفاوت

 واقع در. اشدب ما بحث براى مناسبى شروع نقطه خرافه، و صحيح تاريخ ميان تفاوت بر حزم ابن تأکيد شايد

 مانز تاريخى هاىکتاب همه کندمى تصور که حزم ابن براى تاريخ، در حقيقت با خرافه ميان دننها تفاوت

 .است آشکار کامال امرى است، کرده مطالعه را خود

]  اريخت اقوام، از برخى که کندمى آغاز توضيح اين با را بحث ناصحيح، و صحيح تواريخ درباره حزم ابن

. است مانده برجاى آنان از دروغ و خرافه مشتى عوض در و ندارند حصحي تاريخ برخى و دارند[  صحيح

: دنويسمى االخبار عِلْمُ تقسيم در شد، اشاره آن به هم اين از پيش که نصى در العلوم مراتب رساله در وى

 اساس بر يا طور همين. هاسال و سنين اساس بر يا است شاهان حکمرانى و زندگى اساس بر يا اخبار علم

 ترينصحيح: نويسدمى سپس(. طبقات نه و شهرها اساس بر نه يعنى. )منثور يا و طبقات يا است، هاشهر

 الملة ختاري» اسالمى ملت تاريخ است، مانده برجاى آن از صحيح تاريخ که قومى تنها عبارتى به يا تواريخ

 مربوط مورا ديگر و علما و وکمل و خلفا اخبار فتوحات، اسالم، پيدايش تاريخ بر مشتمل که است «االسالمية

 اخبار. ولمجع بخشى و است درست آن بيشتر ،«اسرائيل بنى» تاريخ: اُمَم بقيه به نسبت اما. شودمى آن به

 بيرون جاآن از خروج، آخرين در که آن تا شدند شام وارد اسرائيليان که است زمانى به مربوط آن درست

 و «خِزِر» و «ترک» اما. است درست سوى اين به اسکندر زمان از مه «روم» امت اخبار. آن از پيش نه رفتند

 چنان آن هم «چين» و «هند» اخبار. تاريخى نه و تأليفاتى نه دارند، علومى نه سودان، امم و شمال امم ديگر

 اتتأليف و ثبت و علم امّتِ امّت، دو اين که آن جز است، نيامده ما دست به «نريد کما» باشد ما دلبخواه که

 رديگ و مؤآب عمون، ها،اشمانى ها،سريانى ها،يمانى قبطيان، مانند اند،رفته ميان از که هايىامّت اما. هستند

 االّ منها يبق فلم: است نمانده برجاى چيزى خرافه و دروغ جز آنان از رفته، ازميان خبرشان که هايىامت

 .خرافات و أکاذيب

 نب اردشير از هاآن اخبار ترينصحيح. است درست سوى اين به «دارا بن ادار» زمان از هم فارسيان اخبار اما

 صحيح را آن ما که را چهآن جز بايستنمى تاريخ، دانش طالب: نويسدمى سپس وى. است سوى اين به بابک

 را شبطالن که را چهآن نه - ندارد سودى که بکند چيزهايى صرف را وقتش نبايد و - کند دنبال دانستيم،

. کند رارتک را ما کار است، زحمت دنبال اگر. ايمافتاده زحمت به باره اين در کافى اندازه به ما. کرديم تصريح

 [ 10 ـ 1/35: رسائل العلوم، مراتب. ]است االخبار علم از جزئى هم نسب علم: افزايدمى پايان در

 که يستن چنان حال، اين با. دهدمى کيلتش تاريخى اخبار نقد در را حزم ابن ديدگاه بنياد بندى، تقسيم اين

 چهرآنه است، درست مقطعى در کم دست آن اخبار که آن صرف به نويسد،مى را اسرائيل بنى تاريخ وقتى
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 و داده ارائه را خود نقدهاى کند،مى نقل تورات از که تاريخى مطالب جاى جاى در وى. بپذيرد را شده نقل

 ىارزياب را هاآن. الخرافات تشبه أشياء و اکذوبات و فضائح الفصل هذا فى و:   تند عبارت با مواردى در

 کعب هاىگفته به هم اسالمى کتب هاىنقل و اخبار در موجود خرافات براى وى[ 1/113: الفصل. ]کندمى

 کتب در هاآن نفوذ و اسرائيليات روى وى حساسيت[ 8/51: الفصل. ]زندمى مثال منبه بن وهب و االحبار

 خرافات به وى نگرش همين امتداد در( 190م) سليمان بن مقاتل و( 111 م. پدر کلبى) کلبى آثار مانند سيرىتف

 آثار در را هاآن زنديق مشت يک که «مفتعالت اکذوبات و موضوعات خرافات هى انما» که مطالبى است؛

 ماهى است؛ ماهى يک روى زمين که جهان خلقت درباره رسيده هاىنقل جمله آن از. اندکرده وارد اسالمى

 هم ظلمت و ظلمت روى پادشاه و پادشاه يک دوش روى صخره و صخره روى گاو و است گاو شاخ روى

 [.8/51: الفصل. ]نيست آگاه آن از خدا جز که چيزى روى

 به و وراتت تاريخى هاىنقل به چيز هر از بيشتر که خرافات به نسبت وى نگرش به است کلى اىاشاره اين

 .شودمى مربوط اسرائيليات عبارتى

 سندى بررسى و حزم ابن

 بر «مذهب ظاهرى» يک عنوان به او هاىديدگاه سلطه حزم، ابن تاريخى هاىپژوهش در اصل نخستين

 در است، -( 830م) ظاهرى داود بن على به متعلق - ظاهرى مکتب پيرو که حزم ابن. است او نگارىتاريخ

[ 11]ددانمى مهم را نقل بدهد، بها عقل به که آن از بيش شود،مى مربوط شريعت و دين تاريخ به که بخشى

 هر تا است آن بر بنا ظاهرى، مذهب در. داندمى هاامت ساير از اسالمى امت اصلى مميزه را نکته همين و

 ميان اىگونه به داشت، تعارض هم با السند صحيح نقل دو اگر و شود پذيرفته دارد درستى سند که نصّى

 هسلسل اساس بر هاآن بر تکيه و روايات نقل اسالم، صدر تاريخ حيطه در دليل، همين به. شود جمع هاآن

 از و گرفته پيش در - الوداع حجة در عمده طور به - خود نويسى تاريخ در حزم ابن که است روشى سند،

 ،بخش اين در. دارد شباهت ديگران و اسحاق ابن با او از پيش و طبرى تاريخى روش با او روش جهت اين

 طور به هک شرايطى باشد؛ داشته شرايطى بايد که است تاريخى اخبار راوى روى متمرکز او ارزشيابانه نگاه

 و الفاظ بر اعتماد صداقت،: از است عبارت هاآن ترينمهم. است توجه مورد تعديل و جرح قواعد در معمول

 اشتنند و عدالت ويژگى داشتن. ديگر شروطى و کند،مى نقل روايت او از که کسى نام از ياد ها،آن عين حفظ

 .تنيس تفاوتى هااين غير و بنده و آزاد مرد، و زن ميان باره، اين در و است شروط اين کلى برآيند فسق،

 بخش در و است شده اعمال المحلّى يعنى او مفصل فقهى کتاب در عمده طور به وى سندى هاىبررسى

. ستا تاريخى - فقهى رخداد يک از جالب تکنگارى يک که است الوداع حجة کتاب در روشنش مونهن تاريخ
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 به ندىس و حديثى مختلف طرق از استفاده با را رويداد اين از تصويرى تا است بوده آن بر اثر اين در وى

 مورد کتاب اين در هم الوداع حجة درباره جابر از پدرش از نقل به( ع)صادق امام طوالنى روايت. دهد دست

 .است گرفته قرار استفاده

 هاىارزشيابى و عبارات از راوى، افراد نقد و جرح در عمده طور به خود سندى هاىبررسى در حزم ابن

 [ 801 ص ،...جهوده و االندلسي حزم ابن. ]کندمى استفاده روات تضعيف و توثيق در رجال علماى معمول

 ات است شده سبب حزم ابن ظاهرى روش که داشت توجه بايد عباس احسان نکته اين به حزم، ابن درباره

 نقل، کي گزينش با آن از پس و بپردازد روات در دقت از پس هانقل انتخاب و راويان سنجش به بيشتر وى

 [.8/81: رسائل. ]کند استفاده «البد» و «الشک» تعبير از قاطعيت با آن درستى درباره

 ماقدا ظاهرى مشى همان اساس بر صحيح روايت انتخاب يعنى خود، روش به الوداع حجة کتاب در حزم ابن

 در. کندمى ارائه طريق بيست حتى و هيجده چهارده، هشت، از روايتى با را تاريخى گزارش يک گاه و کرده

 رمنک کند، اقدام هاآن رد به که آن از بيش سندى، هاىسنجش اساس بر معارض، اخبار وجود به اشاره با ادامه

 لمقبو روايت با متعارض روايت ورزيده، اصرار خود مقبول روايت همان بر قاطعيت با و شودمى تعارض

 نشان اثر، اين نگارش از را خود هدف وى[ 19.]افتد سازگار نظرش با که کندمى جمع و تأويل چندان را خود

 در اتنه که است آن بر و کرده ياد اعالود حجة شرعى و تاريخى روايات بودن نامتعارض و پيوستگى دادن

 منى در را ظهر نماز قربان، عيد روز در( ص)خدا رسول که اين آن و کند حل را تعارض نتوانسته مورد يک

 [831 ـ 838 ص 1(1111 رياض،) الوداع،حجة. ]مکه يا است خوانده

 توانستنمى وى که است آن شده، وارد المُحلّى در او هاىاستدالل ويژه به حزم ابن بر قديم از که اشکالى

 راويان، از شمارى کردن معرفى مجهول جمله از گويد،مى راويان درباره که را چهآن همه که باشد آن مدّعى

 را او موردبى هاىقطع و کرده وارد حزم ابن بر الشافعيه طبقات در سُبْکى که است اشکالى اين. باشد درست

 هاىتندى[ 139 ص ،...جهوده و االندلسي حزم ابن. ]است شده يادآور داند،ىم صحيح را هاآن که رواياتى به

 تند زبانى را حزم ابن زبان مخالفان، تا شد سبب اندلس، در مخالفانش با برخورد و هاارزيابى در وى فراوان

 [11.]کنند مقايسه حجاج شمشير با را آن دانسته،

 ابن که شگفتى هاىنمونه از[ 13.]دارد حزم ابن ضد بر تندى اىانتقاده زاويه، اين از هم «عسقالنى حجر بن»

 است ترمذى عيسى بن محمد معروف، محدث درباره او قضاوت دانسته، ناشناخته و مجهول را راوى حزم،

 اختهشننمى را ترمذى حزم، ابن که شد مدعى تواننمى: است نوشته وى. است شده حجر ابن خشم سبب که

[ 5/111 :التهذيب تهذيب. ]است برده بکار موثق حفاظ از بسيارى درباره را «مجهول» يرتعب وى که چرا است؛
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 وى جهل از ناشى که است کرده وارد حزم ابن رجالى هاىارزيابى بر هم ديگرى فراوان اشکاالت حجر ابن

 [8/11: رسائل بر عباس احسان مقدمه.] است مشهور راويان هم آن راويان، به نسبت

 الکرمى[ 19 ـ 1/11: رسائل. ]است گفته سخن حزم ابن رجالى خطاهاى نوع درباره تفصيل به عباس احسان

 بحث ويژه به رجالى مسائل شناخت در حزم ابن عمق عدم درباره نيز حزم ابن الوداعِ حجة کتاب مصحّح

 کرده واننع اندلس به اسالمى شرق آثار از بسيارى نرسيدن را آن سبب و کرده مفصلى بحث «الحديث علل»

 [ 11.]است

 اب دينى روايات پذيرش ميان تفاوتى اصل در و دارد وجود تاريخى هاىنقل اسناد بررسى در که اىنکته

 روشنى هب حزم ابن البته.« باشد مسلمان لزوماً تاريخى اخبار راوى نيست الزم» که اين است، تاريخى روايات

 شتهگذ اديان به مربوط مطالب در ويژه به نحل، و ملل زمينه در که آن جز ندارد، اىاشاره تفاوت اين اصل به

 کذب رب افراد آن توافق جهت اىتوطئه که آن بر مشروط کنم،مى نقل عَلَيه متّفق عنوان به من هرچه: گويدمى

 کواف) مسلمين همه يا کفار همه که کندنمى فرقى باره اين در. است واجب پذيرشش نباشد، کار در آن

 حزم ابن. باشند کرده نقل اند،شنيده يا و کرده مشاهده خود حواس با را آن که( المسلمين کواف او الکافرين

 حتص به کجا از: پرسيد خواهيم او از پذيريم،مى را مسلمين سخن فقط من که بگويد کسى اگر: »گويدمى

 وديه را آن خبر و بودهن حاضر وى نزد مرگ وقت در مسلمانى هيچ که حالى در رسدمى روم قيصر مرگ خبر

 عقل و حس با بگويند، دروغ باره اين در اگر. است فراوان خبر اين مانند طبعا کنند؟مى نقل ما براى نصارا و

 که آن مالک به ما. است طور همين هم مسلمانان خبر واقع در. اندکرده تکذيب را خويش کرده، مقابله خود

 حساب هب بيّنه يک کافّه نقل. هستند مسلمان که عنوان اين به نه پذيريممى را خبر اند،کرده نقل را آن «کافه»

 [1/11: الفصل. ]«است بديهى امرى عقل براى آن پذيرش و آيدمى

 اين در وى تکيه. داندمى کواف از مخالف، همه آن وجود رغم به هم را انبيا معجزات به مربوط اخبار وى

 «المجوس کواف» را خبرى اگر حزم ابن[ 111 ،1/33: الفصل. ]«لکوافا بنقل» است استناد اين با موارد قبيل

: لفصلا. ]داندمى درست را آن و پذيردمى راحتى به باشد، آنان خود به مربوط خصوص به و باشند کرده نقل

1/111] 

 راىب معيارى چه شود؟مى گروهى چه شامل و چيست «کواف» معناى از حزم ابن مراد: پرسيد بايد جااين در

 راخبا در مثال، براى کنند؟مى نقل را متفاوت خبر دو دولت، دو يا فرقه، دو حزب، دو که دارد وجود مواردى

 کي که را چهآن هر آيا دارد؟ معنايى چه کواف کرد، تصور تواننمى تواترى کليات در جز که اسالم تاريخى

 مثال، اىبر است؟ باور آن بر کواف که شد مدعى توانمى داشت، مذهبى - فکرى تمايل بدان و پذيرفت فرقه
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 انتهاى رد. کندمى استفاده خبر و حديث صدها از کند،مى صحبت صحابه ميان مفاضله درباره حزم ابن وقتى

 صحابه ههم از افضل ،(ص)پيامبر همسران از پس ابوبکر که است کرده ثابت آن ضمن خود گمان به که بحث

 را ما ديثاحا زيرا کنند،مى استناد ما احاديث به[  شيعيان]  آنان نه: »نويسدمى شيعه روايات به اشاره با است،

 ما که ماندمى. کنيمنمى تصديق را احاديثشان چون کنيم،مى استناد هاآن احاديث به ما نه و کنند،نمى تصديق

 حالى در اين[ 1/111 :فصلال. ]«کنيم استناد رسيده، ما دست به «الکواف بنقل» که «ضروريه براهين» به صرفاً

 ندارند، اقوف آن بر کافه و نيست آن در نظرى اتفاق نوع هيچ کرده، استناد آن به وى چهآن از بسيارى که است

 .نيست حجت شيعيان براى سخنشان وى، خود قول به که باشد سنيان کافه مقصود، مگر

 يهىبد را مطلب اصل توانمى شود، ايترع و شده تعريف تواتر حدود و باشد، تواتر وى سخن مبناى اگر

 ارک دقيق، تعريف يک ارائه از پس آن تسرّى و تطبيق و تاريخى اخبار حوزه در اصل اين رعايت. دانست

 .بود خواهد جالبى

 به يا مذهبى حس تأثير تحت باره، آن در او قضاوت گفت توانمى که سند با حزم ابن برخورد از هايىنمونه

 د،کن نظر اظهار آن در جزئيات، در ورود بدون تا است شده سبب و گرفته قرار او المىک ديدگاه عبارتى

 :نويسدمى و کرده تخطئه سندى لحاظ به را آن صحّت «النجم و» سوره درباره وى. است «غرانيق» حکايت

 [. 1/81: الفصل. ]النّقل طريق من قطّ يصح لم النّه موضوع، بَحْت فکِذْب

 زا برخى که اين: »نويسدمى و پرداخته موضوع اين به هم ديگرى رساله در الفصل، کتاب در جز به وى

 براى گاه آن ،«باطل هذا فى الرواية و» است، دروغ کرد، القا پيامبر زبان بر را مطلبى شيطان که اندگفته مفسران

 ار حماقت اندازه ينا تا که است شگفت در عقلى از و کندمى استناد الهوى عن ينطق ما و آيه به آن نفى

 قبول قابل گوهذيان يا مست افراد حق در جز را جريانى چنين وى. است کرده نقل را خبر اين و تحمل

 [15.«]داندنمى

 به وح،وض به و دارد حساسيت( ع)پيامبر عصمت روى شيعه، مقياس به تقريبا که است کسانى از حزم ابن

 .است آگاه خود مذهبى ىباورها روى غرانيق واقعه پذيرش منفى تبعات

 هن و - طبيعى هم آن از مقدارى و بوده اسالمى فرق همه ميان طبيعى طور به سند، نقد در مذهبى تعصب

 يارىبس که حالى در حزم ابن. شودمى ترجدى آن بودن نامعقول برسد، افراط حد به وقتى اما است، - معقول

 رديدت هاآن سند در و پذيردمى شده نقل مخصوصى طرق از صرفاً که را خلفا فضائل احاديث و آحاد اخبار از

 نم فاليصحّ مَوْاله، فعَلَىّ مَوْاله کنْتُ مَنْ اما و: داندنمى ثقات طريق از شده نقل را غدير حديث اما کند،نمى

 [ 1/111: الفصل. ]الثقات طريق
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 جاى در حزم ابن که است لىحا در اين. است محقق يک از انتظار مورد انصافِ از دور برخوردى چنين

 [1/39 :الفصل. ]گويدمى سخن( ع)على امام فضائل بردن ميان از براى مروانى دولت اندازهبى تالش از ديگرى

 در يگرد هاىبخش در وى که کند غافل مسأله اين از را ما نبايد دينى، تاريخ بخش در سند به حزم ابن توجه

 که ستا گرتحليل يک هم و کند،مى اکتفا تواريخ کليات ذکر به که است نقّال يک هم خلفا، تاريخ ثبت

 .دهد دست به هادولت و مقاطع برخى از عمومى تصويرهاى کوشدمى

 «موثق و مجهول» صورت به سندى روش بر صرفاً تواندنمى تاريخ در داندمى حزم ابن که است آن ديگر نکته

 خستن عصر تاريخ و سيره موضوع غير در که آثارى در وى کم دست. کند رديف را هانقل فقط و بکند کار

 يلى،تحل نگرش با اشخاص درباره نظر اظهار زمينه در دارد، خود روزگار درباره که آثارى در ويژه به نگاشته،

 [8/81: الفصل. ]کندمى تالش آنان عملکرد ارائه با افراد شخصيت شناساندن در و نيامده کوتاه اجمال، رغم به

 خبر و راوى ميان نسبت

 و اوىر ميان نسبت سنجش» دارد، بسزائى اهميت تعديل و جرح بر افزون سندى هاىارزيابى در که اىنکته

 خروج روز نتعيي در را عباس بن عبداهلل و مالک بن انس روايت وقتى حزم ابن مثال، براى. است «خبر کيفيّت

 جَرْح ار صحابى دو اين از يکى تواندنمى که آن دليل به کند،مى بحث الوداع حجة سفر در مدينه از پيامبر

 جاآن در که است اىگونه به خبر نقل در انس موقعيت. کندمى دنبال ديگرى شکل به را سندى بررسى کند،

: صورت اين در. است بوده حاضر جاآن در وى که نيست کيفيتى به عباس ابن روايت در اما است، بوده حاضر

 [898 ص الوداع، حجة] 98.الشکّب أثبت الحاضر و

 حضور نماز اين در گويى که نيست اىگونه به او روايت حالت اما است، بوده سفر اين در هم عباسابن البته

 نشأم همين و بوده زنان همراه بسا چه و داشته سال سيزده حدود عباس ابن حزم، ابن نوشته به. است داشته

 .است شده او روايت در خطا و وَهْم ورود

 ص الوداع،حجة] لصِغَره أهله ضعفة فى( ص)النبى يقدّمه کان النّه عباس ابن رواية فى الوَهْم دخل انّما و

898 ] 

 هرظ نماز که کندمى تصريح چون آيد؛مى دست به هم جزئيات شرح از نقل اين در انس دقت اين، بر عالوه

 قلن جزئياتِ در دقتى چنين ولى. رکعتى دو الحليفه ذو در را عصر نماز و خوانديم مدينه در رکعتى چهار را

 .خوانديم الحليفه ذو در را ظهر نماز که است آمده صرفاً و نيست عباس ابن
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 روايت ود اگر. است کرده نقل را خبر لحنى چه با وى که است آن خبر و راوى ميان نسبت بيان در ديگر نکته

 يشترىب يقين با که کسى روايت بايد باشد، «يقين لحن» ديگرى و «ترديد لحن» دو آن از يکى لحن باشد،

 ستدر آن عکس که حالى در نيست، حجّت شاک غير بر شکاک، راوى سخن که چرا. پذيرفت گويدمى سخن

 :است

 ـ 810 ص الوداع، حجة. ]الشاک من أولى و أثبت الموقن الشاک، من بالقبول اولى واحدا کان لو و - المثبت

811] 

 کسى راىب را مطلبى يا نکته که کسى روايت که است برده کار به هم ديگرى معناى به را اخير نکته حزم ابن

 حجة در همسأل يک مثال. است پذيرش قابل بيشتر کند،مى نفى را آن که کسى با مقايسه در داند،مى ثابت

 پذيرش به اولى داشت، گويدمى که کسى روايت. نه يا داشت هَدْى خود همراه طلحه آيا که است اين الوداع

 .کرد بيشترى تأمل بايد باره اين در[ 819: الوداع حجة. ]نداشت هَدْى گويدمى که است کسى نقل

 بن حسن عقيده حزم ابن وقتى: است توجه قابل مثال اين در خبر و راوى ميان نسبت درباره ديگر نمونه

 بوده چنين او مذهب که است شده گفته: »دنويسمى دهد،مى شرح امامت باب در را هَمْدانى حىّ بن صالح

 قريش رد آن انحصار به لزومى يعنى ،«باشد مشروع مالک فهربن فرزندان تمامى براى تواندمى امامت که است

 به و ذيردپنمى صالح بن حسن به را اعتقاد اين نسبت وى جااين در. نيست است، مالک بن فهر از اىتيره که

 شهر در هشام که چرا کند،مى قبول آورده، او درباره خود الميزان کتاب در حکم بن هشام که را چهآن عکس،

 [80.]است او به نسبت افراد ترينعالم و کرده درک را او بوده، او همسايه کوفه،

 منبع يا سند نقد

 و منبع از ايدب آن، از فراتر بلکه نيست، مطرح تنها آن سنتى معناى به سند بررسى صرف تاريخى پژوهش در

 ماا گيرد؛ قرار بررسى مورد بايد باشد، شده ارائه آن خاص سند اگر خبر، يک نقل در. گفت سخن مصدر

 عنوان به کتاب آن کليت بلکه است، نيامده سند تاريخى، نقل هر براى تاريخى، کتب از بسيارى در آگاهيم

 مختلف منابع از اخبارى زده، گزينش به دست خود دانش بر تکيه با نويسنده و دارد اهميت مصدر و منبع يک

 نوانع به باشد الزم اما باشد، داشته سند اخبار آن تک تک وى، کتاب در است ممکن حتى. است آورده گرد

 ارزياب است ممکن جا، همين در. شود نگاه مصدر و منبع يک عنوان به کتاب آن روى محقق، يا مورخ يک

 بررسى کت تک صورت به را اخبار اسناد و نگريسته منبع يک عنوان به کتاب کليت به چرا که شود متهم

 .است نکرده
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 است ردهک تصريح و کرده تکيه طبرى کتاب کليت بر اسالمى، شرق تاريخ در حزم ابن که کرد خواهيم اشاره

 نمونه، براى. کندنمى کفايت اين که حالى در[ 115 ص الخلفاء، اسماء في رساله. ]است موثق شخصى وى که

 ابن جعفرىکأب التاريخ أهل ثقاتُ به اعتنَى قد حديثهما و: گويدمى کند،مى اشاره صفين و جمل اخبار به ىوقت

 [ 115 ص الخلفاء، اسماء في رسالة] غيره و جرير

 بطىر و است ناشناخته يا شده شناخته مورخ يا راوى يک از آن بخش هر که طبرى تاريخ به اعتمادى چنين

 بنا نظر مورد تاريخى اخبار در سندى و مصدرى نادرست هاىارزيابى منشأ ندارد، طبرى شخص وثاقت به

 فى علمي کان أنه توجب جهاالت فى النبوّة ادّعى و: نويسدمى مختار درباره وى وقتى مثال براى. شودمى حزم

 .التاريخ علماء عند مضبوطة حاله و يظهر، کما ليس أنه نفسه

 [111 ص همان،. ]است کرده اعتماد هاآن بر وى و آمده طبرى تاريخ در که است اخبارى همين روى اشتکيه

 باراتع ريز به ريز موارد، از بسيارى در و کرده تکيه اسحاق ابن سيره بر دقيقاً هم، نبوى سيره در حزم ابن

 و عىموضو بازنويسى کتاب، اين واقع در[ 1 ص: رسائل بر عباس احسان مقدمه. ]است آورده را اسحاق ابن

 را ام نبايد حزم ابن موردى تحقيقات و است مدينه مکتب و سنت اهل رايج هاىديدگاه همان شده تلخيص

 منابع نه کتاب، اين در وى. است گذرانده نقادى بينذره زير از را اخبار اين همه وى که دراندازد توهم به

 بيشتر اثر اين رسدمى نظر به. است دهکر ذکر هانقل براى سندى نه و آورده - مورد چند جز به - را خود

 دهش تأليف علمى کتب نگارش در جارى هاىروش از خالى دليل، همين به و داشته عمومى و آموزشى جنبه

 .است

 سالمى،ا شرق کلى طور به و عراق تاريخ شناخت براى که افزود را نکته اين بايد اسالمى غرب مورخان درباره

[ 81.]است نبوده آنان اختيار در مشهور منابع همين جز منابعى زيرا نداشتند؛ آثار لقبي اين به تکيه جز اىچاره

 ونه،نم براى. است بوده بيشتر بسيار اندلس و آفريقا غرب شمال اخبار از مورخان اين آگاهى که حالى در

 گويدمى سخن اندلس اموى خلفاى از «اموى باهلل منتصر» به معروف «عبدالرحمان بن حَکَم» حکومت از وقتى

 يک نگارش حال در که اين با راند،مى سخن اندلس از شرابخوارى بساط برانداختن در وى حساسيت از و

 آوردىم «کِندى هارون بن يوسف ابوعمر» از خود تاريخى ديدگاه تأييد در بلندى شعر است، مختصر رساله

: باالندلس ايامهم و االمراء اوقات ذکر رسالة. ]ذلک من عنه ذکرنا لما تحقيقا أوردناها انّما: که استدالل اين با

 [8/151: رسائل

 خبر ارزيابى در آن اهميت و حزم ابن ديد از تاريخى متون در تحريف امکان
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 اسالم نخستين قرون سنى مورخان که دارد وجود اهميت با نکته يک تاريخى اسناد يا منابع به کلى نگاه در

 ار فرض آنان. ندارند سنى منابع در عمدى هاىتحريف وقوع به اعتقادى اصوال تاريخى، روايات سنجش در

 يثحد جعل به دست که هستند خوارج و شيعيان يعنى هاآن مخالف هاىفرقه تنها اين که گذارندمى اين بر

 ريفتح و جعل از خالى است، بيشتر هافرقه ساير منابع از نسبت به که سنت اهل منابع اما اند،زده تاريخ يا

 ود مشکل باشد، هم خوشبين اموى دولت به اىاندازه تا حزم ابن مانند کسى اگر افراد، اين ميان از. است

 ورخانم قبيل اين. ندارد هم حکومت اين ناحيه از تاريخى اخبار تحريف به اعتقادى ديگر زيرا شود؛مى چندان

 براى و ندارند حساسيت تاريخى خبارا به نسبت سنى هاىحکومت ناحيه از عمدى سانسور يا تحريف روى

 .اندکرده پا و دست است، هاآن خود درونى اجماع که هم تئوريک گاه تکيه يک اصل، اين

 و کندمى استناد رسيده، آنان معجزات درباره که اخبارى به انبيا، نبوت اثبات در مورد، يک در حزم ابن

 را هانآ کافّه زيرا است؛ آوراطمينان که است اىگونه به ما به اخبار اين رسيدن طريق که دهد نشان کوشدمى

 بدايتهاب العقول استشعرت قد التى الکافّة نقل هى و: نيست هاآن در کذب ورود امکان که اىکافه اند،کرده نقل

 .الوهم ال و الکذب جواز الى السبيل أنه معارفها بأول النفوس و

 که چرا د؛باش مستقيم مشاهده و حس به نيست الزم تاريخى، اخبار مورد در يقين به رسيدن حزم ابن نظر به

 و دارد وجود سودان بالد که خبر اين مانند. است آوريقين که است اىگونه به نقل نوع و ناقالن شمار گاه

 دم،مر از بسيارى چرا پس که شودمى مواجه اشکال اين با وى. است بديهى امرى آن به علم و آن پذيرفتن

  کنند؟مى تکذيب و پذيرندنمى را انبيا معجزات به مربوط اخبار

 ايد،هپذيرفت شما که هم را ديگر حقايق از بسيارى! خوب: »گويدمى و آوردمى روى نقضى پاسخ به حزم ابن

 رىبيشت اصرار کننده اشکال «زند؟مى اخبار آن بودن درست به اىلطمه هاآن انکار آيا. کنندمى انکار اىعده

 مورد هانداز اين به چيزى شايد. است زياد شمارشان واقعا انبيا معجزات کنندگان تکذيب: گويدمى و کندمى

 .باشد نگرفته قرار تکذيب

 به ومالز هاتکذيب و است، فراوان هاتکذيب قبيل اين. است باطل ادعايى چنين: »که دهدمى پاسخ حزم ابن

 زياد ليلد همين به هم هاتکذيب و اندداشته فراوانى دشمنان انبيا عالوه به. نيست اخبار آن بودن باطل معناى

 .است روشن حق اما. است شده

 و رنددا مسائل ساير يا معجزات اخبار به نسبت انبيا مخالفان و ملوک که سانسورى به جااين در حزم ابن

 واستخ رغم به حتى حقايق دهد ننشا که هدف اين به تنها کند؛مى اشاره ندارد، حقائق کردن پنهان در اهميتى

 انپنه - کنندمى تکذيب را هاآن مرتب و دارند خود مغضوبان درباره ملوک چهآن مانند به - انبيا مخالفان
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 و( ع)على امام فضايل داشتن پنهان در مروان آل تالش يکى: زندمى تاريخى مثال دو جااين در. شودنمى

: الفصل] شد روبرو ناکامى با دو هر که است قرآن خلق انديشه نشر در واثق و مستعصم و مأمون تالش ديگرى

1/39 ] 

 يعنى ،کردن حرکت «الکواف ابطال سبيل على» که ورزدمى تأکيد نکته اين بر باز ديگرى، جاى در حزم ابن

 ديگر ثارآ در ندرت به و است اندلس ويژه[ 88]کواف، اصطالح. بردنمى جايى به راه «کافّه نقل» گذاشتن کنار

 .است رفته بکار

 ربارهد اندازه چه خوارج يا کرد؟ تأثير آيا شد؟ چه گفتند؛ عمر و ابوبکر ضد بر روافض، اندازه چه بنگريد

 دهان انندتونمى حکام و ملوک حزم، ابن اعتقاد به پذيرفتند؟ ديگران را آنان مطالب آيا گفتند، عثمان و على

 لکذ الملوک من أحد رام لو حتّى و: باشند داشته کار اين براى قطعى هاراد ملوک اگر حتى ببندند، را مردم

 به ثقوني من عند ينشرونه و أحبّوا ما منازلهم فى يصنعون ألسنتهم ال و الناس ايدى اليملک النّه عليه قدر لما

 صىأق من قطارهاا سعة و الدنيا انخراق مع سيّما ال احد، منه المنع و ضبطه على اليقدر امر هذا و ينتشر، حتى

 على هنفس عند استطاعة من حظّ اَدْنى له من ذلک عن تأخّر ما معارضته أمکنت فلو االندلس؛ اقصى الى السند

 [1/101: الفصل] غربها و االرض شرق فى االسالم فى له بصيرة ال ممن ذلک

 توافق آن بر آنان هرچه هک اين وتصور سنى اکثريت غلبه لحاظ به اسالم تاريخ با ارتباط در ايشان هاىمثال

 باشد،ن اىفرقه لحاظ به اختالف مورد و مشکوک هاىزمينه در که صورتى در است، کواف و کافه عقيده کردند

 نارک ديگران توسط شده نقل اخبار و اقوال و آراء بايد آيا صورت، اين در حتى اما دارد پذيرش براى محلى

 قرار ملوک بليغت تأثير تحت اکثريت، اگر حتى که است پايه اين بر حزم ابن استدالل اتفاق، از شود؟ گذاشته

 .داشت خواهد نگاه را اخبار اقليت، يک گيرند،

 متن نقد و حزم ابن

 چنين پردازد،ب تاريخى اخبار ارزيابى به خواستمى سند اساس بر صرفاً حزم ابن اگر عباس احسان گفته به بنا

 عين در و بپردازد هم عرصه اين به وى تا شد سبب چهآن اما داشتن وجود او براى حوزه، اين در امکانى

 و عقالنى هاىانديشه باب شدن گشوده برد، بهره داشت حديث علم در که هم شناسانه سند ذهنيت از حال

 عقلى هاىنقادى به و کندمى گذر خود ظاهرى موضع از جااين در وى. است بوده او روى به منطقى

 رگذ تاريخى اخبار ظاهر از او تا است شده سبب وى روش اين که است آن بر عباس احسان[  81.]پردازدمى

 حزم ابن که است مهم نکته اين جمله آن از. کند توجه است، هانقل وراى در که اسبابى و علل به کرده

. «بپذيريم را نآ نقل، به استناد با توانيمنمى داريم، آن بطالن به باور يقين و قطع طور به را چيزى اگر: »گويدمى
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 و عالينف علم: فرمود که گويدمى انساب علم درباره( ص)پيامبر به منسوب حديث درباره را مطلب اين وى

 عليه اهلل صلى اهلل رسول الى المتيقّن الباطل ينسب أن لمسلم اليحل: که است آن حزم ابن سخن. اليضرّ جهل

 [1: العرب انساب جمهرة] اله و

 ساده، خيلى صورت، اين در کنيم، درست «نقل» با نتوانيم را «الباطل متيقن» ما که باشد اين بر اصل اگر

 .ايمداده ترجيح گرايىنقل بر را گرايىعقل

 نظر مورد چهآن از باالتر قدم يک عنوان به و دوم، مرتبه در تا کوشدمى حزم، ابن نقل، از گذشته بنابراين،

 آگاه نيک حزم ابن. بپردازد هانقل محتواى ميان مقايسه کار به و بگيرد بهره عقل از بوده، ديگران و طبرى

 با و دبطلب استمداد عقل از که نيست اين جز اىچاره صورت اين در. دارد تعارض يکديگر با اخبار که است

 [1/11: األحکام اصول في اإلحکام. ]بگذارد تفاوت باطل و حق ميان عقل حجّيت از گيرىبهره

 قايسهم در را تورات اخبار از برخى گاه و گيردمى بکار اسرائيليات درباره خصوص به را روش اين حزم ابن

 است، هآمد اسحاق يا لوط درباره تورات در که مطالبى از برخى. داندمى ترنزديک خرافه به آن، اخبار ديگر با

 .است گرفته قرار نقادى مورد عقلى طريق همين به

 کرده روايت «العاصابى بن حَکَم» که «امية بن عنبسة» درباره است خبرى نقد عقلى، هاىابىارزي از اىنمونه

 حَکَم جااين در. شودمى گم و رودمى قريش جمع از و کندمى رها را فرزندش دو فقر، روى از عنبسه: است

 را کودک دو آن يتمسؤول بود، اندک سنش که آن خاطر به هم او که گويدمى خبر، راوى العاص،ابى بن

 باشد، تراس داستان اين اگر: پردازدمى خبر اين نقد به چنين اين و آشوبدمى بر حزم ابن جااين در. نپذيرفت

 هک حالى در باشد درست تواندمى خبر اين چگونه. دانمنمى صحيح را آن من اما است آدمى ابدان شکننده

 و رزندشف عثمان و العاصابى بن عفان يا کرد؟مى زندگى تمحبوبي و ثروت آن با ابوسفيان اميه،بنى ميان

 آنان ستا ممکن آيا داشتند؟ حضور منال و مال و مکنت صاحب شَيْبه و عَتَبة و مُعَيطابى بن عُقْبة و ابواُحَيْحة

 مولد خبر نّهأ فصحّ: که کندمى حکم چنين حزم ابن ترتيب بدين باشند؟ نشده کودک دو اين پذيرش به حاضر

 [11 ـ 10: العرب انساب جمهرة. ]فيه شکّ ال يقينا مُفْتَعل

 رخىب صراحت به وى. است يافته ظهور تورات تاريخى مطالب نقد در بيشتر اخبار، نقد در وى گرايىعقل

 گفته وقتى مثال براى. نيست سازگار عقلى بديهيات با که اين دليل به شمرد؛مى نادرست را اخبار اين از

 ورچط که آشوبدمى بر حزم ابن شد، خون به تبديل مصر هاىآب تمامى موسى معجزه جريان رد که شودمى

 زيستند؟مى آب بدون مردم چگونه صورت آن در است؟ ممکن چيزى چنين
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 [81.]الکذب من به أتى بمن اليبالى مستخف زنديق أو العقل ضعيف توليد من هذا أن يخفى هل و

 اين ؟ندارد ابايى گويىدروغ از که نيست زنديقى يا العقل ضعيف فرد يک سوى از شده جعل خبر اين آيا

 .است شده اعمال روشنى به تورات بر وى هاىنقادى از بسيارى در گرايىعقل

 جغرافيايى هاىنقادى و حزم ابن

 م) خلدون ابن منهاى - که است روشى ،«عويس عبدالحليم» نگاه از تاريخى اخبار نقد در حزم ابن روش

 نخست قرن هشت طول در - تاريخش نه دارد تکيه نقادى روش روى اشمقدمه در فقط هم او که( 101

 که است غرايب و شگفت مطالب و خرافات نقد روش، اين عمده تکيه. ندارد اىپيشينه و سابقه اسالمى،

 خلدون ابن که دهد مى احتمال عويس. است دادهمى اختصاص خود به را کهن تواريخ از مهمى بخش هميشه

 دونخل ابن روش درباره خصوص به امر اين. باشد کرده را حزم ابن مکتب شاگردى خويش، تاريخى نقد در

 وى يعنى[ 89.]دارد مطابقت است، آمده حزم ابن آثار در چهآن با عقلى، نقادى با هاآن رد و خرافات نقد در

 .است برگرفته حزم ابن الفصل کتاب از را موارد اين از برخى عينا

 را هاآن شمارش تورات که است( ع)موسى حضرت جنگجويان شمارش به مربوط شده، شناخته مورد يک

 منطقه هک است داده نشان و کرده جغرافيايى نقد خلدون ابن را مطلب اين. داندمى بيشتر بلکه هزار ششصد

 در که مورد ناي. باشد داشته انىانس نيروى اندازه اين است توانستهنمى جغرافيايى ظرفيت لحاظ به نظر مورد

( 119/1) الفصل در حزم ابن که است موردى عينا است، آمده( 1/1) خلدون ابن مقدمه نخست صفحات همان

 که است آمده تورات چهارم سِفر در: »گويدمى حزم ابن. است آورده را هااستدالل همان و پرداخته آن به

 ششصد اشتند،د سن باال به سال بيست و بوده نبرد بر قادر و گشتند خارج مصر از که هايىاسرائيلىبنى شمار

 و شتندندا نبرد توان که کسانى و سال بيست زير افراد که حالى در است، بوده جنگجو پانصد و هزار سه و

 يک و ششصد گشتند «مقدّسه ارض» وارد وقتى آنان عدد و. نبودند شمارش اين در داخل زنان چنين هم

 «بود مرد سى و دهفتص و هزار

 دّح. است نشده زياد و کم آن زمين و است باقى چنان هم مقدّسه، ارض: »نويسدمى خبر اين نقد در حزم ابن

 آن شرقى حدّ و دمشق و صيدا و صور آن شمالى حدّ شامى، درياى آن غربى حدّ عسقالن، و غزّه آن جنوبى

 منطقه اين عرض و طول وى گاه آن[ 1/119: الفصل. ]«است مغرب صحراى از بخشى و عمون و مؤاب بالد

 ادهد شرح را آن زيستى امکانات و زراعى و مسکونى هاىويژگى کرده، بيان دقت با «ميل» واحد اساس بر را

 مانگ به که حالى در بودند؟ کجا زنان پس: »نويسدمى ديگر مفصل توضيحات از پس و[ 113 ـ 111: همان]

 بايد طبعا زنان شمار...  کنيم عالوه بايد هم را سال بيست زير افراد تازه. فتندگر را سهمشان هاآن همه اينان
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 91 جمعيت يک از است ممکن چگونه جااين در: است اين وى پرسش اکنون. «باشد مردان شمار به نزديک

 و ستدوي مدت در( شدند مصر وارد که بودند يعقوب فرزندان هااين دارد؛ را هفتاد عدد خلدون ابن) نفره

 الممتنع المحال غاية هذا آيند؟ دنيا به نفر هزار هزار بر بالغ جمعيتى( آورده سال 880 خلدون ابن) سال هفده

 [. 1/131: همان]

 .است کرده هم گو گفت باره اين در يهود سران از برخى با و داشته اهميت حزم ابن براى نکته، اين

 معيتىج افزايش چنين داريم، اختيار در که تاريخى دانش به توجه با که دارد تأکيد نکته اين روى حزم ابن

 سرزمين درباره بلکه اسالم، دنياى تاريخ به مربوط تنها نه تجربه اين. است ناممکن امرى زمانى محدوده اين در

 زن ره باشد؟ گرفته تواندمى زن چند مرد، يک واقع، در. کندمى تطبيق قديم و جديد سودان هند، ترک، روم،

 الىم هزينه اندازه چه زندگى هر باشد؟ کرده زايمان توانستهمى اندازه چه حمل، دو ميان فاصله به توجه با او

 بنى ميان در قرف گستردگى به توجه با نه؟ يا باشد داشته زن دو يا يک از بيش توانستهمى مرد يک آيا و داشته

 به ندتوانستنمى حتى و بودند سفندگو صاحب فقط جماعت اين که يوسف حضرت از پس هم آن اسرائيل

 [1/133: الفصل. ]الولد من االستکثار و العيال فى االتساع فى فکيف کنند؛ سير را خود شکم درستى

 .تنيس قبول قابل آنان، سوى از بيشتر خادمان و فرزندان و همسران داشتن براى الزم رفاه تصوّر طبعا

 تواريخ ما: نويسدمى حزم ابن. است فهم قابل هم هاامت ساير ىتاريخ تجربه به توجه با که است وضعيتى اين

 صورت توانيممى هاخانواده قبيل اين براى که فرزندانى حداکثر و ايمخوانده عجم و عرب اخبار درباره زيادى

 الذى و االسالم، أهل بالد جميع فى: هم آن افتدمى اتفاق ندرت به 80 عدد به رسيدن. است 11 عدد کنيم

 .حديثا و قديما السودان و الهند و الترک و الصقالبة ممالک و الروم ارض الى النصارى ممالک عن لغناب

 در. است نشده نقل سلف از برخى براى جز و افتدمى اتفاق ندرت به جدا 10 به مرد يک فرزندان رسيدن

. است بوده 10 حوالى و زياد نشانفرزندا تعداد که زندمى مثال اسالم صدر مردان از را هايىنمونه وى جااين

 که افراد اين از يکى. است کرده کمک وى کار از بخش اين به انساب علم با وى آشنايى[ 1/139: الفصل]

 .است داشته فرزند 11 که است جعفر بن موسى بن ابراهيم بن موسى بوده، زياد فرزندان صاحب

 منابع در .است تقدير قابل و جالب واقعا يکديگر با هاآن مقايسه و آمارى کارهاى قبيل اين به حزم ابن توجه

 .است شده ديده کمتر ها،نقادى قبيل اين اوليه، قرون از موجود

 درباره را تورات در شده ارائه آمار تواننمى که گيردمى نتيجه هانقادى اين مجموع از حزم ابن روى هر به

 است مدهآ چنين تورات نص در که است آن حزم ابن ديگر شگفتى. پذيرفت اسرائيلبنى جنگجويان شمار
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 در. گشتند خارج مصر از خود هاىدام با همراه که است بوده جنگجو هزار ششصد به بالغ که عدد آن: که

 هب رسد چه کند، تحمل را عدد اين تواندنمى مصر سرزمين تمام: گويدمى و آشوبدمى بر حزم ابن جااين

 .[1/133: الفصل] مقدسه ارض

 است تهتوانسنمى خلدون، ابن نص، اين از حزم ابن و خلدون ابن نقد ميان شباهت به توجه با عويس، باور به

 در دونخل ابن. بپردازد باره اين در بحث به گذشت که چنان آن و باشد خبربى حزم ابن هاىاستدالل اين از

 ابن جااين در که است حالى در اين. ستا نوشته مطلب صفحه پانزده از بيش حزم ابن و صفحه دو باره اين

 [115 ص ،...جهوده و االندلسي حزم ابن. ]است نياورده ميان به حزم ابن از نامى خلدون

 آمده تورات در که آن جمله از. است پرداخته هم تورات اخبار از ديگر برخى جغرافيايى نقد به حزم ابن

: دارد زمين در عمده منبع چهار نهر اين. کندمى سيراب ار باغات تمام که شودمى خارج بهشت از نهرى: است

 لبمط آن نهرها، اين منبع دادن نشان و جغرافى هاىآگاهى به استناد با حزم ابن. فرات و دجله جيحون، نيل،

 جااين در وى که جغرافى اطالعات[ 115 ـ 1/111: الفصل. ]است کرده بيان را آن کذب وجوه کرده، نقد را

 جغرافيايى زاويه از نقد اين شايد. است توجه قابل و جالب کرده، معين را نهرها اين منشأ و دهدا دست به

 نمونه، اىبر. است گرفته صورت روزگار آن در که باشد بوده نقدهايى ترينجالب از يکى تورات، به نسبت

 تمام رد گويدمى حزم ابن ،«الحبشة بالد بجميع محيط هو و جيحان نهر: »گويدمى که تورات جمله اين درباره

 [.1/115 همان،] ندارد وجود نيل از غير نهرى حبشه، غير و حبشه از سودان، خاک

 با ت،اس بوده شهر چهارصد روستاها، جز به فلسطين در که است شده گفته آن ضمن که هم تورات خبر اين

...  رديمک بيان را مساحتش ما هک سرزمينى در ببينيد،: که است شده روبرو حزم ابن جغرافيايى اشکال اين

 قد التى البقعة تکون أن الشهرة لهذه فاعجبوا: 111 ص ،1 ج همان،] است ممکن شهر همه اين وجود چگونه

 [ المدن هذه فيها تکون تفاهتها و قلتها على مساحتها ذکرنا

 موقعيت به توجه با است، بوده طال قنطار هزار 111( ع)نبى سليمان مالياتى درآمد که خبر اين چنين هم

 قبول قابل غير حزم ابن براى بوده، غور و اردن و فلسطين شامل تنها که وى سلطه تحت جغرافيايى محدود

 :است

 [1/815: الفصل] يبلغها؛ لم الناس بأيدى الّذى الذّهَب کُلّ جَمَعَ لو التى الجباية فهذه

 .شدنمى اندازه اين کردند،ىم آورى جمع بود، مردم دسترس در که طالهايى تمامى اگر حتى

 



2183 

 

 حزم ابن آمارى هاىبررسى

 ىديگر موارد در شود،مى تحريف گرفتار وفور به تواريخ، در که «آمار» و «عدد» درباره حزم ابن حساسيت

 حديبيه در مسلمانان شمار درباره روايات فراوانى رغم به که کندمى مشاهده حزم ابن وقتى. دارد وجود هم

 را آن و برآشفته کرده، ذکر تن 300 را عدد که بيندمى خبرى حال همان در و شده گفته 1100 تا 1100 از که

 و فال بين ما بالشک الصحيح و البتة شديد وَهْم هذا و :است دانسته وَهْم خود خاص ادبيات سبک همان با

 [ 1/831 االسماع، امتاع ،803 ص: السيره جوامع. ]خمسمائة و ألف الى ثالثمائة

 . دهدمى نشان خود هاىگزينه درباره را وى اصرار «بالشک و البته شديد،» کلمه سه بردن کار به

( ع)طالبابى بن على توسط بدر روز که است کسانى عدد درباره وى بحث حزم ابن آمارى هاىنمونه از يکى

 و حقد ،سقيفه در( ع)على امام گذاشتن کنار داليل از يکى که شيعه استدالل اين برابر در وى. شدند کشته

 رآشفتهب سخت است، بوده احد و بدر در آنان از شمارى قتل هم آن منشأ و بوده امام به نسبت قريش هاىکينه

 هذا :نويسدمى وى. است غلط تاريخى برداشتِ اين دهد نشان تا است پرداخته هاکشته اين شمارش به و

 النّه امرع بنى و عبدالدار بنى و مخزوم بنى و عبدشمس بنى فى ذلک لکم ساغ ان النّه کاذب، ضعيف تمويه

 بدع بن عمرو هو و واحدا رجال لؤى بن عامر بنى من فقتل. رجاال او رجال القبائل هذه من قبيلة کلّ من قتل

 بن عيدس بن عاص و عقبة بن وليد عبدشمس بنى من قتل و رجاال، عبدالدار بنى و مخزوم بنى من قتل و ودّ،

 بن عاصمُ هو و غيرُه قَتَلَه: قيل و مُعَيطابى بن عُقْبة قتل قيل و ربيعة بن عَتَبة قتل فى شارک و شکّ،بال عاص

 [ 1/55: الفصل] مزيد وال االنصارى ثابت

 شمارش به هک اين به وى توجه حال، عين در نيست؛ دقيق «رجاال» کلمه بردن بکار دليل به آمارگيرى اين البته

. است سبىمنا روش نفسه، حد فى کند، رد را شيعه تاريخى نظريه بخواهد ترتيب اين به و بپردازد مقتولين

 وده،ب نبوى سيره به آشنا فردى که او براى که اين با است؛ داده ارائه غلط آمار وى، که است اين ماندمى چهآن

 شده رداختهپ مسأله اين به هسير معمول منابع تمامى در زيرا کند؛ عمل بيشترى دقت با تا است بوده آن امکان

 نه ىو. بگيرد درستى نتيجه داده، ارائه دقيق را آمار تا است شده آن از مانع مذهبى تعصب عمل در اما است،

 که ار قريش هاىخاندان از بسيارى هاىکشته اساسا بلکه کند،مى - عمدى شايد - اشتباه ارقام ارائه در تنها

 بدر تولينمق از که فهرستى در بالذرى مثال، براى. است نياورده اند،سيدهر قتل به طالبابى بن على توسط

 سفيان،ابى نب حنظلة: عبدشمس بنى از: کندمى فهرست را( ع)على امام توسط شدگان کشته ترتيب بدين آورده،

 (نفر 1. )عبدشمس حليف عبيداهلل بن عامر عتبة، بن وليد سعيد، بن عاص
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 نوفل (وَحْده على يقال و على و حمزه) اسود بن عقيل االسود، بن زمعة بن حارث: قصى بن عبدالعزى بنى از

 .نفر 1. )خويلد بن

 کشته( ع)لىع توسط تيم بنى از کس هيچ که کندمى تصريح باال عبارت همان ادامه در حزم ابن که) تيم بنى از

 (.نفر 1. )عمرو بن عثمان بن عمير( است نشده

 بن دمسعو مغيرة، بن وليد بن ابوقيس عمرو، بن حرملة مخزوم، بنى حليف يمتم بن يزيد: مخزوم بنى از

 (.نفر 3(. )کلبى قول به بنا) سائب بن عويمر عويمر، بن سائب بن جابر رفاعة،ابى بن عبداهلل امية،ابى

 (.نفر 1(. )مظعون بن عثمان با همراه على)معير بن اوس: جُمَح بنى از

 بن صابوالعا منبة، بن عاص حجاج، بن نبية( طالبابى بن على قولى به بنا) حجاج بن منبة: سهم بنى از

 (.نفر 1(. )ابودجانه يا على)قيس

 [101 ـ 1/853 :انساب. ]شودمى نفر 80 جمعا که است( ع)على امام توسط بدر جنگ مقتولين آمار تنها اين

 :احد در اما

 بن والحکماب عبدالدار، بن شُرَحبيل عبد بن ارطارة ر،عبدالدا بن شريح بن قاسط العبدرى، طلحةابى بن طلحة

 [119 ـ 1/111: همان(. ]نفر 9. )مغيرة بن حذيفةابى بن امية ،(زهره بنى حليف) شريق بن اخنس

 امام هک است آن مهم. باشد داشته بيشترى بحث جاى است ممکن و است بالذرى گزارش حسب بر آمار اين

 اکنون. است کشته دانست، نفر 81 را آن خندق، در عَبدوَد بن عمرو با بايد که را نفر 89 قريش از( ع)على

 تأمّل شيعه تاريخى نظريه رد در کم دست کرد،مى توجه آمار اين به حزم ابن اگر: است اين پرسش

 ينمشرک از على همانند هم وقاصابى بن سعد و زبير و طلحه: گويدمى وى که است آن شگفت[ 81]کرد؟نمى

[ 1/55: فصلال! ]کرد دعوت اسالم به را آنان که داشتند ابوبکر با را دشمنى بيشترين قريش اساسا و. کشتند

 ودخ آمارى روش از منطقى استنتاج به بتواند آزادنه وى که است شده آن از مانع تعصب که است آشکار

 [83.]بپردازد

 جالبى کار شناختى، روش لحاظ به زني آن که شد مشاهده حزم ابن کارهاى در هم ديگر آمارى نمونه يک

 مقايسه رد وى بحث. است داشته همراه به نادرستى نتايج تعصب، فضاى در آن بکارگيرى دليل به اما است،

 لنق پيامبر از هاآن که داندمى حديثى تعداد دائره در را علم اوالً وى. است( ع)على علم و ابوبکر علم ميان

 يبترت اين به وى آمارى مقايسه. است مانده برجاى هاآن از که هايىنامه و کلمات و هاخطبه فرضاً نه اندکرده
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 امام. است کرده نقل پيامبر از حديث 119 و بوده زنده( ص)پيامبر از پس سال 8/9 ابوبکر که شودمى شروع

 درست آن ثحدي 90 تنها که شده نقل او از حديث 900 تعداد بوده، زنده( ص)پيامبر از پس سال 10( ع)على

 يا دارد بيشترى علم کند نقل حديث 119 سال 8/9 در کسى اگر که کرد گيرىنتيجه توانمى اکنون. است

 وفهک به رفته، بصره به بوده، مدينه در زمانى که کسى هم آن کند؟ نقل حديث 90 فقط سال 10 در که کسى

 رتيبت بدين بشنوند؟ حديث وى از اندنستهتوامى و داشته برخورد وى با مردم جا همه و بوده صفين در آمده،

 کان ما اضعاف العلم من بکرأبى عند کان: است داشته علم( ع)على امام برابر چند ابوبکر که است معتقد وى

 [1/113: الفصل. ]منه علىّ عند

 وسطت شده نقل احاديث ميان مقايسه در هم جاآن و دارد نيز عمر و( ع)على ميان را قياس همين شبيه وى

 بوده ربيشت عمر علم که گيردمى نتيجه باز ها،آن از مانده برجاى فتاواى تعداد و( ص)پيامبر از نفر دو اين

 دهدمى نشان هم... و عايشه و ابوهريره مانند صحابه از بسيارى احاديث مقايسه وى، نظر به اصل، در. است

 کرده، تندروى قدرى جااين در کندمى ساساح که حزم ابن. است بوده( ع)على امام از بيشتر هاآن علم

 از ما گرا که چرا ايم؛آورده پايين را صحابه از احدى مرتبه ما که نکند تصور کسى: کندمى اضافه بالفاصله

 [81!]ايمشده خوارج مانند صورت آن در شويم، منحرف( ع)على

 احاديث درباره آمارش که چندان ت،اس خطا بسيار کند،مى نقل( ع)على امام احاديث درباره وى که آمارى

 است يافته شهرت بخارى صحيح به سنيان ميان که - بخارى کتاب در تنها. نيست دقيق هم ابوبکر از شده نقل

 حديث 31 تعداد - است يافته شهرت مسلم صحيح به که - مسلم کتاب در و تکرارى غير حديث 53 تعداد -

 يا و ناصبى نگرش به نزديک نگرشى با کتاب دو هر که آگاهيم. است شده نقل( ع)على امام از تکرارى غير

 .است شده تأليف فضايى چنان در کم دست

. ددهمى نشان حساسيت است، غلط آمارى ديد از وى نظر به و آمده تورات در که هم مطالبى نقد در حزم ابن

. بودند نفر 11 شدند، مصر وارد که يعقوب نسل از فرزندان مجموعه که است آمده تورات در نمونه براى

 جمع اين از حزم ابن. شوندمى نفر 30 جمعا بودند، شده متولد مصر در که يوسف فرزندان از نفر دو با اينان

 [1/190: الفصل] 30 نه شودمى 15 - يعقوب حضرت با - هااين جمع که است برآشفته زدن

 زمانى هاىنقادى و حزم ابن

 وى. دارد حساسيت دهد،مى اجازه وى به منابع که اىاندازه تا آن، دقيق نتعيي و زمان به نسبت حزم ابن

. ادثهح زمان و وقت بيان در دقيق رعايت يعنى آن دقيق معناى به تاريخ که است آگاه و دارد تاريخى ذهنيت

 رسول هجرت ماه که را االول ربيع ماه حزم ابن: »دهدمى شرح چنين عباس احسان را هاحساسيت اين از يکى
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 او کار اين[ 100 :السيره جوامع. ]«دهدمى قرار هجرت دوره حوادث تعيين براى هجرى سال مبدأ است، خدا

 دادند، قرار سال اول را محرم و اندداده انجام سوى اين به عمر روزگار از مسلمانان چهآن با مخالفت براى

 رد ويژه به است؛ واقع به نزديکتر و ترقدقي هجرت، دوران حوادث گزارى تاريخ در وى روشِ اين. نيست

 غزوه النف: گويندمى و کنندمى بيان سال صورت به را هاتاريخ که سيره اخبار راويان از برخى کار با مقايسه

[ 85.]ندکنمى رعايت کند،مى بيان ماه تعيين با را غزوات تاريخ که واقدى شيوه و داد روى سوم يا دوم سال در

. کند توجيه را سال تعيين در نظر اختالف تواندمى مواردى در و دارد اهميت ماه دو اسبهمح حال، هر به

 تعبير با هجرت دوران حوادث براى را گزارىتاريخ اين حزم ابن[ 11 ـ 10: رسائل بر عباس احسان مقدمه]

 را واطب غزوه به تنسب وى گزارىتاريخ قبلى پاورقى در که گونه همان - مثال براى. کندمى وصف «المورخ»

 جوامع.... ]المورخ تسع سنة رمضان فى کان لما و: نويسدمى هم ثقيف طايفه آوردن اسالم زمان درباره - ديديم

 [899: السيره

 سال ينتعي در حزم ابن نظرهاى اختالف از برخى سبب هجرى، تاريخ مبدأ دادن قرار مبنا در تغيير اين شايد

 استدالل ديگر اىگونه به وى خاص، موارد در چند هر باشد؛ شده ازىمغ اصحاب ساير با غزوات دقيق

 چهارم سال شوال در را آن مغازى اصحاب: نويسدمى خندق غزوه زمان درباره حزم ابن جمله آن از. کندمى

 ص ع،االود حجة: الهجرة من اعوام أربعة بعد بالشک فالخندق. ]«بالشک الرابعة فى أنها الثابت و» اما. دانندمى

 مشارکتم ،بودم ساله چهارده احد در من است گفته که کندمى استدالل عمر بن عبداهلل از روايتى به سپس[ 111

 االّ ابينهم يکن لم أنه فصحّ :افزايدمى حزم ابن. کردم شرکت شدم، ساله پانزده که خندق غزوه در اما ندادند،

 است باور اين بر هم عقبه بن موسي: 119: السيره جوامع]. بالشک الجندل دومة قبل أنّها و فقط واحدة سَنَة

 [.است بوده چهارم سال در خندق که

 ىو گزينه، همين دنبال به. پنجم سال نه شودمى چهارم سال آن، از بعد يکسال بوده، سوم سال در احد چون

: جوامع. ]کندمى ادي هجرى چهارم سال حجه ذى به متصلِ قعده ذى پايان در هم را قريظه بنى غزوه تاريخ

 ياد پنجم سال در را آن[ 10]دانند،مى ششم سال در را لحيان بنى غزوه که ديگران برخالف سپس[ 151 ص

 [800 :جوامع. ]کندمى

 داىابت در اُحُد در عمر بن عبداهلل که است کرده اظهار و کرده رد را حزم ابن استدالل الفصول در کثير ابن

 نبرد براى را چهارم سال که نيست الزامى اين بنابر. سالگىپانزده انتهاى در خندق در و بوده سالگى چهارده

 [.119 ـ 111: الرسول سيرة من الفصول. ]بپذيريم خندق
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 بن سعد وگوىگفت خبر آن و دارد وجود واضح نمونه يک ،«اخبار و زمان» امر نقد در حزم ابن دقت درباره

 ثحدي پيامدهاى و مدينه داخلى مسائل درباره المصطلِقبنى غزوه از پس روزهاى در عباده بن سعد با معاذ

 ترواي صحيح طرق رااز خبر اين گويدمى حزم ابن. است کرده نقل کتابش در را آن بخارى که است افک

 معاذ بن سعد زيرا. «وَهْم هذاعندنا و: »نيست درست آن متن اما[  11]،«صِحاح طُرُق من رَوَيْنا قد» ايمکرده

 غزوه که حالى در است؛ گذشته در بوده هجرت چهارم سال قعده ذى پايان در که قريظه بنى غزوه از پس

 بن سعد درگذشت از ماه هشت و سال يک گذشت از پس يعنى هجرت، ششم سال شعبان در المصطلِق بنى

 عباده، بن عدس گوى وگفت طرف که است آن درست خبر: دهدمى ادامه حزم ابن[ 18.]است داده رخ معاذ

 [11.]است کرده نقل اسحاق ابن را روايت اين. است بوده «حُضَير بن اُسَيد» بلکه معاذ بن سعد نه

 زا( ص)پيامبر خروج روز تاريخ مثال براى. شودمى مالحظه حزم ابن از هم ديگرى هاىدقت زمانى لحاظ به

 اختالفى آن سر. است کرده زيادى ملتأ آن روى وى که است تاريخى الوداع، حجة سفر در مکه به مدينه

. هما اين از مانده روز پنج يا است شده خارج مدينه از قعده ذى پايان به روز شش( ص)پيامبر آيا که است

 در ناي. است بوده قعده، ذى به مانده روز شش شنبه، پنج حضرت، خروج درستِ تاريخ که است معتقد وى

 اتاثب براى وى که طريقى. داندمى حرکت تاريخ را قعدهذى از دهمان روز پنج عايشه، روايت که است حالى

 چهار را ظهر نماز مدينه از خروج روز که است آمده مالک بن انس روايت در که است آن کرده طى اشعقيده

 خوانندمى جمعه نماز جمعه، روز که است آشکار. الحُلَيفة ذى در را عصر نماز و خوانديم مدينه در رکعت

 دانسته قعده ذى از مانده روز شش حرکت تاريخ عايشه، روايت در چرا که اين اما رکعتى چهار ظهر ازنم نه

 بنا که آن بر افزون. مدينه از نه است بوده الحليفه ذى از حرکت مقصودش حزم، ابن اعتقاد به است، شده

 .تاس دانسته قعده ذى از مانده روز پنج را الحليفه ذى از حرکت تاريخ هم عباس

 روايتى در: نويسدمى آن شرح در و دانسته حرکت تاريخ را قعده ذى از مانده روز شش حزم ابن روى، هر به

 شنبه پنج شب ماه، اول شب صورت اين در[ 11.]است کرده معين جمعه روز را سال آن عرفه وى عمر، از

 زا بدانيم، شنبه پنج روز را تحرک ما که صورتى در. شودمى چهارشنبه روز قعده، ذى ماه آخر روز و بوده

 افزود آن به بايد هم را روايت دو اين[ 19.]شودمى شب شش( حجه ذى اول) شنبه پنج شب تا جمعه شب

 حجة] 105.کند انتخاب را شنبه پنج روز مدينه، از خروج براى داشت دوست معمول طور به( ص)پيامبر که

 را هرظ نماز( ص)پيامبر است گفته که عباس ابن يثحد تضعيف مناسبت به ادامه در وى[ 818 ص: الوداع

 [11.]دهدمى شرح را انس روايت ترجيح وجوه و داده ادامه بحث اين به خواند، الحليفه ذى در
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 حجة در قربان عيد روز( ص)خدا رسول که است خبر اين درباره زمان، امر در حزم ابن دقت از ديگر نمونه

 که را عايشه و جابر روايت وى. است مختلف روايات جااين در. مکه يا دخوان منى در را ظهر نماز الوداع،

 ترجيح داندمى نماز اقامه محل را منى که ديگرى روايت بر شده، خوانده مکه شهر در ظهر نماز: گويندمى

 ىبتقري طور به را است الزم عيد روز اعمال براى که زمانى مقدار گزينه، اين انتخاب علت شرح در. دهدمى

 مساوى کامال روز و وشب بوده[  بهار اول ماه]  آذار ماه در الوداع حجة که اين به توجه با و کرده محاسبه

 رده،ک عظيمى قربانى خوانده، خطبه جاآن در شده، منى وارد خورشيد طلوع از قبل پيغمبر: گويدمى است،

 بايد خوانده، منى در را ظهرش مازن حضرت که بگوييم اگر. است کرده اصالح را خود و کرده جمره رمى

 هرظ نماز و برگشته منى به داده، انجام هم را مکه اعمال رفته، مکه به اعمال آن از بعد ايشان که کنيم فرض

 که ماندهنمى باقى ظهر از پيش زمانى و فرصت اعمال، همه آن با که است پيدا. است خوانده جاآن در را

 است بهتر بنابراين باشد؛ خوانده منى در را ظهر نماز مکه از برگشت از پس و باشد رفته مکه به حضرت

 حجة] است خوانده جاآن در را ظهر نماز و آمده مکه به عيد روز اعمال انجام از بعد حضرت که بپذيريم

 [.851 ص الوداع،

 تعداد اردى،مو در وى. است توجه قابل تورات، از خود هاىبررسى در حزم ابن زمانى هاىنقادى چنين هم

 ترهکوتا مقاطع از زمانى اطالعاتى هاىداده با آمده، تورات در تاريخى مقطع و مرحله يک براى که را سنواتى

 آن براى شده ارائه زمان مقدار با متفاوت ها،زمان آن جمع که دهدمى نشان و کرده مقايسه کلى، مقطع همان

 سالى 100 محاسبه به مربوط خصوص به مورد اين. است آمده تورات از ديگرى جمله در که است کلى مقطع

 ضرتح ظهور با يوسف حضرت مرگ ميان حدفاصل و بودند عذاب در اسرائيل بنى است شده گفته که است

 يک در. سال 100 نه است سال 190 زمان اين تورات، هاىداده اساس بر وى محاسبه در. است( ع)موسى

. سال 100 نه شودمى سال 813 تورات نص اساس بر عدد اين هست، هم تردقيق وى نظر به که ديگر محاسبه

 [.است داده انجام محسباتي هم 195 ص در باره اين در وي ؛181 ـ 1/189 :الفصل: نمونه براي]

 رداختهپ زمانى لحاظ به انبيا زندگى و گذشته ادوار درباره نصارا و يهود هاىداده مقايسه به وى زمينه همين در

 دنيا عمر درباره نظر اختالف سال 1190 از بيش يکديگر با آنان محاسبات ميان که رسدمى نتيجه ينا به و

 زندگى زمان درباره اينان قول از متون در که را هايىسال تک تک وى که است آنى از بعد اين. دارد وجود

 [8/5 :الفصل. ]است کرده جمع يکديگر با يک به يک رسيده، موسى حضرت به برسد تا فرزندانش و آدم
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 اسمى هاىشباهت

 در موارد اين از برخى. است فراوان آن هاىنمونه که شودمى تاريخى خلطهاى سبب گاه هم اسامى شباهت

 زندىفر «اسحاق» براى قديم مورخان از برخى: »گويدمى حزم ابن مثال، براى. است هاامّت و قبايل اسامى ميان

 يانم از و اندداشته سکونت حجاز و شام ميان در واقع شراة، جبال در نسلش که اندنوشته «عيصاب» نام با

 و تاس خطا اين: »نويسدمى حزم ابن. «است عيصاب فرزندان از «روم» که اندگفته برخى که آن جز اند،رفته

 رخىب تا است هشد سبب همين و اند؛بوده «اروم» نام با اىمنطقه در اينان که است شده ناشى جاآن از اشکال

. «باشدمى رومه بانى روملوس به منسوب روم که حالى در است، شده گرفته جااين از هم روم کنند تصور

 [911 ص: جمهرة]

 کندمى ادي «النعمان بن رئاب بن عبداهلل بن جابر» از برد،مى نام را بدرى صحابيان وقتى مورد، يک در حزم ابن

 ابرج وى، از مقصود: »افزايدمى بپندارند، «انصارى عبداهلل بن جابر» را او انىکس دهدمى احتمال که جاآن از و

 و بدر در او. نيست شده روايت وى از فراوان حديث و يافت طوالنى عمر که حرام بن عمرو بن عبداهلل بن

 آن ديگر نمونه يک[. 111:جوامع] «داشت مشارکت غزوات در بعد به االسد حمراء غزوه از تنها و نبود احد

 و ذيرفتهنپ است، دانسته زيد بن اسامة برادر را «عبيد بن ايمن» که را کلبى ابن ادعاى اين حزم، ابن که است

. است شده ىکلب ابن خطاى اين سبب اسمى تشابه نوعى که استدالل اين با کند،مى تأييد را اسحاق ابن سخن

 [199: جمهره]

 قصودم دو براى مفهوم يک يعنى. کرد ياد نيز مفهومى هاىشباهت از بتوان اسمى، هاىشباهت رديف در شايد

. «جالح متعة» شامل هم و شودمى «النساء متعة» شامل هم که است کلمات قبيل اين از «متعة» تعبير. معنا و

 هم به را دو اين هاىنقل کامال کرده، بحث باره اين در که طوالنى صفحات طى حزم، ابن که آن شگفت

 ص: الوداع حجة. ]شودمى ناشى خلط همين از طوالنى، بحث آن در هم وى درماندگى از بخشى و درآميخته

 [111 ـ 191

 تاريخى اخبار نقد و قومى - مذهبى تعصبات

 ننداشت به نتيجه در و شده قومى اى،فرقه هاىگرايش به متهم حزم ابن که است شده سبب مسأله چند

 .شود متهم مذاهب اقوال و تاريخى روايات سنجش در طرفىبى

 اسىاس و الزم امرى که «طرفىبى» از وى که است شده سبب حزم، ابن سريع «گرايىيقين» نخست قدم در

 به لهحم در را وى افراطى مذهبى هاىگرايش اگر. بگيرد فاصله است، تاريخى روايات ارزيابى و سنجش در
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 هاىوتقضا اعتبار درجه بيفزاييم، آن بر را شيعه و مالک ابوحنيفه، اشعرى، ابوالحسن جمله از مخالفانش

 .دهيم کاهش بايد هم باز را حزم ابن تاريخى

 سد هک آن جمله از. کندمى تکيه پايهبى تاريخى هاىدانسته به موارد، از بسيارى در حزم ابن آن بر افزون

 اطالع اين وى[ 1/180: صلالف. ]است موجود است، معمور و آباد که شمالى نقاط اقصا در مأجوج و يأجوج

 آثار زا برخى و عباسى واثق زمان ميدانى تحقيق ارسطاطاليس، جغرافى کتاب حسب بر خودش قول به را

 ىجاي در که ترتيب بدين است؛ شده مرتکب( ص)اهلل رسول درباره هم خطايى وى. است کرده ياد ديگر

. يراصغ مات و ابراهيم االّ ذَکَرًا يعقب مل: است نداشته ابراهيم جز فرزندى حضرت که است کرده تصريح

 [19 :جمهره]

 و طاهر البته و - انددرگذشته طفوليت در که طيّب و طاهر و قاسم به ديگرى جاى در خودش که حالى در

 پدر که است آن هم او ديگر استثنايى خبر يک[ 11 همان،. ]است کرده اشاره - است نفر يک اسم طيب

 [9 ص جوامع،. ]بود نشده کامل سالش سه هنوز حضرت که شتدرگذ زمانى( ص)پيامبر

 أثيرت طرفىبى از وى کردن خارج در نوعى به هم ناحيه آن از وى اندازهبى ستايش و حزم ابن «گرايىاندلس»

 در را هناحي اين در شده تأليف آثار و دهدمى ترجيح اسالمى شرق بر را اندلس روشنى به وى. است گذاشته

 ديگر، اطنق بر اندلس برترى درباره وى. است شده نگاشته خود نوع در که داندمى آثارى برترين از رشته، هر

 تىح مختلف هاىزمينه در که دهد نشان است خواسته و کرده تأليف را اهلها و االندلس فضائل کوچک رساله

 . است جلوتر اسالمى شرق از شعر،اندلس

 ويانعل ضد بر امويان به گرايش خاص معناى به که است گرىناصبى او، جدى اتهامات از يکى ميان، اين در

 .است

 پسر يزيد موالى از اما االصل، ايرانى حزم ابن اعالى جد اند،نوشته مورخان چهآن حسب بر که دانيممى

 يهپا بر که او ناصبى گرايش براى را زمينه انتسابى چنين[ 11/111: النبالء اعالم سير. ]است بوده ابوسفيان

 .کندمى فراهم است، امويان مذهبى عثمانى نگرش

 که شىستاي رغم به - بسام ابن نقل به بنا - حزم ابن معاصر حيان بن ابومروان. داريم هم ترصريح اين از اما

 يهمماض ،امية بنى المراء تشيّعه آنهشن فى يزيد مما کان و :نويسدمى اشباره در انتقاد عنوان به دارد، او درباره

 لنّصبا الى نُسب حتى قريش من سواهم عمن انحرافه و امامتهم لصحّة اعتقاده و االندلس، و بالمشرق باقيهم و

 جمله، اين تحليل مقام در عباس احسان.[ 115 ص ،1 جزء ،1 ج: الجزيره اهل محاسن في الذخيرة] لغيرهم
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 از انعم امويان، به نسبت را وى تشيع و آورده شرحى باشد، گرفته صورت حزم ابن از هم دفاعى که گونه آن

 جوامع مقدمه ،81 ـ 8/88: رسائل] است نديده حزم ابن توسط امويان هاىزشتى و مثالب از برخى طرح

 طور همين و[ 13]عدى، بن حجر کشتن خاطر به معاويه درباره حزم ابن منفى قضاوت[ 11 ـ 18: السيره

 وى تند تعبير نيز و[ 191: جمهره] حَرّه اصحاب و( ع)حسين امام کشتن خاطر به يزيد از او آشکار انتقادهاى

 موضع براى شواهدى عنوان به افکنده، اختالف امت ميان که کسى اولين عنوان به حکم بن مروان درباره

 .است شده ياد اول عصر امويان به نسبت او منفى گيرى

 کرده، ستايش خوارج ضد بر جنگش و على ماما از ، معمول غير طور به و انتظار خالف بر هم مورد يک در

 فى بطالابى بن علىّ ثمّ: نويسدمى «الخلفاء من الفتوح اصحاب» عنوان تحت و آورده فتوحات زمره در را آن

 و. هليج ال ما النهب و القتل و المخاوف من نحوه ما نحا ممّن الناس لقى لقد و فتحًا، به کَفى و الخوارج قتل

 [8/189: ائلرس االسالم، فتح جمل. ]سلم و عليه اهلل صلّى اهلل رسول عنه اهلل رضى به أنذره قد فتح هو و کيف

 اين توجيه به ادامه، در وى! است نياورده فتوحات زمره در را خوارج با جنگ مورخان، از کسى وى جز به

 کانوا نّهمال الفتوح، أجلّ من تقدّم کما هو و الخوارج، قتل عنه اهلل رضى على فتح ثمّ: نويسدمى پرداخته مطلب

 [8/181: رسائل االسالم، فتح جمل. ]معلوما ضررهم کان و قُرَشى، فى يَرَوْنها ال و خليفة، طاعة اليرون

. لمس و عليه اهلل صلّى به أنذر کان الفتح نعم و الخوارج، من النهروان أهل قتل و :گويدمى ديگر جاى در و

 [8/115 :رسائل الخلفاء،اسماء رساله]

 اناموي دولت بازگشت آرزوى حزم ابن که آنند بر عويس عبدالحليم چنين هم و عباس احسان حال، عين در

 ذشتهگ مانند را سرزمين آن و برده ميان از را منطقه اين الطوايفى ملوک وضعيت آنان تا است داشته را اندلس

 هک را حيّان ابن سخن اين عباس احسان. باشد شده اتهام آن سبب او نگرش همين شايد. سازند يکپارچه

 ندانسته يقىدق تعبير داشته، دشمنى قريش طوايف ديگر با و بوده عالقمند بنواميه به تنها حزم ابن: گويدمى

 به آن، رب تالش حتى و آنان دولت بازگشت و امويان به نسبت را خود تشيع حزم، ابن وى اعتقاد به. است

 [8/81: ائلرس] است نکرده پنهان روى هيچ

 محمود دکتر و[ 11]«فتنه عصر مورخان» را آنان برخى که اندلس عصر اين مورخان که است ديدگاهى اين

 عالمان از شمارى هم، آن از پس هاقرن تا حتى. اندداشته نامد،مى[ 8/85: رسائل] «البربرية الفتنة جيل» مکى

 موىا سياسى گرايش داراى آن از پس و تندداش اندلس به نسبت قومى نگرش نوعى نخست وهله در اندلس

 ص ،...جهوده و االندلسي حزم ابن. ]کردندمى آرزو را امويان توسط اندلس وحدت عصر بازگشت و بوده

 [8/111: رسائل الخلفاء، اسماء رساله: در بنگريد را اندلس امويان باره در حزم ابن قضاوت ،113 ـ 111
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 عنوان تحت هم اىرساله اهلها، و االندلس فضل فى رسالة نگارش امتداد در و او قومى هاىگرايش زمينه در

 کرده ياد آن از المقتبس جذوة در( 111 م) حُمَيدى نصرابى بن محمد وى شاگرد که است نوشته البربر فضائح

 ىو که است آثارى به مربوط گردد،مى باز وى اندلسى و قومى هاىگرايش به که جاآن تا بخش اين. است

 .است نگاشته خود روزگار باره در

 در بود، کشانده مالک مذهب ويژهبه و ابوحنيفه مذهب با مخالفت به را وى که هم او گرىظاهرى تعصب

 شايد حال ناي با. است يافته بروز وى فقهى آثار در هرچيز از بيش تعصب، اين البته. است بوده نيرومند وى

 زور هوسيل به اسالمى، غرب و شرق در مالک و ابوحنيفه مذهب د،کن تأکيد او تا است شده سبب ديد همين

 [ 8/885: رسائل ،111 ـ 110 ص المقتبس،جذوة. ]يافت غلبه «السلطان و بالرياسة» و سالطين

 خىتاري درک از مانع گفت توانمى روشنى به که است بارزى هاىنمونه از شيعه، ضد بر حزم ابن تعصب

 ل،مسائ همان ادامه در. داشتيم مطلب اين به اشاراتى اين از پيش. است شده يعهش هاىديدگاه از وى درست

 عبدالرحمن أنّ فى االمة من أحد بين خالف ال :گويدمى که نمايدمى شگفت بسيار حزم ابن نظر اظهار اين

 [10/118 :المحلي. ]صواب على أنّه على مقدّرا مجتهدًا متأوّالً االّ عليًا يقتل لم ملجم بن

: فرمود (ع)على به خطاب( ص)پيامبر که روايتى که چرا است؛ برانگيخته را امينى عالمه خشم عبارت همين

 نتس اهل ازکتب کتاب هاده در و صحيح طريق چندين از شد، خواهى کشته مردم ترينشقى دست به تو

 [101 ـ 1/919 :الغدير. ]است شده روايت

 تاريخى نقد - تاريخى هاىديدگاه

 قرار محز ابن فکرى شخصيت تفسير را خود پژوهش موضوع که نويسندگانى توجه مورد مسائل از يکى

 تاريخ تاريخ، به وى نگاه شرح ها،ديدگاه اين از بخشى. است تاريخ درباره وى هاىديدگاه شرح اند،داده

 يلتحل درباره او خىتاري خاص هاىديدگاه به ديگر بخشى اما. است اسالمى انديشه در آن جايگاه و اسالم

 به که آن جز حزم ابن واقع، در. است هاآن انگيزمسأله و حساس نقاط چنين هم و اسالمى تاريخ کليت

 هاىديدگاه مواردى در اما کند،مى تحليل را اسالم تاريخ مسائل - سلفى سنى گاه و - سنى يک صورت

 اين وجود که چرا گردد؛مى بر او ديدگاه از تاريخى اخبار نقد به جهاتى به امر اين. دارد را خود خاص

 يختار از اخبارى( انتخابِ يا حذف از اعم) تحريف به تا داردمى آن بر را حزم ابن خاص، اىگونه به هاديدگاه

 در. اندکرده طرح را آن مورخان از زيادى بخش کم دست يا است هاآن درستى بر مورخان اجماع که بپردازد

 انتخاب و اخبار حذف سياست درآميخته، مذهبى هاىنگره با نوعى به که اسالم تاريخ حساس هاىزمينه بيشتر

 .شودمى دنبال اخبار ارزيابى مالحظه بدون خاص رواياتى
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 عثمان قتل از که است تحليلى هستند، درگير آن با سنى متکلمين و مورخان بيشتر که هاديدگاه اين از يکى

 .دارند

 تمامى و شده تحليل[ 8/111: رسائل الخلفاء،اسماء رساله] «االسالم فى دخل خَرْم وّلا» عنوان به قتل اين

 گيردمى قرار نگرش اين تأثير تحت شده، نقل آن درباره که اخبارى

( ع)على امام با نبرد از عايشه و زبير طلحه، انگيزه درباره وى باور او مذهبى شگفت هاىديدگاه جمله از

 وى در نقدى و جَرْح آنان. زدندنمى آن در طعنى و ندانسته باطل را على امامت نانآ وى نوشته به. است

 ىديگر کس با و نکرده عَلَم را ديگرى شخص امامت طور همين. آورد پايين امامت مقام از را وى که نداشتند

 به بود، دهش حادث اسالم در عثمان شدن کشته اثر در که شکافى بردن بين از براى فقط هاآن... نکردند بيعت

 فضل منکر عنوان هيچ به وى: دارد را قضاوت همين مانند هم معاويه درباره وى[ 1/191: الفصل. ]رفتند بصره

 قصاص ار عثمان قاتلين بايستمى ابتدا که بود آن اجتهادش تنها. نبود خالفت براى او استحقاق و( ع)على

 همين تنها معاويه، خطاى اين بنابر[ 1/195: الفصل. ]بود او حق که کردمى طلب را چيزى هم او درباره. کند

 موضع اين عويس، نظر به[. 110 ص االسالم، فتح جمل] خالفت بعد قصاص مسأله اول کردمى فکر که است

 اردمو اين با که کندمى تأکيد بازهم گرچه. است او براى عذرتراشى و معاويه با «تعاطف» نوعى حزم، ابن

 [111 ص ،...جهوده و االندلسي حزم ابن. ]دانست ناصبى را وى تواننمى

 ياد جمل اصحاب شورش از جماعت، و وحدت شدن شکسته مسير از خود تحليل در که آن عوض حزم ابن

 شود،مى مدعى که آن از پس جاآن در. دهدمى انتقال 19 سال به را قصه بشناسد، مقصر را معاويه يا کند

 نکرده، يداپ حکم مروان از ترکوتاه ديوار داشتند، نظر اتفاق زبير بن عبداهلل بر ن،ارد بجز نقاط همه مسلمانان

 لفاء،الخاسماء رساله. ]است کرده ياد «شبهة و تأويل بال المسلمين عَصا شقّ من أول هو» عبارات اين با را وى

 چون انىکس شورش و بغى درباره که است مثبتى نگرش توجيه براى «شبهة و بالتأويل» تعبير[ 111 ص

 . است کرده ارائه معاويه و جَمَل اصحاب

 برخى يا و معاويه بن يزيد دوره در شده انجام جنايات از گهگاه عراق، مورخان از برخى پيروى به حزم ابن

 ظلمى و حره واقعه از چنينهم وى. کندمى ياد[ 15]عبدالملک بن يزيد بن وليد مانند اموى بدنام هاىچهره از

 امام شدن کشته به هم اىاشاره و گفته سخن شده مرتکب مدينه ساکن انصار و مهاجر درباره شام پاهس که

 انتقادى کمترين نوشته، رخداد اين درباره که اىصفحه يک تمام در حال، عين در. است کرده( ع)حسين

 کُونىسَ نُمَير بن صَينحُ و مُرّى عُقْبة بن مسلم عهده بر را قضايا اين گناه و نکرده يزيد شخص به نسبت

 مختار از وقتى که است توجه جالب او ديدگاه اين همه، اين با[ 110 ص الخلفاء،اسماء رسالة] است گذاشته
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 ماما قاتالن از انتقام در را وى کار کرده، نبوت ادعاى به متهم را وى دروغ، به که آن رغم به گويد،مى سخن

: کنندمى جهتو آن به کمتر سنى، متکلمان و مورخان قبيل اين که است اىنکته اين. کندمى ستايش( ع)حسين

 رساله] .عليه اهلل أقدره ما منهم فَقَتَلَ الحسين، الزهراء ابن أمر فى شارکوا الذين تتبّع أن منه وقع ما جَيّد مِن و

 [111 ص الخلفاء،اسماء

 وانت از نشان سو يک از عباسى، و ىامو دولت مقايسه در کلى تحليل يک ارائه در حزم ابن فکرى قدرت

 ىو جانبدارى نشانگر ديگر سوى از و دارد اسالم تاريخ از خلدونى ابن و کلى هاىنگره ارائه براى وى ذهنى

 .دارد آنان عملکردهاى از برخى به نسبت که خاصى انتقادهاى و ايرادات منهاى است؛ اموى دولت کليت از

 هک است رسانده جاآن به را وى دارد، تاريخ ادوارى شناخت براى وى شتال از حکايت که او کلى نگره اين

 ولتىد را آن که عباسى دوره بر و داندمى خلفا زيستىساده با همراه افتخارآميز عصرى را اموى دولت روزگار

 دو نميا مقايسه در وى تحليل وقتى که است آن باره، اين در مهم. دهدمى ترجيح نامد،مى کسروى - ايرانى

 سماءأ رسالة همان در حزم ابن. گذاردمى تأثير تاريخى اخبار نقد در ديدگاهش اين آشکارا است، چنين دولت

 دولة تکان و امية، بنى دولة انقطعت و: است چنين عبارتش. داندمى آلايده دولتى را اميه بنى دولت الخلفاء

 ال و ة،الخالف قبل له کانت التى ضَيْعَته و داره فى نهمم ءامرى کلّ سکنى کان انّما قاعدة، يتخذوا لم عربيّة،

 يعني] ويد،التس و بالتمويل يخاطبوهم أن المسلمين مع الاستعملوا و القصور، بناء ال و االموال، احتجان أکثروا

 کان نّماا و يَدٍ، ال و رِجْلٍ ال و االرض، التقبيل و الملک، و بالعبودية يکاتبوهم و[ سيدي يا. موالي يا: گفتن

 با و کرده ياد اندلس امويان از سپس وى... البالد أقاصى فى العزل و التولية من الصحيحة الطاعة غرضهم

 لساالند انهدمت بهدمها و :که گويدمى «منها أنْبل االسالم دُوَل فى يکفلم» عبارت با هاآن از فراوان ستايش

 .بذهابها الدنيا بهاء ذهب و االن الى

 نب العباس بنى الى االمر وانتقل: است چنين آمده، نقل همان ادامه در که عباس بنى درباره او قضاوت اما

 راالم عاد و االمر، على خراسان عجمُ غلب و العرب، دواوين فيها سقطت أعجمية، دولتهم کانت و عبدالمطلب

 .کِسْرويًا محقّقا عَضُوضا مُلْکا

 :اموى دولت در که حالى در نکردند، صحابه سبّ عباس، بنى که ناي آن و پذيردمى را استثناء يک وى البته

 .الزهراء بنى من الطاهرين بنيه لعن و عليه اهلل رضوان طالبابى بن على لعن من يستعملون

 آفريقا شمال شدن جدا هاآن ترينمهم که کرده اشاره عباسيان روزگار در اختالف آمدن پديد به ادامه در وى

 «معتزله» و «شيعه» و «جماعية» و «خوارج» از جماعتى نواحى آن در که طورى به بود؛ تخالف مرکزيت از

 [8/111:رسائل الخلفاء، اسماء رساله. ]افتاد امويان دست به هم اندلس و يافتند حکومت
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 دنياگرايى،. نيست درست کرده، بيان عباسى و اموى دولت ميان فرق در حزم ابن چهآن همه ترديد،بى

 غالب رد يکسان طور به که است هايىنمونه گرىفرعونى و امرا و سالطين برابر در مردم تحقير زى،قصرسا

 ات عباسى دولت و عربى دولت يک اموى دولت که اين. است داشته وجود عباسى و اموى دولت در اوقات

 .است درستى سخن است، عجمى حدودى

 از برخى بر آن تطبيق و قرن چند وضعيت يک از تحليلى که وى تاريخى هاىديدگاه از ديگر مورد يک

 ررسىب به باطنى، تشيع نفى مقام در وى. است فرس دولت به وى نگاه آيد،مى حساب به درونى تحوالت

 تعداد و ندبود انتقام انديشه در آنان بقاياى فرس، دولت زوال از پس که است باور اين بر پرداخته العلل علت

 مرحله در. پرداختند اسالم با مبارزه به و آمدند غيره و مقنع و بابک و تادسيساس قبيل از شورشى زيادى

 محبت و تشيع اسم به و آمدند اسالم پوشش در غيره و سراج ابوسلم و خداش مانند آنان از شمارى بعدى

 [8/119: فصلال. ]بردند بيرون اسالم از را مسلمانان از اىعده و کردند شروع را اسالم با مبارزه( ع)بيت اهل

 رخىب اخير قرن دو در را آن مشابه که چيزى) نه يا باشد درست که آن از نظر صرف تحليلى، نگرش نوع اين

 ىمذهب - سياسى اتفاقات از شمارى بندى جمع به( کردند طرح ايرانى اسالم به نسبت شناسان شرق از

 موارد قبيل اين در حزم ابن که اين هست هچآن[ 10.]نشيندمى هاآن مذهبى نقد به آن اساس بر و پردازدمى

 ظاهر به رخدادهاى ميان و کرده طوالنى دوره يک به تحليلى نگاهى و آمده در صرف خبر به توجه دايره از

 .است کرده برقرار هاويژگى يا انگيزه اساس بر درونى ارتباط نوعى متفاوت،

 اظهار تمدنى مسائل سطح در هم آن فرهنگى و اجتماعى لحاظ به يعنى دارد؛ هم تمدنى هاىنگرش حزم ابن

 در نانآ جايگاه و اقوام به نگرشش چگونه که اين و داشتيم «اُمَم» به او نگاه به اشاره اين از پيش. کندمى نظر

 طبقاتب التعريف پرارج کتاب تأليف در اندلسى صاعد شاگردش به نگرش همين و گرفت شکل علم تاريخ

 مختلف اقوام ميان اسالمى اتحاديه نوعى به مثبت صورت به وى که بيفزاييم بايد جااين در. شد اعمال االمم

 وى االسف مع اما[ 1/118: الفصل. ]دارد توجه است، مشترک دين و لغت و زبان با واحده امت يک خالق که

 ستنتاجا ىاسالم تمدن وضعيت نقادى در آن از منسجمى نظام که است نتوانسته و نبرده جلو به را بحث اين

 .کند

 «قيل» با ترديد ابراز

 ردنب کار به با آنان. است بوده رايج و معمول امرى اسالمى دانشمندان از بسيارى براى روش اين از استفاده

 دارد، وجود جااين در هم ديگرى قول که برندمى بکار امر اين دادن نشان براى را آن که آن بر افزون «قيل»

 «الاحتم» معناى به کاربردى چنين موارد همه در که اين تعيين. کنندمى بيان «مالاحت» يک صورت به را آن
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 وى: دنويسمى شام امويان از عبدالملک بن سليمان بن ايوب درباره حزم ابن مثال، براى. است دشوار باشد،

 الى ارتدّ النّه سرّا قتله أباه ان: قيل: افزايدمى گاه آن. بود او عهد ولى که حالى در درگذشت پدرش حيات در

 بن على از نرسيدند، خالفت به که عهدهايىولى برشمردن ضمن در وى[. 91 ص العروس، نقط. ]النصرانية

 [.98 ص همان،. ]سمّه قيل و: افزايدمى بزرگوار آن رحلت به اشاره از پس و کرده ياد هم( ع)الرضاموسى

. شناسيمب آمده، خبرى «قيل» با که مواردى درباره توانيمب تا دريابيم نگارش در را مؤلف روش که است آن مهم

 صورت، اين در. دارد کامل اعتماد آن به نويسد،مى هرچه که است آن اثر، اين در حزم ابن روش مثال، براى

 سادات از يحيى بن العالى على درباره وى. است «محتمل» وى نظر از الجرم آمده، قيل با که خبرى نوع هر

 لمع يعانى من بعض رأيت قد و: افزايدمى سپس. درگذشت بود، عهد ولى وقتى وى که يسدنومى اندلس

 .هذا ينکر التواريخ

 من ىعل حجّة يعلم لم من ليس و بالقصّة موقنًا االّ اکتبه لم و: کندمى اشتباه مورخ اين: گويدمى ادامه در اما

 انددمى که کسى بر حجت داند،نمى که کسى و نويسممى دارم آن درستى به يقين که حالى در من يعلم؛

 [91 ص همان،. ]بود نخواهد

 حزم ابن تاريخى آثار در «بالشک» تعبير جايگاه

 است آن اندکرده يادآورى را آن متأخرين و قدما از بسيارى که حزم ابن هاىارزيابى در هادشوارى از يکى

 اريخىت - کالمى هاىديدگاه برآيند که خود نىذه فضاى اساس بر و رسدمى «قطع» به سريع بسيار وى که

 رخىب شرابخوارى از نمونه براى. دهدمى قطعى حکم «بالشک» تعبير با و آوردمى را حديثى يا نقل است، او

 بود، فيه مختلف چهآن و خوردندنمى انگور شراب آنان که گويدمى و کندمى ياد غرب و شرق خلفاى از

 بخط عسل شراب وى: افزايدمى اندلس اموى خلفاى از الرّبضى هشام بن حَکَم بارهدر آن از پس. نوشيدندمى

 [31 ص همان،. ]اصال عندنا فيه شکّ ال أمر هذا: نويسدمى گاه آن. خوردمى شده

 پردازد،مى (ص)پيامبر و قريش و عرب انساب بيان به آن در که السيرة جوامع کتاب آغازين صفحات به نگاهى

 وى[ 1 ،8 ص: جوامع. ]کند استفاده «بالشک» تعبير از تا است مندعالقه اندازه چه تا وى که دهدمى نشان

 [118 ص الوداع، حجه. ]است کرده استفاده را بالشک تعبير بار چهار الوداع حجة کتاب از صفحه يک در تنها

 هاىنقل برخالف اىزهاندا به ورزد،مى هم اصرار هاآن بر که وى هاىگزينه از برخى که است آن شگفت

 زا بيش خاصى، هاىزمينه در کم دست ايشان قطع مبانى دهدمى نشان که است باب آن در معمول تاريخى

 لفايىخ درباره وقتى نمونه براى. دارد ريشه معتقداتش و وى نهاد در باشد، نهفته تاريخى هاىنقل در که آن
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 کرابوب خالفت بودن منصوص درباره جمله از - گويدمى سخن اند،رسيده خالفت به «عهدى واليت» با که

 دليل .عليه نص و اهلل رسول من بعهد الخالفة ولّى أنّه به اهلل أدين الذى و :نويسدمى -( ص)پيامبر سوى از

 .اهلل رسول خليفة تسميته على االسالم أهل جماع الِ :که است آن وى

 خليفه هک اين يعنى عهدى، واليت که است باور اين بر زمح ابن سياسى، لحاظ به که است آن سخن اين منشأ

 [11.]تاس حاکم انتخاب هاىراه ميان در گزينه بهترين کند، معين را بعدى خليفه مرگ، از قبل پشين امام يا

 که چرا ؛نيست تاريخى روى هيچ به( ص)پيامبر سوى از ابوبکر دانستن منصوص در وى قضاوت که آگاهيم

 در. شمرندمى خالفت مبناى را بيعت بلکه دانند،مى بيعت به را ابوبکر خالفت تنها نه سنت، اهل اکثريت

 بوبکرا براى مسلمانان سوى از اهلل رسول خليفة کلمه کاربرد به که است او استدالل شگفت نکته جااين

 بودن وصمنص با باطىارت چه اين باشند، خوانده اهلل رسول خليفة را او مسلمانان که فرض بر. کندمى استدالل

 را الخميس يوم روايت از صورتى تمام شگفتى با جا همان در وى دارد؟ حضرت آن طرف از او خالفت

 اين منض را ابوبکر داشتم قصد است، کرده تصريح آن ضمن( ص)پيامبر که آورده «اليکتب کتاب» درباره

 ابن نظر به ابوبکر، خالفت بودن صمنصو نظريه[ 18.]نيست نوشتن به الزم ديگر که کنم معرفى «کتاب»

 علج را آن شيعيان با مخالفت صرف به و تعصّب روى از که است سنت اهل «بکريّه» عقيده الحديدابى

 [11.]اندکرده

 هب مذهبى موضوعات در و هستند اىفرقه - تاريخى پايهبى هاىنقل مسحور که افراد قبيل اين هاىقطع

 رسدىم نظر به و است طبيعى امرى موارد، اين در تعصب. ندارد ارزشى نند،کمى تمسک هانقل نوع بدترين

 .گيرد صورت بيشترى احتياط است الزم ندارد، وجود هاآن در تعصب ابراز براى موردى که اخبارى در

 هلجم از. کندمى هم احتياط رعايت گهگاه حزم، ابن ندارد، اهميتى آن، نوع هر از تعصب، که مواردى در البته

 خبر، دو اين هما، و مانند تعبيرهايى. است مشهود احتياط نوع اين موارد از بسيارى در العروس نقط رساله در

 گاه ،عادى کامال موارد در حتى. است احتياط اين نشانگر «أظنُّ» تعبير بردن بکار يا اقرب، الحق الى عندى

 [95 ص العروس، نقط.... ]عندى يصحّ لم و مخبر أخبرنى :کند قيد نيست، صحيح خبر اگر که است مقيّد

 هبعض شاهدنا أمر هذا: افزايدمى آوردمى اندلس اموى خلفاى از برخى درباره خبرى وقتى ديگرى مورد در و

 [31 ص همان،. ]سائره عندنا وصحّ

 بارهدر را اشنمونه که گرددمى باز مورخان از شمارى به وى کلى اعتماد به حزم ابن «هاىقطع» از بخشى

 .کرديم اشاره طبرى تاريخ کتاب به حزم ابن اعتماد
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 خويش مطالب صحت بر تمام، اطمينان با که است شخصى مطالعات و مشاهدات به اعتمادش هم مواردى در

 ىف» وى از که نگاشته دوستى پرسش پاسخ در را آن که الحمامة طوق رساله مقدمه در وى. ورزدمى تأکيد

 دعن الوقوف هذا کتابى فى التزَمْتُ و: نويسدمى کرده، سؤاالتى[ 11]«أعراضه و سبابهأ و معانيه و الحبّ صفة

 يلهمفسب المتقدّمين، االعراب أخبار من دَعْنى و الثقات، بنقل عندى صحّ أو رأيت ما على االقتصار و حدّک،

 [1/13: رسائل الحمامه، طوق. ]عنهم االخبار کثرت قد و سبيلنا، غير

 رب ها،نقل آوردن در صرفاً که داندمى آن کار اين در را خود عمده دشوارى عبارت، اين بيان زا پيش حزم ابن

 .کندمى تکيه «زمانى أهل من الثقات به حدّثنى» شنيده خويش زمان ثقات از که چهآن يا و خود مشاهدات

 نآ نمونه و شده نقل مىقدي هاىعرب توسط که هايىداستان به را خود اعتمادىبى شده، نقل عبارت در وى

 در وسواس و دقت عدم دليل به را هاآن رسم و راه وى. کندمى ياد است، العرب ايام به مربوط هاىداستان

 بر است، اعتمادبى هانقل آن به که اندازه همان دليل همين به. داندمى خود خاص روش از جداى ها،نقل

 کندمى نقل «االعراب بعض عن» را خبرى مورد يک در حال، اين با. ورزدمى اعتماد خود هاىنقل درستى

 خود که است اخبارى از گيرىبهره کتاب، اين در مؤلف بناى که است گفتنى[ 1/198: رسائل الحمامه، طوق]

 معاصر دوره تاريخ درباره مطلب اين[ 19.]اندبوده درگير آن با نوعى به کند،مى نقل را خبر آنان از که ثقاتى يا

 اىهراه بنويسد، را اول قرن تاريخ پنجم، قرن در حزم ابن باشد قرار وقتى اما است، شدنى امرى مؤلف با

 .داشت خواهد محدوديت تعديل، و جرح لحاظ به وى، روايتى

 حزم ابن پژوهشى هاىويژگى از ديگر برخى

. ردازيمپمى پژوهش زاويه از تاريخى کار ارائه براى حزم ابن تالش درباره ديگر نکته چند بيان به جااين در

 ارائه اريخ،ت در که است طبيعى. کندمى ذکر است، نادرست که آن قيد با را خبرى گاه وى که آن نکته نخستين

 شهرت اما دانيممى نادرست که هم را چهآن از برخى است الزم گاه کند،نمى حل را کار درست، اخبار صرف

 القاب يانب از پس کند،مى بحث خلفا القاب از که زمانى حزم ابن مثال، اىبر. بياوريم دليل هر به است، يافته

 اندداشتهن شهرت لقبى هيچ به اموى خلفاى که باور اين با رود،مى عباسيان سراغ به مستقيم اول، خليفه سه

 اندردهآو قابىال هم اموى خلفاى براى راويان از برخى: گويدمى شود،مى تمام آنان القاب درباره که بحثش اما

 بعدى تالش نشانگر اين حال، هر به[ 8/11: رسائل العروس، نقط. ]«عندنا تصحّ لم ان و نذکرها نحن» که

 پا و تدس اموى سالطين براى آبانهممقدس القاب نوعى تاريخ، تحريف با اندخواسته که است مسلکان اموى

 .کنند
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 بهره اهآن از گهگاه و داشته دسترسى هم اندلس در شده بايگانى اسناد به حزم ابن که است آن ديگر نکته

 «هلل القائم» را خود عبداهلل، بن محمد بن عبدالرحمن آيا که اين دادن نشان جهت وى نمونه، براى. است برده

 عبداهلل من» است چنين آن عنوان که ديدم را وى نامه چند و پنجاه خود من: نويسدمى نه، يا است ناميدهمى

 [15 ص همان،...«. ]فالن بن فالن المؤمنين امير هلل القائم اهلل لدين الناصر حمنعبدالر

 خود ىتاريخ آثار در وى. است تاريخى اخبار ميان مقايسه است، رفته آن سراغ گهگاه حزم ابن که سوم نکته

 الوداع، حجة درباره خبرى - حديثى کار يک حد در جز است، نوشته اسالم تاريخ حوادث در اجمال به که

 حتص احتمال که هم را ديگرى رأى «قيل» با درست، قول انتخاب از پس نهايت و پردازدنمى اخبار مقايسه به

 اىهمقايس کار يک اربعه، اناجيل در مسيح زندگى تاريخى اخبار ميان مقايسه در اما. کندمى ذکر دهد،مى را آن

 آن ارک اين فرض پيش البته. است کرده مقايسه يکديگر اب را اطالعات اين جزء به جزء و داده انجام جانانه

 وىس از تواندنمى ويژگى اين با کتابى چنين و است تناقض از مملو چهارگانه اناجيل دهد، نشان که است

 دهش گفته داستان هر درباره که نکاتى و اخبار ريزترين مقايسه اين در وى. باشد شده نازل متعال خداوند

 الهواءا و الملل فى الفصل دوم مجلد در عمده طور به مطالب اين. است کرده مقايسه يکديگر با و آورده است

 .است آمده النحل و
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 (عباس احسان تصحيح حزم، ابن رسائل در شده چاپ) العلوم مراتب رسالة
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 .1551 دارالمصرية،: قاهره حميدى، لمقتبس،ا جذوة
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 خاقان، بن فتح از االنفس مطمح ؛301 ش المقتبس جذوة: در بنگريد را کهن منابع در حزم ابن حال شرح[ 1]

 ص ،1 ج الميزان، لسان ؛111 ص ،1 ج الحفاظ، تذکرة ؛891 ش المُغْرب، ؛110 ص ،1 ج الذخيرة، ؛99 ص

381 - 318 

 کذاک   التَحْرقواالّذى القِرطاس تَحْرِقوافإن(: 809/11 اعالم، سير: )سرود چنين باره اين در زمح ابن[ . 8]

 الثغر مُدُنِ فى القرآن أکُفهم   صدرى فى هو بَل القرطاس تضمّنه   علَتْ اذا يَحرقون النصارى

 115 - 111 ص ،ابوزهره عصره، و حياته حزم، ابن: ک.ر حزم ابن از پس ظاهرى مذهب درباره[ . 1]

 فقهه، و آراءه عصره، و حياته حزم، ابن:  از عبارتند است، شده نوشته حزم ابن درباره که آثارى از برخى[ . 1]

 محمد االندلسى، حزم ابن جهود فى دراسة االسالمى، المنطقى الفکر ؛1533 العربى، دارالفکر: قاهره ابوزهره،

: قاهره مکى، احمد الطاهر الحمامة، طوق کتابه و حزم ابن نع دراسات ؛1511 موصل، جامعة فرحان، جلّوب

 حزم ابن ؛(تابى) التجارى، المکتب: بيروت شرارة، عبداللطيف العلمى، الفکر رائد حزمابن ؛1511 دارالمعارف،

 أهل امام الظاهرى حزم ابن االمام ؛1511 دارالبيضاء، يفوت، سالم االندلس، و بالمغرب الفلسفى الفکر و

 لبنان دار: بيروت فروخ، عمر الکبير، حزم ابن ؛1559 دارالقلم،: دمشق ابوصعيليک، عبداهلل محمد ندلس،اال

 خالل زمح ابن االفغانى؛ سعيد الصحابة، بين المفاضلةفى رسالته و االندلسى حزم ابن ؛1510 النشر، و للطباعة

 حياته االندلسى حزم ابن ؛1518 دارالغرب،: بيروت الظاهرى، عقيل بن ابوعبدالرحمن: تحقيق و جمع عام، الف

 ابراهيم، ريازک االندلسى، حزم ابن االقصى؛ مکتبة: عمان االسالمى، المکتب: بيروت خليفة، عبدالکريم ادبه، و

 :بيروت الحاجرى، طه محمد اندليسية، صورة حزم ابن ؛«العرب اعالم سلسلة ضمن» المصرية، الدار: قاهره

: المکرمة مکة الحمد، ناصر بن احمد االلهيات، من موقفه و حزم ابن ؛1518 النشر، و باعةللط العربية دارالنهضة

 1510 القرى، ام جامعة

 و القواصم در العربى بن ابوبکر که مطالبى ؛111 - 113 ص ،11 ج النبالء، اعالم سير: ک.ر نمونه براى[ . 9]

 است تند بسيار نوشته، وى ضد بر العواصم
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 حزم ابن فى العام الرأى» عنوان تحت 1 ج الغدير در امينى عالمه بلند و مفصل گفتار:ک.ر رهبا اين در[ . 1]

 101 - 919 ص «االندلسى

 يانب از پس که است گسترده حجمى در او تکفيرهاى و ناسزاها تعصب، اين آشکار هاىنشانه از يکى[ . 3]

 ،1 ج الفصل،: ک.ر. کندمى بدرقه را هاآن... و «کفر مجرد هذا» ،«صريح کفر هذا» تعبير با اسالمى فرق عقايد

 .«الشرک و الکفر فى أدخل و النصارى قول من أعظم واهلل هذا» 803 ،809 ،151 - 153 ص

 عما حثناب کثر و البعيدة البالد أهل أخبار بلغتنا و الناس شاهدنا قد و: نويسدمى 139 ص ،1 ج الفصل در[ . 1]

 نم کثير فى عجم و عرب من سلف من أخبار فى المجموعة الکثيرة التواريخ الينا وصلت و منها، عنا غاب

 االُمَم

 صورت هب نخستين قرون در چهآن نوع از فرد به منحصر هاىويژگى با است کوچکى کتابچه رساله، اين[ . 5]

 دند،ينرس خالفت به که عهدهايىولى خلفا، القاب. يافتمى نگارش بديع موضوعاتى پيرامون نگارىتک

 خالفت لدنبا به که آنان کردند، تصرف را خالفت زور به که آنان رسيدند، خالفت به مشاورت با که خلفايى

 وضوعاتىم و داشتند، بزرگتر برادر و شدند خليفه که آنان نشدند، خليفه اما شدند، ناميده هم خليفه رفتند،

 هک فضيحتى مانند) ديگر مسائل و زنان ها،اجازدو غرايب و عجايب اخبار از برخى بيان به ادامه در. ديگر

 هاىنوشته ياد به را انسان و است شگفت راستى به که است شده پرداخته...( و است نديده آن مانند جهان

 ريختوا» در تنها نامش برخالف اثر اين. اندازدمى سوم قرن شرقى مورخان از ديگرى شمار و حبيب بن محمد

 براى .شود نهاده آن بر «النوادر» عنوان است بهتر شده يادآور عباس احسان که نهگو همان بلکه نيست «خلفا

 راسانخ والى سيار بن نصر همسر وى. است منيع بن قديد دختر مرزبانه حال شرح عجايب اين از يکى نمونه

 براهيما بن خالد ابوداود شد، کشته ابومسلم وقتى. کرد ازدواج وى با خراسانى ابومسلم مرد، او وقتى. بود

 والية مجرى المرأة هذه فجرت» نويسدمى زن اين درباره حزم ابن. کرد ازدواج وى با خراسان والى ذهلى

 از پس مردى که آن ديگر شگفت خبر يک و. 11 ص العروس، نَقْط. «تزوّجها خراسان ولّى من کل خراسان،

 يدمؤ حکم بن هشام من گفت و کرد ظهور بود، گذشته مؤيد حکم بن هشام مرگ از سال دو و بيست که آن

 اين. 53 ص العروس، نَقْط. شد ريخته هاخون و شد خوانده خطبه وى نام به اندلس منابر همه در. هستم

 مجلد رد عباس احسان توسط آن تصحيح آخرين و شده نشر هم آن اسپانيايى ترجمه و تصحيح بارها رساله

 درباره 151 ش( سعودى عربستان)االسالمية، الدعوة مجله در هم اىمقاله. است شده ارائه حزم ابن رسائل دوم

 است يافته انتشار آن
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 رساله. 1513 النشر، و للدراسات العربية المؤسسة: بيروت عباس، احسان تحقيق ،8 ج حزم، ابن رسائل[ . 10]

 مختلف هاىزمينه در را اندلس برترى تا است کرده تالش آن ضمن مؤلف که است کوچکى رساله اخير

 .دهد نشان نقاط ساير بر علمى و جغرافيايى

: ک.ر( است اسحاق ابن سيره عمده طور به که) آن منابع و نگارش شيوه لحاظ به کتاب اين درباره[ . 11]

 ضميمه عنوان به هم رساله پنج و شده انجام قاهره در دارالمعارف توسط که آن چاپ بر عباس احسان مقدمه

 .است آمده آن در

 رهاىشه در آنان نسل و اندبوده پيامبر لوط فرزندان از نفر، دو اين که دارد شهرت اسرائيلى متون در.  [18]

 910ص العرب، انساب جمهرة: ک.ر. اندداشته سکونت شامات اراضى در بلقاء سرزمين از آبم و معان

 غالمرضا تحقيق و تصحيح و مقدمه ،(111 - 180) اندلسى صاعد قاضى االمم، بطبقات التعريف: ک.ر[ . 11]

 و اقوام نزد در علم تاريخ در را کتابش که اندلسى صاعد. 1131 مکتوب، ميراث: تهران اول، جمشيدنژاد،

 .کندمى نقل مطالبى االمم بتواريخ العلم اهل از مرتبا نگاشته، هاامت

: نويسدمى 113ص ،1ج فصل،ال در وى. 11 ص عباس، احسان از ،8 ج حزم، ابن رسائل مقدمه:ک.ر. 11[ . 11]

 .النص به جاء بما اال الدين من ءشى فى النقول

 سندکه ارىاخب ميان تعارض به قائل کلى طور به محدثان، از بسيارى برخالف حزم ابن که است گفتنى[ . 19]

 اب را هاآن تا کوشدمى تعارض نفى با بنابراين و داندمى وحى را هاآن منشأ زيرا نيست؛ است، موثق هاآن

 838-831 ص( ابوزهره) فقهه، و آرائه عصره، و حياته حزم، ابن: ک.ر. کند سازگار يکديگر

 بر قضاوت در تندى زبان هاعرصه همه در حزم، ابن که است آن حقيقت. 31 ص ،1 ج الميزان، لسان[ . 11]

 ابن نوشته همان در باره اين در. بودند خشمگين وى از زمانش، علماى و فقها غالب و داشت ديگران ضد

 حزم، ابن رسائل مقدمه در هم توضيحاتى و آمده مطالبى( 113 - 111 ص ،1 - 1 ج الذخيرة، در) حيان

 .است شده ارائه 31 ص ،1 ج عباس احسان تصحيح

 علما مخالفت و حزم ابن اشتباهات و خطاها به اشاره از پس الميزان، لسان در وى حال شرح ذيل وى[ . 13]

 311 ص ،1 ج الميزان،لسان. است آورده «الرواة وصف فى أغالطه من نبذة ذکر» عنوان تحت را بحثى وى با

- 318 

 ضعف در را مفصلى مطالب( 31 ص)خود مقدمه پايان تا وى. 81 - 88 ص الوداع، حجة: مقدمه: ک.ر[ . 11]

 .است آورده درايه و رجال مباحث در حزم ابن دانش
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 موسوس أو سکران على اال اليجوز هذا و الحمق، هذا فيه يسع الذى العقل هذا ما رىأد فما هذا مع و[ . 15]

 لىا معذبة الشقاء أهل أرواح ان قال من حکم فى رسالة: ک.ر. يعرفه ال و اليدرى بما يتکلم و يهذى مبرسم أو

 .881 ص ،1 ج حزم، ابن رسائل الدين، يوم

 عبارتى جز به. شاهده و أدرکه و به الناس أعرف و بالکوفة هجار کان هشاما الن: 51 ص ،1 ج الفصل،[ . 80]

 الفصل ديگر چاپ در. )نمايدمى نامفهوم قدرى آورده سطر چند اين در حزم ابن چهآن مجموعا شده، نقل که

 صفحات در شيعه نقد در حزم ابن مطالب(. است صورت همان به عبارت نيز - دارالجيل: بيروت - 193/1

 .است کرده نقل آن از هم جمالتى که باشد ميزان کتاب همين قدن بايدمى بعد،

 بودن طوالنى هم آن دليل. داشتند خبر کمتر هم اسالمى شرق روز اخبار از اندلس، دوره اين مورخان[ . 81]

 آن جالب نکات از يکى. است رسيدهمى او به وى، معاصر شرق از نادرى اخبار گهگاه حال، اين با. بود مسير

 ردىم نيشابور در ما روزگار در گويند که است نوشته و آورده ابوالخير ابوسعيد درباره وى که است خبرى

 بر که يرحر لباس روز يک پوشد،مى پشمين لباس روز يک. است صوفى که ابوالخير ابوسعيد نام با است

 هذا و» را نافله نه و اندخومى را فريضه نه ديگر روز و گذاردمى نماز رکعت هزار روز يک. است حرام مردان

 غزنوى محمود سلطان به هم اشاراتى گهگاه وى. 111 ص ،1 ج الفصل،. «الضالل من باهلل نعوذ و محض کفر

 فورک ابن کشتن به اشاره جايى در جمله از. کندمى بدرقه «اهلل رحمة» عنوان با را وى و دارد( 181 م)

 صابئين عدد درباره هم نادرستى شگفت نکته.  11 ص ،1 ج الفصل،. دارد سلطان توسط سم وسيله به اصفهانى

 ربيشت نفر چهل «اربعين اليبلغون االرض جميع فى اليوم لعلهم و» آن اساس بر که آورده خودش زمان در

 119 ص ،1ج الفصل،! نيستند

 الى االرض شرق من الکواف نقل هو» 91/9: نمونه براى) المُحلّى در متعددى موارد در اصطالح اين[ . 88]

 .است رفته کار به حزم ابن االحکام اصول فى االحکام و(« غربها

 و تأويالت سراغ به درآمده گرىظاهرى حيطه از داده، انجام هم کالمى معارف در را کار همين وى[ . 81]

 ص ،18 ج النهاية، و البداية: ک.ر. است شده کثير ابن شگفتى سبب امر اين. رودمى عقلى و فکرى توجيهات

58 

 اين «جعل» معمول طور به که است نکته همين روى «جعل» در ايشان تکيه. 191 ص ،1 ج الفصل،[ . 81]

 195 ص ،1 ج الفصل،. «سخر مُستخف» يا دهدمى نسبت «جهله فى حمار» به يا را اخبار قبيل
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 موارد( 800 - 153 ص.... فى جهوده و االندلسى حزم ابن) خود کتاب از ديگرى بخش در عويس[ . 89]

 است کرده بيان حزم ابن از را خلدون ابن تأثيرپذيرى

 شمچ از که ريز اخبار از و است عمومى متون همان تاريخى، متون به نسبت دانشش حزم ابن که بماند[ . 81]

 سالم جان ملوک فشار از روى هر به که است حقايقى حزم، ابن خود قول به و مانده پنهان رسمى مورخان

 به( ع)ىعل با قريش نزاع که بود اين باورش عثمان است، شده نقل که روايتى به بنا. است غافل ده،بر بدر

 و قريش، يحبّکلم إن ماذنبى: »گفتمى على به که جاآن است، احد و بدر در قريش هاىکشته همين خاطر

 اين از. 111 ش ،11 ص الصحابة، معرفة: ک.ر ،«الذهب سيوف وجوههم کان رجال سبعين منهم قتلت قد

 نيست جااين هاآن جاى که است فراوان تاريخى شواهد دست

 تدس از معاصرانش همه که او آميزجسارت و آتشين و تند زبان با تعصب اين وقتى االسف مع. 15[ . 83]

 و هاتندى اشنمونه. کشاندمى بيراهه به را محقق کلى طور به شود،مى جمع بودند، شده عاصى زبان اين

 انک: »که است گفته وى درباره عريف ابن. است کرده شيعه نثار 100 - 55 ص الفصل در که است ناسزاهايى

 سير ؛181 ص ،1 ج االعيان، وفيات ؛1191 ص ،1ج الحفاظ، تذکرة. «شقيقان حجاج سيف و حزم ابن لسان

 وى با معاصرانش برخورد از شرحى جا همان.  310 ص ،1 ج الميزان،لسان ؛155 ص ،11 ج النبالء، اعالم

 3900 ص ،81 ج آلوسى، تفسير. است خوانده «المضل الضال» را او هم آلوسى متأخرين، از حتى. است آورده

 که آن رغم به و روى هر به حزم، ابن اموى گرايش که کرد پنهان نبايد. 111 ص ،1 ج ، الفصل[ . 81]

 باز د،کن برخورد سنى معتقدات اساس بر و مولىمع صحابى يک حد در( ع)على امام به نسبت تا کوشدمى

 رد خلفا، برابر در امام کامل تحقير از پس که اين آن مورد يک. است شده وى سوى از هايىتندى سبب

 سيرة و لعلى تکن لم عظيمة االسالم فى فتوحات( عثمان)له کانت ثم: »نويسدمى عثمان، و امام ميان مقايسه

 امام به نسبت جااين در که است روشن. 113/1 الفصل،. «مسلم دم بسفک تسببي لم و هادية، االسالم فى

 است هاناصبى عقيده همان عقيده، اين. زندمى طعنه

 و ،المؤرّخ االخر ربيع فى( ص)اهلل رسول خرج ثم: »نويسدمى بواط غزوه درباره حزم ابن نمونه، براى[ . 85]

 محاسبه اساس بر. 108 ص السيرة، جوامع...« بالمدينة سلم و عليه اهلل صلّى مَقْدَمه من الثانى العام صدر هو

 در واقعه اين شود،مى آغاز محرم از که تاريخى اساس بر و هجرى دوم سال اوائل در غزوه اين حزم ابن

 .است داده رخ هجرى نخست سال اواخر
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 قريظهبنى غزوه اگر. است بوده قريظهبنى از بعد ماه شش که آن دليل به. هشام ابن النبويه السيرة: ک. ر[ .  10]

 سال در قريظهبنى غزوه گفته، حزم ابن که چنان اما بود؛ خواهد ششم سال در نبرد اين باشد، پنجم سال در

 .است داده رخ پنجم سال در لحيانبنى غزوه باشد، چهارم

 آمده 801 ص السيرة، معجوا پاورقى از نقل به 115 - 111 ص ،9 ج بخارى صحيح در روايت اين[ . 11]

 ؛801 ص ،13 ج القارى، عمدة: ک.ر دارد وجود نظرهايى اختالف المصطلِق بنى غزوه تاريخ درباره. است

 118 ص ،3 ج البارى، فتح

 است نوشته مسأله اين به اشاره با هم کثير ابن. 819 ص ،1 ج االسماع، امتاع ؛801 ص السيرة، جوامع[ . 18]

 ابن. 111 - 118 ص الفصول،: ک.ر. بالمغازى العلم أهل من کثير على أشکلت لتىا المشکالت من هذا و»

 .است کرده تأييد را حزم ابن سخن جاآن در کثير

 بر را اسحاق ابن روايت دارد، که استداللى به توجه با جااين در حزم ابن. 801 ص السيرة، جوامع[ . 11]

 لّهال عَصَمَهُ مَن إالّ آدم بنى من أحد منه يَعْرَ لم الوهم و: »فزايدامى دليل همين به و داده ترجيح بخارى روايت

 .«تعالى

 اىيهآ: گويندمى عمر به يهوديان که است روايت اين در زيرا است؛ فراوان تأمل محل البته روايت اين[ . 11]

 ؟آيه کدام: پرسيد رعم. گرفتيممى عيد را آن در شده معين روز بود، شده نازل ما بر اگر که است قرآن در

 دش نازل( ص)خدا رسول بر آيه آن که مکانى و روز آن ما آرى: گفت عمر... دينکم لکم اکملت اليوم: گفتند

 بر هک توجيه اين ارائه با خبر اين جعل که نيست روشن. جمعه روز يک در بود عرفه در آن و شناسيم؛مى را

 صورت کسى چه طرف از داند،مى خم غدير جريان در شده نازل را آيه آن که است فراوانى هاىنقل ضد

 .است گرفته

 خواهدمى که چنان آن حزم ابن که است آن مهم. 811 - 810 ،118 - 111 ص الوداع، حجة: ک.ر[ . 19]

 يختار را ماه اين از مانده روز پنج ديگرى و قعده ذى از مانده روز شش يکى که را هانقل ميان تعارض بتواند

 .کند حل سته،دان حرکت

 لهمسأ است نتوانسته رسدمى نظر به داده نشان خود از که تالشى همه با. 891 - 891 ص الوداع،حجة[ . 11]

 دهد ارائه قبولى قابل جمع روايت، دو ميان و کند حل کامل طور به را

 نم يقتل أن لالسالم الوهن من: »نويسدمى معاويه توسط عدى بن حجر شدن کشته به اشاره با وى[ . 13]

 110 ص ،8 ج حزم، ابن رسائل الخلفاء، أسماء رسالة. «احصان بعد زنى ال و ردّة غير من( ص)النبى رأى
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 بعثم قبل» يعنى. بود درآمده تاريخى مقطع يک صورت به که داشت اهميت اىگونه به «فتنه» اين[ . 11]

 التعريف: ک.ر نهنمو براى. رفتمى بکار رخدادها زا برخى تاريخ تعيين براى که بود تعبيرى آن از بعد يا «الفتنة

 .«الفتنة من صدر مضى أن بعد» 811 ،813 ص االمم، بطبقات

 عاخلي فاسقا کان» تعابير با را او اند،داده وى از مورخان که عمومى تصور همان از پيروى به حزم ابن[ . 15]

. کندمى ياد دبع خليفه يعنى وليد بن يزيد توسط وى تلق انگيزه عنوان به «کُفْره و فِسْقه» از کرده ياد «ماجنا

 111 ص الخلفاء، أسماء رسالة

 اماتش آفريقا، شمال در تشيع حضور نمايد،مى بديهى امرى حال عين در که نظريه، اين نقض ترينمهم[ . 10]

 .ندارد تاريخى سازگارى گونه هيچ حزم ابن توجيه با که است عربى مناطق از بسيارى و

 حزم ابن ؛153 ص الريس، ضياءالدين االسالمية، السياسية النظريات: ک.ر نيز و ؛115 ص ،1 ج الفصل،[ . 11]

 شرايط معلول حزم، ابن ديدگاه اين که شودمى يادآور جاهمان در عويس ؛819 ص ،...جهوده و االندلسى

 به تنها ى،و پذيرى تأثير اين .است بوده دردسر پر و زافتنه بسى که است او روزگار بر حاکم سياسى خاص

 حکام ربراب در صبر درباره بلکه است، نشده منجر وى سوى از سنت اهل ديدگاه از مهمى موضع چنين تغيير

 عمل لهىا احکام به حاکم اگر که است باور اين بر وى. سنت اهل به تا است نزديکتر شيعه به وى هم، فاسق

: ک.ر. است مجاز امرى چنين است، ممکن نهب و قتل طريق از هاتن او خلع اگر حتى. شود خلع بايد نکرد،

 113 ص ،1 ج الفصل،

 گرايش حزم ابن. 103 ص ،1 ج الفصل، ؛811 - 811 ص السيرة، جوامع ؛99 ص العروس، نقط: ک.ر[ . 18]

 پذيرندىنم را آن سنيان عموم که اىعقيده دارد،( ص)پيامبر سوى از ابوبکر واليتعهدى کردن ثابت به زيادى

 خليفتُهُ و: »نويسدمى 89 ص السيرة جوامع در حزم ابن. دانندمى ثابت انصار و مهاجر بيعت به را او خالفت و

 !.عنه اهلل رضى الصديق ابوبکر کلّها االمور والية على

 بلکه نص يک نه حزم ابن که 101 ص ،1 ج الفصل،: ک.ر. 15 ص ،11 ج البالغه، نهج شرح. 195[ . 11]

 .است آورده( ص)پيامبر سوى از ابوبکر خالفت اثبات براى «جلى نص» چندين

 خبارا دل از تا کوشدمى وى. است دوستى و عشق موضوع در تاريخى - ادبى اثر يک اثر، اين واقع در[ . 11]

 ل،دلي همين به. دهد نشان را عشق و دوستى ابعاد تجربى، صورت به کند،مى نقل که واقعى هاىداستان و

 .دارد را خود ويژه جايگاه اجتماعى تاريخ در که است «عشقى تاريخىِ خبر» آن از زيادى رمقدا
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 ار خبر آنان خود از گاه. هستند زنده هنوز که کندمى نقل را اشخاصى خبر موارد، اين از بسيارى در[ . 19]

 حکتض کلّها أعضاؤه و الحديث بهذا يحدثنى هو و: »نويسدمى نيز را آن کردن نقل حالت حتى و کرده نقل

 .115 ص الحمامة، طوق. «الزمان امتداد و العهد بُعْد على فرحًا يهتزّ هو و
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 صفوي دوره در آن يفرهنگ نقش و اردوباد

 جعفريان رسول: نويسنده

 1151/  01/  13: سايت روي انتشار تاريخ

 

. فويص عصر در فرهنگي و دبيري عرصه در فعال و ارس شمالي ساحل در زيبا بسيار شهرکي اردوباد: خالصه

 در تربيش و ويصف دوره در شهر اين فرهنگي موقعيت باره در تاريخي هاي نمونه از برخي ارائه به مقاله اين

 .پردازد مي آن دوم نيمه

( 310 م) مستوفي و داشته وجود هجري هشتم قرن در کم دست که ارس رود شمال ساحلي شهرهاي از يکي

 اين به تمهف قرن از بايد بنابرين و بوده مغوالن اردوگاه بار، نخست شهر، اين که اندگفته. است کرده ياد آن از

 راههم ايران شکست از پس و بود ايران به متعلق روس و ايران جنگهاي تا شهر اين. باشد شده آباد سوي

 .شد واگذار روسيه به ارس، سوي آن شهرهاي ديگر

 اين به آن شهرت شايد و درخشدمي ايراني تاريخ حوزه در صفوي، دوره از نامش که است شهري اردوباد

 خطه ينا به منتسب اردوبادي، بيک حاتم يعني صفوي، دوره هايصدراعظم ترينازمهم يکي که باشد هم دليل

 .است برخاسته آنجا از و بوده

 زا ترمهم. آمدندمي شمار به شهر اين محترمين از وي خاندان و بود اردوباد امير بيک، حاتم پدر بهرام ملک

 سکنا شهر ينا در( 138 م) طوسي الدين نصير خواجه اعقاب از نَصيريه نام به ايطايفه اندگفته که، اين آن

 ينا برجستگان زمره در خواجه فرزندان و زدند اردو آنجا در مغوالن که زماني از آنان که گفت توان. اندداشته

 ارتعب در که چنان اند،دانسته نصيريه خانواده همين از را بيک حاتم. اندشده مستقر جا آن در بودند، دولت

 .است آمده آن تفصيل بيک اسکندر از زير

 :نويسدمي آذربايجان فتح براي اردوباد به عباس شاه سفر شرح ضمن بيک راسکند

 واجهخ شيراز خطه پرداز سخن که ارس آب شمالى جانب در دلنشين و دلگشا بغايت ايستقصبه اردوباد

 شعر: فرموده فزايش نزهت طيبه سواحل مدح در حافظ

 نفس کن مشکين و وادى آن خاک بر زن بوسه ارس رود ساحل بر بگذرى گر صبا اى
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 و دارميوه بساتين و باغات و ماء عذوبت و بلطافت خرمى و نزهت کمال در شده، واقع قپان کوه دامنه در

 ردىس و لطافت نهايت در آبى چشمه که نيست سرزمينى و منزلى هيچ آفاقست؛ شهره خوشگوار هاىچشمه

 شانن واليت و کرامت خاندان دوستدارى و عقيدت خلوص و فطرى تشيع به آنجا مردم. باشد نبوده آنجا در

 تمام رابىخ و يافتند عام قتل جهت بدين مرتبه چند روميه، تسلط زمان در چنانچه معروفند، و مشهور صفويه

 احفاد زا که طوسيه نصيريه عليه طبقه خصوصا آنجا اهالى و سکنه احوال به اختالل و مقام جنّت بلده بآن

 درين و يافت راه اند ـ روحه اللّه روّح ـ طوسى الدين و الملة نصير خواجه عشر حادى عقل البشر استاد

 عجمي از گشته، شاهانه عنايات منظور پذيرفت، زوال بيهمال خسرو اقبال نيروى به اختالل آن که هنگام

 مج آصف چون و اقرانند، و اماثل محسود آذربايجان واليت کل در و القلم مرفوع و معاف ديوانى تکاليف

 مدّت طول بر بنا را حروف راقم و است عليّه سلسله آن از بيک حاتم دثار غفران الدوله اعتماد و اقتدار

 مقام اين در که بود ناگزير احترام فلک عاليجناب آن نمکخوردگى و اخالص طريقه و همصحبتى و معاشرت

 ج عباسي، آراي عالم. )اردنگ بيان صحيفه در اخالص بقلم عليه سلسله آن منوال سعادت احوال از برخى

 کتاب، از بخش اين در. است داده دست به وي احوال از شرحي آن از پس صفحات در وي(. 388 ص8

 (.395 ص تا. )است شده داده دست به خطه اين باره در مهمي اطالعات

 :است آمده هم الصفا روضة در

 هوا و آب خوبي به و بوده، واقع قبان کوه يهاروم و ارس رود شمالي جانب در آباد و دلنشين ايقصبه اردوباد

 تاداس دودمان از نصيريه طايفه و اندرفته عام قتل به بار چند خلقش و معروف خوشگوار هايچشمه وفور و

 و. اندخورده صدمات اندزيستهمي آنجا در که ـ العزيز سره قدس ـ طوسي محمد نصيرالدين خواجه البشر

 يرانا وزارت استقالل به سال بيست قريب که بوده واليت آن از عباس شاه زيرو الدوله اعتماد بيک حاتم

 (.1351 ص ،1 ج: الصفا روضة. )نموده

 مه قاجار دوره در. است آمده منابع در اردوباد باره در فراواني پراکنده اطالعات صفوي منابع در روي، هر به

 شيخ کرد، واگذار روسها به را شهر اين که کسي. است شده ياد خطه اين از روس و ايران جنگهاي دليل به

 ناسخ! )گرفت ايشان خدمت و سپرد روسيان به را اردوباد قلعه که بود کنگرلو خان اهلل احسان برادر خان علي

 (.118 ص ،1 ج قاجاريه، التواريخ،

 نوشت نآ باره در هايييادداشت و کرد عبور شهر اين از فرنگستان، به خود سوم سفر در شاه ناصرالدين بعدها

 (.101 - 101 ص فرنگستان، سوم سفر در شاه ناصرالدين خاطرات روزنامه)
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 بعد هايدوره طي بود، کرده معافش معاليت پرداخت از عباس، شاه آن، مشکالت خاطر به که اردوباد شهر

 هاادياردوب به لقمتع که کتابهايي ايران، در مانده باقي خطي آثار ميان در. است بوده توجه مورد بيش کما

 ايران، هايدستنوشت واره فهرست :در بنگريد اردوبادي چند آثار به باره اين در. )نيست مفصل چندان باشد

 سيزدهم قرن نفر چهار دوازدهم، قرن نفر دو دهم، قرن از نفر يک. نيست گسترده چندان که 110 ص ،11 ج

 (.چهاردهم و

 مصباح مختصر مثال براي. اندنبوده اردوبادي آن، نويسندگان که شده بتکتا اردوباد در هم آثاري اينها جز به

 علي حافظ بن محمد الدين جالل توسط اردوباد شهداي بقعه در 1001 سال در که طوسي شيخ المتهجد

 (.195/ 11: دانشگاه فهرست. )است شده کتابت جرجاني

 در ضيائي به متخلص اردوبادي قاسم بن مداح نام با دهم قرن اول نيمه از هم اردوبادي شاعر يک ديوان

 .است آمده آن در اردوباد ستايش در هم اشعاري که است موجود( 108 - 100 ص ،81 ج) مرعشي کتابخانه

 عالمه الحق نهج کتاب که است شده ياد هم( يازدهم و دهم قرن) األردوبادي هاشم سيد نام با دانشمندي از

 (1/15: الرجال تراجم) ستا کرده کتابت 1015 سال در را حلي

 و راناي شهرهاي با را ارتباطشان شهر، اين شيعه مردمان روسيه، به اردوباد واگذاري از بعد حتي حال، اين با

 نقر تا «اردوبادي» نسبت. کردندمي عزيمت نجف به تحصيل براي آنان از شماري و کرده حفظ عتبات

 متاقا تبريز در بازگشت در آنها از برخي. شود مي ديده نجف مقيم علماي ميان در چهاردهم حتي و سيزدهم

 .گزيدند

 :نويسدمي بوده، رفته ايران دست از ديگر که اردوبادي باره در هم ح سيا حاج

 مسلمان اهالى. شودمى يافت ميوه اقسام. است واقع کوه فراز هم آنجا. رسيدم اردوباد به روز چهار از بعد

 سياح، حاج سفرنامه. )موضوع دارىتعزيه براى حسينيّه متعدّد، مساجد. هستند هم روس و ارامنه قليلى شيعه،

 دانشنامه پنجم مجلد جاي جاي در توانمي را خطه اين گوي پارسي شاعران و اديبان از شماري(. 111 ص

 .آورد دست به پارسي ادب

 شده واقع ارس رود برکنار و ايجانآذرب نزه شهرهاى از: »است آمده اردوباد نام ذيل ،(1/811) اقليم هفت در

 هوايش زا نه نموده، فيض روايح استشمام زمينش گل هر از گشوده، فرح ابواب سوادش ساحت بر پيوسته و

 اشمعموره ميان از چشمه چند و هفتاد که است مشهور چه ؛غبارى خاطر بر خاکش از نه و بارى دل بر

 رندبمى بکار را دقت نهايت عمارت در مردمش و نيست روان آببى او برزن و منزل هيچ و و پذيردمى جريان
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 اکثر و. خوانند مي زرپرست را نخجوان سکان و پرستزن را تبريز اهل و پرستخانه را اردوباد مردم چه

 .شود مي نيک فواکهش

 افىک ميرزا يکي. است کرده ياد اندبوده هم وزيران يا منشيان از ضمن در که خطه اين شاعران برخي از سپس

 خردمندى برقم اغمالش فرمان و سعادتمند بطغراى افضالش توقيع هميشه بوده، الممالک منشى سالها» که است

 اقران از مستثنى و امثال بر زياده کماالت فرط و اخالق وفور و امال درستى و انشا پاکيزگى در گشته موشّح

 و تکفاي ابواب معرفت و وزارت امور تدبير در ستکافي ميرزا عمزاده ،بيک حاتم خواجه» ديگري. «بودمي

 شبکتا بوزارت حال مبادى در بوده النظير منقطع و المثل عديم صفات اطوار مکارم و ذات اوصاف محاسن

 همت نهاد پيش را بکتاش دفع عباس شاه چون ميساخت ظاهر کاردانى و کفايت آثار کرمان حاکم خان

 فىلط ميرزا عزل از بعد و فرمود تفويض بدو را محروسه ممالک ىاستيفا گردانيده، نظرش منظور ساخت

 کف در را مملکت امور بسط و قبض و عقد و حل عنان ساخته، محلى وزارت بخلعت را قابليتش قامت

 ايتغ و پردازدمى مال و ملک مهم تمشيت االستقالل حيث من خصال ستوده وزير آن حال تا. نهاد او کفايت

 شاعر فکري و محمد قاضي کافي، ميرزا برادر صادق ميرزا از آن از پس.« آوردمى جاب را نصفت و شهامت

 (1/818 اقليم، هفت. )است کرده ياد

 وارد بيک حاتم زمان از احتمال به که هاياردوبادي که شودمي معلوم آمد، خواهد آنچه و توضيحات اين از

 ذيال هک نويسانيرقم و منشيان از برخي و شده، تربيت دبيري و گريمنشي شغل روي اند،شده صفوي دربار

 جح سفرنامه که شاعر اردوباي ـ اصفهاني بانوي شوي نويس رقم خليل ميرزا ويژه به آمد، خواهد نامشان

 اضىق نام ذيل هنر گلستان در قمي احمد قاضي که است جالب. اندبوده مکتب همين شدگان تربيت از دارد،

 قتعلي خط و سته خطوط در و نداشت، خود قرينه و بود بدلبى منشى: »نويسدمي اردوبادى االسالم عماد

 و ادراکى بخوش منشى ام،رسيده حضرات اين بخدمت و ام،افتاده وادى باين تا فقير بود، روزگار سرآمد

 نيمه از اردوباد که ديگر نشاني هم اين(. 381: ص ،8ج فارسي، هاي تذکره تاريخ. )«امنديده او آرايىعبارت

 .است داشته بنام منشيان دهم، قرن دوم

 اردوبادي معيناي منشآت و جُنگ

 است فويص حسين سلطان شاه دوره بانوي يک به متعلق که را حج منظوم سفرنامه يافتم توفيق پيش سالها

 يافته پرورش اصفهان در البته که بوده اردوباد اهل زن اين که آمدمي بر سفرنامه آن مطاوي از. برسانم چاپ به

 رسدمي که اردوباد به حج سفر در وي. است بوده صفوي دولت دبيران از نويس رقم خليل ميرزا او شوهر و
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 هگرچ خير، يا است بوده اردوباد اهل هم خليل ميرزا او شوهر که اين. شودمي واقع آنان اهالي استقبال مورد

 .نداريم مطلب اين بر صريحي دليل اما ت،دانس اردوبادي هم را او توانمي يقين به قريب احتمال

 کوتاه و بلند متن 110 از بيش حاوي که[( 8951] 1101 ش تهران دانشگاه در) اردوبادي معيناي ميرزا جُنگ

. دارد 1115 تا 1108 از تاريخهايي و آمده، پديد دوازدهم قرن نخست نيمه طي است، منثور و منظوم قالب در

 کار به فرهنگ و سياست بخش در صفوي، دوره تاريخ شناخت براي که است يمهم منابع جمله از اثر اين

 (.1181 - 1159 ص ،5 ج دانشگاه، فهرست. )آيدمي

 در سيفار ادبيات اردوباد، وضعيت شناخت براي ايضا که است کوتاه متن چند حاوي اثر اين آن، بر افزون

 و فرد به منحصر ها متن اين از مهمي بخش. تاس سودمند اصفهان در هااردوبادي از شماري حضور و آنجا

 در گويا. داننگاشته وي دفتر در و معينا خواجه براي که است آن کاتبان و شاعران خود دستنوشته نيز برخي

 ايام همان تاريخ که شده نوشته مطالبي سيزدهم قرن حتي و دوازدهم قرن اواخر در بعدها آن، سفيد صفحات

 .تاس شده نوشته اردوباد در قطعا آن مطالب از برخي و است اردوبادي يک توسط تردف اصل اما. دارد هم را

 تاريخ حتي و آن جز و 1111 هاي تاريخ با مطالبي کساني بعدها که بوده سفيدي صفحات جنگ اين در گويا

 (.311 - 318 ص جنگ،) اندنوشته آن در 1811

 بي و نفيس رساله» :است آمده داشته، دست در را نسخه که کسي توسط 135 صفحه حاشيه در مثال براي

 هب مورخ فضولي مرض و صحت رساله جواب در مؤلف خود خط به و نصيري طبع اثر ايمان و کفر نظير

 از ايمان و کفر ممتع و نفيس رساله دانشمند مؤلف نصيري عبداهلل بن عبدالوهاب که آن توضيح. 1111 سنه

 هرسال اين ديگر نسخه. دارم دست در اينها از اثر چندين نگارنده و است طوسي نصير خواجه اوالد و احفاد

 اردوباد در 1111 سنه تاريخ در اردوبادي معينا محمد مجموعه صاحب براي خود خط به مؤلف و نشده ديده

 .«است نوشته

 دهش صريحت شده، کتابت اردوباد در شده ياد سال در که اين به است، 111 صفحه که شده ياد رساله پايان در

 .است

 محمد الفرموده حسب 1051 الثاني جمادي سلخ يکشنبه روز تاريخ به: است آمده 911 صفحه صفحه پايان در

 .اردوبادي علي محمد ابن تقي محمد العبد. شد قلمي معينا

 :دارد وجود جنگ اين در ها اردوبادي از متن چندين شده نوشته جنگ اين از که فهرستي اساس بر
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 آقا نوشته( )190ص) قاسم محمد خط به اردوبادي قاضي اهلل عنايت ميرزا پاسخ در بيکا يندربا انشاي* 

 (1111 حجه ذي 1 شنبه سه روز معينا محمد

 بخط دهسرو بديهه به که وغزلي گنجه بيگي بيگلر مدح در اردوبادي تخلص محزون اسمعيل مير قصيده* 

 (111 ص) 1119 مورخ شاعر خود

 براي خود کار وگزارش نويسي لشکر زمان در بادي اردو کاظم محمد آخوند پسر باقر محمد ميرزا انشاي* 

 113 ايرون سعد چخور وزير رحيم محمد ميرزا

 (113 - 111 ص) ، 1051 مورخ اردوبادي نطقي طبع اثر الحقايق کشف مثنوي* 

 ،1181 مورخ قزويني رفيع محمد وميرزا بوفکاري اسمعيل مير از اردوباد ظهيريه مدرسه تاريخ در قطعه دو* 

 (118 ص)

 (.131ص) 1115 سال به تبريز معروف زلزله در اردوبادي طبيب علينقي ميرزا قطعه* 

 (111ص) نوشته اقوام از يکي به مکتوبي، جواب در که اردوباد القضاه قاضي شفيع محمد ميرزا انشاء* 

 (311 ص) اردوبادي نطقي اشعار منتخب* 

 شاعر خود خط به کندمي تخلص کاظم که اردوبادي المطلب عبد بن کاظم محمد آخوند از چند اشعاري* 

 (318ص)

 ايران تاريخ از خالصه دوره يک( )111 - 100)  است ساخته 1039 در اردوباري معيناي که ايران تاريخ* 

 (.است پرداخته سليمان شاه روزگار تا آنان حکومت سنوات و ها سلسله نام ذکر به آن در که است

 اردوباد باره در اردوبادي ـ اصفهاني خليل ميرزا زوجه اشعار

 جح سفرنامه يک شامل که است اردوبادي نويس رقم خليل ميرزا زوجه مثنوي معينا، ميرزا جنگ از بخشي

 بار براي دچن اصالحاتي با پيش سال دو آن از پس و بار يک قبل سال پانزده از بيش را سفرنامه اين. شودمي

 اما ،شودمي آشکار هم سفرنامه از و است درست که دادم او به اصفهاني بانوي عنوان بنده. کردم رمنتش دوم

 .ناميد «اردوبادي اصفهاني بانوي» را او بايد که است اين حقيقت

 :است آمده سفرنامه اين آغازين صفحه باالي حاشيه در
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 کرمهم جليله حليله الدوراني خديجة و االواني بلقيس شعار طهارت و عفت و عصمت جناب عليا که مثنوي

 به اصفهان دارالسلطنه از حرکت حين در اين او و نويس، رقم خليل ميرزا پناه غفران و مرحمت آثار توقيق

 و معظمه کعبه الي مذکور دارالسلطنه از منازل وبعد قرب و اسامي خصوص در الحرام اهلل بيت زيارت عزم

 منازل از يک هر هواي و آب و کشيد تحرير و تقرير رشته به خود اصلي مکان و مستقر مقر به آنجا از مراجع

 (.دارد ادامه 335 ص تا مثنوي اين. 311 ص معينا، جنگ. )فرموده بيان

 قعده ذي تاريخ آمده، 395 صفحه در يعني مثنوي، اين از پيش صفحات از يکي در که تاريخداري يادداشت

 .است بوده تاريخ اين از پيش بانو، اين سفر آن، نابرب که زد حدس بتوان شايد. است 1188

 رفت رد اردوباد و اصفهان بين اردوبادي ديگر منشيان و ادبا از بسياري مانند بوده، اديب خود که معينا خواجه

 هاي اردوبادي از او شوي که اين دليل به احتمال به و است اردوباد از اصلش هم ما شاعره. است بوده آمد و

 حج راهي شهر همين از و داشته فرزنداني و کرده زندگي آنجا در. است آمده اصفهان به او همراه ودهب منشي

 .است شده

 سمت به اصفهان مسير از داده، قرار غرب شمال طريق از را خويش حج مسير بوده، ثروتمند زني که وي

 دانيمنمي. است داده قرار ناتوليآ سمت به آنجا از و نخجوان و اردوباد تبريز، زنجان، ساوه، قم، کاشان،

 مدتي شوهرش عالوه، به. اندنبوده همراهش فرزندانش داريم يقين گرچه اند،بوده کساني چه وي همراهان

 اضرح حال در ـ گز قريه به اصفهان مسير در که وي مرقد يا گلزار کنار از او و درگذشته سفر، اين از پيش

 .است داده ادامه و کرده آغاز درا خو کتحر بوده، ـ اصفهان نزديکي در شهرکي

 در وي همدم که کند مي ياد زني از او و شتابندمي استقبالش به او خويشان رسد،مي اردوباد به وي که زماني

 هم زا يکباره آنگاه. است بوده تر گرامي او براي خواهر از و داشته رفاقت يکديگر با سالها و بوده اصفهان

 اردوباد در روز 88 وي. است کرده مالقات و زيارت اردوباد در را او سالها، از پس وناکن و بودند شده جدا

 .است داده ادامه خويش سفر به و کرده حرکت آنجا از سپس و گزيده اقامت

 دتأکي مطلب اين روي نيز زن اين و بوده هوايي و آب خوش بسيار شهر اردوباد است، شهره که گونه همان

 انگذار/  نباتست حبّ بگو شهرش مگو/  زمينى شيرين هوا، و آب نکو/  دلنشينى جاى اردوبام بُدْ: دارد

 .حياتست آب اشچشمه

 .کنيم نقل اردوباد باره در را وي اشعار عين است مناسب

 اردوبادم شهر به رسانيدى بادم همچو فشارى مژگان يک به
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 کشيدم خود بارهاى سنبک ز پريدم ساحل بر آب از بط چو

 بيرون آب از سنبکم آمد که چون هااردوبادى آگه ىشدند

 صحرا روى بر انجمن نمودند برنا و پير وز آشنا و خويش ز

 سرفرازم عزيزان آن نمودند پيشوازم تمامى اعزاز به

 سالمى رساندندم و ستادند گرامى خويشان جمازه بَرِ

 مردم رفتند همى هم روى به قلزم موج چون محملم پيش ز

 گرامى خويشان بردند مرا تمامى اکرام به و ازاعز به

 مهربانم رفيق آن کوى به شأنم و عزّ صد با شهر سوى به

 بوديم غمخوار يکدگر با جان ز بوديم يار صفاهان در هم با که

 ترمهربان بس دگر خويشان ز خواهر ز به گرامى خويش بدان

 بازى و مکر مقام بر درآمد سازىحيله از آسمان بناگه

 را روان و روح بدن کز بدانسان، را مهربان آن نظر از برد چنان

 کرد مبتال را تن دو اين هجران به کرد جدا يکديگر ز منزل چهل

 کرديم صبر قرنى دو هر هجران به کرديم جبر عالجى ال از دل به

 جانان وصل صبح به شد مبدّل هجران ظلمات شب آخر تا که

 يار آن کوى در را بار فکندم يار آن روى قرنى بعد بديدم

 عزيزان اى تحمل و صبر بود هجران درمانبى درد دواى

 دلسوز يار گرامى آن کوى به روز دو و بيست بماندم وادى آن در

 ميزبانى نمودم مدت اين در اصفهانى رفيق آن شادى، ز

 شيرين جان نکردى من از دريغ ديرين يار و مهربان رفيق

 بودم افتاده آسمان ز گويا که نمودممى سان بدان پرستارى
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 يارى هفته يک او من با نکردى سازگارى نکردى بختم ولى

 بودم محشور تب به و آزار به بودم رنجور و خسته هميشه

 نکوخو آن با الفتى نکردم او همصحبت زمان يک نگشتم

 جانفشانى ايشان از ديدم بسى مهربانى هم دگر خويشان ز

 زمينى شيرين هوا، و آب نکو دلنشينى جاى اردوبام بُدْ

 هوش اشبيننده از بردى صافى ز جوش در بودمى اىچشمه سو هر ز

 مکرّر قند بُدى شيرينى ز چاکر برف و غالم يخ سردى ز

 بسيار گلزار هاباغ سو هر ز کهسار دامان و خوش جاى چنين

 هوايش و آب نکرد سازش من به صفايش و سير از بهره نبردم

 بودم زار و ناتوان و ضعيف بودم آزار صاحب يشههم

 آزار من بهر از دايم کشيدى وفادار آن روى ز گشتم خجل

 من دروى از تردلخسته شدى من رنجورى از دلخسته بدى

 درآمد پيشم زن فرياد جرس آمد سر آنجا ماندنم عمر چو

 است اتاق در نشستن هنگام نه است فراق ايّام و بار وقت که

 زانوى به غم از نهاد سر شنيدى وفاجوى آن را جرس لبانگگ چو

 حياتست آب اشچشمه گذاران نباتست حبّ بگو شهرش مگو

 رنگين خونابه از دامانش شده خونين اشک ديده دو از کرد روان

 پديدار شد نو ماتم گويى تو وفادار خويش آن بگريست بس ز

 نمودند ىزار رفتنم بهر ز نمودند يارى بدو خويشان دگر

 طعامى نه و آب ونه خورد نان نه گرامى آن شام تا روز آن غرض

 دامان به تا ارغوانى سرشک باران چو مژگان از باريد همى
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 آب لجه درون را خود رخ تابجهان مهر نهان کردى تا که

 گشودم را خونين جوى چشمان ز نمودم را گرامى آن وداع

 محمل به را همت پاى نهادم دل از کردم عزيزان مهر برون

 مطلق پاى از سر فرق بکردم حق خانه طوف شوق شور ز

 رسيدم وادى آن آباد فيض به بريدم را ره فرسخى يک تا که

 اردوباد ظهيريه مدرسه

 بوده، هم خيّري شخص که آذربايجان وزير الدوله، ظهير ابراهيم محمد کوشش به سليمان شاه دوره در

 .است شده ساخته اردوباد در يدين علوم براي ايمدرسه

 در ظهيريه مدرسه تأسيس تاريخ ماده عنوان به شعري قطعه معينا ميرزا جنگ در موجود شعري قطعه دو

 .است شده تأسيس 1181 سال در ظهير ابراهيم محمد توسط که ايمدرسه است، آمده اردوباد

 دانشگاه مرکزي کتابخانه در که «موعهمج» يک که است اين داريم مدرسه اين از که ديگري اطالع عجالتا

 ظهيريه مدرسه در 1811 ـ 1811 سالهاي طي( 931 ـ 915 ص ،1 ج فهرست،) شود مي نگهداري تهران

 ورهد تا مدرسه که اين يعني اين. است شده کتابت االسالم شيخ محمد مالخان بن حسن توسط اردوباديه

 نويسنده جوهاي و پرس حاضر حال در چون است، شده بودنا روسها، آمدن از بعد احتمال به و بوده قاجاري

 .نيست آن از خبري که داد نشان

 ابراهيم محمد نام شده سروده ظهيريه مدرسه باره در قزويني رفيع محمد توسط که دوم تاريخ ماده در

 هنام وقف وي از که باشد سليمان شاه دوره در آذربايجان وزير همان بايد شخص اين. است آمده ظهيرالدوله

 يهاسماعيل مسجد و قم در[ دوم] عباس شاه مرقد براي سليمان شاه سلطنت دوره در يعني 1050 تاريخ با هم اي

 داد چاپخانه در نامه وقف اين. است ديگر خيرات و تبريز سرخاب کوي در حمزه سيد آستانه و اصفهان

( 111 ص چهارم، دفتر مرکزي، نهکتابخا خطي هاي نسخه نشريه: بنگريد. )است رسيده چاپ به اصفهان

 شرحي و شده چاپ جاويدان ميراث در تبريز در ظهيريه ـ قاجار دوره در صفوي وقف عنوان با نيز ايمقاله

 ساطتو به شده چاپ وقفنامه اين چاپي متن. است داده دست به آن نامه وقف و تبريز در ظهيريه موقوفات از

 نود و هزار يک مورخه وقفنامه و رونوشت: »است شده نوشته آن روي. آمد دست به هاشيمان دکتر آقاي

 رزندف بزرگزاد غالمرضا اينجانب نزد آن فرد به منحصر اصل که الدوله ظهير ابراهيم ميرزا جد مرحوم قمري
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 يستب آچهار قطع در چاپي اوراق. «باشد مي اصفهان مقيم مستوفي بزرگزاد خان ابوالحسن ميرزا حاج مرحوم

 .نيافتم آن در اردوباد از نشاني اجمالي مرور يک با اما است، صفحه

 ايجانآذرب باستاني آثار در مطالبي کارنگ عبدالعلي مرحوم وقفنامه، همين و تبريز ظهيريه مسجد باره در

 نسخه که اين طور همين و تهران در مزبور وقفنامه از ديگري چاپ باره در و آورده( 135 - 110 صص)

 .است گفته سخن است،!( نيشابوري) ظهيريه ستار دست آن اصلي

. تاس کرده نقل گياعتمادالدوله مقام گرفتن براي وي تالش و ابراهيم ميرزا اين باره در داستاني شاردن

 (.آن از بعد و 9/1159 :شاردن سفرنامه)

 است( بوقکاري يا) بوفکاري اسماعيل مير از آن نخست که هست تاريخ ماده دو معينا ميرزا تذکره يا جنگ در

 يک» قطعه اين در بنا اين تاريخ ماده. است کرده ياد مدرسه باني عنوان به «خليل» نام به شخصي از آن در و

 .شود مي 1189 که است «دان رحمان خليل از بناي

 زا و بوده آذربايجان وزير کرده ياد ظهير ابراهيم محمد از قزويني رفيع محمد ميرزا سروده دوم تاريخ ماده

 مينه نام به تاريخ، ماده دو هر عناوين در نيز مدرسه اسم. شناسيممي قم و تبريز در را معروفي نامه وقف يو

 شده نوشته 1181 تاريخ آن زير که است «آباد کمال و فضل مکان» قطعه اين در تاريخ ماده. است شخص

 .است

 اردوباد طيبه قصبه در واقعه ظهيريه مدرسه تاريخ

 بوفکاري اسماعيل مير پناه سيادت کالم من

 کرد گل و کعبه تعمير که آن

 رحمان خود خليلِ را او خواند

 اوست ثاني که اللهي خليل از

 آبادان دلست هاي کعبه

 عاليجاه مالذ اکابر آن

 نشان بهشت مجلس زينت

 باشد فزون حد ز وصفش که آن
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 احسان است محمد را او ذات

 سازد مبارکش اسم فيض

 ريحان و سنبل و نمرود نار

 عاليست همتش پرهاي که بس

 االن في شود بود، امرش هرچه

 ايمدرسه تمام عالي ساخت

 آن در تمام دين علم شود تا

 اردوباد شهر به شد بنا آن

 ايشان جمله و شهر آن فخر

 آنجاست منبعش که آبي وصف

 حيوان چشمه چو آبي چه وه

 باشد او فضاي و هوا در

 نعمان خورنق از نشاء

 چشمي هم نموده ار مسجدش

 آن از برتر برکشيده سر بلکه

 تاريخش جستجوي پي از

 حيران بسي شده هوشم و فکر

 پرسيدم عقل پير از ناگه

 مکان فنعم آن تاريخ سال

 هم اين خير بناي بيحد گفت

 «دان رحمان خليل از بناي يک»
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 اردوباد قصبه در واقعه ظهيريه مدرسه تاريخ

 قزويني رفيع محمد ميرزا پناه ابتنج و سيادت االفکار نتايج من

 آيين عدل حسين سلطان اي بعهدت

 ياد ندارد خسروي او چو پير چرخ که

 قدرش و رفعت ايوان سلّم که شهي

 ابعاد تباهي بدليل خط کشيده

 عاليجاه نويس مجلس مرتبه بلند

 ارشاد عقل دبير او رقم از گيرد که

 ابراهيم محمد شاهي دولت ظهير

 اوستاد بود عمل و علم فضايل در که

 افراشت عاليش فکر مدرسه بناي

 استعداد کمال اهل مجمع براي

 درست اعتقاد و اغراض ز خالي قصد به

 اردوباد سواد در شود علم نشر که

 متين بناي اين سال ضابط براي

 آباد فضل و کمال مکان: گفت رفيع

1181 

 اردوبادي علينقي از تبريز زلزله باره در شعري قطعه

 1115 الس زلزله باره در که را «نقي» به متخلص اردوبادي علينقي از شعري قطعه نيست مناسبت بي نجااي در

 .کنيم نقل است، آمده اردوبادي معيناي جنگ 131 ص در و سروده
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 رفتار کج واژگون فلک گردش ز

 اخبار اين بُد چون که رسانم عرض بعزّ

 تبريز شد خالص دي ستم از که کنون

 هزار نواي و الله و گل فصل رسيد

 بيش و کم شب و روز نه و سرد نه و گرم نه جهان

 غبار نه گِل نه زمين و صاف نه و ابر نه هوا

 گرديد گر جلوه طاوس چو باغ عروس

 يار عارض و زلف همچو گل و سنبل دميد

 آزاد غم ز چمن طرف به که زمان آن شد

 دلدار رخ و سبزه و گل سير کنند

 غيب هاتف گفت دهپر اين پس از ناگه که

 گمار خراب دل بِحِل، فکر و خيز که

 مکان خجسته اين بهر بال ز رسد مي که

 هموار کند را تبريز زلزله که چنان

 الثاني جمادي شهر هشتم و بيست به

 شمار بود که نه و سي و صد الف، بعد ز

 ايزلزله تحت، و فوق طرف از بناگه

 يکبار شد خراب عالم که گشت پديد

 تاريک بشد آنچنان غبار و ردگ ز هوا

 االبصار اولوا ديده او از گشت تيره که

 حمام و مسجد عمارات دقيقه يک به
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 بازار جملگي و دکان و مدارس دگر

 نماند هيچ که آنچنان زبر و زير شدند

 ديوار و کوچه نه و رواق و طاق و قصر نه

 کثير خلق ماند سنگ و گل و خشت زير به

 هزار زاره رهگذر هر سر در بمرد

 بردند بال اين از بسالمت جان که دگر

 ومقدار حد بي دست، و سر و پا شکسته

 جبين گشوده ديگري کمر، شکسته يکي

 انار همچو خشت به فرقش شکافته يکي

 کرده جا تيره چو عمارت چوب بسينه

 گذار کرده تيغ چو جامش شيشه حلق به

 گويان وامصيبتا همه حشر روز چو

 دار نعره و گير غوغاي چو شور فغان

 راست نايد که بال اين است فلک از نگويم

 مختار فاعل بنده بود که آن حکم به

 بود جور و ظلم تبريز به آنکه نگويم

 يکبار عالمي است گرفته ظلم که همان

 عصانيم بحر غرق چنان مال حرص ز

 کنار نيست کشند، ار کمند هزار صد به

 کسان حق برند و يتيم مال خورند

 آثار و عالمت را نبي شرع نمانده
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 خويش خرقه به درم ماهي چو دوخت که کسي

 مار چون برکشد پوست او سر از زمانه

 چند گوشمالي و است آن عالمت همه

 بيدار مگر خفتگان حرکت اين از شوند

 سرزد ما ز خدا رضاي خالف بس ز

 استغفار است عاجز آن تدارک از که

 گذرد نسق بدين گر دگر نيست مهم

 ديّار آدمي ز نبيني تو جهان ينا در

 دگر و لطف به نظر گمارم که آن از بغير

 غفار مُهمين حمد به گشاده زبان

 خود بنده بجمع! الها لطف به ببين

 گمار مستمند اسيران حال به نظر

 نيست کس دگر تويي قادر زلزله بدفع

 مگذار شد خراب عالم حادثه سيل ز

 سمتر و دار شرم خويش عمل از تو! نقي

 ستّار را گناه باري حضرت هست که

 بردم فرو سر انديشه لجّه قعر به

 شهوار گوهر بحر آن از برآرم تا که

 زد خيالم بر بانگ چنين ديد چو خرد

 اظهار دوستان پيش حسن وجه به يکي

 ثاني مصرع ز ميفکن «واو» که چنين
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 1115 «هموار را شهر بنمود زلزله» که بگو
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 آنچه در سفر قبله بر ما گذشت

 رسول جعفريان :نويسنده

 81/11/0151ت : تاريخ انتشار روي ساي

دينه، از زيارت تا خريد کتاب، از ديدارهاي دوستانه تا گزارشي است از اقامت ده روزه در مکه و م :خالصه

يک گفتگوي تازه در باره گذشته هاي نه چندان دور، از اماکن تاريخي و ديرپا اما براي بنده تازه ياب.... و 

 .نکاتي که شايد يک بار به خواندنش بيارزد

 

 از حرکت تا استقرار در مدينه

فرودگاه مهرآباد آمدم و با شماري از رفقاي قديم  8رمينال شماره خرداد به ت 11شب روز يکشنبه  10ساعت 

و جديد آشنا شدم. آقا سجاد که اين چند سال ما را به فرودگاه مي رساند، امسال هم ما را به فرودگاه رساند، 

دقايقي ايستاد و رفت. دوستان حاضر بودند. در کنار آنها در صف تحويل ساکها ايستاديم. به تدريج صف 

لو رفت و ساکها تحويل شد. بليط ها قبال شماره زده شده بود. هواپيماي سعودي دو طبقه بود و ما در ج

روي يک صندلي خراب که عقب افتاده بود و تا آخر ما را اذيت کرد. درخواست  .انتهاي طبقه اول جاي گرفتيم

ه واقع، صبح روز دوشنب کردم درست کنند که کسي محل نگذاشت. پرواز ساعت نيم بعد از نصف شب و در

بود. بنده از همان زمان که نشستم خوابيدم و اصال متوجه نشدم کي پرواز کرد. ظاهرا با نيم ساعتي تاخير 

 .پرواز کرده بود. وقتي بيدار شدم که شام آوردند. خوردم و باز خوابيدم. حس کردم خيلي سروصدا هست

بيدار شدم ديدم همه را سکوت گرفته است. ترجيحا  گويي هواپيما در جاده خاکي راه مي رفت! لحظه اي

خوابيدم تا متوجه چيزي نشوم. باالخره هواپيما نشست و به اجبار خواب را کنار گذاشته برخاستيم. وقتي 

وارد سالن شدم، حس کردم همه چيز تغيير کرده است. فضا وسيع تر و تعداد گيت هاي مهر گذرنامه بيشتر 

نگران ساکها بودم که  .ساعت هم ايستاده بوديم. امشب يک ربع هم نشد 8اي قبل تا اينجا طي ساله .شده بود

چند کتاب در آنها بود. اما هيچ بازرسي نامعمولي نشد و فقط ساکها از دستگاه چک عبور داده شد. قبال همه 

مأموران  .ب بودساکها را روي زمين مي ريختند امسال مثل ديگر نقاط روي نقاله بود و آمد و برداشتيم. تعج

اتوبوسها آماده بود و اين بار بنده جزو نخستين  .مهر گذرنامه هم هيچ کدام لباس نظامي نداشتند. بيرون آمديم

تقريبا  .افرادي بودم که شانس رو کرده و زودتر از همه بيرون آمدم. بايد مي ايستادم تا اتوبوس پر شود که شد
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ص( بود. طبقه هشتم اتاق هاي )قبله واقع در جنوب مسجد النبي همه دوستان ما بودند. مقصود هتل رمادا 

 .. به نظرم جاي مناسبي بود. اولين چيزي که چک کردم اينترنت بود که نداشت101دوستان ما بود و اتاق ما 

 نخستين نماز و زيارت

ور ن گفت، تصساعت چهار صبح بود. فکر کردم اذان چهار و نيم است. وقتي در ساعت چهار و پنج دقيقه اذا

کردم اذان تهجد است. اما چنين نبود بلکه اذان اصلي بود. غسل زيارت کرده آماده رفتن به مسجد شدم. 

صداي اقامه برخاست. ساعت چهار و نيم شده بود. به رکعت دوم رسيدم. بازارچه اي که در طول خط جنوبي 

ي رسد. اين خط بازار بين هتل ما و مسجد ساخته اند سه چهار سالي است تعطيل شده و آشفته به نظر م

مسجد است. از آنجا رد شده و وارد فضاي نزديک به مسجد شدم. صفوف نماز به موازات امام جماعت تا 

غرب مسجد آمده بود. جايي که من ايستادم. حذيفي نماز را مي خواند. بنده آخر صف ايستادم. وقتي به جلو 

ي که جنب و جوش داشتند تا به بخشي از نماز برسند و دسته اي که نگاه مي کردم دو دسته زائر بود. دسته ا

خيلي آرام از غرب به سمت شرق مسجد مي رفتند. بسيار آرام و خونسرد. ايراني ها. اصال توجهي به ديگران 

نداشتند. هرچند تعدادشان اندک بود. داستان دمپايي ها همچنان شگفت است. هر کسي آمد از قبلي را عقب 

ز خودش را اضافه کرد. نماز که نماز شد صدها جفت دمپايي در انتهاي صف جمع شده بود که من زد و ا

بزحمت از خود را پيدا کردم. پس از آن وارد مسجد شده نمازم را خواندم و از جلوي مسجد همراه جمعيت 

 .به آرامي خارج شدم. بيرون برابر گنبد سبز ايستادم و زيارت نامه خواندم

 

 
دعا مي خواندند و البته از اين منع شده و به آنها توصيه مي شد  وار رو به سمت حرم رسول )ص(بيشتر ز

رو به قبله بايستند. کسي گوش نمي داد. زيارت حضرت رسول )ص( و فاطمه زهرا )ص( را خواندم. براي 

موج مي  ايراني کساني که التماس دعا گفته بودند دعا کردم و سپس راهي بقيع شدم. بيرون بقيع، جمعيت

عالوه، جمعيت فروشنده ها با چرخهاي خود يا اجناسي که روي زمين پهن کرده بودند بسيار فراوان  .زد

بودند. آنها اکثرا به فارسي قيمت را مي گفتند. پنج تومان يعني پنج هزار تومان و مانند آن. بيشتر آنها روسري، 

 .ودلباسهاي ارزان و وسائل تزييني بسيار کم قيمت ب



2228 

 

جمعيت داخل بقيع بسيار زياد و اکثرا غير ايراني بود. ماموران هم حضور داشتند و از باز کردن کتاب منع مي 

کردند. گرچه کمتر کسي گوش مي داد. مرتب هم گفته مي شود قبرها مشخص نيست. معلوم نيست. بيشتر 

راه افتادم. زني بچه به بغل آمده  اين جمالت فارسي هم ادا مي شد. بعد از زيارت بيرون آمده به سمت هتل

 .پول مي خواست. گفتم پولي ندارم. به فارسي گفت: پول ايراني بده! البته من هيچ همراه نداشتم

فضاي سمت جنوب مسجد، در صبحگاه، نيم ساعتي قبل از طلوع، بسيار بسيار زيبا بود. دسته هايي از زائران 

به هتل رمادا که نزديک مسجد غمامه است، برگشتم. صبحانه  ترک در اين نواحي نشسته مشغول دعا بودند.

حاضر نبود، چون قدري زود بود. اندکي بعد صبحانه هم حاضر شد. خوردم و خوابيدم. دو ساعت بعد 

برخاسته سري به اطراف زدم. در طبقه همکف اينترنت لپ تاپ وصل شد. اخبار ايران را ديدم. ايميل ها را 

بروم و ان شاءاهلل در روزهايي که در اينجا هستم اين رساله « زراع مدينه»غ رساله چک کردم. بايد به سرا

 .کوچک را آماده کنم

امسال روحاني کاروان ما جناب آقاي حجت االسالم و المسلمين محمد حسين فالح زاده )يا همان زالل 

هم زياد مربوط است.  قم دارد که به مسائل حج در فقهي شناسي موضوع موسسه يک ايشان  احکام( است.

امسال عنايت خاصي دارد که اين کارها هم انجام شود. ظهر فرصتي شد تا چند صفحه اي از رساله زراع 

   .مدينه را مرور و اصالح کنم

 (بازديد از مسجد شجره و آبار علي )ع

سمت ميدان مسير رفت ما از  .عصري همراه آقاي فالح زاده، حوالي ساعت پنج به طرف مسجد شجره رفتيم

عنبريه و جاده قديم به سمت مکه بود. اين مسير در نهايت به مسجد شجره منتهي مي شود. در کنار اين راه 

 .که سمت غربي وادي عقيق است، بناي قديمي هست که گفته مي شود قصر عروه بن زبير است

 

 

ي رود. ما بين اينها، راه ديگر که در سمت شرقي است، مسير قباست که آن هم به سمت مسجد شجره م 

بخش هاي توسعه يافته شهر مدينه است که اغلب به هم متصل شده اما هنوز هم بخش هاي غير مسکوني 
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وجود دارد. اين مسير از روي وادي عقيق عبور مي کند که از سمت جنوب به شمال يعني احد مي رسد. در 

تيم. اند. نزديک رفندلي گذاشته نشستهمسير رفت، در يک منطقه مسکوني جديد چند عرب را ديديم که ص

نشستيم. قهوه تعارف کردند که با خرما خورديم. در باره منطقه البيداء سوال کرديم که اشاره به منطقه بيداء 

که در همين مسير بودند کردند. يکي از آنها گفت که اين محله پنج سالي است که درست شده است. يک 

 .قديم مدينه ياد کرد که مسوول حجاج ايران بودند نفر که پيرتر بود از مطوفي هاي

وارد منطقه مسجد شجره شديم. به داخل محدوده مسجد رفتيم. پروژه بسيار بزرگ و زيبايي است که البته هر 

سال مي ديدم اما اکنون چون خلوتر است زيباتر به نظر مي آمد. در فاصله چند صد متري مسجد، آبار علي 

ي آب بوده و هنوز نيز هست. دست کم در سه باغچه مانند که ديوار اطراف آنها بود، است، جايي که چاه ها

چاه ها همچنان فعال است. کنار يکي از آنها که اصلي تر و مياني تر است، مسجدي هم ساخته بودند که روي 

يان واقع در مديوار نوشته شده بود مسجد السبيل، اما تابلوي مسجد عمر بن الخطاب روي آن زده بودند. در 

آبار علي، ناميدن يک مسجد به اين نام، جالب به نظر مي آمد! در اين منطقه درختان بزرگي هست که بايد 

همان درخت هايي باشد که سبب شده است تا اين منطقه به نام مسجد شجره ناميده مي شود. عکسهاي 

 .فراواني گرفتيم
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در بخش وسيعي اين منطقه نصب شده که حدود حرم مدينه  در ضمن يکي دو سال گذشته، تابلوهاي بزرگي

م الحرم و نهاية الحر را مشخص مي کند. اين تابلوها که به تقليد از همان تابلوهاي حرم مکه به عنوان بداية

نام گذاري شده به طور مفصل منطقه اي را که بر اساس روايات به عنوان حرم مدينه معرفي شده، پوشش 

 .داده است
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ر مسير بازگشت از سمت مسجد قبلتين به سوي منطقه فتح و خندق آمده و به سمت هتل آمديم. نماز د

 .را خوانده زيارت کرديم و به هتل برگشتيم مغرب خوانده شده بود. به حرم مشرف شده، نماز مغرب و عشاء

ز که ما مشغول آبار علي امرو .امشب را در هتل ماندم و پس از شام مشغول کار روي رساله ذراع مدينه شدم

و خواب بوديم، دوست ما آقاي مهدوي سري به مکتبة الرشد زده و کتابهاي مهمي خريداري کرده است. از 

جمله يک دوره تفسير بيست جلدي که مدتها بود به دنبال آن مي گشت و کاري است از استادان دانشگاه 

تاب مفصلي هم در دفاع از بني اميه ديده که شارجه، و اساس آن روي تفسير موضوعي است. ايشان گفت ک

بايد امروز سري بزنيم. تفسير ابوعبيد قاسم بن سالم هم از متون گردآوي و منتشر شده است. همين طور 

خرداد( آقاي مهدوي راد در زد و آمد و  80تفسير زيد بن اسلم. اينها مطالبي بود که اول صبحي )سه شنبه

اينها را خريداري کردم. چنان از ديدن اين کتاب ها سرکيف شده بود که حد و گاليه که ديروز کجا بوديد و 

 .حصر نداشت

 زيارت مشربه ام ابراهيم، مسجد فضيخ و قبا

وار ابراهيم رفتيم. ديصبح سه شنبه ساعت هشت همراه آقاي فالح زاده و دو دوست ديگر به سمت مشربه ام

که اکنون هست و نزديکتر به خيابان، مسجدي بود که همچنان  بلند و تابلوي مقبره. کنار آن هم، در زميني

 .زمين باقي مانده است

از آنجا به سمت مسجد فضيح رفتيم. ميدانگاه کوچکي است. جايي که روزگاري مسجد بود، مسجدي که از 

چند  نمعتبرترين مساجد متبرک مدينه به شمار مي آيد. ويران کردند. منطقه به همان شکل مانده و اطراف آ

باغ و خانه هست. از آنجا به سمت قبا رفتيم. پس از آن به مسجد جمعه آمديم. برابر در ورودي که قبل از 

بيست سال خيابان کوچکي بود، اکنون يک بلوار بزرگ است. مسجد جمعه و قبا تقريبا در يک زمان ساخته 

د م. از کنار مسجد قبا، وقتي مسجشده و بسيار شيک و زيبا بنا شده است. سري بهم به مسجد رد شمس زدي

دست راست است جلوتر مي آييم، سر پل بزرگ، يک خروجي کنار پل دارد که وقتي وارد آن شويم روبرو، 

تابلوي مقبره هم دارد. روي  .مقبره اي هست با ديوارهاي بلند، که دورتادور آن ديوار با يک در بسته هست

همه با رنگ مشکي پوشانده شده است. از آنجا برگشته به سمت ديوارهاي آن چيزهاي زيادي نوشته شده که 

 .شهر آمديم. از کنار مسجد االجابه و مسجد ابوذر گذشتيم. موقعيت دقيق آنها مالحظه شد
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 نخستين خريد کتاب و معرفي برخي از تازه ها

روشي به نام هاي مغامسي پس از آن وارد خيابان ابوذر شديم. بعد از چهارراه اول، سمت راست جاده، دو کتابف

مغامسي هم قديمي است و گفتند که شعبه بزرگتري در  .و الرشد هست. الرشد ناشر بزرگ و قديمي است

شارع سلطانه زده است. پيش از بنده، آقايان مهدوي راد، مهريزي، و عابدي آنجا بودند. تعدادي کتاب تازه و 

مامية نقد الحديث عند الشيعة اال»کتابهاي تازه، اثري با عنوان  برخي از کتابهاي کهنه را خريداري کردم. در ميان

صفحه است. کتاب به شيعيان پژوهشگر و  111از مجدي بن عوض الجارحي بود. حجم آن « االثني عشريه

است که « هاثر التشيع في الرواي»سنياني که فريب شيعيان را خورده اند تقديم شده است! فصل سوم اين کتاب 

 (881ـ  111بحث اتهام به تشيع و تضعيف راويان شيعي در منابع سني دارد. )صص مروري بر 

شماره جديدي از مجله البيان هم آمده بود که مقاالتي در باره ايران و تشيع داشت. ناصر القفاري نويسنده 

تهم فترياالحوار غير المجدي مع الروافض حول م»کتاب سه جلدي اصول المذهب الشيعي، مقاله اي با عنوان 

دارد به اين معنا که گفتگوي بي فايده با روافض در باره اتهاماتشان به صحابه. مجله ياد شده،  «علي الصحابه

مقاله اي هم در باره «. االنتخابات العراقيه و التشتت السني»مقاله اي هم در باره انتخابات عراق دارد با عنوان 

داعش با دولت عراق در فلوجه است. مقاله اي هم با عنوان حرب المياه علي االنبار که مربوط به جنگ 

به نظرم اين مجله به طور مداوم بايد در ايران در مراکز «. الصهاينه: البرنامج النووي االيراني يستهدف الخليج»

االحاديث »فکري مورد توجه قرار گيرد. در سري آثار سياسي عليه افراطي گري سني کتابچه اي هم با عنوان 

از جمعان احمد الزهراني توسط دارالميمنه منتشر شده است.  «واردة في تحريم دماء المسلمين و المعاهدينال

 8018منتشر شده که البته از سال  «العصر»از عبدالستار الراوي از موسسه « اوراق ايرانيه»کتابي هم با عنوان 

ي جمهوري اسالمي از دولت بني صدر، صفحه به تجربه هاي عملي و تاريخ 830اين کتاب در حجم  .است

رهبري آيت اهلل خامنه اي پس از رياست جمهوري، دولت رفسنجاني، حوزه و جامعه، و انجمن حجتيه و 

 .بازگشت آن پرداخته است
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حسيني  آقايان: شهرستاني، .امروز ظهر را به هتل موامبيک رفتيم و همراه دوستان ناهار را صرف کرديم

ي، غروي، نقيبي، فالح زاده، مهدوي راد، معراجي، عابدي، مهريزي، و نيز شماري از دوستان بوشهري، مقتداي

ديگر مانند شيخ حليم حاضر بودند. شيخ حليم سابقا دفتر آيت اهلل سيستاني در زينبيه را اداره مي کرد. در 

سبتا آيد. کمکهاي مالي ن سالهاي درگيري به لبنان رفت، اخيرا گفت که ماهي سه چهار روز به دفتر سوريه مي

منظمي به شيعيان در نواحي مختلف زينبيه، حي االمين و برخي از روستاهاي محاصره شده شيعي در حلب 

 .اوضاع بالنسبه آرام است و ديگر حمله اي به اين مناطق صورت نمي گيرد دارند. ايشان گفت:

ي داعش بخشهاي بيشتري از استادن موصول امروز اخبار بدي از عراق رسيد. اوضاع وخيم تر شده و نيروها

و کرکوک را تصرف کرده اند. علماي نجف اطالعيه اي صادر کرده اند. در ايران هم آقاي آيت اهلل صافي 

اطالعيه داده است. نگراني رو به فزوني است. عصري بيشتر مشغول رساله بودم. ساعتي قبل از مغرب خدمت 

مده بود. گفتگوهاي دوستانه شد. خيلي الغر شده است. بعد از آن هم آقاي شهرستاني رفتم. سيد انس هم آ

جلسه کاري مختصري براي خريد کتاب داشتيم. براي نماز مغرب حرم مشرف شديم. تا نزديکي عشاء نشتيم. 

 .عکسي گرفتم. اين کتيبه، حدود مسجد قديم را نشان مي دهد« حد مسجد النبي عليه السالم»از کتيبه 

 
ل خورديم و در محفل شبانه دوستان در هتل موافبيک شرکت کرديم. ساعت يازده و نيم برگشتيم. شام را هت

 .باز ساعتي در اتاق با دوستان مشغول صحبت بوديم

امروز وقتي از انتهاي بقيع به سمت مسجد االجابه مي رفتم دريافتم که در شرق مسجد، صحن بيروني آن که 

ال توسعه تا فندق الدخيل و فندق دله قديم است. اين قسمت، در شرق معموال سقف متحرک مي زنند، در ح
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مسجد و در حاشيه ديوار بقيع واقع شده است. شکل نهايي آن را نمي فهمم، اما معلوم است که فضاي اطراف 

مسجد با همان سقف هاي چتري در حال توسعه است. به نظر مي رسد مسجد در وسط يک مربع قرار گرفت 

 .را هتل هاي بزرگ گرفته است. اين طرح در حال کامل شدن استو اطراف آن 

 !يادي از مرحوم شريعتي

يکي از زايران کاروان ما آقاي حسن متقي است. ايشان از همکاران مرحوم محمد منتظري، پيش و پس از 

 نام مستعار به« جريانها»انقالب بوده است. همان روز اول که ايشان را ديدم، شاره کردند که جايي در کتاب 

در خاطرات احمدعلى بابايى هم مطالبى در باره آمدن »اشاره کرده ام. آن اشاره اين است: « سعيد»ايشان 

شخصى با نام مستعار سعيد از طرف شيخ محمد منتظرى براى بردن دکتر شريعتى به خارج از کشور، آن هم 

 و کرده اهمفر دکتر با را او ديدار زمينه که يدگو از طريق افغانستان نقل شده است. در اين گزارش، بابايى مى

اشد... ديدارى داشته ب دکتر کرده، صحبت دکتر با روز آن او»: افزايد دخالتى در کار نداشتم. سپس مى ديگر

 يرغ و آزرده جوان. کرده محول بعد به اى گونه به و گذاشته جواب آنچه آن جوان توضيحات داده، دکتر بى

از  بنگريد: طرحى« برگردد و با موافقت ديگر، مواجه و ترتيب کار را بدهد... ديگر ماه هس دو که رفت آزرده،

 .181، ص 8يک زندگى، ج 

معلوم شد که آن جوان همين آقاي  حاال. امنوشته بابايي علي احمد  اين مطلبي است که من آنجا به نقل از

سين[ متقي از همکاران مرحوم محمد کسي جز آقاي حسن ]محمد ح« سعيد»متقي بوده و در واقع آقاي 

فرصتي دست تا در باره آن ماجرا با ايشان  51خرداد 81منتظري و جزو گروه ايشان نيست. روز چهارشنبه 

 .گفتگويي داشته باشم

ايشان در توضيح آن خاطره فرمودند: مرحوم محمد که آن موقع لبنان بود از من خواست به ايران بروم. چون 

ر بود. قرار اين بود که براي خارج کردن برخي از افراد تحت تعقيب تالش کنيم. يکي از شرايط من عادي ت

آنها مرحوم شريعتي بود که تازه از زندان آزاد شده بود، اما تحت کنترل بود. روش ما اين بود که مرحوم 

ها مهر ورود کرد، اما جاي عکس درآن خالي بود. اين پاسپورت محمد پاسپورت مهر خورده عربي تهيه مي

به ايران داشت. وقتي به ايران مي آمديم، عکس را سرجايش مي گذاشتيم. آن وقت آن فرد به عنوان عرب 

مي توانست از ايران خارج شود. پاسپورتي که من براي دکتر آوردم، بحريني بود. من هم براي اين که هماهنگي 

هد. ي علي بابايي خواستم که با ايشان ترتيب بدکنم و عکس عربي از ايشان بگيرم، يک مالقاتي از طريق آقا

علي بابايي در زندان ارتباطات دورادوري با محمد داشت. محمد آدرس ايشان را به من داد. محل مالقات 

جايي مربوط به فروش قطعات ماشين آالت سنگين بود. من به آنجا رفتم. ايشان خيلي اظهار عالقه به محمد 
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من احمد منتظري را هم اولين بار در حجره ايشان  .قات با دکتر شريعتي را بدهدکرد. من خواستم ترتيب مال

ديدم. قرار مالقات در يک مهد کودک پيشرفته اي در اميرآباد بود. بعدها فهميدم اينجا متعلق به آقاي منصوريان 

ا از يشان گوي]مدير فعلي موسسه خيريه رعد[ بوده است. در آنجا دکتر را ديدم و صحبت مختصري کردم. ا

طريق ديگري هم ارتباط مرا با مرحوم محمد چک کرده بود. مرحوم شريعتي پذيرفت تا از طريقي که من 

پيشنهاد کردم از ايران خارج شود. برنامه ما اين بود که ايشان به سوريه بيايد. از ايشان خواستم به عکاسي 

، همان را مي آورم. اما به من فرصت بدهيد برويم و عکس عربي بگيريم. ايشان گفتند من عکس عربي دارم

کاري دارم تا آن را انجام بدهم. دو هفته ديگر شما را خواهم ديد. دو هفته بعد آمدم دفتر آقاي علي بابايي 

براي مالقات مجدد با دکتر. ساعت يازده صبح بود. آقاي علي بابايي گفت که ايشان دو روز قبل از ايران 

تر موفق شده است با اسم مزيناني براي وي پاسپورت بگيرد. دکتر دنبال اين بود که رفت. و افزود: خانم دک

ببيند آن پاسپورت درست مي شود يا نه که گويا درست شده بوده و با همان از ايران رفته است. در حال 

ن اصحبت بوديم که تلفن زنگ زد. ايشان رفت و پريشان برگشت. به کسي تلفن زد که گويا مهندس بازرگ

بود. همانجا گفت که دکتر را کشتند. ما هم دست بکار شديم و همان موقع اطالعيه اي به عنوان دانشجويان 

آگاه تهيه کردم که خبر را اعالم کرديم که خيلي موثر بود. يکي هم در حوزه به عنوان روحانيت آگاه. من قبال 

ش در جوب شور بود. بنده در هر سفر به داخل از طريق حاج احمد آقا با آقاي خاتمي آشنا شده بودم که منزل

و خارج به حاج احمد آقا سر مي زدم و هماهنگي کرده و پول هم مي گرفتم. شخصي هم به نام محمود 

واحدي دستيار ايشان بود و در منزل حاج احمد آقا ساکن بود. احمد آقا، آقاي خاتمي را معرفي کرد. و مي 

براي  !البته به من گفت ايشان را درگير کار سياسي حاد نکنيد گفت فردي خوش فکر و خوش قلم است.

نوشتن اطالعيه ها نزد ايشان رفتم. ايشان متن هر دو اطالعيه را نوشت و ما هم با دستگاه هاي تکثير که آن 

اسم رزمان از اسلحه هم مهم تر بود، اينها را تکثير و توزيع کرديم. من تا دو سه هفته بعد هم در ايران بودم، م

دفن و هفت شريعتي را در سوريه و لبنان نبودم. اما در مراسم چهلم ايشان که در لندن برگزار شد همراه 

 .[محمد رفتيم که بني صدر و قطب زاده و حبيبي و بسياري از دانشجويان آنجا بودند. ]تمام
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 در باره چند کتاب تازه که خريدم

تبة الرشد رفتيم تا حساب کتابها را بکنيم. طبق معمول دوباره حوالي ساعت ده بود که همراه دوستان به مک

تعداد قابل مالحظه اي کتاب خريديم. آقاي مهدوي راد که همزمان براي کتابخانه قرآن و ادبيات کتاب تهيه 

 مي کند. آقاي مهريزي براي کتابخانه فقه، آقاي عابدي براي کتابخانه فلسفه و کالم و بنده هم براي تاريخ. دو

ريال سعودي شد. پرداخت کردم. قرار شد آنها را به مکه بفرستد تا از آنجا همراه با  1100کارتن کتاب بنده 

امروز ناهار را ميهمان بعثه هستيم، اما سختگيري هاي مکرر دولت در اينجا  .ساير کتابها فکري برايش بکنيم

ده و ايجاد شود. کم کم اوضاع حساس ش نسبت به تعطيل کردن بعثه، سبب شده است تا مشکالتي براي آنها

طي دو سه ماه اخير با تعطيل کردن برخي از مراکزي که کار خدمات رساني به حجاج ايراني را انجام مي 

 .دهند، مشکالتي را ايجاد کرده اند. خبري از چگونگي آنها ندارم

يکي استفتاءات در باره جهاد از  .در ميان کتابهايي که امروز خريداري کردم، چند کتابچه جلب توجه مي کرد

منتشر شده بود ]توسط دارالرشد[ اما  1181صالح بن فوزان عضو هيئة کتاب العلماء بود که هرچند در سال 

نشانگر تاريخچه طرح برخي از مباحث جهادي در ميان سني هاست. مثال اين سؤال: آيا معلمان مدارس مي 

رده و آنها را با مجاهدات چچني ها و ... آشنا کنند؟ پاسخ اين توانند بچه ها را با فرهنگ جهادي تربيت ک

است که معلم بايد فقط وظيفه خود را انجام دهد و آنها را با مسائلي که عقلشان کشش ندارد آشنا نکند. سوال 

ندارد. نظر شما چيست؟ صالح گفته است: « رايت»و « امام»ديگر: برخي مي گويند در زمان ما جهاد نياز به 

امروزه علماي اسالم، جهاد را تعطيل  :در بالد ما کساني هستند که مي گويند ين رأي خوارج است. سوال:ا

اين سخن افراد جاهل است. سوال: برخي از جوانان راه  کرده اند و اين کفر است! عقيده شما چيست؟ پاسخ:

 .ن اذن امام جهاد جايز نيستافتاده به نقاط ديگر مي روند تا جهاد کنند. رأي شما چيست؟ پاسخ: بدو

به هر حال رساله کوچکي است اما نهايت ارزش را از جهت طرح برخي از مسائل جهادي جاري بين اهل 

سنت دارد، حرکتي که به تدريج توسعه پيدا کرد، بعدها در سوريه جاي خود را باز کرد و با تأسيس داعش، 

مبحث جهاد را ميان نسل جديد جوانان سني طرح کرد و  حتي القاعده را هم به کناري گذاشته و تندوراه تر

 .حاال هم ادامه دارد

کتابچه کوچک ديگري با عنوان الناهية عن ازهاق الفنوس الغاليه )العلميات االستشهاديه او االنتحاريه( عليه 

 ت. وياقدامات انتحاري توسط داراالمام مسلم منتشر شده و نويسنده آن عبدالمالک بن احمد رمضاني اس

( و به پاسخگويي به ادله اي که کساني 11رسما اقدام انتحاري يازدهم سپتامبر را فتنه ناميده نه جهاد. )ص 

 و ال ادري ايّ انتصار حصل للمسلمين براي تجويز عمليات انتحاري آورده اند پرداخته است. وي نوشته است:
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نوا صدقا علي المسلمين مشفقين؟ فکيف يهون مع انه مات تحت ذاک التفجير عدد کبير من المسلمين لو کا

من غيرهم لمجرد اغاظة العدو بتحطيم بنايتين؟ اين کتابچه در  قتل العشرات من المسلمين فضال عن االبرياء

منتشر شده و علي القاعده بايد از جمله فعاليت هاي علمي ـ مذهبي باشد که در سعودي عليه  8018سال 

 .مي شود افراطي ها و القاعده منتشر

سال قبل کتابچه اي شامل فتاوي علماي االزهر در باره شيعه ديدم که متاسفانه نتوانستم تهيه کنم. امسال هم 

صفحه  119نسخه اي از آن در مکتبه الرشد بود که يکي از دوستان گرفت. کتابچه اي است جيبي در حجم 

ابچه را مرور کردم، فتوايي جز يکي دو مورد شامل فتاوي علمايي از االزهري ها در باره رد شيعه. وقتي کت

نبود، بلکه چند متن بر ضد شيعه است که در آن آمده و از اين طرف و آن طرف از آنچه برخي از علماي 

ازهر نوشته اند، گرفته شده است. اين کتابچه که توسط شخصي به نام الخشوعي گردآوري شده در سال 

مصري، براي پول هر چيزي را مي نويسند. اين مشهور است نمي  منتشر شده است. غالب نويسندگان 1185

 .دانم درست است يا نه. در باره شيعه و در تاييد آن هم نوشته هاي زيادي دارند

موسسه اي به نام مرکز الفکر المعاصر، سري کتابي در دفاع از ابن تيميه و طرح افکار وي منتشر مي کند که  

است که يک دست و شيک در قطع رقعي انتشار مي يابد. چندين نمونه از  به سبک و سياق همين کتابهايي

اني در پاسخ کس «دراسة نقدية لخطاب خصوم انب تيمية المعاصرين»آن را امروز ديدم. يکي مقالة التجسيم 

صفحه که توسط فهد محمد هارون  110است که ابن تيميه را قائل به تجسيم دانسته اند. کتابي است در حجم 

 .يعني همين امسال منتشر شده است 1119سال ب

مي دانيم که کتابي با نام النصحية الذهبيه از حافظ ذهبي معروف خطاب به ابن تيميه و در واقع در نقد او 

النصيحة » تحقيق نسبة»وجود دارد. از جمله آثار منتشره توسط مرکز الفکر المعاصر کتابي است با عنوان 

ن متن اين يعني اين که اي«. قاضي محمد بن السراج الدمشقي و هل هي للحافظ الذهبي؟لل« الذهبية البن تيميه

ربطي به ذهبي ندارد و متعلق به قاضي محمد بن سراج دمشقي است. طبعا نفي اين انتساب اين فايده را براي 

سنده با توجه است. نوي مدافعان ابن تيميه دارد که نويسنده بزرگي مانند ذهبي، اين نقد را بر ابن تيميه ننوشته

   .به آثار ابن سراج و آنچه در اين رساله آمده تالش کرده است تا انتساب رساله مزبور را به وي ثابت کند

او منتشر شده از جمله تصحيح  از هم ديگري آثار  نويسنده اين اثر ابوالفضل القونوي است که اين روزها

افضة و الزيدية از عمرو بن بحر جاحظ. اين کتاب هم توسط کتاب جمل جوابات العثمانيه بجمل مسائل الر

همين مرکز الفکر المعاصر منتشر شده است. معلوم نيست اين کتاب که قبال به بهترين صورت توسط عبدالسالم 

هارون چاپ شده بود، چه نيازي به تصحيح مجدد داشت که قونوي آن را دوباره عرضه کرده است. توضيح 
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مسخره به نظر مي آيد. در واقع اين همان کتاب العثمانيه است که پيش از اين  10ر صفحه او در اين باره د

 .چاپ شده بوده و نيازي به اين کار جز نشر اثري تازه عليه شيعه نبوده است

از منشورات همين مرکز کتابي حاوي چند سفرنامه معاصر از مازن مطبقاني گرفتم. وي يکي از اسالم شناسان 

که فراوان در غرب رفت و آمد داشته و به نظرم پايان نامه او در نقد آثار برنارد لويس است که  سعودي است

سالها قبل چاپ شده است. در اين کتاب نيز موضع ضد استشراقي دارد و در عين حال حاوي نکات جالبي 

نام اين کتاب  از فعاليت هاي پژوهشي معاصر در غرب و معرفي شماري از افراد و مواضع فکري آنهاست.

 .خارج عن المألوف است که همين امسال منتشر شده است

از مرکز التاصيل للدراسات و البحوث هم که از جمله مراکزي است که به کارهاي فکري معاصر مي پردازد و 

السعادة  البته زير لواي همين جريان کلي فکري وهابيت است، آثار جديدي منتشر شده که يکي از آنها نظرية

بين الغزالي و ابن تيميه است که طبعا با حس دفاع از اين تيميه نوشته شه است. اين سري آثار در مرکز مزبور 

منشتر شده  1119با عنوان اوراق فکريه منتشر مي شود که اين شماره دهم آن است و همين امسال يعني 

 .است

 )ع( زيارت رسول )ص( و ائمه بقيع

رده براي نماز عصر راهي حرم شدم. پس از نماز عصر زيارت حضرت رسول بعد از ناهار اندکي استراحت ک

)ص( و فاطمه زهرا )س( را خواندم. سپس به بقيع رفتم. همچنان برنامه قديم براي باز بودن بقيع پس از نماز 

 نعصر ادامه دارد با مأموران فراوان که مراقب هستند کسي کتاب دعا در دست نداشته باشد. قبر عبداهلل ب

کرده و مراقب دارند اما اين دور،  چين سنگ را قبور بقيه زيرا. است شدن مضمحل حال در عقيل و  جعفر

عکسي از آن گرفتم. اين دو قبر نزديک قبر ابراهيم پسر پيامبر  .ديواره دور آن در حال از بين رفتن است

 .است)ص(
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راست بيشتر مأموران استفاده مي  وارد بقيع که مي شويد سمت چپ و راست دو سقف هست. در سمت

کنند، سمت چپ را مردم براي سايه استفاده مي کنند. دو رديف صندلي سنگي هم هست که اجازه نشستن 

نمي دهند و مي گويند اينها براي مشيعين است نه براي شماها. يعني وقتي مرده مي آورند افرادي که همراه 

حال امروز قدري نشستم. حضرت آيت اهلل حاج سيد علي محقق داماد هستند، از آنها استفاده مي کنند. با اين 

هم آمدند و نشستند. بيست دقيقه اي همانجا نشسته صحبت کرديم. امروز ما را از نشستن منع نکردند. در 

باره مسائل مختلف از جمله مخاطراتي را که براي شيعه در جهان معاصر هست صحبت کرديم. سپس به 

يشان مشرف شد و من به هتل آمدم تا قدري اخبار را ببينم. اينترنت هتل ما بشدت سمت حرم آمديم. ا

 .مزخرف است. اوال فقط در طبقه همکف آن هم مرتب قطع و وصل مي شود. به عالوه ضعيف هم هست
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 زيارت احد، قبلتين و قبا

انه که اواخر شب برگزار مي خرداد، يک روز تاپايان سفر ما مانده است. ديشب در محفل دوست 88پنج شنبه 

شود بوديم و دير وقت آمديم. صبح مع االسف فرصت حرم از دست رفت. با اين حال ساعت شش همراه 

دوستان و روحاني کاروان جناب آقاي فالح زاده در يک هايس کوچک روانه احد شديم. زيارت مفصل 

سپس به مسجد  .مسجد فتح بسته شده استکرديم. پس از آن دقايقي کنار مسجد احزاب ايستاديم. مع االسف 

قبلتين رفتيم. نماز خوانديم. از آنجا راهي قبا شديم. بسيار شلوغ بود. نمازهاي مکرر خوانديم و روانه هتل 

شديم. يک بار در هر هفته، صبحانه عدسي است که امروز از آن روزها بود. امسال مکرر توصيه به اجتناب از 

ساعت هشت و نيم بود  .به خاطر ويروس کروناست. خرمايي هم از قبا خريديمغذاي بيرون شده و اين هم 

که در هتل بوديم. پيش از ظهر دقايقي دقايقي در خدمت آقاي آيت اهلل عالمي بوديم. ايشان گفتند که فعال 



2241 

 

در تهران، صبح ها در مسجد حجت بن الحسن )ع( نماز مي خوانند و سخنراني کوتاه. ظهر در مسجدي در 

شکافي که بيني تو در کاخ »دوسي نزديک کيهان، و شبها در کانون توحيد هستند. شعري هم خواندند: فر

 .«را کس نيست بقا گويد است دهاني    کسري

نماز خوانديم و به هتل آمديم. بايد  .براي نماز ظهر عازم مسجد شديم. فاصله اذان تا نماز زياد است. نشستيم

اين کار انجام شد. ناهار هم صرف شد و حاال هم بعد از آن مشغول رساله  ساکهاي بزرگ را تحويل دهيم.

ذراع مدينه شدم که فوق العاده عالي است. به قدري اطالعات لطيف از اوضاع مدينه دارد، که قابل وصف 

نيست و بايد خواند و بهره برد. کمتر چنين متني را ديده بودم که وضعيت اجتماعي حرم و مسائل داخلي آن 

را توضيح داده باشد. روز کنيس يا روز نظافت يکي از زيباترين آنهاست که آداب و رسوم آن را شرح داده 

است. از اين رساله دريافتم که آنچه در حرم رضوي از رسم و روسم شمع و چراغ و حرکت هاي موزون و 

سنت آن در ايران مانده اين قبيل هست همه در مدينه بوده و با آمدن وهابي ها همه جمع شده است، اما 

 .است

 در مدينه« روز کنيس»مراسم روز نظافت 

بي مناسبت نيست بخشي از رساله زراع مدينه را در باره روز نظافت در مدينه بازگو کنم. الزم به ذکر است 

 :که اين رساله در اواسط قرن سيزدهم هجري نوشته شده است

اي فرض بامداد، شيخ الحرم به امداد قاضي اعظم و ساير چون صباح هفدهم شهر ذي القعده شود، بعد از اد

خدّام حرم محترم و اکابر معظم با هم فراهم آمده، هر يک جاروب به دست گيرند و اول به بام مسجد 

خيراالنام ـ صلي اهلل عليه ]و آله[ و سلم برآيند، و آن بام را به تمام جاروب کنند، و در آن هنگام بر سر خاص 

هاي مويز و خرما و بادام به صحن حرم محترم به اکرام پاشند، و خلق بر آن ازدحام عام الي طبقو عام از با

نمايند، و به طريق تبرّک ربايند، بعد از آن فروز آمده، درون مسجد و صحن حرم را و اطراف جوانب حرم را 

د ن به حجره شريفه درآينجاروب کند، و در ضمن جاروب کردن ذکر و تسبيح به آهنگ مليح گويند. بعد از آ

ها و ي شريفه را جاروب کرده، مصحفو آن روز باب متهجّد را که طريق شمالي است گشايند، و حجره

ها هايي که در مسجد شريف باشد، همه را جمع ساخته، به درون حجره منيفه درآرند و گليمها و تسبيحجزو

ها گذارند، و بورياها را بعد از روفتن و ته ]تا[کرده در خانهها را افشانند و بورياهاي مسجد را بردارند و گليم

باز در حرم فرش کنند، بدان که هر سال، صد گليم مصري و کرماني در مسجد شريف اندازند و سال ديگر 

ها را خدّام و فرّاشين تقسيم کنند و مسجد شريف ها را در زيرِ نو اندازند و پارهگليم جديد فرش کنند، و کهنه

 .که هفدهم ذي القعده است تا آخر محرم الحرام باشد، يعني فرش آن بوريا باشد روز کنيسا از ر
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بدان که فرش بساط در مسجد شريف، در زمان نبي)ص( و بعده نيز نبود، و فراش مسجد همان ريگ بيابان 

ود و اريده ببود. پس چنان چه الحال نيز شايع است سبب ريگ انداختن در مسجد آن شد که شبي باران ب

ها تمام گِل شده بود. مسجد شريف در آن زمان از برگ خرما پوشيده بود. چون سحر بعضي از اصحاب زمين

معتبر که به مسجد آمدند زمين مسجد پرگل ديدند، ناچار از بيرون مسجد در دامن خود با ريگ آوردن، آن 

ند. حضرت ـ صلي اهلل عليه ]وآله[ و سلم ـ مقدار زمين که توانند نماز گزاريدن ريگ انداختن و نماز گزار

 .بيرون آمدند و آن عمل را ديدند و پسنديدند. چون پسنديده ي آن پسنديده گشت، پسنديده هر ديده گرديد

 اي هر چه آن را پسنديده باشي پسنديده باشدتو چون خود پسنديده

عظ و غيرهم در اين مدت سه چون فراش حرم را جمع سازند، مصحف خواني و تسبيح گرداني دروس و و

ها. و در روز بيست و پنجم ذي القعده، قاصد ماه معطل باشد؛ چرا که ابتداي موسم حج است و آمدن قافله

ست و بي در و رساند، شام محمل قافله شام، به مدينه خيراالنام ـ صلي اهلل عليه ]وآله[ و سلم ـ خبر رسيدن 

 .گردد نخواهد و نکرده تخلف وقت هيچ ضابط اين. شود داخل البته شش يا هفتم 

اي از آن کوه مجمع سازند و اهل مدينه از صغير و کبير، به جبل سلع روند، و در هر گوشه روز کنيسو در 

اي است که مشايخ در آن جمع کباب پزند از آن جهت آن کوه را کوه کباب گويند و در دامن آن کوه زاويه

ها برپا سازند و در آنجا پزند و در آخر روز شيخ زاويه مع شيخان دگر، علَمها آيند و مولود خوانند، و طعام

مولودخوانان و درودگويان به روضه رسول انس و جان ـ صلي اهلل عليه ]وآله[ و سلم ـ آيند و اطراف حرم 

 .را طواف کرده شيخ زاويه را باز به همان طريق به منزلش رسانند

 يادي از محمد منتظري

با آقاي متقي ديداري داشتم. ايشان گفتند: شخصيت محمد منتظري کمتر شناخته شده و مطالبي در امروز باز 

اين باره منتشر نشده است. چهره محمد اين نبود که بعد از انقالب نشان داده شد. در آن زمان در سطح بااليي 

وقتي من  :دم. ايشان گفتاز مسائل سياسي عمل مي کرد. من در باره رابطه ايشان با گروه مجاهدين پرسي

رفتم. تراب حقشناس هم در سوريه و لبنان بود. محمد ارتباطش با آنها قطع نبود. اما روي ارتباط با آنها 

حساسيت داشت. مثال روي کشته شدن محمد يقيني خيلي حساس شده بود که چرا اينها او را کشتند. آن 

بودم. ايشان يک برخورد باز با افراد داشت.  93تا  91موقع معلوم نبود کجا کشته شده است. من البته از 

اسمش را موازنه مثبت گذاشته بود. من خودم چند بار شاهد صحبت تراب با محمد بودم. اما در جلسه حضور 

نداشتم. يک قهوه خانه در سوريه بود. آنجا مرکزي براي گفتگو بود. من هم در آنجا بودم اما داخل صحبت 
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ش او اين بود که نيروهاي مسلماني را که به دليل ترديد نسبت به مجاهدين آواره شده آنها نبودم. يک تال

بودند و پناهي نداشتند، حفظ کند. يکي از کارهاي من همين بود که اين نيروها را بيابم و از ايران خارج کنم. 

و از خانواده هم دور اين افراد معموال هيچ حفاظي نداشتند. پول و گذرنامه هم نداشتند. مخفي هم بودند 

بودند. محمد فرصتي براي جمع و جور کردن اين افراد فراهم کرده بود. مجاهدين نسبت به اين قضيه معترض 

بودند که نبايد از اينها حمايت کند. يکي از اين افراد که از مجاهدين بريده بود همين آقاي غرضي بود که به 

دين نبود، اما اين که با همان نگاه باز تالش مي کرد جهت نجف آمد. به هر حال، روش محمد، ترويج مجاه

به آنها بدهد، مراوداتي با آنان داشت. از ايشان در باره رابطه اينها با دولت عراق پرسيدم. ايشان گفت: وقتي 

من و محمد وارد فرودگاه بغداد شديم، هر دوي ما دستگير شديم. اما آقاي دعايي پيگير اين مسائل بود و 

ه هم داشت. چند ساعت بعد ما را آزاد کردند. در سوريه، بيشتر آقاي امام موسي صدر براي ما مصونيت رابط

آن موقع رفعت اسد رئيس امنيت آنجا بود. اتفاق  .ايجاد مي کرد. با حافظ اسد رفيق بود و ما راحت بوديم

بت داشت. در سوريه وضع بهتري اما سوريه نسبت به مبارزان ايراني نظر مث .هم افتاد که ما را نگه دارند

خانه يک فلسطيني را اجاره کرده  .داشتيم. به همين دليل، مرکزيت کارهاي ما در سوريه بود. در همان زينبيه

نفر آنجا بودند. آقاي جنتي، غرضي، خانم دباغ و خيلي هاي ديگر آنجا بودند. يکي از  80تا  9بود. گاهي بين 

اغ از ايران به سوريه بود. در پاسپورتهاي بحريني و کويتي، عکس زن را نمي کارهاي من همين انتقال خانم دب

گذاشتند و به جاي آن فقط مهر مي زدند. وقتي ما با يک پاسپورت به داخل ايران مي آمديم مثل اين بود که 

ايشان  زني همراه ما آمده و زني مي تواند خارج شود. من يکي از اين پاسپورت ها را داشتم. در يک سفري،

او از طريق آيت اهلل  .را همراه خودم به خارج بردم. قبل از آنها هم مدتي خانم دباغ در خانه ما زندگي کرد

موسوي همداني با خانواده ما آشنا شده بود. در آنجا با مرحوم محمد آشنا شد و بعد هم همراه ايشان به 

ام در پاريس بود، من در ايران بودم. براي کار آمده پاريس رفت و همانجا در بيت امام ماند. البته زماني که ام

بودم، اما به خاطر سرعت انقالب همين جا ماندم. اما من وقتي به سوريه رفتم، هنوز محمد را نمي شناختم. 

در ايران، بيانيه مجاهدين را ديدم اما نخواندم. به من گفتند نخوان. اگر بخواني مارکسيست مي شوي. شرايط 

ود. من بچه هاي آقاي گيالني جعفر، کاظم و مهدي هم اتاق بوديم. اينها آن زمان به صورت بسيار سخت ب

رسمي عضو مجاهدين نبودند. بعد از انقالب متصل شدند. من با اينها هم محل و هم انجمن بوديم. بيشتر از 

ر آن ن رفاقتها دطريق اخوي من علي که در انجمن اسالمي آقاي شيخ حسن نوري بود، آشنا شديم. بيشتر اي

ما در قم و تهران  .انجمن شکل گرفت. آقاي گيالني هم با پدر ما ]شيخ محمد متقي همداني[ همدرس بودند

شايد اسمش يحيي بود[ آشنايي داشت.  و است پاريس االن که] اسحاق آل با جعفر خانه تيمي داشتيم. 

کردند. شخصي که دعوت کرد نامش را مجاهدين، کاظم را سريعتر عضو کردند. يک بار هم من را دعوت 
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داد. در جلسه بعدي قدري ان قلت  فراموش کردم. رابطه کاظم با مجاهدين بود. اول کتاب شناخت و راه انبياء

و پرسش کردم. بعد از جلسه آن فرد به کاظم گفته بود که اين فرد بکار نمي آيد، چون ذهنش نقاد است. 

است. در زمستان  91از آل اسحاق گرفته بود. اين قصه مربوط به اوائل سال جزوه بيانيه را از کاظم گرفتم که 

من به ترکيه رفتم. نزد آقاي مهدي پور رفتم که در استانبول بود. بعد به لندن رفتم که اجازه ورود ندادند.  91

کردند. پولي به بعد از انقالب مجاهدين او را ترور  .به ترکيه بازگردانده شدم. شخصي به نام حسين خواه بود

من داد و به من گفت به سوريه برو. من به سوريه رفتم. يک ماه بعد به طور اتفاقي در مرقد حضرت زينب 

آقاي سراج را ديدم. وقتي به من اعتماد کرد به منزلش برد. شب هم در حرم من را با محمد آشنا کرد. شخصي 

ار سميعي مي گفتند. يک جلسه داشتيم. جلسه بسيبا لباس عربي، کيفي هم زير بغل داشت. به ايشان آقاي 

خوبي بود و پس از آن ديگر محمد ما را رها نکرد. بعد از آن من مورد اعتماد ايشان قرار گرفتم و کارهاي 

هستم(. رفتن من به سوريه براي پيدا کردن جالل بود که  1119مهم را به من واگذار مي کرد. )من متولد 

نوشته بود. من يک مقاله از اين کتاب درآورده و در جلسه انجمن آقاي نوري ارائه کتاب انقالب تکاملي را 

کردم که همان سبب تعقيب من هم شد. به محمد گفتم که مي خواهم جالل را ببنيم. احساس کردم يک 

 کقدري مشکل بين آنها هست. با اين حال در اين موارد راه ارتباط با اين قبيل اشخاص را قطع نمي کرد. ي

روز با جالل قرار گذاشت و من رفتم ديدن ايشان. جالل خيلي ابهت داشت و منم هم داشت. من خودم را 

معرفي کردم. رفاقت بين ما برقرار شد. چندين بار در لبنان ايشان را در اردوگاه هاي فلسطيني ديدم که براي 

. با فلسطيني ها آشنا بود. با اين سرکشي مي کرد. وقتي ما چند نفري در جايي دوره مي ديديم، او مي آمد

حال ارتباط ما با محمد بود. مرحوم محمد روابط خوبي با آقاي صدر داشت و اصال حساسيتي روي حرفهايي 

که در باره ارتباط آقاي صدر با دربار ايران بود نداشت. اما جالل حساس بود. محمد خيلي نگاه بازي داشت 

در ايران به هر کجا سر مي زدم  .شت. من از ايران پول زيادي مي برمو آقاي صدر هم به او احترام مي گذا

پول همراه مي بردم. احمد آقا، توليت )از طريق توکلي بينا(، صباغيان )اصغر آقا برادر صباغيان وزير( اينها 

. زماني دمنابع مالي من بودند که پول مي بردم. يک بار توليت پول سنگيني از طريق همين توکلي بينا به ما دا

که ما براي اعتصاب غذا در کليساي سنت مري بوديم، همراه با آقاي حبيبي و قطب زاده و محمد به ديدنش 

رفتيم که مريض بود و براي معالجه آمده بود. محمد اتورتيه قوي داشت و زماني که با يزدي يا قطب زاده يا 

به او احترام مي گذاشتند. ]پايان اين مرحله  يخيل. بود باالتر همه از سروگردن يک داشت، ديدار  بني صدر

 .[گفتگو با آقاي متقي
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 زيارت مزار علي بن جعفر در عريض

 

عصري ساعت پنج و نيم همراه آقاي فالح زاده و دو تن از دوستان به سمت عريض رفتيم. آنجا مزار علي  

ست. بناي روي مزار ايشان بن جعفر الصادق )ع( است که يکي از شخصيت هاي علمي مهم روزگار خويش ا

تا حدود پانزده سال پيش بود، اما بعدها توسط وهابيون تندرو ويران شد. همان باليي که سر مسجد فضيخ 

است. در کنار يک تپه سنگي از نوع حره « فرودگاه»محل آن را به زحمت پيدا کرديم. در راه مطار  .آوردند

دند. اطراف آن که آن زمان خانه اي نبود، همه ساخته شده هاي معروف مدينه. خاکهايش را هم جمع کرده بو

 .اما اين محوطه همچنان باقي مانده است. چند عکس گرفتيم

 

 نماز مغرب و عشاء در حسينيه شيعيان

وقتي برگشتم هنوز نيم ساعتي تا مغرب مانده بود. دوستان تصميم گرفتند به باغ شيعيان يا همان حسينيه 

و رفتيم. روبروي مستشفي الزهراء. يک کوچه و يک باغ بزرگ. نماز جماعت بزرگي  برويم. تاکسي گرفتيم

بر پا بود. شب نيمه شعبان در اينجاست. نماز مغرب و عشاء را خوانده بيرون آمديم. به هتل برگشتيم. شور 

 رو نشاط بسيار خوبي در محوطه باغ بود، به خصوص امشب که عيد هم بود. يک بستني مجاني هم که د

اعالم جشن شده است.  5واقع همان يخ در بهشت بود، به ما دادند. شام را در هتل صرف کرديم. از ساعت 

 .بنابرين بايد سريع تر رستوران را که محل برگزاري جشن است، ترک مي کرديم

حرم حوالي ساعت يازدهم به  .ساعتي در البي هتل که اينترنت هست نشستم و اخبار و ايميل ها را مي ديدم

مشرف شدم. البته نه در داخل مسجد، بلکه در بيرون آن، جايي ميان بقيع و حرم نبوي. دعاي کميل را خواندم. 

زيارت کردم. چند رکعت نماز زيارت کنار ديوار مسجد خواندم. سپس برگشتم. بيشتر زنهاي کاروان، شب را 

واست و اصرار ايران ـ باز است، فرصت تا صبح در حرم ماندند. اين چند سال که حرم نبوي ـ گويا به درخ

 .مغتنمي براي ايرانيان و غير ايرانيان شده که شب را در حرم بمانند
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 روز نيمه شعبان آخرين روز اقامت ما در مدينه

خرداد به بقيع مشرف شدم و زيارت کردم. از همان صبح زود جمعيت زيادي در بقيع و  81صبح جمعه 

اشت. جمعه مدينه حال و هواي ديگري دارد. بسياري از ساکنان اطراف اطراف آن تا حرم نبوي حضور د

مدينه براي نماز جمعه به اين شهر مي آيند. براي همين ديشب، تشکيالت زيادي مشغول نظافت اطراف 

جالب است  .کارگران و کارمندان شهر هم که تعطيل هستند، براي نماز جمعه حاضر مي شوند .مسجد بود

هتل هم که در سرويس دهي ناهار هستند، جمعه براي نماز مي روند و بنابرين شماري از که حتي کارگران 

زايران خود در کار سرويس دهي به مدير ايراني و همراهان وي کمک مي کنند. امروز از ساعت نه تا االن 

 .مشغول تصحيح ذراع مدينه و همين طور ديدن اخبار و گزارشها بودم

هم هست و بازار تبريکات گرم بود. به عالوه جشن کوچکي ديشب در هتل ما و امروز نيمه شعبان ايران 

 .امروز هم در هتل موافبيک هست که توفيق شرکت نداشتم

عصر روز جمعه ساعت پنج از هتل به سمت مسجد شجره رفتيم. در فرصتي که بود همراه يکي از دوستان 

عربي، پرسيد اينجا چه مي کنيد؟ ما با لباس احرام از مسجد خارج شده به سمت آبار علي )ع( رفتيم که يک 

بوديم. شاره کردم که در حال نگاه کردن اين سمت مسجد هستيم. چيزي نگفت و رفت. متوجه نشدم مأمور 

بود يا از روي دلسوزي سوال کرد. سمت پشت قبله مسجد به فاصله دويست متر، ابار علي، يا همان چاه 

ا بوده و گفته شده است که بدست امام علي )ع( حفر شده است. قبال اشاره هايي است که از قديم در اينج

اي به آنها داشتم. پارکينک سمت پشت قبله مخصوص ماشين هاي سواري است. پس از آن يک خيابان است 

و آنگاه دهها مغازه فروش حوله و وسائل الزم ديگر براي احرام. جالب است که اين قسمت معموال خلوت 

د هم در حالت عادي آنجا شلوغتر باشد و ما بيشتر جنوب را ديده ايم که در پارکينک سمت قبله، است، شاي

 .همه اتوبوسهاي ايراني اجتماع مي کنند

وقت مغرب نماز را خوانديم و محرم شديم و حرکت کرديم. پس از دقايقي در محلي غذاي اتوبوس را دادند 

هم گوش داديم. ماشين بسرعت حرکت کرد. يک بار هم  که همان جا صرف شد. قدري تلبيه و يک روضه

پليس او را متوقف کرد. ساعت يک و نيم بود به مکه رسيد. ساعت دو بعد از نيمه شب بود که به هتل 

رسيديم. مقر ما دار هادي بود که بزرگترين هتلي است که در اختيار ايران است و بسيار زيبا و عالي. بعثه نيز 

جا مستقر است. آن وقت فرصت رفتن حرم و انجام اعمال نبود. بنابرين استراحت کرده، سالهاست که در اين

صبح ساعت چهار و نيم برخاسته مشرف شديم. اعمال تا ساعت هفت و نيم تمام شد به هتل برگشتيم. قدري 

 .استراحت کرده حاال هم مشغول رساله ذراع هستم
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 تازه اولين خريد کتاب در مکه و معرفي برخي از آثار

ساعت چهار و نيم عصر هر پنج نفر راهي کتابفروشي ها شديم. ابتدا در کتابفروشي مويد در مدخل دانشگاه 

 .ام القري رفتيم. کتابهاي قابل توجهي خريداري کرديم

آثار تازه اي هم در ارتباط با ايران يا شيعه بود که آنها را به صورت کوتاه معرفي مي کنم. يکي از اين کتابها 

اين کتاب و چند کتاب ديگر با هدف اين که نشان داده شود در  .ر باره وضعيت اهل سنت در عراق بودد

عراق نسبت به اهل سنت بدرفتاري شده نوشته شده است. شگفت که در طول اين ده سال، هزاران شيعه در 

ق، السنة في العرا انفجاراتي که توسط سني هاي افراطي ايجاد شده کشته شده اند. اسم اين کتاب العرب

 .تاريخهم، واقعهم، مستقبلهم است که توسط چندين نفر نوشته شده است

کتاب ديگري با عنوان الدولة العلويه خيار االسد االخير تاريخچه اي از بعث سوريه و تاسيس دولت علوي و 

ر در برنامه دارد و بيشتارتباط آن با ايران دارد. نويسنده يک ژروناليست فلسطيني است که دفتري هم در لندن 

 .هاي تلويزيوني شرکت مي کند، ابراهيم حمامي

يک کتاب جديد در باره غالت شيعه توسط العبيکان که نشر روشنفکري معروف در سعودي است درآمده با 

 1119عنوان اثر الفکر اليهودي علي غالة الشيعه. مؤلف آن عبداللطيف عبدالرحمن الحسن است و سال انتشار 

همين امسال. عنوان کتاب گوياست، و تعبير به غالت شيعه رد گم کردن. در واقع کتاب در باره تشيع  يعني

است، نه فقط غالت شيعه. به عبارت ديگر اينها شيعه اعتدالي را هم غالي به حساب مي آورند. اين که العبيکان 

است که اين قبيل نشرها نيز دقيقا در اين اثر را چاپ کرده با آن که ادعاي روشنفکري هم دارد، نشان گر آن 

صفحه است. وي مي گويد  180خدمت همان اهدافي است که ناشران افراطي دنبال مي کنند. کتاب در حجم 

که بعد از تاليف کتاب جذور الشيعه، مشابهت هايي ميان افکار شيعي و يهودي يافته و اين اثر را نوشته است. 

ر باره همين موضوع منتهي عکس آن، يعني مشابهت هاي فکري و خاطرم هست، آقاي جعفر مرتضي هم د

فقهي ميان تسنن و يهود کار کرده بود، و من هميشه مخالف نشر آن بودم. مسلمانها از اول با هر کسي دشمني 

داشتند، او را يا از نسل يهودي مي دانستند، يا متصل به آنها. در باره ارتباط برخي از رهبران تسنن با کعب 

 .حبار، شايد يک جلد پانصد صفحه اي بشود از متون کهن مطلب گردآوري کرداال

طه حامد الدليمي که در دو سه سال گذشته چندين کتاب رد شيعه نوشته، و عراقي است، علي القاعده از 

ان، وعشيره دليم که اين روزها هم ماجراي آنها با داعش پيوند خورده، کتاب تازه اي با عنوان البادئون بالعد

اين کتاب  .در اين باره نوشته که در عراق در منازعات طائفي، چه کسي دشمني را آغاز کرد. شيعيان يا سنيان

صفحه اي هم تازه منتشر شده و نشان مي دهد که او خط خاصي را در باره اين که اهل سنت در عراق  150
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جرائم االبادة الجماعية المنظمة الهل السنة »ن مظلوم واقع شده اند دنبال مي کند. همين دليمي کتابي هم با عنوا

دارد که در باره منطقه محموديه است. يک تصوير وحشتناکي هم روي جلد طراحي کرده که واقعا  «في العراق

تاکنون در باره شيعيان  8009تاريخ و طي سالهاي  طول در که هايي عام  شرم آور است. چشم پوشي روي قتل

زرگ ترين تحريف در تاريخ معاصر عراق است، هرچند با اين همه وسائل امروزي، در عراق اعمال شده، ب

کسي موفق نخواهد شد آن همه جنايت را بپوشاند، هرچند وقتي بحث فرقه اي شد، کسي دنبال حقيقت 

نيست، همه دنبال ترسيم مظلوميت براي خود هستند و در کل بايد گفت حيف پيشينه مسلمانان که در اين 

پر از دشمن اين جور به جان هم افتاده اند. بدون شک جهل و عقب ماندگي و فقر مهم ترين عامل اين دنياي 

منازعات است و تا وقتي آنها هست اين هم هست. حقيقت رديه نويسي بر شيعه در ميان سعودي ها، مثل 

اين موضوع دارد، يک رسالت مهم درآمده است. عالوه بر مجله البيان که بخش عمده مقاالتش اختصاص به 

و مجله اي است که در سعودي انتشار خوبي دارد، در مجله التاصيل هم که قرار است يک مجله پژوهشي و 

داللة تفرق »مجله التاصيل مقاله اي دارد تحت عنوان:  1روشنفکري باشد، جهت گيري همين است. شماره 

مقاله ديگري هم در باره ارتباط مصيبت ها با  «.في تعيين االمام علي بطالن دعوي النص علي االئمة الشيعة

 .گناهان، دشواري ترجمه کلمه اهلل در انگليسي، و حريت اعتقاد در اسالم دارد

 «تصاعد المد االيراني في العالم العربي»کتاب مفصل ديگري که آن را هم العبيکان در سال جاري چاپ کرده، 

. نويسنده السيد ابوداود است که به نظر مستعار مي آيد. اين يا تاريخ نفوذ ايران در سرزمين هاي عربي است

صفحه اي شامل اين عناوين است: حقائق ال اوهام، البعد التاريخي لمشروع الهالل الشيعي، مخالب  135کتاب 

المشروع االيراني، مراکز االنطالق المستقبلي، نشر التشيع و تصدير الثوره، تناقض مع قضايا االمه، حقيقت 

وقف من اعداء االمه، االمه و قضايا ايران الخارجيه، الوعي االسالمي يکشف الفتنه. کتاب داستان را از صفويه الم

الصفوية في ايران[ و به دوره معاصر آورده است. يک  الصفويون و الدولة آغاز کرده ]مقدمه کتاب اين است:

ب التعص»و يک عنوان ديگر: «. يراني الحاليالفکر الصفوي حي في الواقع اال» :عنوان فرعي کتاب اين است

 .«االيراني للقومية الفارسية

امشب شام را همراه دوستان بوديم. پيش از شام جلسه کوچکي با حضرت آقاي شهرستاني داشتيم. قرار شد 

فردا صبح ادامه بديم. مشکل عراق و داعش و مسائل مربوط به مالکي و غيره همه صحبت مي شد. اين روزها 

شتر بحث هاي متفرق همين موضوع است. به هر حال عراق اهميت زيادي براي ايران دارد. بحث در باره بي

فعال که العربيه و ديگران در  .فتواي واجب کفايي بودن دفاع بود. اين که تاثيرات اين مسأله چه خواهد بود

ن جمعيتي را به نفع داعش حال بزرگ کردن مسأله دخالت ايران و شيعي ـ سني کردن هستند. اين مي توا

 .تحريک کند که به کمک آنها بروند. من که قادر به درک اين رويدادها و عواقب آن نيستم



2249 

 

هواي مکه در نهايت آلودگي است و ويروس کرونا هم مزيد بر علت شده است. به رغم عالقه شديدي که 

 .به حرم رفتن داريم، بايد از رفتن تا سر حد امکان خودداري کنيم

 يست و دو سال پيش اولين بعثه آيت اهلل سيستاني در مکهب

خرداد صبحانه ميهمان آقاي شهرستاني بوديم. تقريبا هر سال يک روز يا دو روز صبحانه  89صبح روز يکشنبه 

به همين شکل است و ايشان خاطراتي از گذشته تعريف مي کنند. برخي از اينها امانت است و برخي هم 

اره اولين بعثه اي که ايشان بنام آيت اهلل سيستاني در مدينه و مکه داشتند، سوال کرديم. عمومي. امروز در ب

( است. از آن زمان تاکنون اين بعثه برقرار بوده است. 1138)گويا  1111ايشان فرمودند: اين مربوط به سال 

ز خواند و هم جاي آيت اهلل خويي فوت کرد و آقاي سيستاني توسط ايشان معرفي شد. هم جاي ايشان نما

آقاي سيستاني را تعداد اندکي مي شناختند اما در ايران شهرتي نداشت. آن زمان آيت اهلل  .ايشان درس داد

سبزواري هم در عراق مرجعيت يافت. چون معروف بود و دو پسرش هم در آن شوراي هشت نفره آيت اهلل 

 از ها خيلي که درگذشت.  31بود تا سال بعد يعني  خويي در انتفاضه بودند. در ايران هم آيت اهلل گلپايگاني

پرسيدند که کيست. تالش ما در معرفي ايشان بود. من خودم ابتدا بناي ورود به اين قضايا  مي سيستاني آقاي

است، معلوم است که پيش از من خيلي ها از  31را نداشتم، براي همين شما مي بينيد که شماره اجازه من 

بودند. وقتي ديدم که ايشان به عنوان جانشين آيت اهلل خويي، وارث برخي از مشکالت  ايشان اجازه گرفته

است و بدون هيچ دليلي، ايشان در حال ضربه خوردن است، بدون آن که چيزي از آن چه بوده دست ايشان 

کرديم،  عبرسد، وارد شدم. در واقع بي دليل مسووليت برخي از مسائل گردن ايشان گذاشته مي شد. وقتي شرو

اولين بار در والدت حضرت زهرا )س( بود که از طرف ايشان يک تقسيمي هم داديم. نفري هزار تومان که 

آقاي خويي به رحمت خدا رفته بود و ما ذي قعده  1111زمان حج رسيد. در صفر سال  .آن وقت زياد بود

اضي دن موسسه ما آمده بود. با آقاي قآن سال براي بعثه تصميم گرفتيم. مدتي قبل از آن آقاي ري شهري به دي

عسکر هم رفاقتي داشتيم. بنابرين با ايشان در ميان گذاشتم. ايشان رفته بود و با آقاي ري شهري صحبت کرده 

بود، و ايشان هم موافقت کرده بود، اما فقط با سهميه پنج نفر. من و خانمم هر دو فيش داشتيم. پنج نفر را 

ظفري از قزوين، شيخ مجتبي بهشتي از اصفهان، نجاتي، طاهرشمسي، شيخ هادي هم انتخاب کرديم. آقاي م

آل راضي، شيخ صالح خرسان و آقاي سيدان. آقاي عالمي هم که تازه از کرمانشاه آمده بود را آوردم. بعثه 

ي از مهاي ايران يکي از آقاي گلپايگاني بود و ديگري از آقاي اراکي. بعثه آقاي سيستاني و سبزواري هم رس

عراق بود. به عالوه بعثه رهبري که مجموعا پنج تا بود. دو بعثه غير رسمي هم يکي از آقاي سيد محمد 

شيرازي و يکي از آقاي سيد محمد روحاني بود. سالهاي قبل آقاي خويي هم بعثه رسمي نداشت و چند نفري 
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هم بودم. در سال  70بود. سال  حج بودم که آقاي سيستاني هم 11از طرف ايشان مي آمدند. من خودم سال 

اول که بعثه داشتيم، ديدن آقاي ري شهري رفتيم و ايشان هم بازديد آمد و جوياي احوال آقا شد. آن سال 

آقاي سيد جواد گلپايگاني هم از طرف آيت اهلل گلپايگاني بود که در مدينه ديد و بازديد با آقاي ري شهري 

سال ما مبلغي هم به عنوان هديه به طلبه ها داديم که البته براي همه نبود نداشتند، گويا در مکه داشتند. همان 

اما قابل توجه بود. بيشتر قرض کرديم و مبالغي هم از برخي از نمايندگان آقا رسيد. آن سال آقاي سيد علي 

کرد و مرجعيت آيت اهلل سبزواري فوت  1111گلپايگاني و آقاي انواري در بعثه آيت اهلل گلپايگاني بودند. سال 

آيت اهلل سيستاني در عراق فراگير شد. آقاي گلپايگاني هم فوت شد که آقاي اراکي در ايران معرفي شد اما 

مرجعيت آقا در کشورهاي حوزه خليج فارس هم عمومي شد. بعد از فوت آيت اهلل اراکي بود که در ايران 

تيم بعثه آيت اهلل سيستاني و اراکي بود چون آقاي فاضل و ديگران مطرح شدند. دومين سال که ما بعثه داش

آيت اهلل گلپايگاني و سبزواري فوت کرده بودند. از قبل شيخ هادي آل راضي را به مدينه فرستادم. برادرم هم 

با آقاي عَمري صحبت کرده بود، ايشان هم جايي گرفته بود. اما بعثه رهبر ي ساختماني را براي همه بعثه ها 

که هر کدام دو سه اتاق داشتند. ما قبول نکرديم و قدري هم بحث شد. ما دوازده نفر داشتيم تدارک ديده بود 

باالخره ما رفتيم جايي که آقاي عمري براي ما گرفته بود، يعني منزل حاج  .که اصال آنجا نمي توانستند بمانند

 خني نگفتند، اما آقاي مسعوديحسن که بعدها هم آنجا بوديم و تا االن. ديدن آقاي ري شهري رفتيم. ايشان س

گفتم باالخره بايد هماهنگي مي شد. بعد آقاي ري شهري  .دم در به من اعتراض کردند که چرا مخالفت کرديد

بازديد ما آمد و ديد که بعثه ما چه قدر شلوغ و پر رفت و آمد است باالخره در باره مکه هم توافق کرديم که 

ين شروع خوبي بود. همان سال هم آقاي عمري در حسينيه خودش عکس جايي که سال قبل داشتيم برويم و ا

آيت اهلل سيستاني را گذاشته بود که اين هم اثر کرد. البته آن زمان آقاي جنتي در تهران آن حرفها را مطرح 

 81يا  22کرد و بعدهم خبر داريد که چه شد، اما به تدريج همه چيز حل شد. از آن سال تاکنون هم گويا 

 .ي است که بعثه داريم. اوائل براي حج تمتع بود که بعدها عمره هم اضافه شدسال

يکي دو ساعتي مشغول انجام کارهاي نوشتني بودم. امروز داعش تعدادي عکس خشونت بار در اينترنت 

 نفر اسير؛ هزار و ششصد نفر 8900گذاشته که قتل عام شيعيان را نشان مي دهد. در اين خبر آمده است که از 

 .شيعه صفوي تشخيص داده شده و اعدام شده اند. اين خبر را حتي بي بي سي و العربيه هم گذاشته اند

 (بنياد السالم عليک ايها النبي )ص

است به جاده طائف رفتيم. اين  «مشروع السالم عليک ايها النبي»ساعت ده براي ديدن ساختماني که به نام 

د. اجازه باديد نداده گفتند بايد رئيس که در ساختمان ديگري نزديک آن مرکز در انتهاي اين اتوبان قرار دار
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آنجا رفتيم که نبود و گفتند مشروع در حال بازسازي از داخل است و فعال امکان بازديد  .است اجازه دهد

ت. سنيست. در اينجا تاريخ مکه و مدينه به شکل کتابخانه اي، تابلويي و نيز موزه اي و ميداني طراحي شده ا

موسوعه اي هم دارد که چاپ شده و  annabi.org :به اينترنت مراجعه کردم ديدم وبسايت مفصلي دارد

تصوير آن در آنجا گذاشته شده است. از تصاويري که آنجا گذاشته اند معلوم مي شود که رئيس امارات يا 

 اشد. از سايتشان که چيز مهميشيخ االزهر هم بازديد کننده اين مرکز هستند. اميدوارم يک کار تفريحي نب

بدست نيامد. اما اين که اين همه امکانات در اختيار وي گذاشته اند جالب است. به هر حال بايد ديد و 

قضاوت کرد. گفتني است که اينجا موزه ها جنبه شخصي دارد اما حکومت يا شاهزاده ها به آنها کمک مي 

 .کنند

فتيم که در سفر يک ماه و نيم قبل هم رفته بود. مدير اجرايي آن آقاي از آنجا به مرکز تاريخ مکة المکرمة ر 

زهراني بود. در اين بازديد آقايان معراجي، فالح زاده، جعفري و بنده بوديم. فهرست انتشارات آن را که شعبه 

ان رفتيم. راي از الداره رياض است گرفتيم تا انتخاب کنيم. ظهر بود که برگشتيم. نماز را خوانديم و به رستو

 .دوستان چندي را زيارت کرديم و قرارهايي گذاشتيم

 (زيارت مزار ميمونه همسر پيامبر )ص

عصري ساعت چهار براي زيارت مرقد ميمونه همسر رسول خدا )ص( واقع در هشت کيلومتري مسجد تنعيم 

پيامبر )ص( بود،  ميمونه در سال هفتم هجري همراه .به سمت مدينه، البته در الين مخالف، حرکت کرديم

ميمونه  .سالي که آن حضرت عمرة القضاء انجام دادند و سه روز از سوي قريش اجازه يافتند در مکه باشند

در بازگشت در همين نزديکي مکه درگذشت و در جايي که آن را سرف مي گفتند، دفن شد. مزار وي تاکنون 

 .و به رغم همه تغييرات باقي مانده است

 
 

قبل، که حدود يک و نيم ماه قبل بود، از دور اين بنا را ديده بودم. طبعا به تقريب به يادم مانده بنده در سفر 
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جناب آقاي فالح زاده و دو نفر از دوستان ديگر همراه بودند. کنار  .بود، اما خوشبختانه توانستم آن رابيابم

 چ بنايي نبود. اين همان منطقه سرف استتوبان با فاصله ده متر اين بنا ديده مي شد در حالي که اطراف آن هي

ديواري در اطراف زميني به مساحت يک صد تا يک  .که در نقلهاي تاريخي به عنوان مدفن ميمونه آمده است

صد و پنجاه متر بود. قبري هم در وسط که مثل قبرهاي بقيع درست شده بود، يعني اطرافش با قالب هاي 

رر نوشته شده بود که اينجا قبر ميمونه است. در همان فاصله بين بنا سيماني درست شده بود. روي در هم مک

و اتوبان، کارگردان در حال کندن کانالي بودند که به احتمال براي برق يا چيزهاي ديگر در حال کنده شدن 

 .بود. به هر حال زيارتي کرديم و برگشتيم

 

 

 

 
رستان قبلي که کنار هم و در واقع کنار يک کوهک در مسير بازگشت به منطقه شهداء رفتيم. عالوه بر د قب

 قابل مالحظه بود، در فاصله پنجاه تا صد متري قبرستان کوچک ديگري ديديم که روي آن تابلوي مقبرة

الشهدآء با يک زيارت نامه کوچک بود. اين که آيا مقبره شهداي فخ آن مکان است يا اينجا نمي دانم. قبال در 

 .ه عبداهلل بن عمر هم بود که اين بار آن را کنده بودندآن قسمت تابلوي مقبر
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 چند ديدار دوستانه

وقتي به هتل برگشتيم به اتاق آقاي شهرستاني رفتيم. قراري براي ديدار با آقاي ديباجي بود که در کويت 

 رسي و همينهستند. ايشان از همان اوائل انقالب که به کويت رفتند تاکنون مانده اند. از دوستان آقاي مد

 .طور حاج آقا مصطفي محقق هستند. صحبت هاي متفرقي شد

پس از مغرب نشست دوستانه اي در باره کارهاي تبليغي شيعه داشتيم. ابتدا در باره يکي از سايت ها بحث 

بيشتر جنبه مشورتي داشت و خدمت آيت اهلل حسيني  .کرديم و پس از آن در باره وضعيت حوزه علميه قم

 .ديم که مديريت حوزه علميه را دارندبوشهري بو

 در مسجد الحرام

حوالي ساعت نه شام مختصري صرف شده عازم حرم شديم. اين دو سقفي که براي طواف طبقه اول و دوم 

زده اند، خيلي صحن مسجد را زشت کرده است. اما روزها بدرد حجاجي مي خورد که از شدت آفتاب نمي 

 زير آنها مي نشينند و از سايه آن استفاده مي کنند. همين که ويلچري ها را توانستند در آنجا بنشينند. حاال

کف مسجد راه نمي دهند، باز نعمتي است. خود من يک بار به خاطر همين ويلچري ها، پايم زخم شد آن 

هم وسط طواف واجب. گرچه ديشب يک ايراني را ديدم که ويلچري را همين کف آورده بود، چطور نمي 

ز مسجد که بيرون آمدم، صف ويلچري ها را ديدم که توي صف آسانسور ايستاده بودند که به باال دانم! ا

بروند. به هر حال طوافي کردم و ساعت يازده بود که برگشتيم. اين ايام که همراه آقاي فالح زاده هستم، هر 

 .ن نشانه مي رودکجا ايشان لب باز مي کند، اسم زالل احکام برده شده و انگشت ها به طرف ايشا

 انتقاد از معماري سعودي ها در اطراف مسجد الحرام

خرداد ساعت هشت به سراغ کتابها رفتم. مبلغي پول بابت فاکتورها بايد به اسدي مي دادم  81صبح دوشنبه 

کتابهاي تازه اي هم داشت. از جمله کتابي با عنوان من مکة  .هزار ريال از او خريد کرده بودم 1که حدود 

لمکرمه الي الس فيجاس که همان الس وگاس است. مقايسه ميان معماري جديد اطراف مسجد الحرام با ا

 حاجي يک هک اين معماري مدرن و تقريبا و تلويحا انتقاد از وضعيتي که منجر به تقدس زدايي شده است.مثال 

و سربه فلک کشيده، چه آيد، با ديدن اين معماري عجيب  مي بيرون الحرام مسجد از نماز از بعد وقتي

احساسي به او دست مي دهد. به خصوص حاجيان کشورهاي فقير و بي بضاعت! نويسنده کتاب علي 

 و  است. کتاب نگاهي کلي به معماري گذشته مکه هم دارد «مدارات لالبحاث و النشر»عبدالرؤوف و ناشر آن 

يسنده مصري و کتاب در قاهره چاپ شده نو .آن چاپ شده است در قديم دوران از هم زيبايي تصاوير گاه
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است. در سالهاي اخير هتل هاي بزرگ دنيا در اينجا حضور يافته اند. مالکيت اين هتل ها ديگر مربوط به 

سعودي ها نيست و اغلب به صورت سهام در بازارهاي بين المللي عرضه مي شود. براي همين پاي مسيحي 

ها از طريق سهام باز شده است. در باره معماري، و تغييرات شگفتي ها و يهودي ها نيز به مالکيت اين هتل 

که در اينجا رخ مي دهد، و همه به بهانه اسکان حجاج صورت مي گيرد، واقعيت اين است که جهان اسالم 

در باره تغييراتي که در اينجا رخ داده ساکت مانده است. در اين زمينه، کمتر مطالبي در مطبوعات بيرون از 

ي منتشر شده و همان طور که اشاره شد، ديگر حسي براي ديگران در برابر تصميم گيران سعودي در سعود

 .اين زمنيه باقي نمانده است

پس از آن به سراغ مرکز تاريخ مکه رفتم. ديشب کتابهاي آنها را با فهرست کتابخانه تاريخ مقايسه کرده و 

ا نداشتيم و بقيه را به قيمت تقريبي يک هزار ريال خريدم. حدود هفتاد عنوان کتاب را انتخاب کردم. اندکي ر

قرار شد کارتن را مکتبه اسدي بفرستد تا همراه بقيه کارتنها به ايران ارسال شود. نزديک ظهر همراه دوستان 

يل ه تفصپرسيديم که ايشان ب به ديدن آقاي آيت اهلل مقتدايي رفتيم. در باره تغييرات در مديريت جامعه الزهراء

توضيح دادند. امروز ناهار بسيار شلوغ بود و دوستان بعثه، آقاي شهرستاني و همراهان را دعوت کرده بودند. 

مفصل و عالي بود. مسووليت دفتر مدينه با دوست ما آقاي حجت االسالم خادمي است که مديري خوب و 

 .شوخ طبع است

ي در باره مشهد، برخي جريانهاي فلسفي، و نيز امروز عصر به ديدن آيت اهلل سيدان رفتيم و بحث هاي خوب

 .شرايط فکري و تربيتي جامعه اسالمي صحبت شد

 ديدار با دکتر عبدالوهاب سليمان

بعد از مغرب هم به ديدن دکتر عبدالوهاب ابراهيم رفتيم. عالم بسيار معتدلي است که من قبال هم در باره 

دارد. وي که داماد استاد محمد طاهر کردي شافعي مذهب و ايشان نوشته ام. عالقه زيادي به آثار تاريخي 

استاد کردي يک خطاط  .نويسنده التاريخ القويم و آثار ديگر است، در باره ايشان و مسائل ديگر گفتگو کرد

 خشب تنها که دارد مفصل  درجه يک بود که قرآن را هم به خط خود نوشته و به عالوه دو تفسير هم مختصر

مقام ابراهيم ايشان هم اخيرا چاپ شده که در کتابهاي اخير خريداري  کتاب. است شده اپچ آن از اندکي

ال در س اثري است که وي براي دفاع از مولد النبي )ص( «مکة المکرمة قديما و حديثا مکتبة»کتاب  .کردم

عات ص( حاوي اطال 118اين کتاب مفصل ) .نوشت و اکنون به چاپ دوم رسيده است 8018/  1111

تاريخي، اسنادي، فهرستي و بسياري از معلومات ديگر در باره اين کتابخانه است. مي دانيم که شيخ يوسف 

قطان اين بنا را درست کرد و خواهرش فاطمه کمک قابل توجه مالي به آن داشت. همچنين شرح حال شمار 
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ر اين کتاب آمده است. به هر حال ديدار اند، دزيادي از افرادي که کتابهايشان را به اين کتابخانه اهداء کرده

ايشان فرصت بسيار مغتنمي بود. ايشان گفت که قرار است بعد از نماز عشاء صالح حميد نويسنده کتاب پنج 

جلدي که در باره امامان مسجد الحرام نوشته، سخنران کند و بنا دارد که در آن شرکت کند. ايشان از جمله 

 .ودند تاکنون جحفه از ميان رفته بودگفتند که اگر حجاج ايراني نب

 

 

امشب اينترنت نبود و  .بود که به حرف مشرف شده يازده برگشتم 5ما به هتل برگشتيم و حوالي ساعت 

 .نتوانستم خبري از وضعيت بد عراق بدست آورم

ز وديم. اامروز صبح تا ظهر مشغول مطالعه و نوشتن بودم و جايي نرفتم. ظهر ناهار را در خدمت دوستان ب

جمله آيت اهلل زاده مرحوم آيت اهلل انواري بودند. يادي از گذشته شد. سالهايي که مرحوم آيت اهلل انواري در 

اين کاروان بودند و با آن اخالق خوش خود، مجلس را گرم مي کردند. آن سالها من گفتگويي هم با ايشان 

دها ديگر ايشان خاطراتشان را براي کسي بازگو نکردند. در باره مسائل موتلفه و سالهاي زندان داشتم. ظاهرا بع

اين نکته بود که آقازاده ايشان فرمودند. مطالبي که بنده منتشر کردم، بسيار مهم بود. ايشان گفتند که يکبار 

بادامچيان گفته بود که آقاي انواري در شاخه نظامي موتلفه بود. من به آقاي بادامچيان اعتراض کردم که اين 
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 جز اين بوده که ايشان خبري از طرف گروه به آقاي ميالني داده است؟ کي چنين بوده؟ حرفي است؟چه 

 .صحبت هايي هم در باره دولت گذشته شد

 ارسال کتابها به ايران

کارتن کتاب  11مجموعا   .عصري ساعت چهار به سراغ تصفيه حساب کتابها و ارسال آنها به ايران رفتيم

هزار ريال سعودي بابت حمل آنها به ايران پرداخت شد. االن بيش از پانزده سال است  11خريداري شد و 

که گروه ما مشغول خريد تازه ترين کتابهاي توليدي اينجا براي کتابخانه هاي تخصصي است و مجموعه 

ول نة الرسجالبي در آنجا فراهم آمده است. در ميان کتابهاي تازه اي که امروز گرفتم، کتابي با عنوان ريحا

الحسين بن علي بود که فراموش کردم آن را از کارتن بردارم. در سالهاي اخير، کتابهاي فراواني در اينجا در 

باره اهل بيت نوشته شده و خواسته اند نشان دهند که محبت اهل بيت )ع( ربطي به تشيع ندارد. طبعا اصل 

ي است، ظاهرا ترديد نيست. آنچه در کتابهاي اين مطلب بسيار خوب است، اما اين که هدف کلي چيز ديگر

درصد  50چاپي اينجا قابل توجه است، اساس بر اين است که منبع مهم، همان متون قديمي است. اين متون 

شامل احاديث و ده درصدي هم قرآنيات است. قرار هم بر اين است که تمام ارکان زندگي از اين مجموعه 

فقهي بعدي هم استفاده مي شود اما بسيار اندک، هرچند گاهي چاپ هاي ها استخراج شود. البته از متون 

خوبي از آنها ارائه مي گردد. هر سال صدها کتاب در باره رجال اين احاديث، و مسائل مربوط به آنها چاپ 

مي شود. از نظر عقلي، تمايل کلي به نفي آن است، بنابرين و به خصوص تا سالهاي اخير کتاب تحليلي کمتر 

ه چشم مي خورد. اخيرا و بيشتر براي نقد جريانهاي ليبرالي و معتزلي و نئومعتزلي کتابهاي تحليلي هم نوشته ب

 .مي شود. شايد بتوان حدس زد که در سالهاي آتي اندکي خط سير فکري تغيير خواهد کرد

ر باره د اطالعاتي دامشب بعد از مغرب براي چند خريد جزئي بيرون رفتم. تابلوي مغازه اي که سعي کرده بو

اجناس خود براي فارسي زبانان بنويسد جلب توجه کرد. سعي مي کنم عکس آن را در اينجا بگذارم. دقت 

 کنيد و آن را غلط گيري نماييد

. 

 
مي گفت هواي بسيار طوفاني  .آخرين شام را کنار دوستان بوديم. آقاي فالح زاده امروز به جحفه رفته بود
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بنده هم در يکي از سفرها که مدينه بعد بودم، در جحفه  .دو سه خادم هيچ کس آنجا نبودبود و غير از يکي 

درجه باالي صفر  83محرم شدم. عصري هم به قرن المنازل در نزديکي طائف رفته بود. گفتند که هواي آنجا 

مي بوده و حتي درجه هم رسيد. باالي کوه بسيار خنک و تفريح گاه عمو 90بوده در حالي که امروز مکه تا 

 .زنان خارجي و فرنگي هم بي حجاب فراوان بوده اند

 !مخ پالستيک

امشب بعد از عشاء شام خورده حرم مشرف شدم. طواف وداع کردم. در بازگشت همراه آقاي آيت اهلل حسيني 

 بوشهري بودم. سوار تاکسي شديم. راننده جواني بود که مي گفت شش سال است در مکه رانندگي مي کند.

البته سعودي ها را استثناء کرد. سپس يک جوان سلفي سوار کرد. به او گفت  .مي گفت عربها مخ بالستيک

بعد شروع کرد به اين که  !که اينها ايراني هستند. آن جوان پرسيد: سني او شيعي؟ گفتم: مسلم. گفت فهميدم

نده با او بحث تندي را آغاز کرد. فرقه امت، همه در آتش هستند جز يک گروه. در اينجا بود که ران 31از 

راننده مدام اشاره مي کرد که همه مسلم هستند. او گفت من با ايراني هاي زيادي  .طبعا ما ساکت شديم

صحبت کرده ام. اصال به صحابه توهين نمي کنند. آن جوان هم مرتب با آوردن حديث از مسلم و بخاري در 

داشتند. باالخره آن جوان پياده شد. راننده گفت در سعودي تکفير غير اهل سنت مي کوشيد. بحث جالبي 

شيعه هايي که هستند تند هستند، اما شيعيان ايراني زبان شان خوب است و اين حرفهاي تند را نمي زنند. بعد 

گفت: اين جوان متشدد يعني افراطي بود. همه مسلمان هستند، البته عربها غالبا مخ بالستيک. اين کلمه را 

مي کرد. حتي در سعودي هم حکومت مخ بالستيک. امريکا اين فتنه ها را درست کرده است. وقت تکرار 

گفت: اينجا  .شما شيعيان مکه را بيشتر دوست داريد يا نجف را؟ گفتيم: معلوم است مکه را :پياده شدن پرسيد

نبود.  شيعه و سني مي گويند شيعيان نجف را بيشتر از مکه دوست مي داند. بعد گفت: من بچه بودم بحث

حاال اين طور شده است. همه اينها کار امريکا و اسرائيل است. بحث جالبي بود. باالخره با سالم وصلوات 

کنار دار هادي پياده شديم و از اين که در اين اوضاع وانفساي موجود جان بدر برده ايم، خدا را شکر کرديم. 

! خوب است که کعبه هست که همه مسلمانان با همه تفاوت در طواف ديدم همه گروه ها هستند. گفتم خدايا

 .عقيده گرد آن طواف مي کنند باز هم پيام همراهي و وحدت را در نمي يابند

ساعت يازده گذشته بود که به هتل رسيديم. شرکت مختصري در محفل شبانه دوستان داشتيم و بعد هم 

 .رداستراحت. ان شاءاهلل فردا به ايران عزيمت خواهيم ک

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1482 
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 هجري سوم قرن در اسالمي علوم معرفتي نظام و جاحظ

 جعفريان رسول: نويسنده

 1151/  01/  01: سايت روي انتشار تاريخ

 

 تمدني ايراني و هندي و يوناني علوم و عرب دانش و سنت و قرآن پايه بر سوم قرن انِمسلمان: خالصه

 همجموع. کردند توقف آنها در متاسفانه اما دادند، جاي خود ميان در درستي به را ديگر فرهنگهاي. ساختند

 رفتپيش پروسه ادامه، در اما بود، پيشرفت مسير در مهمي هاي قدم گرفت، شکل علم و دانش عنوان به آنچه

 تيمعرف هاي راه کوشد مي که است سوم قرن روشن دانشمند نمونه يک جاحظ. شد متوقف بعد و کند ابتدا

 .کند تجربه را جديد

 کرتف داشتن دليل به که است اسالمي دانشمندان ترين زبده از يکي[ 899 م] جاحظ بحر بن عمرو ابوعثمان

 رد خود از ايبرجسته آثار اسالم، جهان در رايج هايوانديشه افکار بر اش احاطه و شگفت، نبوغ معتزلي،

 .است گذاشته برجاي مختلف هاي زمينه

 نيز و ادب و تاريخ، دين، مختلف هاي حوزه در سنتي هاي داشت از که است چنان نگارش در او ويژگي

 کريف نظام تا کوشد مي علمي، حال عين در و اديبانه، نثري با و کرده استفاده علمي و فلسفي معلومات

 .کند عرضه معتزلي باورهاي چارچوب در منسجمي

 ثابهم به را او وي، رسائل از وبسياري الحيوان مانند او آثار از برخي اما دارد، فراواني متکلمانه هاي نوشته او

 .دهد مي نشان برجسته لغوي و اديب يک و فيلسوف، يک طبيعي، عالم يک

 سرشار داده، پوشش يوناني علمي هاي بندي تقسيم اساس بر را طبيعي علم از ايشاخه که او الحيوان کتاب

 يم همزمان را شده ياد اثر. است يوناني و هندي ايراني، آثار عرب، دانش دين، در ريشه که است معلوماتي از

 تشناخ در جمله از حيوانات به مربوط معلومات آن اصلي محور که دانست المعارفي دايره اثر يک توان

 .است طبيعي و فلسفي و ديني مختلف زواياي از انسان

 ارجاعات و شده منتشر( 8001 العلميه، دارالکتب بيروت، عيون، باسل محمد تصحيح) جلد هفت در کتاب اين

 ارجاع يک تنها و است، کتاب اين اول مجلد پايه بر تنها آمده، ذيال آنچه. باشد مي چاپ همان اساس بر ما

 .دارد دوم جلد از
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 به هرچند است، شناسي حيوان حوزه در المعارفي دايرة متن يک تدوين کتاب، اين در جاحظ اول هدف

 تشناخ در اثر اين گيري جهت دليل به طبعا. شود مي شامل را تري وسيع دايره آن اطالعات جانبي، لحاظ

 لهااستدال البالي از را آن واشيح و «علم» مفهوم و کرده تمرکز او شناسانه معرفت نگاه روي توان مي حيوان

 آن اهميت اعتبار و تجربي معرفت روي خصوص به زمينه، اين در. کرد دنبال را وي نقلهاي و توضيحات و

 هتوج مورد شناسي، خرافه ديد از رايج، و عمومي معارف به را او نگاه و کرده بيشتري تکيه جاحظ ديد از

 .دارد خواهيم قرار

 فادهاست آثاري نوع چه از که زد حدس توان مي کل در اما کند، نمي بيان را نقلها مآخذ جاحظ موارد، بيشتر در

 ت،اس يوناني و هندي يا ايراني آثار که اين از خود منابع به اشاره نوعي به مواردي در که خصوص به کرده،

 جراي فلسفه چارچوب در که آن ضمن وي، که کرد تصور توان مي موارد از بسياري در. دارد عرب، دواوين يا

 به .کند مي بحث مدار وارد نيز را خويش تأمالت کند، مي بحث هندي و ايراي و يوناني شده ترجمه متون و

 دليل. دنش عرضه منسجم صورت به گاه هيچ آن، وسيع معناي به جاحظ فلسفه که گفت بايد ديگر، عبارت

 که اشدب او گفتاري تکثر و تنوع و ادبي و فلسفي مباحث خلط او، دشوار هاي متن توانست مي مسأله اين

 بدون اما ،دانند مي متکلم و اديب بيشتر بلکه داند، نمي فيلسوف کسي را جاحظ. ندارد معيني نظام و رشته

 توجه مورد بايد که است امري آن، در وي تأمالت همزمان و رايج، هاي انديشه و فلسفه در او تبحر شک،

 کنار در نانييو رايج فلسفه و معتزلي متکلمانه هاي انديشه تاثير تحت او که دکر تصور توان مي. گيرد قرار

 هک کساني براي است اصطالحي که «حکماء» به همواره او. است و يافته رشد عربي ادب و حديث و قرآن

 .برد مي بهره آنها هاي انديشه از و گذارد مي احترام دارند، يوناني فيلسوفانه هاي انديشه

 و داشته وجود وي آثار باره در که است اتهاماتي برابر خود از دفاع در و طوالني جاحظ مقدماتي هاي بحث

 نآ که است شخصي براي توضيح قالب در که مباحث آن طرح از پس وي. ندارد ما گزارش اين به ربطي

 شناسي انجه بحث مدخل اين. پردازد مي «اجسام» ماهيت از بحث به 81 صفحه از کرده مطرح را پرسشها

 تقسيم ينام غير و نام عبارتي به يا نامي و جمادي به را اجسام که يوناني ميراث از برگرفته تقسيمي است،

 نارسائي به جاحظ. متضاد و مختلف متفق،: دارند هم با رابطه نوع سه هستند، هرچه اجسام اين.  کند مي

 اريج مصطلحات يعني «لغتنا» اساس بر که رددا اشاره خصوص به اما دارد، اشاره نامي و جماد بندي تقسيم

 عن بّرنع إنّما الموضع هذا في نحن و: »کند استفاده اصطالحات همين از بايد طبعا و کند مي صحبت ما، زبان

 .«ذکرنا ما إلّا لغتنا في ليس و لغتنا،
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 هآنچ و رود مي راه آنچه به هم حيوان و نبات، و حيوان. پردازد مي «نامي» اجسام تقسيم به سپس اينجا در

 تقسيم ادامه ترتيب همين به و... بهائم و حشرات ها، درنده مردمان، روند مي راه که آنها.... و کند مي پرواز

( 89 ص) آورده را ها پرنده اقسام آن از پس. پردازد مي آنها خارجي هاي ويژگي و مشاهدات اساس بر بندي

 بدين و شود مي جدا نطق واسطه به حيوان ساير از انسان(. 83 ص) کند مي بحث حيوان اقسام از ادامه در و

 ديگر اي هگون به اينجا در. است فصيح حيواني باشد، رومي يا هندي يا فارسي در لغتي هر با انسان، ترتيب

 هک نيست چنان اما است، حکمت خودش است، حکمت از مظهري که جهان اين. کند مي بيان را تقسيم اين

 حکمت نهايت و حکمت هم و است حکمت خود هم که است موجودي انسان اما کند؛ تعقل هم را حکمت

 با ،دارند حکمت بر داللتي و هست آنها در حکمتي که اين نظر از نيز جمادات حتي. کند تعقل تواند مي را

 نيا انسان امتياز وي نظر از. است ديگران از متفاوت حکمت اصل درک در انسان اما اند، مشترک حيوانات

. ندک استدالل تواند مي عبارتي به است، حکيم داند مي و کند مي تعقل را حکمت «الحکمة يعقل» که است

 .اشاره و عقد خط، لفظ، :است طرق اقسام و انواع از هم بيان و شود مي بيان استدالل، اين

 که ناي. دارد زيادي هميتا حيوان و انسان تفاوت آن، از بعد و قبل حتي اسالمي، و يوناني تمدن انسانِ براي

 هست، که مهمي هايي تفاوت و اوست، دست زير حيوان، دارد، خود خدمت در را چيز همه است، برتر انسان

 ميان بانتخا به را او که دارد درکي قدرت انسان که کند مي رهنمون نکته بدين را اسالم معرفتي فلسفه همه،

 طبيعي حس يک هم حيوانات البته. دارد مي وا است، بد يا خوب او براي است، نزديک يا دور او از آنچه

 لجع ثم: »است انديش عاقبت که است انسان با متفاوت آنها وضع کلي طور به اما دارند، درک اين براي

 صاحب و سة،المناف و التأنّي ذا و التجربة، و التکلّف ذا و التصريف، و االستطاعة و التمکين، و العقل ذا اإلنسان

/ 1. ]«سهلأ عليه الغموض في دونه ءشي کلّ کان شيئا أحسن متى العاقبة، شأن المتبصّر و المسابقة، و الفهم

10.] 

 على حثّ ثمّ: »باشد «الخالقين احسن اهلل فتبارک» مصداق انسان شود مي سبب که است معرفتي تفاوت همين

 مذکّرة جعلهاف التذکّر، و التوقّف على و التبيّن، و التعرّف على و االزدجار، و االتّعاظ على و االعتبار، و التفکير

 حْسَنُأَ اللَّهُ فَتَبارَکَ العالمين، ربّ اللّه ذلک. المذاهب في بأهلها تجول و الخواطر، تنشئ الفطر جعل و منبّهة،

 .«الْخالِقِينَ

 نتقالا براي بزارا اهميت و آن دايره و شناخت بحث به بعد، به اينجا از خصوص به و بحث البالي در جاحظ

 هچ دارد؟ ثمري چه «الحيوان» باره در مفصل کتاب يک نوشتن :است اين پرسش يک. پردازد مي دانايي

 خنس معرفت و آموختن از وقتي ديگر، عبارت به کند؟ مي برآورده را ما از نيازي چه دهد؟ مي ما به معرفتي
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 «آموختن حد» ،«نياز» آيا بشناسيم؟ بايد نداريم احتياج نبدا هم را آنچه يا است؟ احتياج قدر به فقط گوييم، مي

 جااين در. بياموزد دارد، روزانه احتياج آنچه از بيش بايد آدمي که کند توجيه خواهد مي جاحظ شايد است؟

 گرم رسد، نمي دارد نياز آنچه به نحو، علم در آدمي: گفت که کند مي استناد لغوي احمد بن خليل سخن به

 تياجاح آنچه به آدمي وقتي: کرد باز چنين را خليل سخن اين ابوشمر، و. بگيرد ياد ندارد نياز را هآنچ آنکه

 بديلت دارد، احتياج بدان را آنچه که است اين معنايش ندارد، احتياج آنچه به برسد که آن مگر رسد نمي دارد

 صداقم شناسي، حيوان در تفصيل اين با را خود کتاب حکايت جاحظ. دارد احتياج آن به که شده چيزي به

 .داند مي امر همين

 کتابت و حفظ بحث همچنان زمان اين گفت بايد کتاب؟ يا حفظ نثر؟ يا شعر برد؟ بهره بايد منابعي چه از

 يم او. کند مي دفاع «کتاب» از جاحظ اما دارند، حفظ در را اشعار که بود اين هنوز بسياري افتخار. بود مهم

 شعر آن در را يادرفته از لغت آن شبيه چيزي شب، وقت کرده، فراموش شعر در را اي کلمه ي،اعراب که گويد

 [.1/11. ]دارد مي نگاه عينا را چيز همه «کتابت» که حالي در کند،مي روايت را آن فردا و گذارد، مي

 ستد فارسي به آن ترجمه که جاحظ ادبي زبان همان با طبعا گويد، مي کتاب اهميت در مشبعي فصل جاحظ

 ،وجوده إمکان و ثمنه، رخص و ميالده، قرب و سنّه حداثة في نتاجا أعلم ال و: »...است دشوار بنده براي کم

 الحکم من و اللطيفة، األذهان محمود و الصحيحة، العقول آثار من و الغريبة، العلوم و العجبية التدابير من يجمع

 و المتنازحة، البالد و الماضية، القرون عن اإلخبار من و لحکيمة،ا التجارب و القويمة، المذاهب و الرفيعة،

 الَّذِي .الْأَکْرَمُ رَبُّکَ وَ اقْرَأْ» قلم سورة اول آيات هم بعد و. «الکتاب لک يجمع ما البائدة، األمم و السائرة، األمثال

 .«بِالْقَلَمِ عَلَّمَ

 اب کنند مي سعي و دارند نياز هم به آدمها که زاويه ناي از هم آن گردد، مي بر «بيان» بحث به دوباره جاحظ

 و داللت صحت» که آنچه دارد هم پنجمي يک. است «اشاره و عقد و خط و لفظ» با بيان. کنند تفاهم هم

 اشاره. است «شنونده» براي لفظ. دهد مي نشان «صامته و جامده اجرام» در را «برهان وضوح و شهادت صدق

 نقش هک خط، اما و است غائبين براي بيان ابزار «خط. »شريکند «عقد معرفت» در «المس و ناظر. »«ناظر» براي

 ال لو: »نبود هندي خطوط اگر[. 11/ 1. ]رود مي «هند خطوط» سراغ به اينجا. دارد «معرفت» انتقال در مهمي

 اينجا آيد؟ يم کار چه به حساب. بود رفته بين از رياضيات. «البسيط و الکثير الحساب من لضاع الهند خطوط

 ريفاج. »است مربوط بيان با هم حساب. «الْحِسابَ وَ السِّنِينَ عَدَدَ لِتَعْلَمُوا: »شود مي متوسل قرآن آيات به

 که است «بيان» اهميت از دفاع در کلي چهارچوب يک در مطالب اين همه. «بالقران البيان مجري الحساب

 .است مردمان ميان عمومي تفاهم و معرفت ينوع ايجاد براي معرفت کننده واگو
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 يک عادي، امري بدوي، جامعه در کتابت از دفاع. گردد مي باز «کتابت» و «کتاب» اهميت به دوباره جاحظ

 رفته ميان از علم بيشتر نبود، «کتابت» اگر. است ترقي به رسيدن براي مهم گام يک و شاهکار يک ضرورت،

 بطلل الحساب، غير و الحساب تحصّن التي المخطوطة الحکم و المخلّدة، األخبار و المدوّنة الکتب ال لو: »بود

 هميتا «سطر» و «قلم» براي خداوند که است همين براي. «الذکر سلطان النّسيان سلطان لغلب و العلم، أکثر

 لمق. «بيان» خدمت در نهايت در و هستند «قلم» کمک «دست» و «زبان. »خورد مي سوگند آن به و است قائل

 حفظ در را آن اهميت استادانه و اديبانه و پرداخته «کتابت و کتاب» از ستايش به دوباره جاحظ سحرگونه

 الکتاب و.. . يغريک، ال الذي الصديق و يطريک، ال الذي الجليس هو الکتاب و: »کند مي بيان بشر علمي ميراث

 يقطع ما فضلأ أنّ علمنا قد و... الحضر في کطاعته سفرال في يطيعک و بالنهار، کطاعته بالليل يطيعک الذي هو

 بکتا اهميت در بزرگان از جمالتي هم بعد..« الکتاب ليلهم، ساعات الفکاهات أصحاب و نهارهم، الفرّاغ به

 [.11 ـ 10/ 1. ]است آورده

 ايشست و تحسين در زنادقه که اين خصوص به و دارد، کتاب براي پول کردن خرج باره در هم سطوري

 ابکت براي زنادقه انفاق که است شده گفته..  کنيم چنين ما نبايد چرا پس[ 11] کنند مي غوغا کتابهايشان،

 بهترين زا آنها که است آن به اشاره اما شود، مي گفته طعنه به اين البته. کليساهاست براي نصارا انفاق مثل

 و حکمت کتب آنها کتابهاي آيا است، اين والس حال، اين با. کنند مي استفاده خود هاي نوشته براي ورق

 ترويج دصد در آنها دهد نشان که است رياضيات و ارتفاقات تجارت، و تکسب صناعات، و مقاييس و فلسفه

 نصارا و اه آتشکده براي مجوسان که چنان است، ديني بي نشر جهت در فقط آنها يا هستند «تبيّن» و «بيان»

 [18] د؟کنن مي هزينه کليساها براي

 هايتن توصيف اين. است مهم باشد، تجارات و صناعات و رياضيات براي که است آن علم که نکته اين اصل

 چه است مسلمانان آنچه با زنادقه نزد علم مفهوم که نکته اين به دادن توجه. دارد «بيان» امر در را ارزش

 ال و ،أدب صنعة ال و طريف، خبرٌ ال و سائر، مَثَل کتبهم في ليس: »گويد مي جاحظ. است مهم دارد، تفاوتي

 ال و ة،فالح تعليم ال و آلة، استخراج ال و صناعة، تعريف ال و کالميّة، مسألة ال و فلسفة، ال و غريبة، حکمة

 اطين،الشي تناکح و الظلمة، و النور ذکر فيها ما جلّ و نحلة، عن مناضلة ال و دين، عن مقارعة ال و حرب، تدبير

 و. امةالهم و الهامة عن و شقلون، عن اإلخبار و السنخ، بعمود التهويل و الصنديد، ذکر و العفاريت، تسافد و

 و ،معاش تدبير ال و مونقا حديثا ال و حسنة، موعظة فيه ترى ال تکذّب، و سخرية و خرافة، و عيّ و هذر کلّه

 إلطاعة،ا الناس على يوجب کتاب من فسدأ تدبير أيّ و أجهل، کتاب فأيّ. خاصّة ترتيب ال و عامة، سياسة ال

 ال و معاش صالح فيه ليس و المحبّة، و االستبصار جهة على ال بالديانة،[ الخضوع و التذلل]=  البخوع و
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 باشد ادني آبادي براي بايد يا کتاب باالخره. ندارد علمي مطالب زنادقه، کتب که اين حاصل. «دين تصحيح

 [.11. ]نيست اينها کدام هيچ در زنادقه آثار و يادين،

 و ادهد ادامه چنين اين مسائل و الکتب بيت و مرکب و قلم و دفتر و کتاب باره در اطالعات ارائه به جاحظ

 هر از برمکي يحيي کتابِ خزانه در. دهدمي نشان نظم و نثر در روزگار آن جامعه در را کتابت و علم جايگاه

 الدفاتر و اطرالقم و الرّقوق، و األسفاط»و «طائفيتين دفتين» و «فيهکو جلود» از همچنين. بود نسخه سه کتابي

 آنها، زا يکي و بودند شده «کتابي» ديگر صحابه، فرزندان از چهارم نسل. است شده ياد «المحابر و المساطر و

 رفت يم قبرستانها به وقتي حتي. «يقرؤه کتاب يده في و إلّا يرى يکاد ال کان: » شد نمي ديده کتاب با جز

 [.19. ]گيرد مي موعظه هم کتاب از گريد مي عبرت قبرها از که طور همان گفت مي و خواند، مي کتاب

 والأق» عرب کهن اشعار در طور همين. است گرفته بهره هم قرآن در کاتب و کتاب تعبير از دقت با جاحظ

 ذاإ و: » بحتري شعر اين جمله از. است شده ارائه صفحات طي و مفصل بسيار که[ 13] ،«الخط في الشعراء

 اين و ارد،د اشاره سنگها روي هاي کتيبه به جاحظ.  «کتبه في الدجي مصابيح برقت/  انتحت ثم أقالمه دجت

 يمن در آن هاي نمونه که است کرده حفظ طوالني زماني براي را «جسيم امور» به مربوط اطالعات آنها که

 بزرگ، امتهاي[. 15. ]دارد وجود آنها جز و «مأرب عمود» «سمرقند باب» «القيروان باب» نيز و «غمدان قبة» در

 امرا و ملوک که طور همان. اند بوده خود به مخصوص «خط» داراي همگي دارند، نامي و يادي که ها آن

 مانيساخت کارهاي عظمت به او. اند بوده «المحکم الحساب و المتقن، الکتاب»  داراي کتاب و حساب امر براي

 دنش جاودانه براي اينها. کرد تقليد عجم از باره اين در عرب که اين و پرداخته شدن جاودانه براي يرانيانا

 بيضاء و. طخرإص بيضاء أردشير بنى و بيداد، کرد مثل فبنوا بالبنيان، مآثرها تقيّد أن على العجم ذهبت: »بود

 قصر و ،جرانن کعبة و غمدان، فبنوا بالشعر، تنفرد و ء،البنا في العجم تشارک أن أحبّت العرب إنّ ثمّ.... المدائن

 يبيشتر تأثير باره اين در کتاب کند، مي جاودانه چنين اين ساختمانها، اگر[. 98...« ]و مأرب قصر و مارد،

 القرون من ،اإلرفاق و اآلداب و الصّناعات، و البالغات صنوف من العلماء دوّنت ما و الحکماء کتب»»:دارد

. «مدرال حيطان و الحجارة بنيان من أولى بذلک الکتب و... قدرا أرفع و ذکرا أبقى... الخالية األمم و بقةالسا

 ويران يمن در غمدان صومعه عثمان، امر به که چنان شوند، مي ويران معموال قصرها چون است، بهتر کتاب

 وانمر بني بناهاي ما اصحاب ديگر و کرد نابود را عامر ابن قصر هم زياد. نيز مدينه[ هاي چه قلعه] آطام شد،

 [.98. ]بردند ميان از شام در را

 موس،بطلي ثم أفالطون، معلّمه و أرسطاطاليس، کتب»  جاحظ، قول به اما خودبنازد، شعر به عرب است ممکن

 تيسدو حداکثر آمد، پديد اواخر همين که هستند عرب شعر بر مقدم اينها همه «فالن و فالن و ديمقراطس، و
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 رنث کار وقت هيچ چون باشد، کلمات واقعي و درست ترجمان تواند نمي شعر، تازه[. 91. ]اسالم از قبل سال

 .«المنثور کالکالم ال. »کند نمي را

 به را اند کرده مي تمسک شعر به که کساني و دارد اندازه بي اهميتي يوناني آثار جاحظ ذهن در که پيداست

 .دارد عربي ادب در طواليي يد و است عرب خود که اين با پذيرد، نمي روي هيچ

 افقهاي و کند، تأمين را آنان معاش بتواند هرآنچه است، «صناعات» و «دين» آبادي  به ها امت تمامي نياز

 .باشد آنها همه حال شامل که چيزي بگشايد، آنان روي به را زيرکي

 بر برخي. است شده ترجمه ايرانيان، ابآد و يونان هاي حکمت و هند، کتابهاي: گويد مي سپس جاحظ

 وزن عنيي معجزه اين که آن ضمن بود، يافته تحول عرب حکمت اگر البته. خير بعضي و افزوده کار نيکويي

 به. شد مي يافت هم آنها در داشت، کتابهايش در عجم آنچه هر که نمود مي چنان رفت، مي ميان از[ شعر]

 الکتب ذهه نقلت قد و: »است گرفته قرار ما اختيار در که اکنون تا رسيده يامت به امتي از کتابها اين حال هر

. «هافي نظر و ورثها من آخر کنّا و إلينا، انتهت حتى لسان، إلى لسان من و قرن، إلى قرن من و أمّة، إلى أمّة من

 تهنک اين. هستيم پيشين هاي امت علوم دار ميراث ما که اين يعني اين. ايم گرفته قرار خط آخر در ما حال

 .است واقف بدان جاحظ که است مهمي

 دباي هايي ويژگي چه معاني انتقال براي مترجم که اين و پردازد، مي ترجمه کار اهميت به اينجا در جاحظ

 و حساب و تنجيم و هندسه کتابهاي در تسلط اين[ 99 ـ 91] زبان دو به کامل تسلط جمله از باشد، داشته

 في قولنا هذا: »است تر الزم باشد، بيشتر بايد مراتب به آن در دقت که ديني کتابهاي در و باشد بايد موسيقي

 و... للّها عن إخبار و دين کتب الکتب هذه کانت لو فکيف اللحون، و الحساب، و التنجيم، و. الهندسة کتب

 يعيش لتيا المعيشة بعض في و الکيمياء، و الفلسفة و الصناعة، و الرياضة في الخطأ من أضرّ الدين في الخطأ

 [.99. ]«آدم بنو بها

 ،علم آن باره در بايد مترجم يک که تخصصي و آن، هاي دشواري ترجمه، اهميت باره در جاحظ توضيحات

 انتقال رد ترجمه اهميت به او که دهد مي نشان اين. است نظير بي باشد، داشته غيره و کتابها سقطات کتاب،

 ار اهميت نهايت آن، به رسيدن اسالمي تمدن در که اي نکته است، واقف ديگر تمدن به تمدن يک از علوم

 رايب مهم العمل دستور يک صورت به نيز امروزه براي حتي که است توجه جالب قدري به دقايق اين. دارد

 اه نسخه سر بر ها ورّاق که باليي آيد،مي پيش ها نسخه در که مشکالتي از وي. است طرح قابل ترجمه،

 گونهچ که اين و گويد مي سخن آيد مي پديد غلط سرتاپا نسخه يک که آن تا شود مي بدست دست و آورده

 ما لىإ يصير ثمّ: »درآورد جديد زبان به آن از درستي متن تواند مي گيرد، مي دست در را آن مترجمي وقتي
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 الورّاق يهف فيسير آخر، نسانإل نسخة ذلک بعد الکتاب هذا يصير ثم... الناسخين ألصناف اآلفات من يعرض

 صرفا، غلطا ريصي حتّى المفسدة، األعراض و الجانية، األيدي تتداوله الکتاب يزال ال و األوّل؛ الورّاق سيرة الثاني

 [.99] «بمثله وأ ذلک من بشرّ الخطّاط تتعاوره و باإلفساد، المترجمون تتعاقبه بکتاب ظنّکم فما مصمتا، کذبا و

 يم ادامه جاحظ نوشته در مکتوب، و شفاهي ادبيات مدافعان يعني کتاب، ياران و شعر اباصح ميان منازعه

 يم يافت شعر در کجا است، عالم در که صناعات دانش همه اين که است آن کتاب مدافعا استدالل اما يابد،

 األشعار، دون بالکت هذه في موجودات فهي اآلالت، و األرفاق و الصناعات من العالم في ءشي کلّ و: »شود

 در را اينها رمگ ،«المجسطي مثل و جالينوس، کتاب مثل و أقليدس، کتاب مثل بينکم، و بيننا هي کتب هاهنا و

 جالب بوده، کتابها در جاحظ زبان از دوم، قرن اواسط يعني زمان، اين که علومي محدوده آورد؟ توان مي شعر

 و اللّحون، معرفة و الهندسة، و المنطق، و الطبّ، و الحساب، کتب من الناس أيدي في ما حسبک و: »است

 في تيال بالمنفعة و بالحکمة، أتوکم هم و. اآلالت و األطعمة، و العطر، و األصباغ، أبواب و التّجارة، و الفالحة،

 ساء،الفسيف و الزجاج صنعة و الساعات، معرفة آالت و[ القبّان] القرسطونات و األصطرالبات في و الحمّامات

[ دالجور] الالزورد و[ قرمز رنگ نوعي] الزنجفور و[ يحمر حتى النار عليه يشب و يحرق، أسرب] األسرنج و

 نحاس،ال من ضرب] الشّبه و النشادر و المينا، لکم و[ مسهل داروي] األيارجات و ،[انبه] األنبجات و األشربة، و

 صبّ لهم و. التقويم إلى منها مال ما ردّ و ساطين،األ و الحيطان تعليق و[ سکه ضرب. فيصفر دواء عليه يلقى

 ملع و الجمّازات، اتّخاذ و الخيش، تعليق و ،[فالوده براي نشاسته] النّشاستج استخراج و ،[زرده] الزردج

 عيصناي يا علوم اينها. «الدّبابات عمل و[ خمر] الداذيّ شراب استخراج و ،[افکن آتش هاي کشتي] الحرّاقات

 [.93. ]است آمده آنها شرح کتابها، در که است

 هب جاحظ که است اي نکته آمده، پديد خاص شرايط يا اتفاق روي از يا است دانش واقعا اينها آيا که اين اما

 اي اتفاق نوعي زاييده صنايع، که آنانند بر اينها گويي. است کرده مطرح اي عده سوي از اعتراض عنوان

 اب و ضرورت به که است «جمّازه» گيري شکل زنند، مي که مثالي. آگاهي و علم از ناشي نه است ضرورت

 در غش بحث اگر که دارد اشاره هم سکه ضرب باره در.. آمد فراهم جعفر ام يعني عباسي زن يک توجيه

 ال کذلک و: »آمد نمي پديد است، آن از جلوگيري براي که «الشبه» نام با مزبور صنعت نبود، دراهم توليد

 [.91] «أثر اتّباع أو اتّفاقا، يکون أن من أمرکم، ميعج يخلو

 چندين هب زبان، بر قلم ترجيح در هم باز جاحظ. نيست علم ترويج در کتاب ارزش و اعتبار از مانع مطالب اين

 يهف ما يظهر و مکان، بکلّ يقرأ الکتاب أنّ منها: »شود مي خوانده اعصار همه و جا همه کتاب: دارد اشاره نکته

 يذهب قد و... األمصار بين ما تباعد و األعصار، بين ما تفاوت على زمان، کلّ مع يوجد و لسان، کلّ ىعل
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 قدما، يا لاوائ دانش.. رود مي ميان از خود کتاب صاحب اما. «أثره يبقى و العقل يذهب و کتبه، تبقى و الحکيم

 [.95. ]است شده حکمت جاودانگي سبب و مانده کتاب در

 هب چندان که گفته سخن کتاب، براي الزم ويژگيهايي از برخي و کتاب اهميت از هم باز مهادا در جاحظ

 مين مربوط است، اسالمي تمدن در «معرفت» انتقال و «بيان» حيث از کتاب اهميت به توجه که ما موضوع

 ناي. است آمده آن در چيز همه که است «اهلل کتاب» کتاب بهترين. است تأمل محل وي نکات هرچند شود،

 و نها،حس و الکتب جياد لوال: » کنند مي تشويق را اندوزي دانش که هستند «الکتب جياد» خوب هاي کتاب

 .«الجهل حال من أنفت و األدب، حبّ إلى نزعت و العلم، لطلب هؤالء همم تحرّکت لما مختصرها، و مبيّنها

 گاهي هک حالي در است، پرور فقيه دوساله و ساله يک تدريس و درس با ابوحنيفه آثار مانند کتابها برخي

 به جاحظ که است اين سخن اين معناي[. 10. ]شود نمي فقيه اما دارد، فقها با مجالست سال پنجاه شخص

 .دارد باور علوم روشمندي

 ندک تصور و کند، فرض عالم را همگي ،[ناقد] بداند آن دشمن را مردم همه بايد نويسد مي کتاب که کسي

 فهيمت دقيقا را معاني که بنويسد اي گونه به را کتاب که است آن مهم. گذاشت خواهند وقت آن رايب همه که

 قابل سردرد بدون که شود نوشته اي گونه کتاب که اين. کند بيان زوائد و حشو بدون و خالص را مطلب. کند

 دانش هب مردم ترين عالم تو: پرسيدم اخفش ابوالحسن از گويد مي جاحظ. است مهم بس اي نکته باشد، فهم

 مي ار برخي ما چرا. باشد مفهوم آن مطالب همه که نويسي نمي اي گونه به را خود کتابهاي چرا هستي، نحو

 دين ابکت که من کتابهاي نويسم، نمي خدا براي کتاب که من: گفت اخفش فهميم؟ نمي را آن اکثر و فهميم

 را مطالبي آن شيريني تا کنم مي چنين. بود نخواهد احتياج نم به ديگر بنويسم، گويي تو که چنان اگر نيست،

 اسبيک يا «تکسّب» من هدف روي هر به و فهمند نمي که کند بخشي مطالعه به تحريک را آنان فهمند، مي که

 [.11 ـ 18. ]است

 هک آنجا قرآن در خداوند جاحظ، نظر به البته. شود فهميده متن که است آن مهم خود، جاي استطراد و ايجاز

 خطاب را اسرائيل بني وقتي اما گويد، مي سخن حذف و اشاره به دهد، مي قرار مخاطب را اعرابي و عرب

 و «العلماء آثار اتباع» زمينه اين در است بهتر که دارد تأکيد جاحظ. گويد مي سخن مفصل دهد، مي قرار

 ريسي ابن از شعر ستايش در هم زيبايي و بلند اشعار اينجا در[. 11. ]باشيم داشته «القدماء مثال علي االحتذاء»

 گوسفندان «الغنم الدهر حادث يفني و تبقي/  القلم و الدواة أنّ تعلّمن»  که است آمده رجزي در و. آورد مي

 [.19. ]ماند خواهد باقي دوات و قلم اما رفت خواهند
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 هک را آنچه و شويم خبر با اشهره اخبار از سرعت به ما شود مي سبب که است کتاب اين جاحظ، نظر به

 آيه اب را حکايت اين او. شويم آگاه آن از بصره در رسد، فرا شب که آن پيش داده، رخ کوفه در گاهان صبح

 در کتاب اهميت براي قرآن از جاحظ گيري بهره[. 11. ]است دانسته منطق قرآن در «الکتاب علم عنده من»

 على دلي مما فهذا. کَرِيمٌ کِتابٌ إِلَيَّ أُلْقِيَ إِنِّي الْمَلَأُ أَيُّهَا يا سبأ لکةم قالت: »شود مي ديده نوشته اين جاي جاي

 ايبغر دايره به سليمان، داستان در هم آن آيه، اين در بحث که داريم توجه که حالي در. «الکتب اختيار قدر

 يم درست را آن جاحظ که هآنچ تفهيم براي قرآن به استناد روش اما عادي، وضع تا است مربوط معجزات و

 اللاستد اين هم نبوي سنت در. اوست توجه مورد گزاره، «درستي اثبات» براي مؤثر روشي عنوان به داند،

 معصوم مبلغان از نامه، جاي به توانست مي ملوک به نگاري نامه براي( ص) رسول: گويدمي جاحظ. هست

 [.11] باشد استوارتر تا کرد، هاستفاد کتاب از اما کند، استفاده تبديل و خطا از

 که شود مي ديگري مباحث وارد پس آن از و يابد مي پايان کتاب، باره در ديگر نکته دو يکي با جاحظ بحث

 از است سخني کتاب، باب در نکته آخرين. اي مقدمه هر بدون هم آن ندارد، کتاب بحث به ربطي هيچ

 صورت آن در هشتگانه مالحظات بايد شود مي نوشته لميع هر در که کتابي هر که، اين باره در ديمقراط

 يکون نأ و همّة، لصاحبه تکون أن أوّلها: »تدبير و إسناد، تأليف، صنف، صحت، نسبت، منفعت، همت،: گيرد

 نافأص من صنف على يکون أن و صحيحا، يکون أن و إليها، ينسب نسبة له يکون أن و منفعة، وضع فيما

 أن و الحکمة، وجوه من وجه إلى مسندا يکون أن و خمسة، أجزاء من مؤتلفا يکون نأ و به، معروفا الکتب

 لفصولا کتاب تفسير در که «افوريسموا» کتاب در را ها ويژگي اين ديمقراط خود. «موصوف تدبير له يکون

 [15] است آورده فراهم است،

 وعشر و کرده مطرح خاص حيواني اي حيوان يا انسان هاي ويژگي باره در را سخني که است آن جاحظ سبک

 و ماقد کتب از که هايي متن دهد، مي شرح خود چه آن شامل توضيحات، اين. کند مي آن باره در توضيح به

 نوعي به که است مطالبي تمامي و حکايات، و امثال شده، گفته آن باره در که اشعاري آورد، مي معاصران

 شايد که دارد خود ويژه معرفتي روش نوعي سبک، اين با اسي،شن حيوان اين. شود مي موضوع آن به مربوط

 گاه گرچه ندارد، کاري معلومات سقم و صحت به چندان که سبک اين به. دانست المعارفيدايرة را آن بتوان

 براي. است موضوع يک باره در معلومات همه گردآوري مهم بلکه دارد، آنها نادرستي و درستي به اشارتي

 در که نچهآ و شده کوبيده يا کشيده آنها بيضه که است غالماني «خصيان» باره در او مفصل حثب اولين مثال

 اإلنسان يعتري ما ذکر باب: » است آمده اينها جز و مثل و حکايت و ادب از جديد و قديم متون در آنها باره

 درظاهر آنچه اساس بر جا ناي در[. آن از بعد حتي و 51 ـ 38/  1] «الخصاء قبل کان ما کيف و الخصاء بعد

 معموال و شده گفته باره اين در که مسجعي کوتاه قصار کلمات دارد، شهرت باره اين در آنچه آيد، مي نظر به
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 بولق به تلقي غالبا و شود مي گفته سخن غالمان اين روحي و جسمي هاي ويژگي از شود، مي تلقي «علم»

 از بسياري در مشاهده، اين که آن جز دارد، مهمي نقش «مشاهده» مشابه هاي زمينه و زمينه اين در. گردد مي

 .نيست آن در عميق و اي ريشه معرفت هيچ و است ظاهري و سطحي امور،

 به و کرده بحث بودنشان صاف و بودن مو بدون از گويد، مي سخن غالمان صورت باره در وقتي نمونه براي

 ار وضعيت اين دهاقين پيرزنان در خود او که اين و يدگو مي سخن زنان صورت بودن مودار به اشاره عکس

 کذلک و الدّهاقين، عجائز في رأيته ما أکثر و ذلک، رأيت قد و. لحية ذات المرأة توجد قد و: »است ديده

 [.33.  ]«تامّة أنثى نجدها بل بخنثى، العين رأي في ليست هي و. أيضا ذلک رأيت قد و الشارب، و الغبب

 که طور همان اما است، سياق و سبک همين به کند، مي مطرح ديگران يا خود از جاحظ هک معلوماتي نوع

. ندارد هم کامل راءاستق يا تجربه يک بر مبتني حتي يا و بدن هورموني نظام بر مبتني عالمانه تحليل شد، گفته

 محکمي اهگ توقف زگاررو آن علمي ادبيات در معرفت مرز باشيم، داشته توجه که است دليل اين به اشاره اين

 مرکزت مقدار همين که داشت توجه بايد حال اين با. بود دقيق و تازه معلومات به دستيابي از مانع که داشت

 و ظاهري هاي ويژگي روي مردن در ها تخم کوبيدن يا کشيدن تأثير يعني موضوع يک باره در ومعلومات

 نظر از عادي، ديگري و شده غالم يکي برادر، ود مقايسه. است  روزگار آن در مهمي علمي کار رواني،

 بکار اظلح از شود مي هوش کاهش به منتجر خصيه، کوبيدن عمل به اقدام که اين از گرفتن نتيجه و ذکاوت،

 [.31. ]است جالب تجربي روش گرفتن

 ضهبي طريق از مردم: گويند عوام. »دهد قرار ترديد مورد را عوامانه نظريه يک توانست مي تجربي اقدام يک

 ضهبي وقتي معتزلي، خطيب جعفر بن داود که گويند مرمان که است حلي در اين. شوند مي دار بچه چپ

 به نسبت خصيان عمر بودن طوالني باره در را ديگري گزارش وي[. 18] «شد دار بچه داد، دست از را چپش

 است دانسته ازدواج عدم هم را آن علت و کرده نقل «المتمزين التجربة اهل و المعمرين الشيوخ» از ديگران

 .ستا کرده گو باز را مطالبي کتاب اين در «رأيت قد» تعبير با بارها هم خودش شخصي تجارب از او[. 51]

 به و پرداخته! هستند حيوان دو از ترکيبي نوعي به که مرکب حيوانات به خصيان، از بحث از پس جاحظ

 آن به فارسي در که است زرّافه او ديد از آنها از يکي. است زده المث را هايي نمونه باره اين در تفصيل

 تأويل و عير،ب «أشتر» تأويل و ؛(أشترکاوبلنک) بالفارسية اسمها أنّ رأوا لما انّهم ذلک و: »گويند شترگاوپلنگ

 الفرس و ،فارسيّ اسم أشترکاوبلنک للزرافة قولهم و... عرج الضباع ألن الضبع؛ «بلنک» تأويل و بقرة، «کاو»

 هم و ل؛جم و طائر هو: قالوا التقدير في کأنّهم و مرغ، اشتر: للنعامة تقول کما باالشتقاقات؛ األشياء تسمّي

 زبانشناسي کار يک همه اين[ 50 ص.« ]حامض حلو التفسير في هو و «شيرين ترش» الحلو المرّ ءالشي يسمون
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 أنيّض تأويله و. کاوماش بالفارسية فالجاموس: »شمي گاو باره در ديگر نمونه يک و. فارسي کلمات روي

 [.100 ص] «الثور مشابهة من کثيرا و الکبش مشابهة فيه وجدوا ألنهم بقريّ،

 ستا مطالبي است، توجه مورد علمي منبع عنوان به کتاب اين در جاحظ شخصي تجارب وراي که اي نکته

 ها هندي از ترتيب همين به[ 100 ص. ]کند مي نقل  «الفرس زعم» تعبير با مثال براي «فرس علماي»  از که

 آنان از ار مطلبي مشترک طور به گاه و بوده جاحظ اختيار در آثارشان که هستند گروهي سه اينها. ها يوناني و

 و اراألمص نازلة من التّجربة أهل و العرب، دهاة و اليونانيّين أطبّاء و الهند، و الفرس علماء فأمّا: » کند مي نقل

 و شّرهال من فيها للّذي أعينها، و نفوسها يخافون السّباع، أيدي بين األکل يکرهون فإنهم المتکلّمين، حذّاق

 [.181/ 8. ]«الحرص

 کاربرد. ندک مي نقل را مطالبي آن مشابه و «ناس زعم» تعبير با نپذيرد را مطلبي مسؤوليت خواهد مي هم وقتي

 «اقاتحم» تعبير هم گاهي. کند مي نقل جماعتي از که است مطالبي در طعنه نوعي «العجيبة االقاويل» کلمه

 و األرضين، أرحام بين فيما تولدا أنّهما و مهنينة، و مهنة ولد من الناس أنّ المجوس زعم و: »رود مي بکار

 [181 ص.« ]الباب هذا في کثيرة االثنين أصحاب حماقات و. هرمز قتله حين هرمز ابن عيني من ابتدرتا نطفتين

 را جالب نمونه يک و داشته وجود هم امروزي آماري هاي روش از استفاده تجربي، روشهاي بکارگيري در

 نبيذخوار که سانيک بين از ثقيف از نفر بيست قريش، از نفر بيست عمر طول در نبيذ تأثير باره در: است آورده

 سالها. ودش معلوم آنان عمر بر نبيذ تأثير تا شدند مشخص بودند، نخورده آب جز نوشيدني که آنان با بودند

 درستي از فارغ[ 101 ص. ]اند مرده همه اند، نخورده که آنان و هستند زنده خواران نبيذ که شد روشن بعد

 مي ارک به مشابه موارد در امروز که است روشهايي مشابه رفته، کار به که روشي آمارگيري، اين نادرستي و

 .رود

 مي ناميده اسالمي تمدن قرن که چهارم قرن با چنداني تفاوت سوم، قرن زيست، مي آن در جاحظ که قرني

 اسالمي تمدن در آنچه همه واقع، در. فهميد توان مي هم جاحظ خود هاي نوشته البالي از را اين. ندارد شود

 يدجد توليدات عبارتي به يا معلومات حجم است ممکن هرچند هست، هم سوم قرن در هست، چهارم قرن

 .نباشد چهارم قرن اندازه به

 علوم وزهح در شود گفته است ممکن. است آن بودن فلسفي سومي، قرن علمي تفکر مهم هاي ويژگي از يکي

 فلسفي نگاه نوعي با معرفتي نوع هر تقريبا سوم، قرن در گفت، بايد زد، حرف توان نمي فلسفه بدون انساني،

. است مقدم فلسفي تفکر که شده درآميخته تنها نه. انساني علوم هم و دقيقه علوم هم. است شده درآميخته

 هب دين، اشارات از بسياري. گرفت قرار استقبال مورد هم دين حوزه در و آمد يونان از که است ميراثي اين
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 کتاب هوممف همان آن نمونه که شد گرفته بکار جهانشناسي حوزه در علمي ـ فلسفي نگاه نوعي تلفيق معناي

 جهان ناي در کتاب اهميت براي سليمان داستان از چگونه که ديديم جاحظ نوشته در پيش سطور در که بود

 هيچ هب ديني، ترکيبات و مفاهيم از کاربري چنين. کرد مي استفاده صنعت و دقيقه علوم حوزه در و عادي

 .نيست بعد هاي دوره به مربوط روي

 از که کرد يم تعيين مسيري در را علم سرنوشت علم، بر فلسفه تحکم و تقدم کم دست يا علم، شدن فلسفي

 اييج ديني، حتي و عقلي قداست کرد، مي پيدا قداست نوعي که حال عين در. شد مي خارج پويايي حالت

 .نمودند مي ناپذير جدايي و گرفتند مي قرار هم روي ديني و فلسفي کلمات که

 بيعتط از آن بخشهاي همه در. شود مي تصوير عالم تمام در شر و خير از ترکيبي يا تضاد نوعي مثال، براي

 فاصله رد گونه به انسان. است شده طراحي انسان براي که منافعي و افعال تا و انسان، تا حيوانات تا گرفته،

 برف و سرما يا حد بي گرماي بين حالتي در هم قمر و شمس. است سبعيّت و بهيميّت حالت تا اهلل صفوة

 جزئي هر شده، ترکيب اجزاء از کلي هر. است کرده طراحي صورت همين به هم را يعتطب خداوند. است

 و شکل هر به طبيعت، اين البته. برود تواند مي دارد، را وزن و شکل همان که نيز آن مشابه جزء برود، که

 ينا در کوه، يک با ريگ يک. ندارد تفاوتي خدا، بر داللت در خنزيري، يا طاووسي صورت باشد، صورت

 [.111. ]است هم مانند نگاه

 حجت که عقول براي باطن حکم و حواس، براي ظاهر حکم دارد، حکم دو امري، هر که است اين ديگر اصل

 ملک هست، الموت ملک که طور همان. است آور رحمت ميکائيل است، آور عذاب جبرئيل اگر. است

 .هست هم السحاب

 ،شود تأمل آن در اگر که پشه، بال همين. دارد وجود واناتحي در که است هايي شگفتي همين ديگر اصل

 درست اگر اينها همه. هست سگ يا خروس در که غريبي امور طور همين. آمد خواهد بدست ها شگفتي

 [.113. ]آمد خواهد بدست آنها از زيادي هاي حکمت و معاني گيرد، قرار تأمل مورد

 دارند خاصي طبع موجودات، اين از يک هر يعني. دارد قرار «عطب» نظريه آنها، بر حاکم و اينها، مجموع در

 منافات آن اب نبايد شناختي نوع هيچ طبعا و آنهاست شناخت اساس طبع، اين. کنند مي حرکت اساس آن بر که

 داشته نآ ديدن با آدميان تاکنون که مشاهداتي مجموعه از آيد؟ مي بدست طريقي چه از طبع اين. باشد داشته

 اختشن براي اصلي هاي پاردايم از يکي طبع، نظريه. اند کرده تحليل را آن موجود هاي فلسفه اساس بر و

 قال قد و: »دارد مي نگاه خاص چارچوبي در را آدمي همواره که است آن درون اشياء و عالم چگونگي
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 و. اإلنس و نّالج بين ما فرق في و المؤمنين، و المالئکة بين التمثيل في العظماء الجلّة و الرؤساء و المتکلمون

 [111 ص. ]«الکلب طباع من و الديک، طباع من و اإلنس، طباع من أبعد الجنّ طباع

 آن شعراء و بلغاء و علما زباني ادبيات که است ان داند، مي ذکر قابل و مهم را آن جاحظ که ديگري نکته

 و هستار و مار شمشير، و شير دريا، و آب خورشيد، و ماه مانند اشيائي به توصيف، وقت را آدمي که است

 موجود هاي خصلت از انسان، شناخت در يعني. کنند نمي را کار اين عکس هرچند کنند، مي تشبيه اينها مانند

 واالغ ونميم و خوک و سگ به را او گويند، مي بد آدمي از که وقتي در. کنند مي استفاده طبيعي اشياء اين در

 مار نام و کنند مي ستارها و بروج با را کار همين که است جالب. کنند مي تشبيه اينها امثال و وزغ و عقرب و

 چه اساس بر کار اين که دهد نمي توضيح جاحظ. گذارند مي آنها روي را غيره و گاو و عقرب و ماهي و

 ص] .است جالب بروج و انسان وصف در ادبيات اين به او توجه حال، هر به اما گيرد، مي صورت اي فلسفه

111.] 

 که است ميمه هاي فلسفه آن از کبير، عالم و صغير عالم عنوان به زمين، و آسمانها به انسان تشبيه فلسفه اما

 زمين و ها آسمان در آنچه همه. است داشته حکومت بوده مسلمانان ميان در که اي فلسفه بر کامل طور به

 المالع سمّوه إنّما: »دارد انعکاس انسان در اي گونه هب باستاني، شناخت همان داشت، وجود و شد مي شناخته

 هست، تطبيع در آنچه هر از. «الکبير العالم في ما أشکال جمع من فيه وجدوا لما الکبير، العالم سليل الصغير

 کرده بازگو را آنها از فهرستي جاحظ. دارد وجود هم انسان در آن هاي خصلت از نوعي حيواني، نوع هر از

 يزيکف لحاظ به. «بفمه صوت کلّ يحکي و بيده، ءشي کلّ يصوّر وجدوه ألنّهم الصغير العالم سمّوه و: »است

 براي غيرص عالم و هستي جهان براي کبير عالم يعني تعبير همين است، عنصر چهار بر مبتني هم که هستي

 الصفراء يهف و السبعة، النجوم و عشر االثني البروج على مقسومة أعضاءه ألنّ و: قالوا: » است تطبيق قابل آدم

 هو و البلغم فيه و الهواء، نتاج من هو و الدّم فيه و األرض، نتاج من هي و السوداء فيه و النار، نتاج من هي و

 و جزائهأ جميع فيه کان إذ الصغير، العالم فجعلوه. األربعة األوتاد وضعت األربع طبائعه على و. الماء نتاج من

 [.110 ـ 115] «طبائعه و أخالطه

 نسانيا طبع اين. است انداخته سايه هم پزشکي دانش روي فلسفه اين که شاهديم باال، عبارات در و اينجا در

 يا گي،س خصلت مانند. شود مي يافت طبيعت در که است چيزهايي شبيه زيادي مقدار به آن هاي خصلت و

 باز و داده سگ و خروس هاي خصلت از شرحي او. است داده توضيح را آنها جاحظ که ديگر هاي خصلت

 ير،صغ عالم در کبير عالم انعکاس از است مصداقي اين و] نويسد مي چنين سگ و انسان مشابهت باره در

 ذاإ الکلب أن ذلک مع أيضا تعلم[: »دارد کوچک مقياس در است، عالم در را آنچه همه تنهايي به که انساني

 له لذيا اإلنسان هذا مثل البالغة، الحکمة و السابغة النعمة و التدبير بعجي من سقوطه، و خموله مع فيه، کان
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 الحکمة من أودعه ما على تعالى اللّه يحمد و فيه، يفکر بأن أحق بينهما، ما و األرض و السموات اللّه خلق

 [.118. ]«السابغة النّعمة و العجيبة،

 اتموجود از برخي اطراف در هست، و بوده هم نخبگان ميان در گاه که عاميانه باورهاي ها، فلسفه اين کنار در

 درک از مانع که کند مي ايجاد خشم يا بدي با توأم گاه گونه مقدس ابهامي اي هاله طبيعي، هاي پديده يا

 م،ابراهي زمان در اينها، اجداد و آباء که استدالل اين با کشند، مي را وزغ مردمان، که اين مثل. شود مي حقايق

 کانت اأمهاته و آباءها أنّ على الوزغ، يقتلون اليوم النّاس جهّال و: »بسوزد بيشتر تا کردند مي فوت آتش، در

 خرافات از برخي به اشاره جاحظ خود نيز، جن باره در[ 801] «الحطب إليها تنقل و إبراهيم، نار على تنفخ

 نقش آدمها کردن خفه در جن اين لمث[ 155 ص. ]کند، مي ياد آن از «الجن عن خرافات» تعبير با و دارد،

 و المغنّي، الغريض خنقت و عامر، أبي بن مرداس خنقت و أمية، بن حرب خنقت الجنّ أنّ زعمتم و: »دارد

 ...«.عبادة بن سعد قتلت أنّها

 و: »است شگفت واقعا جاحظ توجيه و شده نقل هم( ص) رسول روايت به مطالب اين از برخي که جالب

 پيامبر ااينج در. «قوم ألقاويل الحکاية على قاله، کان إن القول هذا قال سلم و عليه اللّه صلى النبيّ فلعلّ بعد

 شنيده را حديث از بخشي هم راوي که دهد مي احتمال البته! است گفته سخن مردم عادي روال بر هم( ص)

. است عجيب آنها يشترب و زياد واقعا حيوانات به مربوط روايات[. 801. ]کند منعکس درست نتوانسته و

 .داند مي خرافه را اينها غالب و انديشد مي عقلي و معتزلي موارد اين در جاحظ

: گويد جاحظ. است تر شگفت آيد، مي بدست که تصويري کنيم، عالوه وضع اين بر هم را منجمان اگر

 يملک. آري: گفت بميرد؟ که کني مي مالحظه را ملکي وقت اين در آيا: گفت منجم به مرگ، وقت در حجاج

. بود ناميده[ بچه سگ] کليب مرا مادرم: گفت حجاج. است حجاج تو نام اما است، کليب نامش که بينم مي را

 [811 ص. ]مرد بيماري همين در و

 در جاحظ. دهد مي نشان را خود هم افراد گذاري نام در انسان، با حيوانات و طبيعت ميان ارتباط برقراري

 که باورهايي اساس بر را آن پذيري تأثير و دارد فرزندانشان گذاري نام در اعراب روش باره در بحثي اينجا

 [.بعد به 811 ص. ]دهد مي نشان دارند، آن با انسان رابطه و طبيعت باره در

 وجهت مورد را آن شناسانه معرفت نکات کرديم سعي که جاحظ الحيوان اول جلد بر بود مروري گذشت آنچه

 ضايف و شده تأمل آنها روي پيش از بيش بايد که است مهمي معلومات و مطالب درياي کتاب اين. دهيم قرار

 [1151/ 10/1. ]شود استخراج آن از سوم قرن علمي و دانشي

 

ew/1484http://historylib.com/index.php?action=article/vi 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1484


2273 

 

 قدسيت عباس و مشروعيت عباسيان 

 رسول جعفريان :نويسنده

 11/11/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

شمار قابل مالحظه اي روايت در فضيلت عباس بن عبدالمطلب در کتابهاي حديثي و تاريخي کهن  :خالصه

ديگران، تشويق به جعل و  آمده است که احتمال مي رود عباسيان، براي استوار کردن جايگاه جدشان برابر

 .روايت آنها کرده باشند. آنچه مي آيد يک بررسي تاريخي است نه روايي و سندي

 

 

 مشروعيت عباسيان 

با مدل خاص جامعه ]مبتني بر نوعي مشروعيت  191تا  118اين که يک حکومت طوالني مانند عباسيان از 

تي و معمولي تکيه نکرده باشد، امري روشن است. صدر اسالم و دوره مياني[ باشد و تنها به مقبوليت موق

بدون شک، تأسيس و استدامه اين دولت را نبايد به عوامل موقت نسبت داد، بلکه به عکس مي بايست 

ريشه هاي مشروعيت آن را در مسائل اساسي تر جستجو کرد، مسائلي که با توجه به تنوع قومي، جغرافيايي 

ييرات سياسي و شرايط حاکم، تقريبا و نسبتا ثابت باقي ماند و براي چند و نيز تداوم تاريخي با تمامي تغ

قرن اين دولت را حفظ کرد. در اين قرون، چند بار ارکان جامعه عراق و ايران که مرکز استقرار اين دولت 

بود، توسط اقوام تازه تغيير کرد و قومي بعد از قومي بر آن شهر و ديار و مردمان مسلط شدند، اما 

دولت را در بستر تاريخ پيش برد. شگفت  اين و ماند پايدار  روعيت عباسيان همچون يک رشته استوارمش

که در آخرين مرحله نيز، يک قوم کافر آن را از جاي برکند و حتي باالتر آن که، وقتي به زور مغول، از 

طور اسمي هم بود، در آنجا عراق، برافتاد، مجددا در مصر استقرار يافت و براي مدتي طوالني حتي اگر به 

 .خود را نگاه داشت

 اساس اين مشروعيت چيست که تا اين اندازه دوام آورده است؟

در باره اين مشروعيت فراوان گفته و نوشته شده است، مطالبي که بر اساس منابع مختلف بوده و از تاريخ 

يدگاهي باسيان در ميان مردم بر اساس چه دگرفته تا ادبيات، از نثر گرفته تا نظم، توانسته است نشان دهد که ع

پذيرفته شدند. مطمئنا در اين باره، زمينه هاي مختلف وجود داشته و چنين نبوده است که اين مشروعيت بر 

 .اساس نگره تک علتي باشد
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 هبار اين رد اين که مثال آنان از بني هاشم بودند و بني هاشم منتسب به پيامبر )ص( بود يک علت مهم است. 

از آغازين حرکت هاي انقالبي عباسيان تا آخرين روزهاي دولت آنان، و حتي اشک هايي که بعدها براي 

 .سقوط آنان ريخته شد، نصوص و متوني وجود دارد

نيز اين که خالفت خود در دنياي اسالم تبديل به يک نهاد مقدس الهي شده و حتي در دوره اموي نيز اساس 

 .اسيان هم ادامه يافت، بايد عامل ديگري شمرده شودمشروعيت همين بود و در عب

بر اساس آنچه در ايران ساساني  و کرده استفاده اللهي ظل نگره از درست مثل امويان ـ  -و اين که عباسيان 

و نقاط ديگر بوده توانسته اند مشروعيت خويش را استوار سازند، عامل سومي است که بايد روي آن تاکيد 

 .شود

مويان رياست قبيله اي را تبديل به خالفت کردند و عباسيان سلطنت ساساني را اساس تبديل آن و اين که ا

به خالفت قرار دادند، و از بيزانسها هم عبرتها براي بقايشان گرفتند همه مهم بود، اما در اين ميان اين که اصل 

 .خالفت نوعي تقدس بدست آورد، رتبه اول را داشت

اره را در ب« احاديث نبوي»آور براي عباسيان بود، در کنار همه مسائل، چيزي به نام در ميان آنچه مشروعيت 

اين خاندان بايد مد نظر داشت. اين احاديث که تنوع قابل مالحظه اي دارد، بسان هاله اي نوراني در اطراف 

ات موجودعباسيان به خصوص اصل و نسب و فضائل و ويژگي هاي آن پيچيده شده و آن را به عنوان يک 

 .قدسي درآورده است

البته اين که عباسيان به قدرت رسيدند و رسيدن به قدرت و نگاه داري آن مستلزم بدرفتاري ها و خونريزيهاي 

همچنان بستري را براي « احاديث»فراوان بود، هميشه مي توانست امري ضد قدسي براي آنان باشد، اما 

احاديثي که توسط محدثان خوانده مي شد و مي توانست ارتباط قدسيت آنان در ميان عامه مردم فراهم کرد. 

 .عباس را با پيامبر )ص( که برادر زاده ايشان بود، استوار کند

در باره عباس و عباسيان، گزارش هايي بود تاريخي از آنچه ميان اين خاندان  اينها رواياتي بود از پيامبر )ص(

ه بود، و بسياري از مسائل ديگر که تنها با يک مرور ريز و دقيق با خاندان هاي ديگر يا افراد ديگر رخ داد

روي اين نقلها مي توان ماهيت و چگونگي آنها و طبعا تأثيرگذاري شان را مورد بررسي قرار داد. براي درک 

بيشتر اين بحث بايد تاريخ حديث را هم دانست و جايگاه اين احاديث را در مجموعه عظيمي چند ده هزار 

 .که به صورت مداوم در ميان محدثان نسل به نسل، دست به دست مي شد، به درستي دريافتحديثي 
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در اينجا به خصوص تأکيد بر نوع احاديث و اخباري است که در اين باره در کنار هم چيده شد. در اين زمينه 

 :دو نکته وجود دارد

اگر جعلي است، جعلي بودن آنها چگونه يکي بحث سنتي در باره اين که اينها جعلي است يا خير. و اين که 

 قابل اثبات است،

دوم اين که منهاي آن، اين سلسله روايات و اخبار، وقتي کنار هم چيده مي شود، در آن ظرف تاريخي، چه 

نتيجه اي را در چه سمت و سويي بدست مي دهد. به عبارت ديگر، پروژه اي که اين اخبار و احاديث در آن 

ي تصوير سازي از عباسيان در چه قالبي و براي اثبات چه نکته اي در ارتباط با مشروعيت ها شکل گرفت، در پ

 .آنان بود

وجود دارد. « قدسيت»و « مشروعيت»و اما در خصوص عباسيان، بايد در نظر داشت که نوعي رفاقت ميان 

ر، هر نوع مشروعيتي در واقع، در يک جامعه ديني که از آغاز روي خالفت، هاله اي قدسيت آمده، به ناچا

بايد در چهارچوب اين قدسيت تعريف شود. اين کاري است که بيش از همه از دوره عثمان آغاز شد. آن هم 

زماني که بحث خلع او مطرح شد و او گفت: لباسي که خداوند به او پوشانده را در نخواهد آورد. بعد از آن 

ي ها نيز همين امر وجود داشت، هرچند رنگ و بحث از قدسيت خالفت يکسره مطرح بود. در دوران امو

بوي قبيلگي بر اساس آموزه هاي عربي و اعرابي هم در آن به مقدار کافي وجود داشت. اما در دوره عباسي 

 .مسأله با حفظ همان هويت، و تغييراتي که رخ داد، ادامه يافت

ي است که بيشتر در دوره عباسي شيوع اما اين که اين قدسيت چه ارتباطي با اخبار و احاديث دارد، نکته ا

دارد. احاديث ابزاري براي اثبات فضيلت يا رذيلت براي افراد بود. البته در بخش فضيلت بيشتر. در عين حال 

بستگي به افراد و خاندانها داشت. براي مثال، در باره معاويه، رواياتي که در قدح و مذمت وي وجود داشت، 

وي است يا اوائل عباسي، بيش از رواياتي بود که در ستايش وي به عنوان کاتب و روشن نيست که از دوره ام

احاديث فضائل مي توانست براي يک شخص يا خانواده، موقعيتي قدسي  .وحي و مانند آن وجود داشت

 .ايجاد کند و او را به عنوان نيرويي برگزيده يا ممتاز نشان دهد
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 نبه مثابه جدً عباسيا« عباس»فضائل 

در داستان قدسيت و مشروعيت بايد تصويري را که مورخان از موقعيت عباس بن عبدالمطلب ]متوفاي سال 

ستون خيمه تلقي کرد. کليت زندگي عباس در  اند، داده [  10/ 1سالگي: بالذري:  11هجري در سن  18

 مردمان متفرق دوران پيامبر)ص( روشن است، مردي اشرافي که وقتي بسيار از نزديکان حضرت و حتي

مسلمان شدند، او اسالم را نپذيرفت و به زحمت اندکي پيش از فتح مکه مسلمان شد. اما همين عباس، بعدها 

و در گذر تاريخ، چهره اي مقدس شد که دهها حديث در فضيلت او وارد شده است، احاديثي که بخشي از 

 .به عنوان يک نکته مثبت و فضيلت درآوردآنها در اين سمت و سو بود تا همين اسالم نياوردن او را هم 

براي اين کار، تعداد زيادي خبر و روايت توسط راويان نقل شده که نشان مي داد، عباس براي پيامبر )ص( 

بسيار عزيز بوده است. عالوه بر آن، بر اساس اين نقلها، وي همان زمان هم که در مکه بوده، اخبار پنهاني را 

ه است. حجم گسترده اين نقلها بدون هيچ ترديدي، نشان مي دهد که مورخان و براي آن حضرت مي فرستاد

سيره نگاران اوائل عصر عباسي و ديگران هم در ادامه، در تالش بوده اند تا وجهه عباس را به عنوان ستون 
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 واال آوردن تطهير کرده و موقعيت او و خاندانش را بسيار اسالم دير در خطايي  خيمه عباسيان از هر نوع

 .نشان دهند

 .براي اين که ابعاد اين ماجرا روشن شود الزم است تا مروري بر چند گزارش کهن در اين باره داشته باشيم

در ميان آثار کهن، يکي از بهترين آنها انساب االشراف بالذري است که مجموعه اين اخبار را در جزء مربوط 

سازي از عباس « قديس»ام از اين اخبار، گوشه اي از اين هر کد .به عباس و فرزندان او گردآوري کرده است

را نشان مي دهد، چيزي که بسيار بکار عباسيان مي آمد. البته البالي اين اخبار، اطالعات تاريخي معمولي هم 

 .هست که به گزارش ما مربوط نمي شود

کان العباس بن عبد المطلب ف و أما»نخستين عبارتي که بالذري بحثش را در باره عباس آغاز کرده اين است: 

مُحبّا لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم، مائال اليه، و کان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم يأتي منزله فيقيل 

 .[1/3«. ]فيه

أنّ رجال من قريش رأى العباس فقال: هذا عم النبي و ما أسلم »خبر ديگر که سند يمني دارد اين است که 

ن آذى العباس م»ق کافر، فشکا العباس قوله إلى النبي صلّى اللّه عليه و سلّم فخرج مغضبا فقال: حتى لم يب

 .«عمّي فقد آذاني، إنّ عمّ الرجل صنو أبيه

در ميان اين اخبار، خبري که در باره حضور بني هاشم در بدر آمده و ضمن آن گفته شده است که حضرت 

، محورش دفاع از عباس است که به اسارت درآمد و اتفاقا حضرت دستور فرمود آنها با اکراه و جبر آمده اند

داد تا فديه سنگيني از او گرفته آزادش کردند. بنابرين اين که رسول )ص( دستور داده باشد اگر کسي آنها را 

 هم کسي«. منهم عمي العباس، فمن لقيه منکم فال يعرضنّ له فإنه خرج مکرها»ديد نکشد، محل تأمل است: 

که گفته بود به اين سخن عمل نکرده و اگر عباس را ببيند او را خواهد کشت، رسول )ص( را سخت ناراحت 

؟ عمر هم ابوحذيفه «يا أبا حفص، أ يضرب وجه عم محمد رسول اللّه بالسيف»» :کرد و خطاب به عمر فرمود

 .[1/1را منافق خواند. ]

نار پيامبر )ص( در ليلة العقبه است و اين که او با يک روايت مهم در باره فضيلت عباس، حضور او در ک

شدت از مردم مدينه که براي مسلمان شدن و بيعت اطراف حضرت گرد آمده بودند، سخنراني کرد. مطالبي 

که در اين روايت از عباس عمومي پيامبر در برخي از مصادر نقل شده همان است از عباس بن عباده بن نضله 

 [3/59اسد الغابه، ]در باره سخنان عباس بن عباده بنگريد:انصاري نقل شده است. 
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هاب و کان العباس ي»جالب است که در اين نقل، به صراحت بر تقيه عباس تأکيد شده و گفته شده است:  

قومه فيکتم اسالمه و کان ذا مال متفّرق على قريش و کان يحامي على مکرمته و مکرمة بني عبد المطلب من 

 .«فادة و يخاف خروجهما من يده، فخرج مع المشرکين يوم بدر و أطعم تجلّدا مع المطعمينالسقاية و الر

و کان يکتب إلى رسول اللّه  » :در همين خبر آمده است که او خبر حرکت قريش را در احد به پيامبر رساند

يبوا و حذرّه إياهم کيال يصصلّى اللّه عليه و سلّم بخبر المشرکين، فکتب إليه بخبرهم و ما أعدّوا له يوم أحد 

اين در حالي است که اساسا مسلمانان وقتي از آمدن قريش مطلع شدند که آنها به مدينه رسيده بودند «. غرتّه

در حالي است که در اخبار بالذري آمده است  اين و در جرف در چهار کيلومتري شهر اردوگاه زده بودند. 

کنانة و معه کتابه إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم باستعداد و کان کتابه من مکة مع رجل من بني »که 

 .«قريش لغزوه يوم أحد إشفاقا من أن يصيبوا غرّته

خبر ديگر هم که باز قصد دارد او را همراه رسول )ص( نشان دهد، اين است که وقتي خبر فتح خيبر در سال 

 .[5/ 1«. ]فتح خيبر فأعتق غالما له يکنى أبا زبيبةو بلغه »هفتم به عباس رسيد، او غالمي را آزاد کرد: 

داستاني هم براي عباس در حنين در دفاع از پيامبر )ص( نقل مي کنند که، در حالي که او افسار شتر حضرت 

را گرفته بود، گروهي از بني ليث قصد حمله داشتند که عباس به يکي از مواليش گفت: حمله کند، حتي اگر 

فدعا » :س هم[ هم کشته شود. در اين ماجرا شش نفر آمدند و کشته شدند. در اين وقتاو ]يعني خود عبا

از عباس شعري هم در باره حمايتش از رسول در حنين نقل «. له النبي صلّى اللّه عليه و سلّم و قبّل وجهه

 ه نوشته بالذريشده که اشاره به فرار ديگران هم دارد. وي در اين شعر از پايداري هفت نفر ياد کرده که ب

نفسه، و علي بن أبي طالب، و الفضل بن العباس، و أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، و » :عبارتند از

أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم و أبا رافع مولى رسول اللّه، و أيمن بن عبيد 

 .اي برخي از اين اسامي، اسامي ديگران را آورده اندالبته برخي به ج«. أخا أسامة ألمّه أم أيمن

اما در باره فضائل عباس به خصوص آنچه که به خالفت مربوط مي شود، رواياتي از رسول )ص( جعل شده 

که اين زمان، يعني زمان نگارش انساب در اواخر قرن سوم، کامال رواج داشته است. به طورمعمول اين روايات 

ى اللّه عليه و صلّ اللّه رسول قال [ 11/ 1] از ابوهريره روايت شده است که گفت: .ودبه صحابه منتسب مي ش

روايت ديگر از سهل بن سعد ساعدي است که گفت:  .«فيکم النبوة و فيکم الخالفة» :سلّم لعمه العباس

ت النبي صلّى قال: فرأينزل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم منزال فقام يغتسل، فأخذ العباس کساء فستره به، 

 العباس و»، أو قال: «اللهمّ استر العباس من النار»اللّه عليه و سلّم رافعا رأسه من جانب الکساء و هو يقول: 

 .«ولده من النار
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و روايت ديگر از مالک بن حمزة بن أبي أسيد الساعدي قال: دخل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم على 

ذا عمي و يا رب ه»، فزحف بعضهم إلى بعض ثم اشتمل عليهم بمالءته و قال: «تقاربوا: »العباس و بنيه فقال

«. ت، فأمنت أسکفّة البيت و حوائط البي«صنو أبي، هؤالء أهل بيتي فاسترهم من النار کستري إياهم بمالءتي

 !گويي حديث کساء در باره عباس و اوالدش وارد شده است

ما إن اللّه اتخذني خليال ک»مرو بن عاص: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: و روايت ديگر از عبداهلل بن ع

اتخذ ابراهيم خليال، و إن منزلي في الجنّة تجاه منزل إبراهيم، و منزل العباس عميّ فيما بين منزله و منزلي، 

 .«مؤمن بين خليلين

ه ينه ها در سينه مردماني مي بينم کحديث ديگر اين است که وقتي عباس خطاب به حضرت گفتند که من ک

أما إنهم لن ينالوا خيرا حتى يحبّوکم، أوَ يرجوا سلهم شفاعتي و ال »به آنها صدمه زده ايد، حضرت فرمود: 

گروهي از طايفه حکم بن سعد العشيره بودند که آنان را در زمره قبيله مراد «سلهم«! »يرجوها بنو عبد المطلب

 .مي آوردند

کان النبي صلّى اللّه عليه و سلّم إذا رأى العباس عمه أوسع له و قال: هذا عمي »قال:  ر از شعبي:و روايت ديگ

 .«و بقيّة آبائي

ليه أن النبي صلّى اللّه ع»اين خبر هم جالب است و گويا مربوط به پيش از فتح مکه: عن عدّة من الهاشميين، 

[. راوي 15]ص «. بوادي المدينة فزاره و أقام عنده أياماخرج إلى بعض  قد و العباس عمه إلى اشتاق  و سلّم

چندي روزي را با عمويش   است. پيامبر، به برخي از وادي هاي مدينه رفته «عدة من الهاشميين»آن البته 

 !سپري کرده است

ي العباس عمّي فاحفظوني »و روايتي ديگر از عبداهلل بن ابي بکر: أنه بلغه أن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم قال: 

 [12]ص «. فإنّ عمّ الرجل صنو أبيه

آوردن نقلهايي از امام علي )ع( در باره عباس هم جالب است. از جمله اين نقل: قال علي بن أبي طالب: لم 

[ و اين نقل از ذکوان عن صهيب مولى 1/18أر رأيا قط أوثق فتال، و أحکم عقدا من رأي عمي العباس. ]

عباس را  ([. اما علي )ع18يّا يقبّل يد العباس و رجله و يقول: يا عم ارض عنّي. ]ص العباس قال: رأيت عل

 !عاقل ترين مردم دانسته است
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 رابطه عباس با عمر و عثمان

را حکومت امام علي )ع( مي  (آنچنان که مي دانيم عباسيان در آغاز تنها حکومت برحق پس از پيامبر )ص

آن که ميان عامه اهل سنت پذيرفته شوند، آن باور را کنار گذاشته و رسما نسبت  دانستند، اما اندک اندک براي

به دو خليفه اول و دوم ديدگاه مثبت نشان دادند. اين در حالي است که در اخبار شيعي، به طور معمول رابطه 

 .عباس با ديگر طوايف قريش، رابطه اي دشمنانه و مخالفانه توصيف شده است

تباط عبداهلل بن عباس با عمر يکي از پشتوانه هاي اين امر مي توانست باشد. گفته اند که عمر در اين زمينه ار

عبداهلل را که بسيار هم جوان بود در کنار خود نگاه داشته و گاه گاه با او مشورت مي کرد. بالذري نصيحتي 

ال  بنيّ ال تکذبه فيطرحک، و از عباس خطاب به پسرش عبداهلل در باره حفظ رابطه اش با عمر آورده است: يا

تغتب عنده أحدا فيمقتک، و ال تقولنّ له شيئا حتى يسألک، و ال تفشين له سرا فيزدريک، و يقال أنه قال له: 

إن هذا الرجل قد أدناک و أکرمک فاحفظ عني ثالثا: ال يجرّبنّ عليک کذبا، و ال تفشينّ له سرّا، و ال تغتابن 

نصايح، عباس، شخصيت اخالقي خليفه را در اوج ديده و به پسرش توصيه مي [. در اين 1/18عنده أحدا. ]

 .کند که مراقب باشد برخالف رفتار نکند

در نماز استسقاء توسط عمر در مصادر فراوان آمده و  حکايت توسل به عباس به عنوان عموي پيامبر )ص(

نسبت به عباسيان به عنواني که  نقل آن به طور گسترده در مصادر عباسي، مي توانست براي جذب عامه

جدشان تا اين اندازه نزد عمر اعتبار داشته، کمک کند. در اين باره بالذري چندين نقل مختلف با اسناد متفاوت 

نقل کرده است. مهم اين است که اين نماز باران موثر واقع شده و باران باريده و مردم سيراب شده اند. در 

که اين کار به توصيه کعب االحبار صورت گرفته است: عن الکلبي عن أبي  برخي از اين نقلها آمده است

صالح قال: أجدبت األرض على عهد عمر حتى التقت الرّعاء و ألقيت العصيّ و عطلت النعم، فقال کعب: يا 

فجعل  سأمير المؤمنين إن بني اسرائيل کانوا إذا أصابهم مثل هذا استسقوا بعصبة األنبياء، فاستسقى عمر بالعبا

در اين باره شعري هم فضل بن عباس بن عتبه بن ابي لهب نقل شده  .[13 /1عمر يدعو و العباس يدعو. ]

« ولرس»و اين ماجرا به عنوان يک مفخر ياد شده است. در اشعار ديگري «. توجه بالعباس في الجدب راغبا»

ا گشوده و باران فرستاده است: رسول در کنار هم آمده اند، عباسي که ابر ر« عباس»يعني حمزه و « شهداء»

 .[. عباسيان بايد در ترويج اين خبر تالش کرده باشند11/ 1اهلل و الشهداء منا / و عباس الذي فتق الغماما ]

يک بار هم که عمر تصميم گرفت همه ناودانهاي خانه هايي را که سر آن در مسجد بود بکند، عباس گفت:اگر 

را مي کردي؟ او گفت: اگر عموي موسي بود چنين و چنان به او احترام مي  عموي موسي )ع( بود همين کار
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هستم. عمر گفت: پس هر کاري دوست داري انجام بده: اذهب  کردم. عباس گفت: من عموي محمد )ص(

 [15فاصنع ما شئت. ]ص 

او پياده بود سوار احترام نهادن عمر و عثمان به عباس در نقل ديگري هم آمده و اين که هيچ گاه در حالي که 

نمي شدند. در اين نقل نام واقدي که خبر را از ابن ابي الزناد نقل کرده و او از ثقات از آل عثمان آورده است: 

أن العباس لم يمر بعمر و عثمان و هما راکبان و هو راجل إال نزال حتى يجوزهما إجالال له أو يمشيان معه 

 [11حتى يبلغ منزله أو مجلسه. ]ص 

اهل سنت که روزگاري دراز زير سايه عباسيان بودند، حتي تحمل اين که جد اين دولت، انتقادي به  براي

عثمان داشته باشد، قابل تحمل نبود. لذا و با شگفتي گفته شده است که عباس از خدا خواسته بود تا پيش از 

و کان يقول حين نشب الناس في »عثمان از دنيا برود تا شاهد چيزي نباشد که دلش نمي خواد آن را دريابد. 

 .[10]ص « أمر عثمان: اللهم اسبق بي أمرا ال أحبّ أن أدرکه

 در فضيلت عباس و آل او روايات ديگر از رسول )ص(

عباس من آذى ال»از يزيد بن عبداهلل بن حارث نقل شده است که گفت: أن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم قال: 

 .«و أبيهفقد آذاني، إنّ عم الرجل صن

روايت ديگر از عباس بن هشام کلبي از پدر و او از پدرش از عکرمه از ابن عباس که حضرت رسول )ص( 

يا عم من حفظني فيکم حفظه اللّه و لن يستکمل رجل االيمان حتى يعرف لک فضلک يا »به عباس فرمود: 

 [1/19«. ]عم

ه گفتي نيست، زيرا اين نسل در دوراني هستند کاين که خاندان کلبي فضائل عباس را نقل کنند، البته امر ش

تشيع عباسي هم شعبه اي از خود تشيع به شما مي آيد. در روايت ديگري با همين سلسله سند آمده است: 

حدثني عباس بن هشام الکلبي عن أبيه عن جده عن أبي صالح عن ابن عباس، أن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم 

ه مکروها أو رأيته في جاهلية أو اسالم فلم أسمعه منک قط و لم أره، و لقد سألت من سمعت من»قال للعباس: 

 .ربي أن يعضدني بأحب عمومتي إليه و إليّ، فعضدني بحمزة و بک

حدثني محمد بن زياد األعرابي، حدثني شبابة عن اسرائيل عن عبد األعلى عن سعيد بن جبير  و روايت ديگر:

لعباس فلطمه العباس، فأخذ قومه السالح، فبلغ ذلک رسول اللّه صلّى اللّه عليه قال: وقع رجل في بعض آباء ا

أيها الناس، أيّ الخلق أکرم على اللّه؟ قالوا: أنت يا رسول اللّه، قال: فان العباس »و سلّم فصعد المنبر ثم قال: 

 .ضبک، فاستغفر لنا يا رسول اللّه، قالوا: نعوذ باللّه من غ«منّي و أنا منه، ال تسبّوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا
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مشابه رواياتي است که در منابع در  «او از من است و من از اويم»و همين طور « ايذاء»استفاده از مضامين 

 .باره فاطمه زهرا )س( و امام حسين از پيامبر روايت شده است

 تقدم عمو بر ديگران ]يعني علي )ع([ و فضائل ديگر

ت ديني و نسبي در اين نقلها مورد توجه است و يکي از مهم ترين آنها اهميت نقش استفاده همزمان از فضيل

عمو در خانواده عربي است. عباس تنها عموي حضرت است که از وي برجاي مانده و از آنجا که در فرهنگ 

ين اخانوادگي عمو به منزل پدر و مقدم بر هر کس ديگري است، در اينجا مورد استفاده قرار گرفته است. 

ان لقد ک»نقلي است که واقدي هم که قاضي عباسيان در بغداد در دوره مامون است، در آن قرار گرفته است: 

بعد ا آن هم يک قاعده «. رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم يجلّ العباس من بين الناس إجالل الولد والده

ل ما ينبغي لنبي أن يج»را احترام بگذارد: بدست داده که اساسا هيچ پيغمبري حق ندارد جز پدر يا عمويش 

نقل ديگري هم از احترام شگفت رسول )ص( نسبت به عباس ياد مي کند که در اين روايت «. إلّا أبا أو عمّا

لقد رأيت من تعظيم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و »هم واقدي قرار دارد واصل آن هم از عائشه دانسته شده: 

 .[11/ 1« ]عجيبا أمرا سلّم العباس عمه

فضائل ديگري هم براي عباس از قول رسول خدا )ص( نقل شده و اين بار روايتي ست که اين سوي سند 

زبير بن بکار و آن سوي آن، سعد وقاص است: خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم إلى نقيع الخيل و هو 

کفّا و  هذا العباس أجود قريش»اللّه عليه و سلّم:  موضع سوق النخاسين اليوم، فطلع العباس، فقال النبي صلّى

 [11اين روايت با سندي ديگري هم نقل شده است. ]ص«. أوصلها

در باره جود و کرم عباس نقلهاي ديگري هم هست و آن اين که عباس، سفره اش را در سفر براي عموم پهن 

نقلي ديگر گويي رياست هاشميان را هم کرده و هر آنچه زياد مي آمد براي پرنده و درنده مي گذاشت. در 

 .[80 - 15داشته به فقرايشان مي رسيده و با شالق سفيهان آنها را تربيت مي کرده است ]ص 

نقل فضائلي براي عباس از امام حسين )ع( نمونه ديگري از نقلهايي است که مورد عالقه مورخان عباسي بود. 

نقل مردي از مدينه از امام حسين )ع( نقل کرده است  بالذري از طريق همان عباس پسر هشام کلبي به

ياد کرده و اين که رسول از بني هاشم خواستند که طعام به « سيد قريش غير مدافع» عنوان به را عباس  که

عباس  و اين ميراث به« يا بني هاشم أطعموا الطعام و أيطبوا الکالم» ديگران بدهند و بهترين سخن را بگويند 

 .[80/ 1]  سيد.و اوالدش ر
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نقلي هم از امام باقر)ع( آورده که وقتي پيامبر )ص( عمويش عباس را ديد، تبسم کرد. علت تبسم را پرسيد. 

/ 1حضرت زبان و بيان را مصداق جمال دانستند. ] من جمالک يا عم. از ماهيت جمال پرسيد: حضرت فرمود:

80]. 

در بدر چنان مي نمايد که گويي فهم عباس از  )ص(روايت ديگري در باب گفتگويي ميان عباس و رسول 

قرآن بيش از خود رسول )ص( هم بوده است! وقتي بدر تمام مي شود، و البته عباس اسير است، کسي به آن 

حضرت مي گويد که به سراغ کاروان بروند. عباس مي گويد: اين براي شما درست نيست، چون خدا يکي 

اين  .[21عمويم راست مي گويد! ]ص  ده بود. رسول )ص( هم مي فرمايد:از دو طائفه را به شما وعده دا

مي توانست نوعي شيطنت هم تلقي شود که مسلمانان را منصرف از کارواني کند که اموال خودش هم در آن 

در يک روايت از اين ماجرا نيست و بالذري آن را از « صدق عمي»بود. به خصوص که اين قسمت اخير که 

 .به اين چسبانده است نقل ديگري

روايت ديگري حکايت از آن دارد که عباس از رسول )ص( اجازه گرفت که در شبهايي که حجاج بايد در 

 [21مني باشند، به مکه برود و رسول )ص( اجازه داد. ]ص 

فضاي کلي اين نقلها، نوعي وضعيت استثنايي را براي عباس از نگاه رسول )ص( تصوير مي کند که براي 

 .سيان، بسيار سودمند استعبا

حاصل اينها در يک روايت است که گويي اصل اسالم از حمايت عباس پا گرفته و در اين ميانه، ابوطالب به 

عنوان جد علويان که مخالف عباسيان بودند، هيچ بوده است. زبير بن بکار، به سند خود از محمد بن براهيم 

اللهم إن عمي العباس حاطني بمکة من أهل »سول )ص( فرمود: حارث تيمي ]از طايفه بوبکر[ گفته است که ر

. «الشرک و أخذ لي البيعة على األنصار و نصرني في االسالم، اللهم فاحفظه و حطه و احفظ ذريته من کل مکروه

 .[81]ص 

داستان حضور عباس در شب عقبه، در نقلهاي ديگري هم تکرار و تأکيد بر آن شده که گويي عباس بوده که 

ز انصار براي پيامبر بيعت گرفته است. اين روايت به هشام به عروه مي رسد که در نهايت از عروه بن زبير ا

نقل شده و گفته شده عباس دست رسول اهلل را گرفت، همان وقتي که هفتاد نفر از انصار در عقبه آمدند. او 

وقت شروع اسالم بود و زماني که اين در  براي رسول اهلل بيعت مي گرفت و شرط مي گذاشت. عروه گفت:

 .[89خداوند آشکارا عبادت نمي شد ]ص 
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روايت مفصل اما بي خاصيت ديگري هم در باره نشان دادن نوعي همدردي و همدلي با پيامبر )ص( از سوي 

(. نقشي هم براي او در خواب 81عباس در دوران مکه آن هم پس از فتح خيبر در انساب آمده است )ص 

شده که البته نامربوط است، اما گويي او در اينجا هم مراعات حال برادر زاده و اسالم را مي کرده عاتکه نقل 

  .(83است )ص 

نيز اين که وقتي ابوجهل عاتکه را در خواب ديدنش دروغگو خوانده او محکم ايستاده و او را دروغگو خوانده 

يکم کتابا أنکم أکذب العرب: يا مصفّر استه، و سمعت أن العباس قال ألبي جهل، حين قال لنکتبن عل است:

 (81 ص)  !أنت أولى منّا بالکذب

اما سوء استفاده عباسيان از فضائل ساختگي از نامه منصور بدست مي آيد که در آن تالش مي کند، تمامي 

ري مي ذفضائل را يکجا براي عباس جمع کند، حتي فضائلي که امويان براي عثمان و جز او ساخته بودند. بال

گويد: هشام بن عمار به من روايت کرده که از وليد بن مسلم شنيده است که نام منصور را چنين بر ما خواندند: 

ء علينا کتاب أبي جعفر أمير المؤمنين يذکر فيه سابقة جده العباس فقال فيه: و من ذلک أنه جهز في قرى»

العسره از فضائل انحصاري عثمان بوده که  اين حکايت جيش .(22)ص «. جيش العسرة بثمانين ألف درهم

 منصور در ليست خدمات عباس بيان کرده است. بايد جستجو کرد که اين چه نامه اي است؟

در فضائل مالي عباس هم که شهرت به رباخواري در جاهليت داشت، يکي هم اين بود که زمان عمر، خانه 

 .(88عوض آن چيزي نگرفت. ]ص اش را که کنار مسجد بود، به مسلمانان اهداء کرد و 

فضائل سازي براي عباس بايد در کارخانه ويژه اي صورت مي گرفته و الگوهاي آن نيز مانند جيش العسره 

وجود داشته است. اين بار باز هم از طريق عباس پسر هشام کلبي و به نقل از خانواده اسامه بن زيد و در 

ذاب باشد، اين است که دحيه زبيب و تين از شام براي رسول نهايت دحيه کلبي، سندي که خيلي مي تواند ج

ص( آورده و حضرت ـ درست مانند حديث طير مشوي که از فضائل امام علي )ع( است ـ مي فرمايد: للهم )

( عباس سر مي رسد 81)ص «. ها هنا يا عمّ، دونک فکل»، فدخل العباس فقال: «أدخل عليّ أحبّ أهلي إليک

 .ل مي کندو با آن حضرت تناو

پرداختن به حکايت سقايت حجاج و نقش عباس در آن، در کنار سدانت کعبه و کليداري، از آن اموري است 

که فراوان به آن پرداخته شده است. در اين حکايت، داستان چنان است که اصل آن به ابوطالب رسيده بوده، 

 (اين قبيل مکرمت هاي جاهلي، رسول )ص اما او به دليل ضعف مالي آن را به عباس واگذار کرده و از بين

 .(81ـ  81فقط سقايت و سدانت را نگاه داشته است )ص 
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پيش از اين اشاره کردم که در زماني که به تدريج، عباسيان باورهاي شيعي را کنار گذاشتند، به تدريج، سعي 

ت مويان، اصال نمي توانسشد رابطه عباس با خلفا و حتي عثمان که به طور معمول و به دليل ارتباطش با ا

مورد قبول آنان باشد، اصالح گردد. در اين رابطه به برخي از خويشاوندي ها هم پرداخته شد از جمله اين 

که عباس دايي اَروي مادر عثمان بود و گاهي عثمان از او مي خواست که عباس ا ورا نصيحت هم بکند )ص 

81) 

يد به ميان بياييد تا معلوم شود که او هم در کتابهاي آسماني در اين قضايا هميشه پاي کعب االحبار هم با

پيشين خوانده است که در پيشاني عباس و خاندان او، خالفت يا چيزي شبيه آن نوشته شده است. قبال اشاره 

کرديم که توسل عمر به عباس، چنان که ادعا شده، به توصيه کعب االحبار و با استناد به عملي مشابه از سوي 

بوده است. در اينجا هم کعب االحبار دست  از سالطين بني اسرائيل در توسل به عموي يکي از انبياء يکي

عباس را گرفته از او مي خواهد تا در قيامت شفيع او باشد: راوي عمر بن حماد بن ابي حنيفه است. عباس 

 أفاضل أهل النبي يسلم إلّاکعب االحبار گويد: نعم ليس أحد من  مي پرسد مگر من مي توانم شفاعت کنم؟

 (89کانت له شفاعة. )ص 

ايجاد نوعي عصبت گرايي قريشي براي عباس و بر محور او در نقلهاي ديگري محل توجه قرار گرفته است. 

اسحاق بن ابراهيم انصاري از پدرش نقل کرده که وقتي صفوان بن اميه بر رسول اهلل )ص( وارد شد، حضرت 

دّ نزلت على أش»بر عمويت عباس. حضرت فرمود:  گفت: ! بر چه کسي وارد شدي؟از او پرسيد: اي ابووهب

قريش »(. بالذري بالفاصله پس از اين، اين سخن عمر را آورده است که گفت: 89)ص «. قريش لقريش حبّا

 .(89)ص «. رؤساء الناس و ليس منهم أحد يدخل في أمر إال دخل معه فيه طائفة

الم آورده و درست روزهاي قبل از فتح مکه که ديگر همه چيز روشن بوده به مدينه اما اين که عباس دير اس

هجرتک يا عم آخر هجرة کما »آمده، اين چنين مورد استفاده قرار گرفته که هجرت با او خاتمه يافته است: 

، در (. عباس زماني به رسول )ص( پيوست که حضرت در حال خروج از مدينه85)ص «. أن نبوّتي آخر نبوة

متري حرم نبوي است[ ايستاده بود. بايد توجه  300محل سقيا ]جايي که اکنون عنبريه مي نامند و در فاصله 

 »داشت که عباس و ابوسفيان در جاهليت رفاقت نزديکي داشتند، چنان که بالذري در خبري آورده است: 

اکرم »[ اما اين که واقعا 85]ص «. بي سفيانو کان في الجاهلية نديما أل»و بعد افزوده: « کان العباس أکرم قريش

 .بوده و کمک به فقرا مي کرده محل تامل است« قريش



2286 

 

 همين اب  به نظرم بايد در باره آنچه در باره افراد ديگر اين خاندان ]حتي عبداهلل بن عباس[ هم گفته شده،

ل دان عباس پرداخته و از فضبه بعد، به بيان شرح حال فرزن جا اين از بالذري. گيرد صورت تتبعي نگاه،

 .شروع کرده است

 

 

 [درس گفتار کالس تاريخ امويان و عباسيان که در آخرين جلسه درس ارائه کردم]

  

 

لنقيع و أنه کان يبعد عن المدينة المنورة ما ال يقل عن أورد الفيروز أبادي عدة روايات حول مکان ا[1] (2 )- 

 .عشرين فرسخا

 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1485 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.khabaronline.ir/detail/361463/weblog/jafarian#_ftnref1
http://historylib.com/index.php?action=article/view/1485
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 دانشمندي دلباخته دولت عباسي

 رسول جعفريان :نويسنده

 00/11/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

اين روزها که دوباره نام خالفت بر سر زبانها افتاده است! بد نيست ما هم بر حسب شغل خود،  :خالصه

سراغ يک نسخه خطي کهنه برويم و ببينيم دانشمندي از علماي نيمه اول قرن ششم هجري که سخت وفادار 

اي مشروعيت آن دولت دارد. اثر حاضر کتابي است تقريبا ناشناخته به خالفت عباسي است چه استداللهايي بر

 .هجري در طب و الهيات و نبوت و خالفت 330از قرن ششم هجري با کتابت سال 

در کتابخانه  5015اي در حکمت يا موسوعه اي طبي ـ اعتقادي و به عبارتي اثري چند دانشي به شماره نسخه

ه و در پايان به حجت االسالم محمد غزالي منسوب شده است. اين کتابت شد 330مجلس است که در سال 

معرفي شده و ايشان در فهرست 8/85فريم است، توسط آقاي محمد حسين حکيم در مجلد  111کتاب که 

( و سپس نوشته اند: مقدمه مؤلف 901خود در معرفي آن نوشته اند: مؤلف: شايد محمد بن محمد غزالي )م 

ست. به همين جهت از نام و نويسنده کتاب چيزي نمي دانيم. تنها اشاره اي که در نسخه از نسخه ما افتاده ا

به مولف شده، نوشته کاتب در انجامه کتاب است که مولف را غزالي دانسته است. اما من با تمام جستجويي 

ظر مي رسد تم. به نکه در آثار غزالي کردم کتابي که شبيه به اين نسخه باشد و همچنين نسخه دومي از آن نياف

(. 191، ص 8/85اين نسخه منحصر به فرد باشد ]فهرست نسخه هاي کتابخانه مجلس شوراي اسالمي، ج 

 .پس از آن فهرست عناوين ابواب و فصول کتاب را آورده اند

طبعا حدس ايشان درست است و کتاب از غزالي نيست. به دليل آن که در دو مورد در کتاب ـ که آقاي حکيم 

[ 111حظه نفرموده اند ـ تصريح شده است که اين اثر زماني نوشته شده که مقتفي باهلل خليفه است ]فريم مال

 901خالفت کرده و اين با سال درگذشت غزالي که  999تا  910و چنان که مي دانيم اين خليفه ميان سالهاي 

 .است مطابقت ندارد
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 .کتاب شامل سه مقاله است

 [18ت که شامل پنج باب و هر باب داراي چند فصل است. ]فريم مقاله نخست در طب اس

و ادامه آن تا مباحث « في ذات اهلل»مقاله دوم در الهيات است که شامل شش باب است. باب نخست آن 

 .صفات خدا

مقاله سوم در نبوت است که داراي هفت باب است که در باره اصل نبوت و اعاز و کرامات و رؤيا و ماهيت 

 .نبياء استدعوت ا

در انتهاي مقاله سوم يا به عبارتي باب هفتم مقاله سوم کتاب، بحثي در باره خالفت در سه فصل مطرح کرده 

 .که مورد توجه ما در اين نوشته است

اما نکته ديگر اين که وقتي در باره اين نسخه از جناب حکيم پرسيدم، گفتند که نسخه ديگري در سنا )ش 

ين نسخه است. روي آن نسخه نوشته شده: کتابي از کتب فرقه اسماعيليه، کتاب في [ هست که مشابه هم395

الحکمه. هر کسي اين را نوشته، با همان نگاه اول، حدسي زده و آن را نوشته است. نسخه مزبور نه آغاز دارد 

ت را تا يعني نبو و نه انجامه. شروع آن از فصل دوم در تشريح بدن است. از انتها هم تا باب ششم مقاله ثالثه

فصل سوم آن که در باره فرقه ناجيه است، دارد و بدين ترتيب مباحث مربوط به خالفت و آنچه را که در 

 .صفحه است 158باره عباسيان گفته، از اين نسخه افتاده است. نسخه ياد شده جمعا 

ين است که او يک سني آنچه که از باب هفتم اين کتاب در باره عقايد مذهبي نويسنده بدست مي آيد، ا

بغدادي است که اين کتاب را در دو علم پزشکي و کالم نوشته است. آراء وي در کالم، در مقابل معتزله و 

فالسفه و در دفاع از مذهب مياني است بدون آن که نام فرقه خاصي را ببرد و صرفا از اهل السنه و الجماعه 

[. در آنجا به کساني که منکر رؤيت خداوند با چشم هستند 195دفاع کرده آنها را فرقه ناجيه مي داند ]فريم 

ورا ان تص»ديگر آيات را رها مي کنند و آنان که « و هجروا الباقي»و به آيه التدرکه االبصار تمسک مي کنند 

تدالل اس «وجوه يومئذ ناضرة الي ربها ناظرة»قائل به ديدن خدا با چشم سر هستند و به آيه  «اهلل مريء باالبصار

فرقه ناجيه آنان هستند که به همه قرآن و ارکان  .[159] .همزمان حمله مي کند« ترکوا الباقي»مي کنند و 

اسالم يک جا باور دارند. هرچه هست کتاب، سبک و سياق خاصي دارد و متفاوت با آثار کالمي معمول 

اي ر بحثي به آيه اي استناد شده است. براست، به عالوه استفاده از قرآن در آن به وفور و تقريبا در ابتداي ه

 .شناخت باورهاي کالمي وي و اين که تابع چه مکتبي است، بايد کاوش بيشتري در متن صورت گيرد
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در جايي مي نويسد: و قد رأيت کتابا صنفه صديق من اصدقائنا و ذکر فيه الف و خمسمائه و اکثر من أسماء  

نيم که در روزگار وي، عالم معروفي با نام ابن بابجوک خوارزمي ]محمد [. عجالتا مي دا115اهلل تعالي ]فريم 

 562از شاگردان زمخشري کتابي در شرح االسماء الحسني نوشته است. اين شخص در سال  [بن ابي القاسم

 .[8/818درگذشته است ]انساب سمعاني: 

ا توجه به فعاليت شيعيان در همان طور که اشاره شد وي سخت دلبسته عباسيان است و باب ياد شده را ب

بغداد اين دوره نگاشته و ضمن حمله به آنان، از حکومت عباسي سخت دفاع کرده است. همان طور که 

خواهيم ديد، دفاع وي بر پايه الهي بودن نظريه خالفت و قراردادن آن در امتداد نبوت با فاصله اي بسيار اندک 

با تمسک به استداللهايي مشابه آنچه که شيعيان در باره امامت است. در اين زمينه، وي تالش کرده است تا 

بکار مي برند، خالفت را ثابت کند. در اين زمينه، به خالفت خلفاي چهارگانه اول باور دارد، اما از امويان با 

ن آسرعت هرچه تمام مي گذرد و پيداست که بي اعتقاد است. در اين ميانه، اشاره اي به کربال دارد و پس از 

از عباسيان به عنوان اهل بيت نبي )ص( با ستايش تمام ياد مي کند. وي که در زمان مقتفي عباسي بوده، او را 

مظهر يک خليفه که جامع صفات خالفت از عقل و علم و شجاعت است ياد کرده و وي را برخالف برخي 

در اينجا مروري بر مطالب وي در  از خلفاي قبلي، يک خليفه به تمام معنا و واجد همه صفات الزم مي داند.

 :باره عباسيان خواهيم داشت
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 اثبات خالفت عباسيان

«. اثبات خالفت»فصل اول در  .در سه فصل مرتب شده است« في بيان الخالفه»باب هفتم اين کتاب با عنوان 

ه شرح ب« يفة في االرضيا داود انا جعلناک خل»و آيه « اني جاعل في االرض خليفه»در اينجا با استفاده از آيه 

خالفت  .مفهوم خالفت پرداخته شده و ضرورت اصل آن پس از رسالت و در امتداد آن، اثبات شده است

روشن است که رسول براي  .مفهومي است پايين تر از رسالت، و خليفه نايب رسول در حفظ شريعت است

ساد ميان مردم فراگير خواهد شد. رسالت هميشه اعصار زنده نخواهد بود، و زماني که زمان وفاتش بگذرد، ف

جديدي هم که نخواهد بود، بنابرين شريعت نيازمند کسي است که بدون اضافه کردن در آن، آن را حفظ 
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او تنها حافظ شريعت است. اين يک ضرورت است و همين است که خداوند خالفت را قرين نبوت  .کند

 .ه و هر نبي از انبياء، خليفه اي در شرع خود داشته استساخته است. اين وضعيت از زمان آدم به بعد بود

وي سپس داستان خلفت آدم و زندگي وي در بهشت را بيان کرده و اين که پس از فريب شيطان به زمين 

هبوط کرد. در اينجا بود که توبه او را پذيرفت و او را برگزيد و نبي خود قرار داد. آدم در خليفه کردن قابيل 

ديد داشت، تا آن که قابيل هابيل را کشت. هابيل فرزندي با نام شيث داشت که وي را به خالفت يا هابيل تر

 [111برگزيد. ]

در نبوت استفاده کرده و گويد: آدم در جسم و طينت خود خليفه خدا نبود،  «نور»مؤلف در اينجا از نظريه 

د در قالب خاکي آدم است. خالفت نوري بلکه خليفه خدا در نطق و عقل بود. اين قلب است که خليفه خداون

است پايين تر از نور نبوت. همين نور است که در قلب رسول است و از طريق نطفه او منتقل به خليفه بعدي 

شود. همان نوري که از آدم به شيث رسيد. بدين ترتيب دو مسير وجود دارد. يکي صنوف انبياء و ديگري مي

ا دارد و خالفت هم. هر پيامبري، خليفه اي دارد تا به محمد )ص( صنوف خلفاء. نبوت نور خاص خود ر

رسد. اين نور است که از رسول )ص( در صلب عباس بن عبدالمطلب قرار مي گيرد. تا در اوالد او و تا مي

ن را دليلي بر همي «ليستخلفنهم في االرض کما استخلف الذين من قبلهم»روز قيامت ادامه يابد. وي آيه 

 [162] .خود در استمرار خالفت نبوي دانسته است استدالل

فصل دوم اين باب، اختصاص به شرايط خالفت دارد. خالفت از شيث آغاز شده و شرايطي دارد که غير 

اکتسابي است. در واقع، خالفت، داخل در نبوت است و نوعي در درون خلقت الهي است. چنين نيست که 

اين خداوند است که هر کسي را خواست خليفه خود در زمين قرار انسان خالفت را از خداوند طلب کند، 

 .شرايط خالفت هم، همان شرايط رسالت هست، البته نه همه آنها، بلکه برخي از آنها .دهدمي

اول عقل: خليفه بايد عاقل باشد، چرا که خالفت چيزي ميان دين و پادشاهي است و مصالح زيادي را بايد 

 .تشخيص دهد

خليفه مورد مراجعه مردم در مسائل ديني و دنيوي است، بنابرين بايد عالم به اين امور باشد. مؤلف دوم: علم: 

مي گويد: به عقيده من، خليفه بايد اعلم مردم باشد. وي تأکيد ويژه دارد که خليفه بايد آگاه ترين مردم در 

نا داود و لقد آتي»در قرآن هم آمده است: علم باشد تا قادر باشد مکنونات امور دينيه و دنيويه را استخراج کند.

 .«و سليمان علما
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سوم شجاعت: خليفه بايد شجاع باشد تا قلوب رعيت از او حساب برد. در اين زمينه، زره امام علي )ع( را 

 .مثال مي زند که پشت نداشت و وقتي علت را پرسيدند فرمود براي اين که پشت به دشمن نکند

 .چهارم: جود و بخشش

م: تقوا و زهد: او مي گويد خليفه بايد متقي باشد، اما عصمت براي او الزم نيست. عصمت لباسي الهي پنج

 [111نيست که ساير بندگان بتوانند بدست آورند. ] اکتسابي امري عصمت. بس و  است بر تن انبياء

است که در اين اين شرطي  .ششم: اين که از بيت رسول اهلل )ص( باشد که مصداق آن خاندان عباس است

ادامه دارد: کما اتفق في عصرنا لخليفتنا االمام المفتفي  [555ـ  910خاندان بوده و تا خليفه روزگار ما مقتفي ]

باهلل استجماع الشرايط و الزوايد و اللواحق کلها في ذاته حتي سابق الخلفاء و سبقهم بکمال صفاته متع اهلل 

الخالفة جامعة للملک و الدين و تارة اجتمعا في واحد و تارة تفرقا في  المسلمين بطول بقائه و نور حياته... و

اثنين کما کان في قديم االيام، و االن قد اجتمعا الملک و العلم و الفرع و االصل في ذات خليفة الزمان و هذا 

يف و انظر ک من کمال رحمة اهلل و اظهار قدرته، فعليک ايها الطالب بالتامل في کيفية اجتماع هذه الکلمات

 [111افاض اهلل برحمته عليه حتي احاط بسرادق عزه جميع جهات الملک و الدين و الخالفة و السلطنة ]فريم 

باز هم توضيحاتي در باره مفهوم خالفت « الکتابفي اخص الخلفاء و خاتمة»فصل سوم اين باب، به عنوان 

ماست. نويسنده از برخي از انبياء و خلفاي آنان ياد و ارتباط آن با نبوت از زمان آدم و شيث تا زمان پيامبر 

کرده و اين که چگونه هر کدام شاگردي کرده تا به اين مقام مي رسيدند: فان التلميذ الينوب عن استاذه اال 

بنابرين نوعي استادي و شاگردي هم در ميان هست. حتي يک نبي، اول خليفه «. بعد استفادة و استمداد منه

مقام نبوت مي رسد، چنان که موسي خليفه شعيب بود سپس خداوند به او وحي کرد. لوط است و سپس به 

هم پس از وفات ابراهيم خليفه او بود تا آن که خداوند به او وحي کرد. اين مسير ادامه داشت تا به خاتم 

ش، برخي ت خودرسيد و به همين دليل بيشترين خليفه را داشت که از ميان اصحابش بودند. زمان حيا انبياء

را به شهرهاي مختلف مي فرستاد. او از ميان آنان، ابوبکر را انتخاب کرد. پس از آن عمر بود و آنگاه عثمان 

آورده است. وي سپس داستان  (و سپس امام علي. نويسنده در باره هر يک، روايت يا رواياتي را از رسول )ص

مشغول دفن حضرت بودند، گروهي از صحابه براي دفع  [!] سقيفه را گفته که وقتي علي و عبداهلل بن عباس

 .[119فتنه، به سقيفه رفتند. در اينجا به اختصار آن حکايت را آورده است. ]
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 (عقيده مولف در باره امام حسين)ع

در ادامه، پس از شهادت امام علي)ع( و زماني که امام حسن )ع( با معاويه به ضرورت صلح کرد، کار بر 

گرفت. نويسنده اين بخش را بسيار مبهم گذشته و در دو سه سطر آن را جمع کرده و گفته است  معاويه قرار

که معاويه خالفت را به فرزندش يزيد سپرد که امام حسين )ع( آن را نپذيرفت: فزاحمه الحسين بن علي 

يمه امر الدوله سن تسلرضي اهلل عنه في طلب الخالفة و طالبهم بثار اخيه و بنصب خالفته و انکر علي اخيه الح

الي معاوية، و خرج من المدينة محاربا لهم و منازعا معهم و هو في قلة من الحال و العسکر أقبل علي محاربتهم 

و هم جروا علي وجهه عسکرا کثيرا و حاربوه في حدود الکوفة و قتلوه في کربال و هو ثم مدفون بنعمة و 

ه جماعة من اهل بيته کما هو مذکور في کتاب المقاتل و لعنة اهلل رحمة رضوان اهلل و سالمه عليه و قتلوا مع

ابدا علي قاتله و آمره و الراضي بقتله فانهم ظلموا عليه بالقتل و منعوا الماء في اليوم الحار الشديد عنه و 

 .الظالمون هم الکافرون

 بازگشت خالفت به عباسيان 

و بدون کمترين ستايش از آنها فقط از عمر بن عبدالعزيز ]آن پس از آن از استقرار خالفت در امويان ياد کرده 

هم به اشتباه به نام عمر بن عبداهلل ابن الجروانيين![ ياد کرده که سنت لعن را برداشت. سپس به آمدن ابومسلم 

 امروزي اشاره کرده و اين که خالفت را به ابوالعباس سفاح سپرد. پس از آن اين خالفت در ميان آنان ماند ت

[. در اينجا اشاره کرده که نام خلفا را هم در 111]فريم «. اکملهم و اکبرهم موالنا االمام المقتفي باهلل»رسيد به 

 .جدولي آورده که البته چيزي در اين نسخه نيست

وي اين نظر را که خالفت از صلب رسول )ص( به اوالد عباس رسيده و مبتني بر انتزاع خالفت از نبوت 

اي ديگري هم در اين کتاب به مناسبت بحث از نور الهي در اواخر مقاله بحث از الهيات آورده است را در ج

وصل الي عصر العرب و دخل في قشر القريش »ادامه يافت تا آن که  و نوشته است که مسير نبوت در انبياء

حم آمنة ثم ول الي رو هشم ثريد الهاشمية و استکن في صلب عبدالمطلب ثم انتقل الي صلب بعداهلل، ثم تح

هبط السر في صورة النبوة و انتقل الي شخص االظهر االکمل محمد بن عبداهلل بن عبدالملطلب ثم نصب في 

نبوة الي ال بين من الخالفة قوة  شريعته اعالم اهلدي من تعيين اشخاص الخلفاء االربعة ثم سلم السر االلهي

بيت العباس من شدة قوة ظهور السر االلهي في المنب الظاهر اوالد العباس بن عبدالمطلب فدوام الخالفة في 

 .[101]فريم « و اظهار نور الزاهر عن لطف الواجد الغافر
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 بر ضد شيعيان

آغاز کرده که از محتواي آن معلوم مي شود که عليه « فاعلم»[ بحثي را با 111در ادامه بحث باال ]دنباله فريم 

من اين مباحث را آوردم تا از کساني که محب و دوستدار خلفاي از  گويد مي او. است  اماميه يا اسماعيليه

يدعون ان العلم اللطيف الشريف »اوالد عباس هستند، ستايش کرده باشم. اما گروهي از مالحده و فالسفه 

«. ممکنون في خزائن الرجال المعصومة و هم ايمة اهل بيت رسول اهلل عليه السالم و ينسبون جميع العلوم اليه

اثنا »و مي افزايد: برخي از آنها به «. و بعضهم ينتظرون خروج امام»سپس به مسأله غيبت اشاره کرده و گويد: 

من که مشاهده کردم اهل بدعت چنين هستند، اين «. خمس»و برخي به « سبع»تعلق دارند، برخي به « عشر

ند مقدم داشته، مقدم دارم و آنچه را مؤخر مطالب را نوشتم تا مدح اوالد عباس را کرده باشم و آنچه را خداو

 .[197] .داشته، موخر بدارم

قد ادخرت من کل فن و زبدة و خالصة في خزانة »سطور پاياني کتاب، اشاره به کليت اين نگارش است که 

 ، اشاره به نوعي از نگارشات اسالمي که آنها را به عنوان آثار چند دانشي مي شناسيم. در برگ پاياني«فکري

 :بيشتر دعا و ثناي الهي است و پس از تمام شدن کتاب اين جمالت

االسالم محمد الغزالي رحمه اهلل في العشرين من الفراغ من هذه النسخة الشريفه التي صنفها االمام المدقق حجة

 .[111سبعين و سبعمائه. اللهم اغفر لصاحبه و لکاتبه و لمن قال آمين. ]شعبان سنة

ين انجامه، مؤلف کتاب غزالي نيست و اين به دليل آن است که مؤلف دست کم در دو گذشت که برخالف ا

مورد، خليفه وقت را که بسيار هم ستايش مي کند، مقتفي مي داند که بيست و شش سال پس از مرگ غزالي، 

 .به خالفت رسيده است

 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1489 
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 زايچه نامه نويسي و طالع بيني در تاريخ ما

 رسول جعفريان :نويسنده

 01/11/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

مردم گذشته، افکاري جز افکار امروزي داشتند. شاهدش همين زايچه نامه نويسي است که نقش  :خالصه

همي در تعريف مسير زندگي يک فرد بر اساس طالع بيني داشت. البته که امروزه هم طالع بيني رواج دارد م

اما عمق و نفوذ گذشته را ندارد. با اين حال همان زمان نيز مردم درک مي کردند که بايد براي زندگي تالش 

. که حتي نخبگان هم گرفتارش بودند..کنند و کاري به اين حرفها نداشته باشند؛ اما اشکال اصلي در آن بود 

در اينجا با بررسي يک سند تاريخ بيشتر به جنبه تاريخي اين زايچه نامه ها مي پردازيم و کاري به درستي و 

 .نادرستي آن نداريم

مردم گذشته، افکاري جز افکار امروزي داشتند. شاهدش همين زايچه نامه نويسي است که نقش مهمي در 

البته که امروزه هم طالع بيني رواج دارد اما عمق و  .گي يک فرد بر اساس طالع بيني داشتتعريف مسير زند

با اين حال همان زمان نيز مردم درک مي کردند که بايد براي زندگي تالش کنند و  .نفوذ گذشته را ندارد

ر اينجا ارش بودند... دکاري به اين حرفها نداشته باشند؛ اما اشکال اصلي در آن بود که حتي نخبگان هم گرفت

با بررسي يک سند تاريخ بيشتر به جنبه تاريخي اين زايچه نامه ها مي پردازيم و کاري به درستي و نادرستي 

آن نداريم. راستش متن حاضر طوالني است، آنها که عالقه اي به مطالعه مقاالت طوالني ندارند، همين االن 

 !صفحه را ببندند و خود را راحت کنند

 چه نامه ها منبعي براي تاريخزاي 

براي شناخت بهتر گذشته، نبايد صرفا متکي به منابع تاريخي مستقيم باشيم، زيرا منابعي وجود دارند که گرچه 

به صورت رسمي تاريخي نيستند، اما مي توانند کمک هاي ويژه اي در تبيين برخي از ابعاد زندگي اجتماعي 

ختصاصي يک قوم و گاه در ميان اقوام مختلف به صورت مشترک وجود اين منابع، گاه ا .بشر داشته باشند

دارد؛ گرچه همين موارد مشترک هم، در هر نقطه اي، چارچوب و زبان ويژه خويش را دارد. طبعا تاريخ 

نگاري متعهد به اين نيست که صرفا به منابع مستقيم تاريخي مراجعه کند، بلکه هر منبعي که بتواند گوشه اي 

خ گذشته را نشان دهد و معلوماتي در اختيار گذارد، به خصوص زماني که فقر منابع وجود دارد، مي از تاري

 .تواند به عنوان يک منبع تاريخي شناخته شود
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تا آنجا که بنده مي دانم تاکنون در باره اهميت تاريخ نگارانه زايجه ها کمتر صحبت شده است. اين زايجه ها 

ب متفردا در ميان نسخه هاي قديمي يا پشت قرآنها و کتابهاي ادعيه و جز اينها آمده، که متاسفانه پراکنده و اغل

حاوي اطالعاتي است که مي تواند به عنوان يک منبع مکمل در تاريخ نويسي برخي از ادوار مورد استفاده 

 .قرار گيرد

ان اع فلکي که براي نشزايچه چيست؟ جدولي است از داده هاي نجومي از نظر تعيين موقعيت سيارات و اوض

دادن زمان دقيق تولد يک فرد ارائه مي شود. اين آگاهي ها که بر اساس شناخت بدست آمده از اسطرالب از 

وضعيت فلکي در آن زمان خاص است، با باورهايي که به نوعي به دانش طالع بيني مربوط مي شود و از سعد 

ن فرد براي وضعيت آينده او خبر مي دهد، همراه و نحس ايام در حال و تأثير آن بر شخصيت و سرشت آ

است. در اين تصوير، هر کدام از سيارات منظومه شمسي، با توجه به شکل و قيافه خود، مظهري از مظاهر 

نور، دوستي، خشکي، زيبايي و عشق و جز اينهاست. از مجموع نسبت اينها با يکديگر، و تلفيق اين حاالت، 

زماني خوب و بد توسط منجم بدست مي آيد که به باور آن مردمان، مي تواند باورهايي در باره موقعيت 

 .روشنگر سرشت اين فرد و آينده او از خوبي و بدي يا آينده مثبت و منفي باشد

دانش ياد شده، چنان استنباطات و استخراجات گسترده اي بر اساس قِران سيارات دارد که به پيش بيني 

از اين قبيل که مي تواند چه نقشي در يک امر مهم مانند حکومت داشته باشد،  نوزادي خاص با ويژگي هايي

هم مي پردازد. چنان که در داستان هاي قديم و در ميان اقوام مختلف، نمونه هاي فراواني از آنها را مي 

سيده و ر شناسيم. گفته اند که اين دانش، متعلق به بابلي ها بوده که سپس به مصريان و روميان و ايرانيان

 .بعدها در ميراث اسالمي آن، با روايات مذهبي زيادي تلفيق و بازتوليد شده است

در تقويم هايي که منجمان سنتي براي روزهاي طول سال مي دهند، آن باورهاي نجومي به عالوه روايات 

يام در اختيار مذهبي نقش مهمي دارند و جداول ياد شده که در شکل تقويم هاي ساالنه بوده و از قديم اال

نمونه  .مردم قرار داده مي شده، نقش مهمي در اعمال و رفتار زندگي روزانه مردم و انتخاب آنان داشته است

 .اي از اين تقاويم را حتي االن نيز مي توان در برخي از مراکز يافت و همچنان ميان مردم محترم است

ه مي تواند دقيق و عالمانه براي تعيين يک گفتني است که زايچه، في حد نفسه، يک جدول نجومي است ک

زمان به خصوص باشد، اما زماني که با بحث ها و باورهاي رايج در باره سعد و نحس ايام گره مي خورد، و 

يا نويسنده در کنار جدول، به شرح و بيان برخي از جزئيات ديگر مي پردازد، مي توان از آنچه نوشته شده، 

 .کرد به عنوان يک منبع استفاده
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در واقع بايد پرسيد، چه نوع آگاهي هايي در زايچه ها هست که بدرد تاريخ مي خورد؟ در اين باره نمي توان 

اظهار نظر روشني از اين زاويه داشت که به صورت قاعده مند اين زايچه ها مي توانند اطالعات يکساني را 

ت ايچه که صرفا مبتني بر اطالعاتي در باره وضعيدر اختيار بگذارند. اين امر بستگي به اين دارد که جز اصل ز

فلکي در هنگام والدت فرد است، چه نوع داده هاي حاشيه اي در باره آن شخص و وضعيت او ارائه شده 

 .است

در  «طالع سقوط نطفه مبارکه مظفرالدين شاه»مدتي قبل رساله اي در باره زايچه نطفه مظفرالدين شاه با عنوان 

که رساله اي مفصل  )http://www.khabaronline.ir/detail/344103 (ش کردمهمين وبالگ گزار

در باره زايجه مظفرالدين شاه بود. اطالعات ارائه شده در آن رساله بيشتر نجومي و در کنار آن مسائلي بود که 

يز وجود داشت. از اين قبيل زايچه ها شمار فراواني در ميراث خطي ما وجود امکان استفاده از آن در تاريخ ن

دارد که بيشتر آنها به دليل عدم تخصص افراد در زمينه نجوم قديم، همچنان بدون تحقيق انتقادي و تحليل 

ل يک متاريخي باقي مانده است. برخي از اين زايچه نامه ها، مفصل و برخي کوتاه است. کوتاه ترين آنها شا

جدول به عالوه تاريخ والدت است. در اينجا يک نمونه آن را از دوره صفوي که پشت يک نسخه پزشکي 

 .[ آمده مالحظه مي کنيد3901]دانشگاه، ش 

http://www.khabaronline.ir/detail/344103
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که افزون بر اطالعات  [7627زايچه اي است با نام وجيزه ]دانشگاه: ش  1809اما يک نمونه مفصل از سال 

يگري هم دارد که از لحاظ تاريخي و فرهنگي داراي اهميت است. برخي از نجومي، آگاهي هاي سودمند د

اين زايجه ها شامل آموزش استخراج زايجه نيز هست که از آن جمله طالع موعود از محمدرضاي هندي است 

در خوي به دنيا آمده و در مقدمه آن  1131ذي قعده  11زايجه کلبعلي بيک بن احمد خان دنبلي است که در 

، نشريه نسخه 183/ 1فهرست دايرة المعارف بزرگ: ]ند فصل طريقه استخراج زايجه را شرح داده است طي چ

 [851/ 1هاي خطي: 

بر اساس ادعاهايي که در کتابهاي تاريخي درج شده، در برخي از زايچه ها مهم ترين تحوالت زندگي يک 

ن و حتي مرگش در رقه، گفته شده که همه شخص نيز قابل درج است. در باره مأمون، غلبه او بر برادرش امي
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آمده  وي فرار و گيالني خان احمد خان باره در مثال براي [. 193/ 1مروج الذهب: ]در زايچه وي بوده است 

طالع مولود خود ديده بود که در اين  خان احمد خان از علوم نجوم بهره وافى داشته در آثار زايچه»است: 

ال خواهد يافت و او از خانه خود بيرون خواهد شتافت، زوارق و سفاين چند سال ملک او به ديگران انتق

آماده ساخته و از طال و نقره و جواهر و اسباب نفايس و ذخاير آنچه داشته به سفاين فرستاده، در لنگرود 

 .[1198/ 1الصفاء:  ]روضة«. رودسر لنگر فکنده مهياى فرار بود

مطالب در زايچه شخص درج شده باشد، بلکه اغلب، طالع بينان بعدي،  البته لزومي نداشت از روز اول اين

بر اساس زايچه، مطالبي را بيان مي کردند، چنان که محمد ولي ميرزا عموي ناصرالدين شاه، خبر قراني را در 

ه تسر پنجاه سالگي براي ناصرالدين شاه داده بود که اگر بگذرد سي سال ديگر هم پادشاهي خواهد کرد که الب

 .[495، ص 1101نگذشت ]تاريخ نگارستان، غفاري کاشاني، تهران، حافظ، 

 مباني طالع بيني بر اساس زايچه 

اما اصول اين زايجه ها که ايجاد ارتباط ميان وضعيت فلکي با مفاهيم جاري در زندگي روزمره اعم از سياسي 

ه ثبات يک پادشاهي يا زوال آن را از اين که يک منجم چگون .و اجتماعي و ... است، امري است بسيار مهم

فهمد، اين که پيروزي يا شکست در جنگ را عنوان مي کند و بسياري از مفاهيم ديگر، مبتني بر شبه زايچه مي

دانشي است که در اين زمينه بر اساس نوع نگاه به افالک، تعريف از ماهيت هر کدام، استنباطهاي مفهومي از 

از افالک، اعم از ثابت و متحرک داده مي شود و جز اينها، تدوين شده است. ويژگي هايي که به هر بخشي 

توضيح اينها براي اين مقاله آن هم از قلم ناتوان بنده مشکل است، اما اين امکان هست که يک نمونه از اين 

رت وبرداشت ها را که نسبتا هم مفصل اما براي پاسخ به اين پرسش راهگشاست، ارائه کنيم. در اينجا ص

 :زايچه اقدس را در باره اکبر شاه از سالطين گورکاني هند مي آوريم

  :صورت زايچه اقدس

اگرچه سنبله برج ذو جسدين است مرکب از ثبات و انقالب، امّا در اين ديباچه اقبال ثبات طالع به امعان نظر 

ثلث اوّل برج و آن به اتّفاق از  يکى آنکه جزو طالع درجه هفتم است :و لمعان تأمّل به دو وجه محقّق شده

و اين دو دليل است  .اهل تنجيم ثبات دارد؛ دوّم آنکه برج ارضى است و ثبات در عناصر به ارض منسوب

 .بر ثبات سرير سلطنت و استقرار مسند خالفت

منزله سعد اکبر است چه، مشترى که سعد اکبر است با اوست و صاحب طالع عطارد در اين زايچه اشراف به

عطارد کوکبى است که با سعد سعدتر گردد و زهره که سعد اصغر است در خانه اوست؛ چنانچه عطارد در و 
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و آن، هم به حسب  .و منسوب است به عقل و دانش و فراست و کياستخانه زهره است که ميزان باشد 

کمال  افاضهدارد،  تسويه و هم به حسب برجيّت در خانه دوّم است که تعلّق به اسباب معاش و قوام زندگانى

هاى دين عقل و دانش بر خداوند طالع کرده که در امور معاش و معاد عالم را به نور عقل بيارايد و عقده

زهره که به سعادت و ميمنت مشهور و به عيش و طرب منسوب و  .و دولت را به سرانگشت خرد بگشايد

 .داردذوق و حضور آماده مى در اين طالع آمده و همواره اسباب شوق و سرور و مواد است،

  

و از غرايب آنکه صاحب طالع در خانه معاش نشسته و صاحب خانه معاش در طالع، و هر دو سعادت ذاتى 

 .بخشندو عرضى دارند، و ايّام زندگانى را با عيش و کامرانى انتظام مى

طبع و تعمير عالم نيز در و مشترى که سعد اکبر است و منسوب به عدل و ديانت و علوّ همّت و استقامت 

و کامرانى بر وجه اتمّ تا عاقبة العاقبه  اسباب عيش -که خانه عاقبت است -خانه دوّم است ناظر به خانه چهارم

 .داردمآل آن حضرت مىمقارن حال فرخنده

لت الو عطارد ممتزج المزاج به سبب مقارنه با سعد اکبر سعادت کبرى يافته و سعادت بر سعادت افزوده و د

کرده بر آنکه صاحب طالع به علو همّت و سموّ منزلت بر همه خاليق فايق باشد، و به ارباب عقل و دانش و 

، پناه او باشنداصحاب فطانت و ذکا مجالست نمايد، و دانشوران روزگار و دانايان هر فريق مالزم درگاه دانش

 .يع او بندندو هنرمندان روى زمين ترک اوطان نموده احرام طواف آستان رف
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و آنچه در ضمير الهام ورود او پرتو حضور اندازد موافق عقل و مطابق نفس امر باشد و ابواب نصفت و 

معدلت بر روى عالميان گشاده، در جميع امور حفظ مراتب ديانت و صيانت نمايد، و در اختراع مبانى عمارات 

و در آن عمارات دلپسند به انواع خوشحالى و  عالى، که ملوک گذشته را کمتر دست داده باشد، همّت بگمارد

 .غمى بگذراندخرّمى و اصناف آزادگى و بى

از جمله غرايب آنکه زهره در خانه عطارد است و عطارد در خانه زهره. و سه سعادت جمع شده: يکى 

در سعادت مشترى، دوّم سعادت زهره، و سيّوم سعادت عطارد که از سعدين کسب کرده و اين به غايت نا

 فرماىبخش امور جهان و جهانيان است، على الخصوص کرامتکه نظام -بخش عالمافتد. و نيّر اعظم عطيه

در خانه سيّوم در برج ثابت واقع شده، رفعت و جاللت و عظمت و  -جاللت و اقتدار و شوکت و اعتبار

ساخته. و چون ناظر است شوکت موهبت نموده. و چون از هبوط برآمده رو به شرف دارد شرافتش روزافزون 

به خانه نهم که خانه سفر است، همواره در سفر رايات فتح و ظفرش سربلند بوده از آسيب و آشوب زمان در 

 .بخش جهان باشدکنف حفظ و حراست روشنى

 .و خانه سيوم که با اقربا نسبت يافته عقرب است از اقارب عقارب خبر داده

ه نحوست و نکابت به هاويه ضاللت و هالکت رسانيده. و قوس وتد و زحل در آنجا آن نزديکان دور را ب

رابع است و آن خانه عواقب کارها. و مشترى که صاحب اوست، نظر تسديس دارد و متّصل است به عطارد 

ترين روشى انصرام يابد و عاقبت مسعود و در حدِّ خود و مثلثه خود اوست. در هر کارى توجّه فرمايد به آسان

 .کامروايى باشدکارش به 

است  و خانه پنجم که خانه فرزندان است جدى است و آن برجى است بسيار فرزند. و مرّيخ که کوکب سپاه

در آنجاست و کدخداى طالع است که مدار قانون عمر بر اوست. و از جاليل امور آنکه اين کوکب الجيش 

عشريّه خود... عمر دراز برومند گرداند، و از در بيت الشرف است در وجه و مثلّثه و دريجان و آدرجان و اثنا

ى را کامياب پومند سازد، و از فرزندان برخوردار کامگار اعتضاد بخشد، و سپاه گيتىبسيارى اوالد و احفاد بهره

 .ظفر و نصرت دارد

رنامه فو از جمله اتّفاقات حسنه آنکه در زايچه طالع حضرت صاحبقرانى نيز مرّيخ در پنجم بود؛ چنانچه در ظ

 اند، و در اين زايچه قوى حالکار در طالع سالطين قوّت مرّيخ اعتبار کردهپروران تجربهايراد يافته، و حکمت

قدسى مثال زيادتى از طالع صاحبقرانى آن است که اين کوکب واال در بيت الشرف است با قوّتهايى که گزارش 

بلندى رتبت در فتح و نصرت و تسخير مسالک آگاه يافت، چنانچه اين معنى از جاللت قدر و بزرگى شأن و 

 .نمايد از اينکه صاحب طالع هرچند دراز عمر شود جاه او بيشتر و بهتر از ايّام شباب باشدسازد و ايما مىمى
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يالج نمايد. و هو ماه که واسطه تأثير علويّات و سفليّات است زائد النور آمده به دولت روزافزون رهنمويى مى

که به مثابه روح است و مربّى بدن در خانه پنجم است، منصرف از مرّيخ به تثليث زهره واسطه هم اوست 

 .و تندرستى مزاج و قوّت بدن گشته دوام صحّت

و خانه ششم دلو است منسوب به لشکر و صاحبش که زحل است در سيوم واقع شده که خانه اعوان و انصار 

مخلصان و فداييان داشته. و وتد سابع حوت است به درجه هفتم  لشکريان را از خيل است، و رأس در اوست

که حدّ زهره است و از مثلّثه و آدرجان اوست. مخدّرات حريم عصمت را در لوازم رضاجويى و آداب 

 .قدمى عطيّه نموده، و از نيکوخدمتى کامياب دولت و سعادت ساختهخدمتکارى ثابت

عادات مذکوره دارد و ناظر به طالع به نظر تثليث است. اشارت و خانه هشتم حمل است. صاحبش مرّيخ که س

بر حمايت الهى نموده در مواقف خوف و مکامن خطر. و خانه نهم خانه سفر است. صاحبش زهره در طالع 

گردد. و سهم السعادة دارد و موجب ازدياد ملک مىقرار گرفته مواد سرور و جمعيّت در سفرهاى دور آماده مى

ر است که خانه دولت و اقبال است و صاحبش عطارد مسعود ناظر به نظر تثليث. و همچنين سعد در وتد عاش

اکبر ناظر به نظر تثليث بر سلطنت عظمى و کمال عقل و عدل داللت کرده و خزاين روزگار را در حيطه 

 .تصرّف و قبضه اقتدار او درآورده

در پنجم طالع به واسطه نظر تثليث به طالع سبب خانه يازدهم که خانه اميد است صاحبش قمر زايد النور 

حصول امانى و آمال شده. و در خانه دوازدهم که خانه دشمنان است ذنب جاى گرفته در خوارى و نگونسارى 

دولتى را که از قبله اطاعت روگردان شده به باديه فنا سرگردان اعداى دولت ابد پيوند اهتمام دارد. هر بى

ر اعظم است در خانه سيوم که جاى اعوان و انصار است جاى گرفته بسيارى از مخالفان ساخته. صاحبش که نيّ

 .سپارى درآوردهرا پشيمان ساخته در سلک بندگى و جان

 و از غرايب اين طالع آنکه عاشر که خانه دولت و سلطنت است جوز است که خداوندش صاحب طالع است

ب خود را به رتبه بلند رساند، ليکن به واسطه موانع از قوّه به خواهد که منسوو مقرّر که هر صاحب طالع مى

آيد. و در اين طالع مسعود آن خانه جاى دولت و سلطنت واقع است. هرگاه که دولت در خانه خود فعل نمى

( 1119تهران، انجمن مفاخر، ) هند، داشته باشد چگونه از منسوب خود دريغ دارد ]اکبرنامه تاريخ گورکانيان 

[. نمونه هاي متعدد ديگري را هم در همين اثر که مي توان آن را گنجينه اي براي زايچه ها 15ـ  19صص 

 .دانست، مي توان مالحظه کرد
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اگر مولود  :اما نمونه اي ديگر از استنباطهاي طالع بينانه از زايجه، آن گونه که واضح و روشن باشد، اين است

بود و با اعتقاد و عابد و امانت گذار و خوش صورت و اگر صاحب مولود دين دار  :را مشتري در طالع بود

طالع بدون ناظر باشد، قوي تر بود و قومي را پيشوا گردد و اگر مشتري راجع بود، کم اعتقاد باشد و بي طاعت 

مولود تيّس باشد و پاکيزه خورنده و خوب صورت اگر مولود را زهره طالع بود  .خاصه که عطارد ساقط بود

انداخ خاصه که در درجه طالع، و راغب باشد به زنان و مناکحت، و اگر مقبول بود زنان بدو رغبت  و پر

نمايند و در دين با اعتقاود بود و داننده موسيقي خاصه که در خانه هاي خود يا خانه مشتري بود و در خانه 

عطارد طلب کودکان دارد.  هاي زحل طلب فسق و فجور دارد و در خانه هاي مريخ ... بود و در خانه هاي

اگر مولود را عطارد در طالع بود، مولود فصيح بود و زيرک، اگر راجع بود، راي گردان و بي ثبات و وعده 

دهنده باشد و اگر در خانه هاي زح لبود مولود حکيم و منجم شود خاصه که زحل با او بود. اگر در خانه 

و رغبت ننمايند و عاجز باشد و باقي همچنين ]زايچه، نسخه هاي مشتري بود مولود عالم باشند لکن کسان بد

منبعي چالب در باره زايچه پژوهشي باشد. اين متن را مفصل  تواند مي  [. اين اثر،11، ص 1991مجلس، ش 

نقل کرديم که خوانندگان دريابند مباني فکري اين قبيل طالع بيني ها در گذشته چه بوده است، مباني که تسلط 

 .ته استقاطع داش
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 از عصر تيموري تا قاجار

در ميان آثار مخطوط برخي از بهترين زايچه ها که مربوط به سالطين و ملوک است وجود دارد که الزم است 

 هرات در هم نجوم علم که اي دوره  مورد بررسي قرار گيرد. عصر تيموري يکي از درخشان ترين آنهاست.

ع نامه يا زايچه عضدالدوله اميرزاده رستم بهادر بن اميرزاده عمر شيخ جمله طال آن از. بود توجه مورد سخت

 جداول با کهن و  نوشته شده و متني مهم 311بهادر بن امير تيمور گورگان است که در سال والدت وي 

ترتيب دوره تيموري، همزمان با گسترش علم نجوم،  بدين [. مرعشي 18391 نسخه. ]اوست باره در مفصل

 .هاست که شماري از آنها برجاي مانده استبارترين ادوار براي تدوين زايچهيکي از پر

بعدها در دوره صفوي نيز اين روش ادامه يافت و تا روزگار قاجار همچنان يکي از کارهاي مورد توجه 

 نمونه هايي از آنچه در باره زايچه فتحعلي شاه ]فهرست .منجمان از يک طرف و درباريان از طرف ديگر بود

[ و ديگر سالطين قاجاري و امراي آن ]براي مثال 51/ 5[ يا عباس ميرزا ]فهرست ملک: 813/ 15مجلس: 

[ نوشته شده 58/ 13مجلس:  :[ ]محمد ولي ميرزا19/ 11 منوچهر خان معتمدالدوله گرجي: فهرست مجلس:

   .شوددر فهارس نسخ خطي ديده مي

امر بوده و در تالش بودند تا براي خود و فرزندانشان، زايچه اي  طبعا بسياري از اشراف نيز عالقه مند به اين

ترتيب داده ضمن ثبت دقيق تاريخ والدت آنان، خوش يمن بودن و سعادت مندي آنان را در زندگي يادآور 

 .شوند
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در دوره صفوي، بسياري از اشخاص، خود دست به کار شده با استفاده از دانش منجمان و حتما با پرداخت 

الغي، زايچه خود و فرزندان خويش را تهيه مي کردند. آنان در اين زمينه، با استفاده از منجمان و افراد مب

در  .اي است که در اين جا مرور خواهيم کردمتخصص دست به اين کار مي زدند که نمونه آن همين زايچه

 .ول مربوطه را بکشداي را با دقت تدوين کرده و جداواقع، يک منجم حرفه اي مي توانست زايچه

 زايچه يک خانواده قمي ـ اصفهاني از نيمه دوم قرن يازدهم هجري

اي از يک زايچه را داريم که از جهاتي تاريخي و حاوي نکاتي است که در فهم افکار و انديشه  در اينجا نمونه

ره شد، زايچه ها هاي روزانه عصر صفوي و باورهاي مذهبي و اخالقي آنان سودمند است. همان طور که اشا

متفاوت نوشته مي شد و جداي از اطالعات فلکي مربوط به زمان دقيق والدت يک فرزند، آنچه به صورت 

 .حاشيه اي در آن درج مي گرديد، مطالبي بود که از نظر ما به عنوان يک مورخ قابل توجه است

 نسخه 

فريم است. در اين نسخه، از فريم  111شامل  اطالعاتي که ما در اينجا استفاده کرده ايم در نسخه اي آمده که

چهارم، اطالعات پراکنده اي که غالبا پزشکي است آمده و در فريم پنجم فهرست رسائلي که در اين نسخه 

است درج شده است. اين نسخه حاوي چند رساله از جمله رساله اي از مالصدرا در منطق، کتاب مشاعر 

 .ک، و نيز دو رساله فيض با عنوان لئالي و مرآت االخره استهمو، رساله اي در تحقيق منطقه الفل

اطالعات مربوط به زايچه هاي خانوادگي آمده است.  19تا  5در اين نسخه، پيش از شروع رسائل، از فريم 

پيش و پس از آن هم آگاهي هاي پراکنده پزشکي و غيره آمده است. علي القاعده اين نسخه در اختيار نويسنده 

و اين اوراق را در آغاز آن نهاده است. يادداشتي که مالکيت نسخه را در همين خانواده نشان مي دهد ما بوده 

 :اين است

الحمد هلل و له الشکر علي آالئه و الصلوة علي محمد و آله و اولياءه اما بعد فقد تشرفت بملک هذه المجموعة 

ي اهلل استکبته بسعيي علي نظم سديد و انا الفقير عل المحتويه علي لوامع التوحيد و موارد التحميد و التمجيد و

حرره في شهر جميدي االول  مهديقلي حافد المرحوم قرچقاي خان المقلب بسپهساالر ايران،الکريم المنان 

مهديقلي ]به صورت مهر که دو بار مهديقلي تکرار شده  حرره [ 1015من شهر تسع و ثمانين و الف الهجريه ]

 .در کتابخانه مجلس نگهداري مي شود 1381ده به شماره است[. نسخه ياد ش
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آمده است: قوبل بحمد اهلل قباال کامال علي يدي الفقير الي ربه الغني  189در انتهاي يکي از رسائل در برگ 

مهديقلي متولي في العشرين من شهر ربيع المولود علي مولودها الصلوة و السالم في سنة اثنتي عشره و مائة 

 .1118الهجرية  و الف

ان به جز آن که در موردي رمض ـ  اين يادداشت، دليلي بر دانشي بودن مهديقلي است که البته عربيت او نيز

 .بسيار کم عيب است، شاهد تعلق وي به اهل علم است که  را الرمضان و شعبان را الشعبان نوشته ـ

ان قاي است و قرچقاي مشهور به سپهساالر ايربنابرين نسخه متعلق به مهدي قلي فرزند علي قلي فرزند قرچ 

بوده است. در همين صفحه يادداشت هاي ديگر علمي هم به عربي هست. در مجموع به نظر مي رسد نويسنده 

اهل علم بوده و با توجه به عربي نويسي و برخي از اشاراتي که در متن زايچه ها دارد، اين نکته بدست مي 

 .اين نوشته ديده مي شود آيد. عالئق فلسفي او نيز در

 ي بن عليقلي بن قرچقايمهديقل  از قرچقاي سپهساالر تا

به  1099همان طور که اشاره شد پدر خانواده که اين اطالعات را نوشته، نامش مهدي قلي است که در سال 

ز نوشته معلوم به دنيا آمده و خودش زايچه او را ني 1111دنيا آمده و به دليل آن که آخرين فرزند او در سال 

 .سال عمر کرده است 91مي شود که دست کم تا اين سال زنده بوده و بدين ترتيب تا اين سال، 
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وي در ياد از والدت فرزندش فتحعلي نيز ضمن شعري که به عنوان تاريخ والدت آورده، به تلميح، نام خود 

گفت که در زايچه والدت خود نام را آورده که اين فرزند از مهدي پاي به عرصه عالم نهاده است. اما ش

خويش را نياورده است. در يادداشت پشت نسخه خود را مهدي قلي حفيد قرچقاي ناميده اما در يکي از 

زايچه ها وقتي وقتي از والدت يکي از فرزندانش با نام عليقلي ياد کرده، گويد که او را به نام پدرش عليقلي 

 .جدش نيز معلوم مي شود که قرچقاي استبن قرچقاي ناميده که بدين ترتيب نام 

هايي خوشبختانه اين خانواده در تاريخ ايران عصر صفوي شناخته شده است. در باره قرچقاي سپهساالر آگاهي

در منابع عصر صفوي از جمله خلد برين که با نام ايران در زمان شاه صفي و شاه عباس دوم چاپ شده 

ه است. منوچهر خان والد اين قرچقاي، زماني بيگلربيگي مشهد مقدس آمد (1382)تهران، انجمن آثار ملي، 

[ يادش 111]ص « به جاي پدر بر مدارج اعتال صعود نموده»[ فرزندش يعني همين قرچقاي 111بوده ]ص 

[ 159[. واقعه کشته شدن قرچقاي به دستور شاه ]ص 111در صفحات بعدي هم با احترام آمده است ]ص 

 (ه اينها مستقال نياز به پژوهش دارد. )عجالتا بنگريد مدخل قرچقاي در ويکينيز آمده است که هم

اين علي قلي که پدر نويسنده زايجه هاي ماست رساله اي با عنوان زبور العارفين دارد که توسط علي اوسط 

( چاپ شده است. در مقدمه همان رساله 811 - 105صص )تصحيح و در ميراث حديثي شيعه دفتر يازدهم 

رحي از قرچقاي و سپسهاالري وي در عهد عباس اول آمده از دو پسر او يکي منوچهرخان و ديگر عليقلي ش

عليقلي سالها توليت آستانه حضرت  .خان هر دو از شاگردان مجلسي اول ياد کرده و آثار وي را برشمرده است

و بناي مدرسه خان و گذر معصومه )س( را داشته است. پس وي مهديقلي خان نيز از شخصيت هاي قم بوده 

 .( که تا به امروز باقي مانده است111خان از همين مهديقلي است )مقدمه زيور العارفين، ص 

  

در »ياد شده و آمده است که  «علي قلي بيک ولد قرچقاي خان»در خلد برين )کتاب پيشگفته( يک جا نيز از 

ه عامره که سفر آخرت اختيار نموده بود، به عوض ميرزا محمد قمي طبيب خاصه شريفه و کتابدار کتابخان

اگر اين مطالب اشاره به پدر مؤلف ما باشد، بايد شغل پدر را پس «. منصب ارجمند کتابداري سربلند گرديد

زمان شاه صفي است. شش سال بعد  1015از سپهساالري پدرش، کتابدار بدانيم. واقعه اخير مربوط به سال 

به دنيا آمده،  1011زماني که فرزندش رضا قلي در سال  .ا بدنيا آمده استمؤلف م 1099از آن يعني سال 

 .هنوز پدر وي زنده بوده و زايجه او را استخراج کرده که در متن به آن تصريح شده است

به هر روي خاندان قرچقاي که از خاندان هاي گرجي دوره عباس اول در ايران است، به تدريج به يکي از 

قمي تبديل شده و انتظار مي رود در باره وي تحقيقات مستقلي انجام شده باشد. در باره  خاندان هاي علمي
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منوچهر خان پسر قرچقاي و برادر عليقلي هم، استاد ذکاوتي مقاله اي با عنوان منوچهر خان حکيم کيست 

ئي هم در (. گفتني است که استاد حسين مدرسي طباطبا113ـ  111، ص 15نوشته اند )آينه ميراث شماره 

( شرحي در باره مدرسه خان نوشته و آن را از آثار مهدي قلي خان ]نويسنده اين 819، ص 8تربت پاکان )ج 

دانسته است. معلوم است که وي تا اين سال  1181زايچه ها[ پسر عليقلي خان فرزند قرچقاي خان در سال 

اثر است ياد کرده و در ادامه نوشته  80ه شامل زنده بوده است. همانجا به تفصيل در باره آثار فراوان عليقلي ک

است: مهدي قلي خان فرزند او مردي دانشمند بوده و شعر نيز مي سروده و صفا تخلص مي نموده است. 

سرگذشت مختصر و نمونه شعر او در تذکره نصرآبادي ديده مي شود. ديديم که علي قلي خان کتاب منطق 

نگاشته است. در بحث توليت تفويضي در مجلد نخستين همين  1031خود را به نام همين فرزند در سال 

( دانستيم که او مدتي نيز متولي آستانه قم بوده است. او کتاب بزرگي به نام 811، ص 1کتاب )تربت پاکان ج 

 .سماء االسماء در لغت عربي به فارسي به نام شاه سلطان حسين نگاشته که مفصل و نظير دايره المعارف است

اي از آن در کتابخانه ملک تهران ديده شده است ... او را فرزندي بوده است به نام حيدرقلي بيک که  نسخه

 ياد او از( آمده 8 ج پاکان تربت 811 - 818ـ  در سندي که هم اکنون مي بينيم )سند وقف نامه اي که ص

س از احداث خيابان ارم اين خان در حجره کنار راهرو مدرسه او در قم بوده که پ قلي مهدي قبر. است شده

 (811شهر جزء پياده رو خيابان شده است. )تربت پاکان، ص 

 نسل سوم اين خانواده 

بيفزايم که در انتهاي اين زايجه ها، يعني صفحه ماقبل آخرين زايچه، يک زايچه توسط يکي از فرزندان مؤلف 

چه ها که پدرش نوشته، گويد که من هم زايچه ـ که مي تواند حيدر باشد ـ نوشته شده و با اشاره به ديگر زاي

پنج سال پس از سقوط صفوي  1110فرزندم را مي نويسم. نام وي ابوالحسن محمد علي و تاريخ تولد او سال 

 .است

بدين ترتيب بايد توجه داشته باشيم که زايچه سه نسل در اينجا آمده است. متن آن را گرچه تا حدودي 

 .آورد ناخواناست در پايان خواهم

  

 تاريخ والدت افراد خانواده بر اساس زايچه ها

 :فهرست اين زايچه ها والدت نه فرزند را نشان مي دهد که با پدر مي شود ده نفر، بدين ترتيب
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 در شهر قم 0199رمضان سال  80والدت پدر در 

 :اوالد ذکور

 [آذر جاللي 89] 1031فتحعلي والدت در روز دوشنبه ]ماه قمري ذکر نشده[ سال  .1

 (مرداد فارسي 88) 1011شوال سال  18رضا قلي بيک روز شنبه  .2

 در اصفهان 1051حسين قلي روز جمعه سوم شعبان  .3

 1105حيدر بيک روز شنبه هشتم محرم  .4

 1111ذي حجه سال  11علي قلي بيک روز دوشنبه  .5

  

 اوالد اناث

 (اول اوالد) 1038 رمضان 80 شب  خير النساء خانم والدت در .1

 ()آخرين روز مرداد ماه 1031مهين بانو خانم والدت در دوم رمضان  .2

 ()هفتم شهريور ماه 1031بيگم جان خانم والدت در شب عيد فطر  .3

 (.نور جهان خانم )مشخصات والدت وي نيامده است .4

  

 نکات برجسته تاريخي و فرهنگي در اين زايچه ها

ه ها، براي تعيين موقعيت فلکي در وقت والدت بر اساس باورهاي موجود هدف اول در نگارش اين زايچ .1

در امر طالع بيني زايچه اي است. بنابرين آنچه که در داده هاي مؤلف ذيل نام هر يک از فرزندان آمده عبارت 

 است از: نام، تاريخ دقيق والدت قمري و اغلب همراه با تاريخ شمسي، و يکي دو مورد ترکي، تعيين وضع

فلکي، و سپس تثبيت اين که چنين وضعيتي چه آثار ارزشي و اخالقي و نيز وضعي در اوضاع آتي مولود 

 .خواهد داشت

مؤلف در باره سعد بودن ايام، به جز موقعيت فلکي، به منابع حديثي نيز رجوع مي کند. دو منبع اصلي او  .2

 ت که منبع اين قبيل اخبار و مطالب به شمار ميکتاب الدروع الواقيه و کتاب زوائد الفوائد سيد بن طاوس اس
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آيد. جالب است که در اين روايات، روايتي که بر حسب تاريخ شمسي ايراني است در بيشتر موارد مورد 

استفاده قرار گرفته و گهگاه روايت ديگري هم در باره آن وقت و ساعت و اهميت و شايستگي آن براي انجام 

 .وش يا ازدواج، و جز اينها ضميمه مي شودهر کاري از قبيل خريد و فر

شايد نخستين اشاره در باره ترتيب اين زايچه ها، ترجيح اوالد ذکور بر اناث ـ البته در اوائل امر ـ باشد  .3

که در آن فرهنگ امري عادي بوده است. او مي گويد شايسته است تا نام فرزندانش در اين صحيفه نوشته 

از فرزندان ذکورش پيش از دختران، حتي اگر به دو يا سه سال کوچکتر از آنها شود، اول از خودش و سپس 

باشند! با اين حال، پس از ياد از دو فرزند پسر از چهار دختر ياد کرده و مجددا به سراغ فرزندان پسرش که 

رده تقل کسه تن ديگر هستند رفته است. معلوم مي شود زماني خاص زايچه ها را از جاي ديگري به اينجا من

فرزند داشته است. اين ها مواردي  5و از نقطه اي به بعد به ترتيب نوشته است. بر اساس اين زايچه ها جمعا 

است که در اينجا آمده است. جالب است که تنها براي خود و دو پسرش فتحعلي و رضا قلي جدول کشيده 

وقت والدت آنها اکتفا کرده است. در يک  اما براي دخترها و باقي پسرها تنها به ذکر کلي وضعيت فلکي در

 .مورد از دختران، هيچ اشاره اي جز يادآوري نام او نکرده است

براي او اين مهم است که در کدام شهر بدنيا آمده است. در واقع، والدت و درگذشت يا به عبارتي دفن  .4

خودش و بيشتر فرزندانش در در شهرهاي مقدس اهميت خاص خود را دارد. نويسنده متن حاضر از اين که 

قم به دنيا آمده اند بسيار شادمان است. فضائلي براي اين شهر ذکر مي کند که يکي از مهم ترين آنها به جز 

مدفن حضرت معصومه )س( اين است که هيچ کس غير شيعه و همين طور کسي از اهل ذمه و کفار در اين 

بر چند حديث است نقل مي کند و مرتب از آن به عنوان  شهر وجود ندارد. فضائل اين شهر را هم که مشتمل

اصفهان بدنيا آمده و محل  1051البته دست کم يکي از فرزندانش در سال  .ياد کرده است« االرض المقدسه»

والدت برخي را هم ذکر نکرده است. نمي دانيم از آن سال بعد اين خانواده به اصفهان رفته يا آن که اتفاقي 

 .کن است شغلي در اين زمان در اين شهر که پايتخت صفوي بوده به وي واگذار شده باشدبوده است. مم

علت اين که شما چه نامي براي فرزندانتان برگزينيد در اين فرهنگ و بر اساس داده هاي اين چند زايجه،  .5

ز در ايران رايج روشن مي شود. اوال نام هايي که برگزيده شده اغلب نام هاي معصومين است که تا به امرو

بزرگترين  .ترين است. اما هر کدام بهانه و سوژه اي مي خواهد که نمونه هايي را در اينجا مالحظه مي کنيم

است. از توضيحي که در حاشيه داده چنين معلوم مي شود که ابتدا نام وي « محمد فتح علي»فرزند پسر او 

ت. او اس« محمد المدعو بفتح علي»لذا مي گويد نام او  محمد بوده و او سپس آن را به فتح علي تغيير داده و

مي داند، نامي که به آن خوانده مي « فتح من علي»مي گويد که اين اقدام را با الهام انجام داده و در واقع او را 
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شده است. يک فرزند ديگر او رضا قلي به معناي عبد رضا است. در واقع، او در زيارت مشهد در سال 

 .خداوند پسري به او بدهد، او را بنده رضا يا همان رضا قلي خواهد ناميد اگر که است کرده نذر  1035

ناميده « خير النساء خانم»وي نام دختر اولش را که در واقع فرزند اول او هم هست، به نام فاطمه زهرا، به 

 وي به احترام از وياست. اين نام گذاري هاي به شکل خاص، وابسته دانستن فرزند به کسي است که نام 

برگرفته شده هرچند به اين امر تصريح نمي شود اما از دعاهايي که پشت سر آن مي آيد، اين مسأله معلوم 

 .مي شود

برخي از نام ها نيز از پدر يا وابستگان قابل احترام گرفته شده روي فرزندان گذاشته مي شود. نام دختر دوم 

ه پدر يعني نويسنده اين زايچه ها ناميده شده است. دو دختر ديگر او او مهين بانو خانم است که به نام عم

بيگم خانم و نور جهان خانم، وجه خاصي براي نام گذاري ندارند. اما پسرهاي آخر وي يکي حسين قلي 

است که به نام امام حسين )ع( ناميده شده و دليلش هم آن بوده است که روز والدت امام حسين )ع( به دنيا 

اين روز بدنيا مي آيد، شايسته است که عبد حسين باشد و او نيز  در که فرزندي هر براي طبعا  است.آمده 

چنين کرده است. جالب است که ابتدا سه اسم انتخاب کرده و سومين را حسين قلي گذاشته و ميان آنها قرعه 

)ع( ناميده شده است. آخرين  انداخته اند که همين سومي درآمده است. پسر ديگر او حيدر به نام امام علي

پسر او عليقلي به نام پدر نويسنده ماست که بر اساس حدسي که زديم بايد نامش مهدي باشد. او پدرش را 

عليقلي بن قرچقاي ناميده و نام اين پسر را از روي نام پدر برداشته است. در يک مورد نسبت به حسين قلي 

ام گذاري انتخاب شده و قرعه مزبور در آن روز که جمعه بوده اشاره شده است که روز هفتم تولد، براي ن

 .برگزار شده است

تاريخ گذاري والدت: اساس در اين زايچه ها، تعيين تاريخ دقيق والدت است که در اين زمينه دو نکته  .6

 :اهميت دارد

مهم است. اولين اهميت الف . زمان والدت نه تنها از نظر فلکي بلکه از نظر روزهاي قمري براي نويسنده ما 

در همين است که تاريخ رسمي کشور قمري بوده و تعيين روز والدت، و اين که دقيقا چه تاريخي به دنيا 

آمده، مهم است. اين وضعيت در تاريخ نگاري اسالمي به دليل اهميت علم رجال از همان آغاز مهم بوده و 

ست. اگر در همين روزهاي قمري، والدت يک فرزند در شيعه به طور خاص در باره امامان رعايت مي شده ا

در روزهايي چون روز والدت امام حسين )ع( يا روز مبعث، يا شب عيد فطر يا شب قدر باشد )چنان که در 

والدت  .باره سه فرزند وي اين اتفاق افتاده( ارزش تاريخ گزاري بيشتر مي شود. ماه نيز کما بيش اهميت دارد

 .مي تواند جالب باشددر رمضان به طور کل 
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ب: براي اين نويسنده ما تاريخ شمسي يا همان تاريخ الفارسي يا فرس قديم اهميت خاصي دارد. در واقع 

براي نويسنده ما اول تاريخ قمري و پس از آن تاريخ فرس قديم اهميت داد. در دو مورد تاريخ ترکي هم 

ه است. اما آنچه تقريبا قاعده مؤلف است اين است مورد استفاده قرار گرفته و به ترکي بودن آن تصريح شد

يکي از داليل اين امر روايت  .شود مي ذکر نيز شمسي تاريخ که در باره تاريخ والدت، عالوه بر قمري، غالبا 

يا رواياتي است که در باره اهميت اين روزها بر اساس فرهنگ فرس آمده و در اين روايات به اهل بيت 

که فالن روز مربوط به فالن ملک موکل فالن بخش عالم از قبيل باد يا دهور يا جز  منسوب شده است. اين

 .اينهاست و نويسنده ما مقيد است که در باره خوب بودن آن روز آن را ذکر کند

همان طور که اشاره شد، نويسنده اين زايچه ها اهل علم  اين محاسبات را چه کسي انجام مي داده است؟ .7

نيز ـ اگر تطبق ما درست باشد ـ مدتي کتابدار خاصه شاه صفوي بوده و بنابرين اين خانواده با بوده و پدرش 

کتاب و دانش آشنايي داشته اند. اما خود وي وقتي از زايچه اش ياد کرده، ضمن آن که تصريح مي کند که 

اتش کار منجم تاريخ والدت او را پدرش ضبط کرده است، مي گويد که کشيدن جدول زايچه او و محاسب

بزرگ وقت مالعبداهلل بوده است. در باره دو تن از فرزندانش، يکي فتح علي و ديگري رضا قلي بيک گويد: 

الزايجه من طالع مولوده الميمونة »و « الزايجة من مولده المبارکة علي ما استخرجه ابي رضي اهلل عنه صورة»

و رضا  1031يجه اين دو فرزندش را که فتح علي در سال بنابرين زا«.. علي ما وضعه ابي رضي اهلل عنه هکذا

به دنيا آمده، پدرش استخراج کرده است. در باره باقي موارد يعني فرزندانش اشاره به اين  1011قلي در سال 

که چه کسي آنها را محاسبه کرده اشاره اي ندارد و محتمل است که خودش اهل فن بوده و اين کار را انجام 

 .هرچند اين يک حدس استداده باشد. 

 متن زايچه ها

 بسم اهلل الرحمن الرحيم و به نستعين

 [مقدمه]

االوّل بال أوّل کان قبله، و اآلخر بال آخر کان بعده، حمدا يفضُلُ ساير الحمد کفضله  الحمد هلل رب العالمين

علي و فاطمة و الحسن  علي ما سواه، و يعلو کل حمد يحمده به علي آالئه و نعماه، و الصلوة علي محمّد و

و الحسين و التسعة من ولد الحسين: عليّ و محمد و جعفر و موسي و علي و محمد و علي و الحسن و القائم 

باالمر و صاحب العصر، امام الثقلين و خليفة الرحمن في الخافقين، صلوةً کثيرة دائمة نامية مبارکة طيبه نقية 
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لعنا اليخطر ببال احد و  ... ن شايعهم و بايعهم و تابعهم من اهل النفاقمن الشين، و لعنة اهلل علي أعدائهم و م

 .يستفيد منه خلقُ العالمين، حتي اذا کشف الغطاء من البين و صلّي اهلل علي محمّد و آله المصطفين

ن عمّا ورعيفهذه تواريخ ميالد اوالدي و ابنائي ـ اطال اهلل بقاءهم و جعلهم عابدين هلل في ما امرهم به، اما بعد 

نهاهم عنه، موالين بمواليهم المعصومين، معادي العدائهم العاصين الطاغين، و جعلهم لي بفضله و حوله محبين، 

و علي حديثي مستقيمين، لي مطيعين غير ضالّين و ال عافين، اللهم و مُنّ عليّ ببقائهم، و باصالحهم لي، و 

آجالهم، و رب لي صغيرهم، و قوّ لي کبيرهم، و اصحّ لي  بامتاعي بهم، و امدد لي في اعمارهم، و زد لي في

ابدانهم و اديانهم، و ادرر علي يدي ارزاقهم. اللهم اشدد بهم ازري، و قوّ بهم ظهري، و اعضد بهم عضدي، و 

اقِم بهم اودي، و کثر بهم عددي، و زيّن بهم محضري، و احي بهم ذکري، و أعني علي تربيتهم و برّهم، و 

برّ و تأدية حقّي، و هب لي من لدنک ذرّية طيّبة، و هب لي من لدنک ذرية طيبة، انک سميع الدعاء، أعنهم علي 

 و اعذني و ذريتي من الشيطان الرجيم انّک قدير علي ما تشاء،

فينبغي أن نثبت أوال في هذه الصحيفة ميالدي، و صفة ايجادي ثم ميالد الذکور من ابناءي و احفادي قبل اُناثهم 

 .صغّروا من االناث، و تأخروا في الميالد بحولين أو ثالثة، و الحمد هلل اوال و آخرا و باطنا و ظاهراو إن 

 [زايچه پدر خانواده]

ـ اطال اهلل بقاءه و الحقه بمواليه المعصومين  صورة تاريخ تولدي وفّقني اهلل لما يحبه و يرضاه علي ما ضبّطه ابي 

را و يجزيهما باالحسان احسانا، و بالسيآت غفرانا، هو يوم السبت احد و و غفر له و لوالدتي کما ربياني صغي

العشرين من شهر رمضان المبارک الذي انزل فيه القرآن، و بيّنات من الهدي و الفرقان، سنة خمس و خمسين 

 .[ مضين من الهجرة، السابع و الشعرين من الفرس القديم1099و الف ]

ن طاوس ـ قدس سره ـ في کتاب دروع الواقيه عن سلمان الفارسي ـ رضي روي الشيخ الجليل النبيل علي ب 

اهلل عنه ـ حيث قال : اليوم السابع و العشرين آسمان روز اسم الملک الموکل بالسموات بقول الفرس ان يوم 

 آسمان روز يوم مختار، و في روايه اخري: انه يوم جيد مختار يصلح لطلب الحوائج و لکل شيء تريده، و من

ولد فيه يکون حسنا جميال مليحا، و في رواية اخري يکون طويل العمر کثير الخير قريب علي الناس مجيب 

 .اليهم

الموسوم بحرم اهل البيت عليهم السالم، کما روي عنهم عليهم السالم في عدة  بلدة قم ثم ولدت بحمداهلل

تقين و شيعة امير المؤمنين و عتره المعصومين روايات، صانها اهلل من االفات و السنين، و عمرها بسکّانها الم

عليهم السالم کما عمرني بهؤالء من بدو بنائها حتي حين، و الحمد هلل رب العالمين، و وهبني فيه بفضله و 
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کرمه حين کان الطالع من ذلک الوقت درجة الثامن عشر من درجات العقرب، حيث کان المريخ في الطالع في 

ا، التاسع عشر منه ، فهو صاحب الطالع و العطارد في اوّلها و کانت الشمس في الدرجةالرابع و العشرين منها

فعلي هذا کان وقت الوالدة قبل طلوع الشمس بدرجه، و هکذا ساير الکواکب و االوتاد، و نظام البيوت علي 

ي عْلم المنجمين فاَالوضع المعين المعهود من اساتيد هذا الفن بحسب االبداع و االيجاد، و قد صور صورتها 

 :و اثبت شکلها علي وجه وجيه و هي هذه ذلک العصر مالعبداهلل

 

ولدت بحمداهلل في ارض المحروسه المشهوره بقم، الموصوف ببلدة المؤمنين من عهد النبي صلي اهلل عليه و 

ت و هي حرم اهل البيناصبي، و ال ذمي، فضال عن الکافر قطّ،  فيها اليعيش و سُنّي فيها اليلد االن، الي آله 

فمن ولد فيها يکون عبدا لهم، واقفا علي بابِهم متوقعا في ايابهم، جعلني اهلل من اولياءهم، و  .عليهم السالم

صيرني تحت لوائهم، بحرمتهم و حرمة اوليائهم صلوات اهلل عليهم، و قد جاء في کثير من آثارهم و اخبارهم 

ن أن تحصي. ذکره االصحاب ـ رضوان اهلل عليهم ـ في کتبهم و محامد عليّة لهذه االرض المقدسة اکثر م

مصنّفاتهم المعوّل عليها، التي کانت عليها المدار في هذه االعصار، ککتاب تهذيب االحکام و عيون اخبار الرضا 

انّ و حديث: أال ان هلل حرما و هو مکه ـ الي ان قال ـ و  لوال القميون لضاع الدين :عليه السالم، مثل حديث

 .لنا اهل البيت حرما و هو قم، دفن فيه صديقة منّا، من زاره وجبت له الجنة الي غير ذلک من االخبار

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

صورة ميالد اکبر اوالدي الذکور الولد االعز االرشد الرفيع المنيع قرّة عيني و ثمرة فوادي محمد المدعوّ 

  .هبفتح علي ـ اطال اهلل عمره بخلود بقاء
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در حاشيه: فانّي بدلت اسمه اطال اهلل بقاءه وحياً و الهاماً بنصر منه و فتح من علي، باسم احسن، و هو ]

  .[فتح علي، فيدعي به االن أيده اهلل بوالية خيرِ وصيّ و خير ولي

اکرمه بکراماته  نية وو اعزّه في الدنيا و االخرة بعزة اوليائه و وفّقه بتوفيقاته الربانية، و أيده بتأييداته الصمدا

الوحدانية، و رزقه خير ما يرزقه العباد، بجوده الحنانية و المنانية بوالية محمد و علي و آلهما، المتفردين 

بالخواص الفردانية الرحمانية، عليهم افضل الصلوات و التسليمات و اکرم التحيات الناميات المبارکات، کما 

ا عن دنس الخطيئات، و عصموا من شين السيئآت بالعصمه الديانية، و هو بورکوا بالبرکات السبحانية، و تنزهو

 .اکبر اوالدي الذکور، وقاه اهلل شر الناس، و حفظه من شر الوسواس الخناس

ل نهار اهلل جلّ و عز، في اوّبحمد اهلل في الواد المقدسة فال نعيدها ههنا. و اتفق والدته المبارکة بعنايةفقد ولد 

[ خلت من الهجرة النبوية 1031بعد ساعة مضت من طلوع الشمس، سنة اربع و سبعين و الف ]يوم االثنين 

المصطفوية ـ عليه و آله الصلوة و السالم، و اسداني اهلل تلک الموهبة العظمي في الخامس و العشرون من آذر 

روي  تاسعة عشر منها.الجاللي اليوم االخر من فرس القديم، حيث کانت الشمس في برج القوس، في الدرجة ال

السيد الجليل علي بن طاوس ـ برد اهلل مضجعه الشريف ـ في کتاب دروع الواقية، و کتاب زاويد الفوايد عن 

سلمان الفارسي ـ رضي اهلل عنه ـ انه روز انيران اسم ملک موکل بالدهور و االزمنة يوم مجيد مبارک، يصلح 

ه يوم جيد للبيع و الشري و للتزويج، و من ولد فيه يکون حليما لکل شي تريده. و عن الصادق عليه السالم: ان

مبارکا و تعسر تربيته و يسوء خلقه و يُرزق رزقا يمنع منه، و من هرب فيه اخذ، و من ضلت نه ضالة وجدها 

 .و من افترض فيه شيئا ردّه سريعا

 :مو قد انشد بعض الشعراء في تاريخه اشعارا نذکر نبذا منه تذکرة فقال احده

از لطف خدا داد به مهدي ي گفت / نيکو خلقي از کرم خويش نهفت / تاريخ والدت ز خود جستم گفت / 

 .[ گل اميد شکفت1031« ]گلبن مهدي»از 

 :و قال االخر في قطعة طويلة اخذنا منه موضع الجاجة

[ اللهم 1031هر ]حساب سال مولودش که بادا جاودان يا رب / خرد گفتا به آن بخش ]؟[ کرم ارزاني آن گو

 .امدده برکنه الشديد و اطل عمره بمحمد و آله عليهم السالم

 :الزايجة من طالع مولوده الميمونه علي ما وضعه ابي رضي اهلل عنه هکذا
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ميالد بُنيّ االعز االرشد المؤيد بتاييد الملک االحد الصمد، عبيد االمام الهمام علي بن موسي الرضا عليه 

 عيشه غدوار  عترته المعصومين عليه السالم رضا قلي بيک ـ اطال اهلل بقاءه و احسن حاله و علي آبائه و

 .حاله و وفقه لما يحب و يرضاه بعز جالله و کرم وجهه و جماله بوالية محمد و آله اصلح و

لف ابحمد اهلل في ضحوة يوم السبت الثاني عشر من شهر شوال المعظم من شهور سنة احدي و ثمانين و  ولد

[ ـ علي مهاجرها صلوات اهلل و سالمه، ما تنفّس صبح و ما ادلهم ظالم، و ما عسعس ليل، و ما 1011الهجريه ]

اضاءت االيام، و قد مضي من نهار ذاک اليوم المبارک الميمون المختص بالدعوة المتسجابة، اللهم بارک المّتي 

الثين ع الشمس بحسب االسطرالب النصفي اثنين و ثفي بکور سبتها و خميسها ساعتان و اربعون دقيقة. و ارتف

دقيقه علي ما اصطلح عليه علماء النجوم، و هو اليوم الخامس و العشرون من اسفندار الجاللي حيث کانت 

 .الشمس في الدرجة العاشرة من برج الحوت، و الثاني و العشرون من مرداد الفارسي المشهور بالقديم

اصحاب الدعاء و مونس اخوان الصفاء علي بن طاوس ـ قدس سره ـ  کمل قدوةروي السيد االجل االفضل اال

في کتابه المسمي بالدورع الواقية و في کتابه المسمي بالزوائد الفوائد عن سلمان الفارسي ـ رضي اهلل عنه ـ ان 

جة. و روي قال: اسم ذلک اليوم روز ماحر ]روز باد[ اسم ملک موکل بالريح و هو يوم صالح لکلّ امر و حا

عن الصادق عليه السالم: انّه يوم صالح لقضاء الحوائج و البيع و الشري و الدخول علي السلطان، و الصدقة فيه 

 .مقبولة و المريض فيه يبريء سريعا و المسافر يرجع معافا ان شاءاهلل

 :صورة الزايجة من مولوده المبارکه علي ما استخرجه ابي رضي اهلل عنه هکذا
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قني اهلل و له الحمد لتقبيل اعتاب موالي و مولي الثقلين علي بن موسي الرضا في سنة تسع و سبعين و لما وفّ

[ فنذرت هلل انّه جل و عز، لو وهبني ذکَرا في اوالدي بعد ذلک، جعلتُه عبدا من عبادي 1035الف الهجرية ]

اء خبر عن الصادقين عليهم السالم أنّ االسمموالي، فلما وهبني سمّيته رضا قلي فها هو عبده الحقير، و قد جاء ال

تنزل من السماء، فهذا آية واضحة لعبوديته اياه عليه السالم في التاريخ الذي سنح لقريحتي مما يؤکد هذا االول: 

مواله و ال يطلب  ال[ ؟] يرجو ال العبد فان  [1011] «رضاجوي بنده» الثاني  [1011کلب جناب امام ضامن ]

 .مناه ... و مثواه و منقلبه بابه فان ينبغي اال رضاه  اال اياه و ال

 صورة ميالد ابنتي الکبري و من اوالدي کلها کانت هي االولي 

المسماة باللقب االسمي لسيدة النسوان بضعة رسول الرحمن ام االئمة النجباء، فاطمة الزهراء عليها و علي ابيها 

 حفظها اهلل من االفات و خير النساء خانمم و التحية و الثناء و بعلها و ذراريها المعصومين الصلوة و السال

 .العاهات، و بلغها بأقصي ما أملناه من أعمار المعمّرين في الباقيات الصالحات

اتفق ميالدها في تلک االرض المقدسة التي آنفا وصفناها في ليلة الثالثاء وقت السحر، المشحونة بالفيض 

يالي شهر رمضان يفرق في ليلة من کل امر حکيم امرا من عند الکريم المنان، اثنين کجنّات و نهَر، العشرين من ل
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[ سنة مضت من الهجرة النبوية عليه و آله السالم و الحمد هلل اوال و آخرا و باطنا و 1038و سبعين و الف ]

 .ظاهرا

  

 عيني من ذريتي الذکر و االنثيصورة ميالد بُنيّتي الوسطي و قرة

 انو خانممهين بو فخر االقران و المثل االعلي سمي عمّتي بتفويض االسم باالستحقاق من المسمي نور الدجي 

صانها اهلل من آفات االيام و حرسها بفضله من حسد أهل الطغيان من االنام، و وفّقها بتوفيقه لما يحبه و يرضاه 

االنام و مواالة آله المعصومين من الخطايا في جميع الشهور و االعوام، و اطال عمرها و بقاءها بوالية محمد سيد 

 .و االثام

فقد وهبها اهلل عز ذکره و له الحمد، في عصر يوم الثالثاء الثاني من شهر المبارک الرمضان ]کذا[ سنة ست و 

المصطفويه عليه و آله الصلوة و السالم، حيث بقي من اليوم [ خلت من الهجرة النبوية1031سبعين و الف ]
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نصف نجوما، و کان الخامس و العشرين من اسفند ماه الجاللي، و اخر المرداد الفارسي المشهور ساعتين و 

 .بالفرس القديم، في اوّل درجة العشرين من برج الحوت

روي الشيخ االجل علي بن طاوس في کتاب دروع الواقيه عن سلمان الفارسي رضي اهلل عنه انه روز انيران اسم 

زمنه يوم سعيد مبارک يصلح لکل شيء تريده. و عن الصادق عليه السالم: انه يوم ملک موکل بالدهور و اال

جيد للبيع و الشري و للتزويج و من ولد فيه يکون حليما مبارکا و تعسر تربيته و يسوء خلقه و يُرزق رزقا 

 تعالي من يمنع منه، و من هرب فيه اخذ و من ضلت له ضالة وجدها و من افترض فيه ردّه سريعا؛ جعلها اهلل

القانتات العابدات السايحات الرايحات و العامالت بالباقيات الصالحات بحق محمد اشرف البريات و عتره 

 .الطاهرين من الذنوب و الخطئيات و الحمد هلل رب العالمين و له الشکر اوال و آخرا و باطنا و ظاهرا

ب منعوتة بالحسني آنفا في ذلک اليوم المبارک حسنزلت بحمد اهلل عند الوالدة في االرض المقدسة الموصوفه ال

 .ما جاء عن الصادقين ان اليوم الذي اَالنَ اهلل فيه الحديد لداود عليه السالم
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 صورة ميالد صبيّتي االوسط

ـ زاد اهلل عمرها و رزقها رزقا حسنا بمزيد احسانه و منتهي فضله و احسانه،  بگم جان خانمسميّ جدّي االمي 

طاهرين من آل نبيه رحمت اهلل و برکاته عليهم اهل البيت انه حميد مجيد، و سالم علي من آوي علي بحرمة ال

 .رکنهم، ان رکنهم قوي شديد

 وعز  اتفق بلطفه الشامل والدتها في االرض المقدسة التي مضي مناقبها و محسناتها ليلة الفطر الذي جعله اهلل جلّ

يه و آله ذُخرا و کرامةً و مزيدا و الحمد هلل کثيرا مقرونة بليلة الخميس اهلل عل صلي لمحمد و عيداً للمؤمنين

الذي بورک لنا في جملة االمم حيث کنا من امته صلوات اهلل عليه و آله عند انقضاء ساعتين من تلک الليلة 

وة و السالم [ مضت من هجرة السيد االنام عليه و آله الصل1031المبارکة الميمونة سنة ثمان و سبعين و الف ]
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متطابقة باوّل الخمسة المسترقة من الجاللي، متوافقة للسابع من شهريور ماه الفارسي المشهور بالفرس القديم؛ 

 .و کانت الشمس في اواخر درجة الخامس و الشعرين من برج الحوت

 عنه انه روزو قد اورد الشيخ االکمل االعلم علي بن طاوس في دروع الواقيه عن سلمان الفارسي رضي اهلل 

خرداد اسم ملک موکل بالناس و ارزاقهم، و هو يوم مبارک سعيد فاعمل ما تشاء من الخير، و روي عن الصادق 

عليه السالم انه يوم مبارک صالح لجميع االمور و من بدأ فيه الکتابة اکملها صدقا، و من بدأ فيه بعمارة أو غرس 

 ع عليه رزقه، جعلها اهلل من القائمين للصلوة و المؤتين الزکاةحمدت عاقبته، و من ولد فيه صلحت تربيته و وس

 .و الطائعين هلل و لرسوله و عتره عليهم افضل ثنائه و تحية

 صورة ميالد بنتيّتي الصغري و نور ..... فور النور و الضياء 

عزة محمد و اهل حفظها من الحدثان، و اکألها بالليل و النهار طول حياته في طول الزمان ب نور جهان خانم

 .بيته و ذريته عليهم من الصلوات اکملها و من التحيات افضلها و اجملها في البلدة السابقه ذکرها

صورة ميالد ولدي و قرة عيني حسين قلي اطال اهلل بقائة بحق الحسين و اخيه و جده و امه و بنيه  

 المعصومين عليهم الصلوة و السالم

علي من أرسله رحمة للعالمين، ميالد بُنيّ الصغير ذي البرکات الکثير المبارک الحمد هلل و الصلوة و السالم 

مولوداً و الميمون وجوداً عبد موالنا و سيدنا سيد الشهداء، و مفزعنا في االخرة و االولي اباعبداهلل الحسين، ابن 

 حسين قليبناء المدعو الملقب سيد االولياء علي جدّه و ابيه و امه و اخيه و اصحابه و بنيه افضل الصلوة و الث

ـ اطال اهلل بقائة و متعنا بطول حياته و ادامه برکاته بمحمد و آله ولد بحمد اهلل و حسن عنايته ـ ليلة السبت 

خاتم النبيين و سيّد العالمين  من هجرة [1051السابع و العشرين من رجب المرجب سنة ست و تسعين و الف ]

ي بلدة فثه عليه و آله صلوات اهلل و تحياته، ليلة مبارکة، انه هو السمع العليم المتفقة توحيدها مع ليلة مبع

و السماک الرامح في ارتفاعه الشرقية علي خمس و اربعين درجة، فلما حان يوم السابع من مولده  اصفهان

و مولد هالشريف المختص بتعيين اسمه المنيف، اتفق في يوم الجمعة ثالث شهر الشعبان ]کذا[، الذي کان 

الحسين عليه السالم، فبالحريّ لمواليه و شيعته ان يسمون مولودهم فيه بما يلمح بالعبودية له عليه السالم و 

يؤکد تلک المنقبة السنية، فلذا اخترنا اسما جامعا لهذه المفخرة الکريمه و جعلنا ثالثا لما عيّنّا من االسامي 

ملناه  و حسن اعتقادنا بذاک السدة السنية حسين قلي، علي وفق ما االشريفه فعملنا فيه بالقرعة فرج بتوفيق اهلل

من دون حولنا و ال قوتنا، فنحمد اهلل و نشکره علي تلک العطية البهية فلذا کناه بابي البرکات و الحمد اهلل و 

 .الصلوة علي رسوله و آله مالء االرضين و السموات
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ي حيدر بيک سلّمه اهلل ميالد قرة عين صورة

  .الحمد هلل رب العالمين و الصلوة علي اشرف االنبياء و المرسلين محمد و أهل بيته المعصومين

فقد اتفق بعون اهلل و حسن توفيقه مولد ابني و قرة عيني و ثمرة فوادي و فلذ کبدي سمّي موالي و اما بعد 

و عبده االحقر و مملوکه و ابن مملوکه االفقر، و بشفاعته ، بل هبحيدرمواله و مولي کل اصغر و اکبر المدعوّ 

عليه السالم اجدر، اطال اهلل بقاءه و احسن حاله و ماله، و أوفر علمه و ماله في يوم السبت الثامن من شهر 

المطابقة الودئيل الترکية بعد انقضاء عشر ساعات و ربع  [1105محرم الحرام لسنة التاسع بعد المأئة و االلف ]

مضت من نهار ذلک اليوم المحسوب من طلوع الشمس. ]در حاشيه نوشته شده: يادداشت حاشيه تقويم  ساعة

يکصد و هفت نوشته و درين مقام يک صد و نه نوشته  1103که در سال تولد ... شده بود که رجوع کرديم 

 [شده. اگر تحقيق شود که کدام اصح است زهي ساعادت است يا علي مدد
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 الد ابني و قرّة عيني و سمّي والدي االمجد عليقلي بيک وفقه اهلل و اطال بقاءهصورت مي

الحمد هلل و الصلوة علي رسول اهلل و علي اخيه و صنوه و صهره عليّ ولي اهلل و علَي المعصومين من 

وات لأطائب ذرية رسول اهلل و علي المهديين من شيعتهم و السابقين من أصحابهم و التابعين الشياعهم ص

 .اهلل عليهم و رحمة اهلل
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فؤادي و قرة عيني سميّ والدي الماجد بقية االماجد عليقلي  و لقد اتفق بحمد اهلل ميالد ابني و ثمرة :اما بعد

بن قرچقاي خان الذي هو لمراقي الرحمة صاعد، و في جنّة الخلد خالد، في ضحوة االثنين الحادي عشر من 

ليوم المذکور اربع ساعات بحسب التخمين و من حجج ]؟[ الهجرية الف الحرام حيث مضي من ا ذي الحجة

و ثمانية عشر سنين، يعني يک هزار و يکصد و هيجده هجري، اطال اهلل بقاءه بمحمّد و عليّ و عترته  و مائة

 .سالم اهلل عليهم اجمعين و بلّغه باقصي درجات الکمال بحرمتهم و جاههم يا رب العالمين

 ولفزايچه نواده م

 

چون ... مستطاب ... صاحبي ابوي ـ طاب ثراه ـ تاريخ تولد اوالد خود را در اين مجموعه به خط شريف خود 

قلمي و از آن جمله تاريخ تولد اين احقر عباد اهلل در اين صفحه قلمي شده. لهذا اين عاصي روسياه نيز تولد 

نمايد. فقد اتفق بعون اهلل و حسن توفيقه مولد ابني يفرزند ارجمند خود ـ اطال اهلل بقاءه ـ را در اينجا قلمي م

و قرة عيني و ثمرة فوادي ابوالحسن محمد علي المقلب بعمّ ـ النه اطال اهلل و ابقاه ان شاء اهلل سميّ عمي 

االمجد رحمه اهلل ـ في اثنين ساعتين مضت من نهار يوم االحد ثالث عشر شهر شوال ختم بالخير و االقبال من 

ربعين و مائة بعد االلف من الهجرة النبوية علي هاجرها الف لف الف السالم و التحية مطابقا لوئ ئيل شهور ا

الترکيه، اللهم اجعل مولوده برکة و سعادة لي و لجميع احوالي المتمسکين بوالية امير المؤمنين و اوالده 

 .حمد و آله الطيبين صلوات اللهم عليهمالمعصومين و طوّل عمره و ابقاه و اجعله عالما عامال في دينک ... بم

 

 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1495 

 

 

 

 

 

 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1495


2327 

 

 شده مسلمان پرتغالي کشيش يک زبان از صفوي اصفهان

 جعفريان رسول: نويسنده

 1151/  01/  15: سايت روي انتشار تاريخ

 مسلمان اتنه نه بود، آمده اصفهان به پرتغال از دير رئيس و کشيش عنوان به که دوژزو آنتونيو پدر: خالصه

 در سيشنا غرب در که است هايي نوشته نخستين از يکي اين. نوشت غرب و مسيحيت عليه آثاري که شد

 اين رب مروري نوشته اين. است توجه جالب و شگفت او هاي ديدگاه. شود مي نوشته صفوي عصر اصفهان

 .اوست هاي نوشته اساس بر ها ديدگاه

 که دش مسلمان تنها نه بود، آمده اصفهان به پرتغال از دير رئيس و کشيش عنوان به که دوژزو آنتونيو پدر

 اصفهان رد شناسي غرب در که است هايي نوشته نخستين از يکي اين. نوشت غرب و مسيحيت عليه آثاري

 دگاهدي اين بر مروري نوشته اين. است توجه جالب و شگفت او هاي ديدگاه. شود مي نوشته صفوي عصر

 .اوست هاي نوشته اساس بر ها

 االسالم جديد قلى على يا ژزو دو آنتونيو پدر

 ايران مزعا کشيش عنوان به شود مسلمان که آن از پيش سالها که است مسلمانى تازه انديشمندان از قلىعلى

 چندى آثار و پرداخت مسيحيت ضد بر نويسى ردّيه کار به اسالم، پذيرفتن با اقامت سالها از پس و شده

 :عنوان با  که هنوشت  وايتکان در موجود اسناد بر مستقلي مقاله ايشان باره در ريشار فرانسيس آقاي. کرد تأليف

UN AUGUSTIN PORTUGAIS RENEGAT APOLOGISTE DE L,ISLAM CHITE AU DEBUT 

DU XVIII SIECLE مجله در Moyen Orient and Wcean Indien (Middle East and Indian 

Ocean) XVIe - XIXe - XIXe s.1, 1984 است شده چاپ. 

 هاي کتابخانه در که است دوژزو فارسي آثار بر مرور سپس و مقاله آن از گزارشي آمد، خواهد اين در آنچه

 .است دهمان جاي بر ايران

 قصد به ميالدى هفدهم قرن آخر ربع در پرتغالى، کشيش[P. AntÆnio de Jesus]  ژزو دو آنتونيو پدر

 P. Manuel de]  سانتاماريا مانوئل که بود حالي در اين. شد کار به مشغول اصفهان در ديري در تبليغ

Santa Maria]يک هم آنتونيو.  بود گرويده ماسال به بوده دارعهده را آن رياست وى که ديرى اسبق رئيس 

 اصىخ آگاهى وى از صفوى دوره منابع در. گرويد اسالم به شد، انتخاب دير اين رياست به که آن از پس سال
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 ارهب در وى آثار ميان در که است مطالبى دانيم،مى وى باره در ايرانى منابع در که آنچه. نياورديم دست به

 اندتهنوش او باره در مطالبى اصفهان از وى کشيش و خارجى دوستان ن،براي افزون. است داده بدست خودش

 .است آورده الذکر سابق مقاله در ريشار فرانسيس آقاى را هاآن که

 به هاشار با و غربى، ميسيونرهاى با ارتباط در ايران شرايط چگونگى از شرحى بيان از پس ريشار آقاى

 متأثر تسخ را( اصفهان) پايتخت مسيحيان اىحادثه که بود دشوار يطشرا اين در:  نويسدمى ها،آن اختالفات

 دير راهب توسط اسالم پذيرش مسأله حادثه اين. ساخت دشوار کاتوليک روحانيون براى را کار و کرد

 التينيها طتوس هفدهم قرن اوائل در که بود ديرى نخستين مزبور دير. بود اصفهان شهر پرتغالى هاىاگوستين

[Latins ]در. ندبود ايران در پرتغال پادشاه رسمى نمايندگان دير اين روحانيون. بود شده ساخته اصفهان در 

 ربيع هفتم[ 1153 سپتامبر 11  تاريخ به بزرگ روحانيون از يکى[M. Gaudereau]  گودرو از اىنوشته

 ختنه امروز و کرده نفى را مسيح دين که است روز دو هااگوستين بزرگ:»خوانيممى چنين]   ه1105 االول

 نام و کرده ازدواج سپس پذيرفته، را اسالم]   ه 1101 سال صفر[ 1151  سال اکتبر در او از قبل.« است شده

 نحاللا با ارتباط در هايىآگاهى آمد، بدست بعد سالهاى در که سندى. داد تغيير بيک قلى حسن به را خود

 خانهقهوه صورت به بود آن پرداخت به متعهد که هايشبدهى لدلي به که اصفهان اگوستين دير مذهبى زندگى

  بِلبا اسقف گزارش حادثه، اين از گزارش تريننزديک... دهدمى دست به آمده در بازرگانى و تجارى مرکز و

[Babylone]اولون سان دو پيدو نام به  [Mgr Pidou de Saint-Olon]به برادرش به ايران از که است 

 اسالم پذيرش دهشتناک حادثه از کنممى گريه خون من: نويسدمى او. است نوشته 1153 براکت 89 تاريخ

 خسارت هک امرى پرتغال، دولت مأمور و ايرانى هاىاگوستين کننده ديدار پرتغالى، ژزو دو آنتونيو پدر توسط

 آزاد يجهنت است اين ىآر و دير يک از مرتدّ دو آرى. است آورده وارد تبليغاتى تشکيالت به ناپذيرى جبران

 ود آنتونيو که است اين است دردآور همه از تربيش که چيزى... جاآن در مذهبى جوانان کردن رها و گذاشتن

 هاىملىکر از اىنامه. است نوشته مسيحيّت ردّ در کتابى و است آمده نائل دکترا درجه به قرآن شناخت در ژزو

 1300 فوريه 8 تاريخ به[P.  Basile de Saint-Charles( ]1111 ـ 1311) شارل دوسان بازيل نام به جلفا

 تغالى،پر آنتونيو بيچاره:»است شده مستقر اصفهان در و کرده ازدواج او که کندمى گزارش آنتونيو باره در

 از انىدشمن با ما انهدام براى و شده کافر و مرتد که است سال سه که اصفهان هاىاگوستين پيشين رئيس

 رد را مهم اطالعات که اوست شخص و است کرده تبانى]  کاتوليک برجسته هاارمنى خاندان[ هانىشاريما

 رگىبز بالى البته اين و آورد خواهد وارد ما بر فراوانى خسارات راستا اين در که دهدمى قرار دشمنان اختيار

 سال در و بود اصفهان در 1151 سال در مانوئل شدن مسلمان از پيش مدتى ژزو دو آنتونيو روى، هر به. است

 که بود اگوستين دير روحانى[Gaspar dos Reis]  ريس دوس گاسپار پدر همراه اعضاى از يکى 1151
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. داد اختصاص خود به را اگوستين رياست عنوان و گرديد وى جانشين 1151 سال اکتبر 18 در بعد سال چند

 .بود 1105/  1153 سال در اسالم به او گروش از پيش سال يک از کمتر درست اين

 سال در. گرديد شاه مقربان از پس آن از و داد تغيير بيک قلى على به را نامش اسالم کردن اختيار از  پس

 .داشت ادامه کار اين 1111/  1381 سال تا که شد گمارده شاه مترجمى کار به(  ه 1111/  1301

 مانوئل پدر مرگ از پس سالها که بيک قلى على که تاس آن از حاکى شواهد همه: دهدمى ادامه ريشار آقاى

 اطالعى هيچ آن از بعد که چرا باشد، رفته دنيا از 1119/  1388 سال در اصفهان محاصره در کردمى زندگى

 .نيست دست در او از

 حوالى) 1311 مارس دهم تاريخ در کشيشى آن ضمن که اندکرده پيدا يادداشتى که داد اطالع بنده به فلور آقاى

 آقاى. است درگذشته کرده، ياد عنوانمرتد با وى از که بيک قلى على که است داده خبر هلند به( 1111 شوال

 ست،ه بيک قلى على کوچه نام به شيرازيها چهارسوى نزديکى در که خيابانى که اندداده احتمال روضاتى

 [13  ص ر،گفتا دو دومين: ]بنگريد. است بوده شده نامگذارى وى نام به شايد

 و شده وشتهن فرنگى زبان به ابتدا مؤلف اظهار به که اين و الضالين هداية کتاب تأليف به اشاره با ريشار آقاى

 .باشد شده تأليف 1180/  1301 سال در کتاب اين که اندداده احتمال شده، برگردانده فارسى به سپس

 جايى در خودوى. است کرده تأليف 1113 سال در ار الضالين هداية کتاب قلى على رسدمى چنين بنده نظر به

 خواهد صادق نمود که دعوى هر گشت، ثابت حضرت آن صدق و راستى هرگاه:... نويسدمى کتاب آن از

 نسخه الضالين، هداية. )نمود را دعوى اين حضرت آن که است سال سى و صد و هزار يک که خصوصا بود،

 دهسيز يعنى. است حضرت بعثت زمان به مربوط تاريخ اين(. پ ـ 10 برگ:  نک و پ 5 برگ مرعشى، 1191

 تأليف تاريخ 1113 سال همان صورت اين در که شود محاسبه هجرى سال اول از و شود کسر آن از بايد سال

 نوشته موردى در جمله از. است کرده ياد خود کتاب آن از مکرر نيز المؤمنين درسيف. بود خواهد کتاب

 .«ايمکرده تقرير الضالين هداية کتاب در مفصال را سيلوِستر و قسطنطين ينا وحکايت» که است

 يک که شارل دوسان بازيل پدر جلفا هاىکرملى اسقف 1301 سال مى 80 در: است افزوده ريشار آقاي

 در رد که را کتابى و رسيده شاه محضر به تا خواهدمى اجازه فرستدمى رم به که اىنامه در است... فرانسوى

 مشهود ىبخوب اينجا در. کند تقديم شاه به است، مسيحيت ضد بر شاه دربار روحانيون از برخى نوشته بر

 با.]باشد نگرفته صورت چيزى چنين رسدمى نظر به البته که است بيک قلى على کتاب به اشاره که است

 [.ريشار آقاي مقاله از ترجمه خالصه اين براي عالمي آقاي از تشکر
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 وي آثار اساس بر دوژزو باره در ما اطالعات

 الىالب در قلى على که است مطالبى آورده، وى باره در ريشار آقاى آنچه بر افزون قلى، على از ما هاىآگاهى 

 جزيره داستان براى که شرحى ضمن در جمله از. است نوشته خود باره در الضالينهداية نيز و المؤمنين سيف

 در ودخ کمترين، آنچه که است مناسب کنيم، تمام را عبارت که آن از پيش: »تاس آورده چنين نوشته، خضرا

 اهلل لواتص طالبابى بن على شيعيان يقين ازدياد براى از دانممى باشدمى زمين انتهاى در که جزاير اين باب

 ليسبون] هالوزيپان رشه در مغرب اواخر در فقير تولّد محل که نماناد مخفى دينى برادران بر پس. نمايم نقل عليه

 بزرگ رياىد کنار در شهر آن و باشدمى است پرتگال پادشاه پايتخت که[  ناميدند مي االشبونه را آن عربها که

 مَراقُوس و[  مراکش=  فاس] فيس به است متصل چند هر پرتگال و است واقع گويندمى محيط را او که

 اواخر در و باشدمى ترطرف آن اينها از پرتگال اما ت،اس زمين مغرب شهرهاى عمده که اَرجلْ و[  مراکش]

 نامند،مى[ زمين آخر معناي به[ ]FinistÉre] فينيستره اقاليم صور همه در را او که هست جايى پرتگال واليت

 به يبقر است، فقير هدايت محل که اصفهان بلده تا امشده متولد فقير که جايىآن از و زمين انتهاى يعنى

 يُضِلُّ کريمه مضمون به که] 11/   مؤمنون[ الْخالِقينَ أحْسَنَ اللّهُ فَتَبارَکَ باشدمى فرسنگ سيصد و رهزا هفت

 جهنم آن از را او که تواندمى کند، هدايت را کسى خواهدمى که وقتى] 1/   فاطر[ يَشاءُ مَنْ وَيَهْدي يَشاء مَنْ

 که سازد ظاهر بندگان بر که آن براى از برساند، ايمان تبهش به و بفرمايد مسافت طى قدر اين آورده، بيرون

 يُخْرِجُ وَ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَىَّ يُخْرِجُ است فرموده بشناسد را او کامله قدرت که آن براى از خود کتاب در آنچه

 پادرى و کافرزاده که را فقير که زيرا دارد، او کامله قدرت بر داللت کمال] 83/   عمران آل[ الْحَىّ مِنَ الْمَيِّتِ

 هکرد داخل ايمان شاهراه به آورده، بيرون کفر گمراهى از فرسنگ سيصد و هزار هفت از بودم کننده گمراه

 ننيافت هدايت که بدانند و باشم بوده حجّت اند،ساکن زمين اطراف در که کفارى بر که آن براى از است،

 .«باشدمىن و نيست فياض مبدأ در بخل نه اگر و است انايش خبيثه طينت و خودشان اختيار سؤ راه از ايشان

 قلى على آثار 

 وى زا که آثارى ضمن در تنها بايد را قلى على کرديم، کاوش ما که جاآن تا فارسى، و عربى موجود منابع در

 :عبارتنداز دانيممى امروز که جاآن تا آثار اين. شناخت مانده برجاى

 کرده، ياد المضلين هداية نام با آن از موارد برخى در که را کتاب اين وى المؤمنين؛ تقوية و الضالّينهداية. 1 

: ستا بوده جلد چهار در احتماالً و قسمت چهار در کتاب اين. است نگاشته صفوى حسين سلطان شاه نام به

 فروع اثبات و صاران دين فروع ردّ ـ 8 ايشان، هاىکتاب از اسالم اصول اثبات و نصارا دين اصول ردّ در ـ 1
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 مهدويت و امامت اثبات ـ 1 ايشان، هاىکتاب از خاتميت و پيامبرى اثبات ـ 1 ايشان، هاىکتاب روى از اسالم

 .ايشان هاىکتاب از

 9111 شماره نسخه: الف: نيست مذکوره فصول حاوى کدام هيچ که است موجود کتاب اين از نسخه سه

 8015 شماره نسخه: ب. است کتاب يکم جلد که رضوى قدس انآست 18111 نسخه نيز و ملک کتابخانه

 .قم در مرعشى اللّهآية کتابخانه 1191 شماره نسخه: ج. اسالمى شوراى مجلس کتابخانه

 وّتق آنکه از بعد انسانى نوع بنى از فرد هر بر چون: »گويدمى کتاب اين مقدمه در جديداالسالم قلى على

 ئمّها و رسول اخبار و خدا کتاب معونت به که است متحتّم و الزم نهاد قدم کمال و بلوغ فضاى در او عاقله

 تقديم هب اهتمام نهايت آيد، راجح طرق سائر بر عقل نظر در که مستقيم طريق و قويم دين جستجوى در هدى

 و اءآب دين متابعت و باشد نداشته حسرتى و ندامت قيامت فرداى که کند داخل اىزمره در را خود رسانيده

 مدتى» وى خود که افزايدمى وى...« نداند عليه معتمد رساند هم به ايقان و اذعان خود اينکه بدون را اجداد

 مجّسانهيُ و يُنصّرانه و يهوّدانه أبواه فانّما الفِطرةعلى يولَدُ مَوْلُود کلّ[ مضمون به کرده نما و نشو کفر ديار در

 توفيق، راهنمايى به را قصير عقل آنکه از بعد. داشتم قدم ثبات ،بود نصرانيت که ابوين متابعت جاده بر]

 از بعد ه،کرد ايشان منسوخه شرايع تتبّع و نصارا کتب مطالعه صرف را خود اوقات گرديد، حاصل بصيرتى

 ونچ و نمودم حق دين اختيار عقلى برهان و بيّنه به دارند، خود مذهب حقيقت بر که ايشان داليل بطالن

 دانستند؛مى خود پادريان سرآمد مرا که بودم ايشان اعتماد محل و نصارا مرجع بودم مذهب آن در که مدتى

 آورده راهمف بودم نوشته فقير که اعتراضات وجود با را ايشان داليل جميع ايمان، کلبه به شدن مُحَلّى از بعد

 باقى فقير از کتاب اين است جبوا منکر از نهى و معروف به امر چون که بودم داده ترتيب فرنگى زبان به

 و[ وبهاج قوّت و خود داليل ضعف و اطالع از بعد پرداخته او مطالعه به شايد نصارا ساير و پادريان که بماند

 خير همت که اوقات اين در و. گردند ملحق کمترين به يافته، هدايت مختار مذهب حقيقت بر فقير داليل]

 تعلقم و مصروف... صفوى حسين سلطان شاه... و سلطنت تاج زانفرو گوهر اقتباس عدالت ضمير و اساس

 ابتهث ادلّه با نصارا ضالّه طايفه اقوال و براهين و ناقصه اعتقادات و باطله مذاهب اختالف که گرديد آن به

 وبمنک تا گردانم جارى هاآن بر وافى هاىجواب با بطالن خط آن از بعد شود، کشيده تحرير سلک در عندهم

 به و زنند است يقين راه المتينحبل که محمّدى مبين دين الوثقاى عروة در دست گشته، مخذول و جابم و

 حوال،ا اختالل و آالم تراکم وجود با اعلى ارفع اقدس اشرف امر امتثال بنابر لهذا و گردند فايز ابدى هدايت

 بعد عالىت شاءاهلل إن که داشتيم مصروف بود شده نوشته فرنگى زبان به که نسخه آن ترجمه به عزيمت عنان

 يانم در نيز فارسى نسخه اين آيد،مى باشند داشته عقل اگر نصارا کار به اولى نسخه که چنانهم اتمام از

 از و گردد ايشان رسوخ مزيد باعث و واقف خود مذهب حقيقت بر مطالعه از بعد مانده، يادگار به شيعيان
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 يتهدا قويم دين اين بر را ايشان که الهى شکر از بعد و دانند الزم ضاعترا و اجتناب نصارا باطله طريقه

 اين مجموع، در و... االتمام على االستعانة منه و. نمايند يادآورى خير دعاى به را شکسته اين است، نموده

 ادشاهىپ والزبى اقبال و الهى تأييدات به که اميد. المؤمنينتقوية و الضّالّينهداية به ساخت مسمّا را کتاب

 معذور ار فقير و مانده سالم دينى برادران ماجرايى کافر و گيرىنکته قلم از و گرديده اثر کيميا نظر منظور

 قامم اين در چون و امکرده ذکر نوشته نبوّت اثبات در که اىرساله در را عبارت آن کمترين اين و.... بدارند

 ...«ضمتعرّ العينمن للمطلب ذهابآ و للتطويل خوفآ

 به کنمىم ثابت ايشان به بالتّمام کمينه اين( از) را مدّعا اين و: »...گويدمى ثالثه اقانيم ردّ باره در چنينهم او

 و پيشنماز مرا که اىمرتبه به امکشيده هارياضت مديد هايىمدّت و شده متولّد ايشان دين در خود که اين

 دين بنابر و بخشيدممى را ايشان گناه و جسته اعانت من از خود نگناها آمرزش در و دانستندمى خود مقتداى

 نآ فهميدن براى از چند هر نفهميدم، را ثالثه هرگز اين وصف با بود، کرده حلول من در القدسروح ايشان

 ...«کردممى سعى روزها و شبها

 على يناميرالمؤمن و خاتم رپيامب مقدّس اسامى محو قصد به مقدس کتاب عربى ترجمه تحريف به اشاره با او

 :گويدمى امامان ساير و ـ عليهماالسالم ـ

 ايمکرده نآ به حواله که فصول اين موافق است نوشته فقير که را عبارات اين که باشد خواسته کسى اگر»... 

 و مقدّم را فصل چند اينکه از بعد بلکه دهند،مى هم به دست عسرت به البته کند پيدا عربى ترجمه آن در

 هر که چرا يافت؛ خواهد عربى کتاب آن در امنموده ترجمه که نحو همان به عبارات اين کند مالحظه مؤخّر

 هر پس ،رسد هم به اشتباه فصول شماره در لهذا است؛ شده عربى ترجمه آن فصل چند نصارا کتب از فصلى

 عربى کتاب آن به آمده هاآن فصول به اشاره و نموده جمع کمترين که را کتبى عبارت باشد خواسته که کس

 ...«ستمه بلدتر ايشان کتب به بنده که چرا بود خواهد بهتر البته کند رجوع فقير به اگر نمايد، مطابق

 خير سواى غرضى ام،شده دين اين داخل تازه که کمترين: »گويدمى صوفيان عقايد ردّ رساله در چنينهم

 اعتقاد بطالن بيان شوند، گمراه همه که خواهندمى و اسالمند اهل دشمن که نصارا کتب از و ندارم ايشان

 هدايت را خود هدف چون و...«. ندارم ميانه در قوم اين با عنادى و تعصّب پاى و امنموده استخراج را صوفيه

 که مهست اميدوار الهى لطف به نيز کمترين صورت اين در شاءاللّه إن و: »...نويسدمى داند،مى شدگانگمراه

 ندهز توقّع به و: »...گويدمى کندمى منع صوفيان جرگه در ورود از را خوانندگان چون و...« بود نخواهم مزدبى

 به زندگى صوفيّه و نصارا مذهب در اگر که نشود دل مرده طايفه اين حال و وجد مجالس داخل دل، کردن

 براى زا بايستمى داشتم امتياز گرىپادرى بهمرت به و بودم ايشان ميان در مدتّى که کمترين رسيد،مى هم
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 ودم،ب پير و پادرى مدّتى خود که من...نشوم اسالم دين داخل نکرده ايشان طريقه ترک دل، زندگى تحصيل

 بر ردّ حاال کمترين که چنان... دانممى را همه هست مريدان با را پيران که رموزى و دقايق و داشتم مريدان

 در هک دينى از من که ببينند بودند، من مريدان وقت آن در که جماعتى که دارم اميد و نويسممى نصارا دين

 دم،بو استاد و عالم کننده گمراه حکمت آن در چه اگر... امکرده اختيار را حق گرديده بيزار بودم پيشوا آن

 سانمرمى آسمان به تخاراف کاله اطهار ائمه احاديث و اخبارى علماى شاگردان از تعالى خداى توفيق به امروز

 ...«که است سال دوازده به قريب حاال و

 .گفت خواهيم سخن تفصيل به ادامه در ما کتاب، اين باره در. المشرکين قتال فى المؤمنين سيف. 8

 گزارش ام و نگاشته صوفيه بر ردّ در صفوى دوره فقهاى که است آثارى ادامه در اثر اين صوفيان؛ عقايد ردّ. 1

 .آورديم صفوى دوره در مسيحى ضد ادبيات نوشتار در را آن

 از هک هايىآگاهى به توجه با و دانسته مسيحى رهبانان از متأثر را صوفيه که است آن اثر اين ويژگى اما

 در کهآن از پس: »گويدمى اثر اين مقدمه در وى. است داده ربط يکديگر به را مسأله دو اين داشته مسيحيت

... و راز نگلش مطالعه ضمن در و شدم آشنا صوفيان عقايد با پرداختم نصارا عقايد ردّ به لينالضا هداية کتاب

 ميمتص رو اين از و داريد خود ميان در را ما عقايد نظير شما: گفت خواهند من به نصارا که انديشيدم خود با

 او.« هستند مسيحيان کفريات رفتارگ اسالم لباس در ايشان چگونه که دهم نشان تا امگرفته ايشان عقايد ردّ به

 در موافقند نصارا با چيز همه در که صوفيه احوال از اىشمه دانستم الزم خود بر: »نويسدمى ديگرى جاى در

 فريفته ايشان ريايى و ظاهرى تقواى و زهد به که الناس عوام خصوصآ شيعيان که آورم در تحرير به رساله اين

 اىنسخه« .نرسانند هم به اعتقاد ايشان پيرى و واليت به جماعت اين کشى رياضت و پوشى شال به نگشته،

 .باشدمى مطهرى شهيد مدرسه کتابخانه در 1113 شماره با اثر اين از

 بر را ازدواج آنکه خاطر به کيش اين از آن در و شده نوشته مسيحيت ردّ در نيز رساله اين ازدواج؛ فوائد. 1

 رسيده اپچ به «ايران اسالمى ميراث» اول دفتر در رساله اين متن. است پرداخته قادانت به شمرده ناروا کشيشان

 در چون که نماند پوشيده دانشمند عقالى و هوشمند خردمندان بر: »گويدمى اثر اين مقدمه در او. است

 بود، يانعص لجه غريق که پادريان از يکى اشتباه عرش بارگاه مقربان و جاه و عز سرادق اکابر از بعض مجلس

 که را تجرّد و نموده مذکور است ريا اهل و زنادقه شيوه که رُباعوام ناهموار سخنان و ناهنجار گفتار آغاز

 ذرّه اين از عليه بناءآ نموده،مى وا ذايع و شايع بيهوده سخنان انواع به است شرايع و اديان جميع مذموم

 ينچ خوشه منزله کتب خرمن از که قلى على ولى، و دين خادم يعنى اطهار آل شيعيان پاى خاک و مقداربى
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 که حاضر رساله که است آن دنبال به.« نمود معنى اين استفسار بود، گزين گوهر سالفه صحف بحار از و

 .است شده تأليف رسيده، ما دست به ناقص آن نسخه متأسفانه

 ردهک ياد آن از الضالين هداية مقدمه در مؤلف خود تنها و نشده شناخته اىنسخه اثر اين از نبوت؛ اثبات. 9

 .باشد الضالينهداية مجلدات از مجلدى مقصود است ممکن. است

 شدن مسلمان از پس مؤلف مذهبى هاىگرايش 

 تشيع مذهب به او عميق باور اسالم، به وى گروش از پس وى مذهبى هاىگيرىجهت در نکته ترينمهم

 دو دوره اين در. است صفوى دوره دوم نيمه در رايج نگرش مانه زمينه، اين در او خاص گرايش. است

 غلبه دوم است، کالمى مسائل در اخبارى نگرش غلبه يکى. دارد وجود تشيع در فکرى مهم گيرى جهت

 يعىش گرايش در وى. دارد قرار اصل دو اين سيطره تحت کامال زمينه اين در نيز ما مؤلف. صوفى ضد نگرش

 خنس تفصيل به اثر، اين در هم و الضالينهداية در هم باره، اين در و دارد تندى نىس ضد نگرش عمدتا خود

 در اکمح اخباريگرى جريان همان از برخاسته عمدتا نيز شيعى عقائد به او نگاه ديگر، سوى از. است گفته

 همين ىرفک مشخصات از نيز اين. است فلسفه نيز و تصوف ضد شدت به وى دليل همين به. است دوره اين

 از و درافتاده مسيحيت با وى که زيرا است، بوده جالب قلى على براى گرايش اين. شودمى محسوب دوره

 گرايش ار مسيحيت که اندازه آن تا است، آن گرايىتصوّفى و گرىرهبانى همان مسيحيت هاىويژگى ترينمهم

 گاشتهن صوفيه بر رد در مستقل اىرساله هک آن بر عالوه وى دليل، همين به. دانندمى يهود دين در صوفيانه

 ودموج و وجود وحدت مسأله به بويژه و کرده حمله صوفيانه هاىانديشه به مورد هر در نيز اثر اين در است،

 حمله عادم بودن روحانى به اعتقاد نظير خاص عقالنى عقائد داشتن دليل به نيز حکما به ايضا. است تاخته

 .است کرده

 لحالا است، آفريده عالم خداوند را جسمانى بهشت که شد ثابت هرگاه و: است نوشته چنين هبار اين در وى

 هشتىب ابدًا قيامت، از بعد و قيامت تا موت از بعد که گويندمى و کنندمى انکار را جسمانى بهشت که نصارا

 ثابت نآ وجود تورات هفقر اين از که جسمانى بهشت اين که بگويند باشدنمى تعالى خداى ديدن از غير به

 نصرانى را خود و اندشده متفق نصارا با جسمانى بهشت انکار در که حُکَما و است، بهشتى چه شودمى

 تصوّر و تخيّل از است، کرده کماالت تحصيل گاه هر بدن مفارقت از بعد ناطقه نفس که گويندمى و اندکرده

 يتب اهل احاديث از که جسمانى بهشت آن که بگويند اوست، بهشت لذّتها آن و شودمى ملتذ خود کماالت

 و ؟است چيز چه دهد،مى گواهى او وجود بر نيز تورات فقره اين و شودمى ثابت قرآنى آيات و السالمعليهم

 انسان رگاهه آفريد، تعالى خداى که جسمانى بهشت اين که بگويند کنندمى را جسمانى بهشت انکار که نصارا
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 چنانچه: نويسدمى هاآن باره در ايضا. داردمى موجود را او که براى از و آفريد چه براى فترنمى جا آن به

 ند،گويمى و ندارند دين احکام و دين بر اعتمادى که اندطريقه اين بر باز اند،امّت اين نصاراى که صوفيان

 نددانمى نامناسب و مخلّ را عقل هامادّه اکثر در و شد متحد او با و رسيد دين صاحب به که کرد بايد سعى

 و قهطري که گويندمى و دارند اعتقادها ايشان به و دارندمى دوست بسيار را ديوانگان که است جهت اين از و

 قلع پيروى و علم تحصيل چون و شود کشف کس اين بر بايد رياضت به و کندنمى ادراک عقل را ما رويّه

 اين با و زنندمى او ارادت دامان در دست کرده، پيدا جاهلى پير يک هر که است اين از دانند،مى جهل را

 و ندي شمردن حقير يعنى استخفاف، اين از که کنندنمى فکر خود با و دانندمى مسلمان را خود اعتقادات

 ىهد ائمه استخفاف به کرده تجاوز جاآن از و آيدمى الزم ابرار علماى استخفاف دين، احکام علم تحصيل

 که ار معجزاتى جماعت اين و رسدمى خدا به جاآن از و وآله عليه اهلل صلى پيغمبر به جاآن از و السالميهمعل

 يشىک بد درويش هر به را هاآن از اعظم است کرده کرامت خود پيغمبران اوصياى و پيغمبران به تعالى خداى

 پاک] اکذ[ کشى کوت کثافات از را خود نوزه که آبادى عاشق قادر حاجى باره در اينکه حتى دهند؛مى نسبت

 به ما که گويندمى باز هاعقيده چنين وجود با و گرددمى ظاهر او از معجزات که دارند اعتقاد است نکرده

 امامان از يرغ به چون سنيان که کنندنمى فکر دالنتيره اين و داريم اعتقاد السالمعليهم معصومين ائمه حضرات

 االح تا ما ائمه از بعد که ايشان]  صوفيان[ هرگاه پس دانيم،مى... را هاآن ما اندشده قائل نفر سه امامت به ما

 ارند،د اعتقاد پايان و حدبى امامان به و کنندمى نقل بسيار معجزات هرکدام براى از و اندکرده پيدا پير هزار

 .بود خواهد... از زياده ايفهط اين کفر اولى طريق به بلکه نباشند کافر ايشان شودکهمى چون

. است تهدانس هاآن تابع نيز را ايرانى صوفيان و عرفا داند،مى مسيحيت انحراف عامل ترينمهم را پولس که وى

 وا از ايشان که سؤالى جواب در»  او که نويسدمى چنين ـ خوانده بُبْلُوس را او وى که ـ پولس باره در وى

 بت هيچ نياد در که بدانيد پس که گويدمى نه، يا بخورند اندشده قربانى بتها هب که مأکوالتى که بودند کرده

 نآ بفهماند نصارا به خواهدمى قاتل زهر اين ضمن در ببلوس و خدا يک مگر نيست خداى هيچ و نيست

 عرش ينا لباس در فراگرفته افالطون او استاد از يا ببلوس از دانمنمى شبسترى شيخ که را موجودى وحدت

 :که است فهمانيده خود مريدان به

 است پرستىبت در دين که بدانستى          چيست بت که بدانستى گر مسلمان

 را بت دنپرستي خداست، هم بت که باشد داشته اقرار آن بنابر و باشد قائل موجود وحدت به مسلم اگر يعنى

 .«است چيز همه در که خدايى يک از يرغ به نيست چيزى خود در بت که زيرا دانست؛ خواهد خداپرستى هم
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 صفوي عصر در فرنگ و اصفهان در خوانى حکمت مقايسه 

 رايج فهفلس درس به متصوّفه، و حکما برابر در هايشگيرىموضع ادامه در الضالين هداية کتاب در قلى على

 اخبار از شدن دور و فلسفه به آوردن روى را درسى حوزه اين عمده اشکال و کرده اشاره اصفهان حوزه در

 لسفهف درس تحصيل رهگذر از که کندمى اظهار مطالبى زمينه اين در وى. داندمى السالمعليهم معصومين ائمه

 الزم اينجا در: نويسدمى او. است توجه قابل فرنگ در تدريس هاىروش با آن مقايسه و اصفهان حوزه در

 و وارسط] از حکما يعنى[ ايشان متابعت که آن باب در دچن اىفقره صريحا حجّت اتمام براى از که دانست

 منحرف قيممست طريق از ايشان پوچ گفتارهاى به آدمى که شودمى آن باعث بلکه آيدنمى کسى کار به افالطون

 ضمح ايشان، حکمت معرفت در عزيز عمر صرف که شود معلوم جماعت آن بر تا درآورد تحرير قلم به شود

 زمان در ارسطو و افالطون از او متابعان و سقراط اين که نيست آن در شک اوّال. است خسران و نقصان

 دّتم اين در و بود گذشته سال هزار پنج به قريب آفرينش ابتداى از وقت آن در و اندبوده رومى اسکندر

 هتادفرس بندگان بر تعالى خداى جانب از موسى حضرت و ابراهيم حضرت و نوح حضرت و آدم حضرت دين

 در مارشبى مؤمنان و علما گروه اصفيا، و انبيا از نظر قطع مذکوره انبياى امّت از يکى هر ميان در و بود شده

 و داشتند عقل بود ميان در ارسطو حکمت نه و افالطون و سقراط حکمت نه که آن وجود با اندبوده زمان هر

 معصومين ائمه از بعضى و وآله عليه اهلل صلى رسول حضرت زمان در آنکه دويم... شناختندمى را خدا

 خلفاى زا يکى زمان در اندکرده ذکر تواريخ ارباب چنانچه بلکه نبود ميان در حکمت تعليم اين السالمعليهم

 شغلى هک بود آن منظورش ملعون آن چون که نحو اين به است؛ شده بلند مسلمان ميان در وبا... اين عباسبنى

.. .دارند بر السالمعليهم محمدآل احاديث تتبع از دست و گردند مشغول بدان که گردد شايع مردم ميان در

 و ممرسو هاآن تحصيل و تدريس در ساعى بر و نمود طلب فرنگ از را حکما تصانيف و حکمت کتب لهذا

 يمتعل هب مردم که اول سال همان در که است شده نقل و. گرديد شايع اسالم ميان در که آن تا داد قرار مقررى

 نحوى به حاال که چنانهم. رسيد بهم بغداد شهر يک همين در ملحد نفر هفتاد گشتند مشغول حکمت تعلم و

 که دينى علماى کثرت و غلبه اعتبار به اما رسد؛مى بهم ملحد هزار چندين اصفهان بالد در که حکمت است

 جودو غبار المنة و هلل الحمد داردين عادل پادشاه غضب تندباد بيم از و اندبيتاهل احاديث پيروان و فقيه

 راظها مجال بوده مخفى هازاويه به بر، و دور روزْ وارخفاش و گرفت تواندنمى را کسى چشم پيش ايشان

 عليمت بر توقفى ديندارى و خداشناسى اگر واقع در شد ذکر که اين بنابر پس. ندارند را خود الضميرمافى

 همه اال و ندمختلف بايکديگر اسم در الحقيقهفى که هاحکيم و صوفيه اين بايستىم داشت، ارسطو و افالطون

 عليه اهلل لىص االنبياء خاتم حضرت بعثت ابتداى از بگويند که اين يکى: نمايند اعتراف چيز دو به انديکى

 عنىم اين که دانممى اام... نبود کامل خدا دين رسانيده بهم شيوع و اندآورده فرنگ از حکمت که وقتى تا وآله
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 که اچر نمايند؛ اعراض که محالست دارند که خود طور از دنيوى فاسده اغراض اعتبار به نکرده، قبول نيز را

 در الهاس و فهمندمى چيزى خودشان اعتقاد به که طايفه اين از جماعتى با که است داده رو فقير اين به مکرر

 مجمع يک در شمردندمى عقل و علم اهل از را خود و بودند هکرد علم تحصيل صرف را خود اوقات مدارس

 يکى ابب در حديثى بودم، نرسانيده احاديث بر تام اطالع هنوز و جديداالسالم فقير که آن وجود با و ايمبوده

 که آوردندىم عذرى و کردم تعليم ايشان به فقير بلکه دانستند،نمى پرسيدم، ايشان از اسالم دين ضروريات از

 رحش از حکمت کتب خواندن مشغول که است سال چند و خوانيم حکمتْ ما که گفتندمى بود؛ گناه از بدتر

 .بخوانيم حديث که نشد خالى ما دست ايم،بوده شفا تا هدايه

 صرف آخرت صواب براى از اندکرده پيدا زحمت هزار به را خطيرى مَبْلغ که آنان فرمايند مالحظه اينجا در

 طالبابى بن على شيعيان و برسند بهم علما که دهندمى قرار او براى از وقف و سازندمى هاهمدرس کرده،

 مشغول علم کدام به مردم آخر و بوده چيز چه ايشان نيّت که گردانند آگاه جناب آن دين به را السالمعليه

 يند و حديث علم اهل اگر که گويممى را اين! نيست خوب کردن بنا مدرسه که گويمنمى فقير. اندگرديده

 آن در ده،فرمو اخراج شناسندنمى را ديگر کسى ارسطو و افالطون از بغير که چند دينانىبى و بنشانند آن در

 کسى که است عجيب بسيار واقع در.  بود خواهد مدرسه بناى اصل حسنه از زياده اين حسنه ندهند راه

 ادهد ترجيح مجتهدين شرايع کتب و عليهم اهلل صلوات هائم احاديث بر را حکما اقوال تحصيل و خواندن

 عذرى شوند ملحد که اندنرسانيده بهم مهارت حکمت در چندان هنوز که اينها از بعضى نهايت. بداند مقدّم

 ادافر اين از يکى با فقير که چرا برد؛مى دهى به راه اما است، لنگى عذر آن چند هر گويندمى باب اين در

. آيدنمى ديندارى و دين بکار ارسطو و افالطون حکمت که کردم او نشان خاطر و نمودم گفتگو خوان حکمتْ

 ارسطو و افالطون حکمت دانستن قدر به زمان اين در حاال که، گفت جواب در شد ساکت که آن از بعد

 تحصيل هک اهيمخومى بضاعتىبى بنابر آييممى تحصيل به که من امثال و من. شودمى داده کس هر به وظيفه

 لهذا ت؛اس حکمت دانستن به اصفهان در ترقّى و وظيفه که بينيممى چون. بشود ما گذار مدار سبب باز علم

 .پردازيمنمى حديث و فقه به و گرديممى مشغول ارسطو و افالطون حکمت اين به

 !هستند خوان حکمت اصفهان هاي طلبه اخباري، جريان وجود با

 هک اميدوارم است، کوتاه اسالم دست و قوى حکمت اين وسيله به شيطان دست که نزما اين در: گويممى

 براى از که را جماعتى آن و داشته نگاه حق جاده بر را دينى برادران همه خود عميم لطف به تعالى خداى

 ايدفرم عطا ايشان حالل رزق در توسعه گردند،مى مشغول خواندن حکمت به وظيفه تحصيل و عسرت رفع

 و اطسقر زمان از که نيست اين در شک که آن سيم. باشد نداشته وقرى ايشان نظر در حکمت تحصيل که
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 بهم رنگف در خصوصا نصارا ميان در اند،پيراسته و آراسته حکمت فن اين در که علمايى زمان اين تا افالطون

 صلا که اين از نظر قطع ايشان هک چرا شود؛نمى مقدور رسيدن هاآن مرتبه به را کسى اسالم در که رسندمى

 ظحف آن به و شده حکمت همين ايشان گمراهى سبب که اين علت به دارند، دست در را حکما حکمت کتب

 آن زا ديگران که گردندمى مشغول حکمت تحصيل به تمام سعى و جدّ به که نحوى به نمايندمى خود مذهب

 آن براى زا نکنند زن بايدمى گردندمى مشغول امر اين به که ايشان پادريان که زيرا نيست؛ ممکن سعى مرتبه

 هاىفرقه ايشان و نگردد متفرق معاش تحصيل و عيال ساير و فرزند به شدن متوجه سبب به ايشان حواس که

 براى لباس از دستورى و طريقى او و نامندمى پدر را او که دارند پيرى فرقه، و سلسله هر. هستند بسيارى

 حَدّه عَلى کتاب در پير آن که احکامى و شوندمى خود پير لباس به متلبّس سلسله، هر و است داده قرار ايشان

 سلسله رد او احکام و پير لباس اعتبار به که اىسلسله هر و آورند،مى عمل به است، داده ترتيب ايشان براى

 بزرگ رپي آن جانشين که پيرى درسهم آن در و باشند مدرسه يک در همه ايشان که بايدمى و است ممتاز ديگر

 اذنبى خانه آن از و روندنمى بيرون او سخن از باب همه در و دانندمى واجب را او اطاعت که دارند است

 قررم پير آن که رفيقى با است بار يک ماهى در هم آن بدهد حرکت اذن اگر و کنندنمى بيرون به حرکت او

 کنند راجعتم بايد شام از پيش اندرفته ظهر از بعد اگر و برگردند؛ بايد رظه از پيش اندرفته صبح اگر و کند

 که است مدرس چهار سه شيطان هاىخانهمکتب از يکى هر در و. نمانند مدرسه آن خارج در شب که آن تا

 گاهدرس به صبح طلوع از روز هر که است همين ايشان کار و شوندمى جمع يکى هر در نفر سيصد دويست

 هب آيندمى بيرون درسگاه از آن از بعد و مانده ظهر به ساعت سه تا شوندمى بحث و درس مشغول و وندرمى

 که پادرى نکنند چنين اگر و گردندمى مطالعه مشغول دارند که حده على اطاق در کدام هر ساعت يک قدر

 همان و نوازندمى دارند که ىبزرگ زنگى ساعت اين انقضاى از بعد. کندمى تنبيه را ايشان است، ايشان پير

 در هک وسيع و طوالنى بسيار اىخانه در آمده بيرون خود هاىحجره از سياه زاغ فوج موافق يکباره همه لحظه

 حکمت درس زمان آن در که کسى آن و نشينندمى ترتيب به مکان آن در و شوندمى داخل دارد جاها طرف هر

 استاد مدرسى هر در که است دستور و رودمى اندداده قرار النىطو خانه در که مسندى بالى بر گويدمى

 ره را خود شاگردان از نفر دو گرفت، قرار مسند بر استاد که آن از بعد. گويدمى درس و نشيندمى حِکَمى

 اىسألهم حکمت، فنّ استادان از نفر يک وضع، اين ترتيب از بعد. نشاندمى منبر پاى در کندمى تعيين روزه

 ردشاگ آن و نمايدمى بحث مسأله آن در شاگرد دو اين از يکى با و سازدمى مطرح است مشکل داندمى که ار

 لزمم که است نزديک شاگرد که بيندمى منبر باالى استاد چون اما گويد؛مى جواب خود ادراک قوت قدر به

 آن ات کندمى بحث شاگرد آن با تاداناس آن از ديگر استاد آن از بعد و گويدمى را مسأله آن جواب خود شود،

 بعد و کرده شاگرد به ابتدا اول دستور به و اندازدمى ميان در ديگر مسأله آن از بعد و ماندمى در استاد از که
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 که همين. شودمى نواخته باره ديگر زنگْ آن ظهر به نزديک تا نمايدمى گفتگو مسأله آن در استاد با آن از

 سفره براى که ديگر خانه به آمده، بيرون دفعه يک به خانه آن از همه خورد يشانا گوش به زنگ صداى

 از نفر چهار سه و نشينندمى که دارند معينى جاى کدام هر جاآن در و شوندمى داخل است مقرّر انداختن

 قيام متخد به و گذارندمى ايستاده ميان در اندنرسيده کمال مرتبه به هنوز صوفيه اصطالح به که پادريانى

 .آورندمى خوردنى رنگ پنج که است متعارف. گذارندمى ايشان پيش و آورده خوردنى مطبخ از و دارندمى

 ارغف خوردنى از که همين. شود تمام قسم پنج تا آورندمى پيش ديگر قسمى شد، خورده قسم يک که همين

 در و خيزندمى بر همه و زندمى است شتهگذا او پيش در که اىزنگوله است مسند در که ايشان پير شدند،

 ودخ اطاق به يک هر آمده، بيرون و خوانندمى فاتحه دارند که خود نحس طور به ايستاده برپا خانه آن ميان

 آن رسيد، دارند مدرسه هر در که ساعتى وقت که همين اما. خوابندمى ظهر از بعد ساعت دو تا و روندمى

 گردي استاد تا گردندمى مطالعه مشغول ساعت نيم جاآن در و روندمى درسگاه به باز شود،مى نواخته زنگ

 به و است شده گفته صبح که آن غير حکمتى درس به کندمى درس به شروع و رودمى منبر باالى و آمده

 منازل از آيدمى بر باره ديگر زنگ آن صداى که مانده شام به ساعت دو تا شوندمى مشغول خواندن درس

 رمنب باالى نيز استاد اين نحو بهمان و گردندمى جمع طوالنى خانه آن در دستور همان به آمده بيرون خود

 که مينه و شود شام تا کندمى بحث مشکلى مسأله در ايشان با واداشته منبر پاى را خود شاگرد دو و رفته

 گردندمى مشغول هوى و هاى به ساعت يک جاآن در و شوندمى جمع کليسا در آمده بيرون همه شده شام

 عدب و خورندمى شام ناهار، و چاشت ترتيب به و روندمى خانهسفره همان به شودمى نواخته باز زنگ آن تا

 اين و آيدمى بر زنگ آواز که ساعت يک قدر به شوندمشغولمى...  ديگر منزل در و آيندمى بيرون فاتحه از

 متحک درس االتصال على سال هفت سعى نهايت در وضع اين به.است خوابيدن وقت عالمت آخرين صداى

 ايشان يحتاج ما همه که چرا لباس، نه و معاش وجه نه و عيال نه و فرزند نه و دارند زن فکر نه خوانند،مى

 زا سال، هفت اتمام از بعد و باشند داشته آن از...  ايشان که آن بدون اندکرده مهيا مکان آن در زنان سواى را

 ردانشاگ شد خالى که مدرسه آن در و خود دين علم تحصيل براى از کنندمى نقل ديگر مدرسه به مدرسه اين

 دهندمى درس حکمت فن در که استادانى واليت آن در و. ماندنمى خالى مدرسه هيچ هرگز که آيندمى ديگر

 نفر دو آن که تاس دستور بلکه ،گفتن درس نتوانند کتاببى و بگيرند دست به کتاب که نيست اينجاها مثل

 و دآيمى او و کنندمى خبر را او تدريس از پيش کمتر، يا سال دو گويندمى درس مدرسه آن در که را استاد

 قولى همسأل هر در و بکند تصنيفى و گذاشته خود نزد را حکمت هاىکتاب ساير و ارسطو و افالطون کتاب

 کند ودخ شاگردان تعليم را خود تصنيف آن سال هفت آن در و کندمى ثابت عقلى دليل به را او کرده اختيار

 يک در آيدمى دست به نموده اختيار مسأله آن در قولى و کرده تعليم روز هر در که اىمسأله هر ماه به ماه و
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 ار دستور اين که ديگر هاىمدرس از استادان همه که اين تا بچسباند خود مدرسه در و بنويسد کاغذ ورق

 و ندببين کرده بيان او که را مسأله آن آمده اندکرده تعيين کار اين واسطه به که ماه از روزى يک در دانندمى

 ايدب او و کنند بحث نشسته کار همين براى منبر باالى که استاد آن با خواهند که هامسأله آن از يک هر در

 .نشود ملزم و بگويد جواب را همه

 سبب به و دانندمى حکيم را خود اسالم اهل ميان در حاال که حکما اين که است اين حکايت اين از غرض

 و شوندمى مسلمانان ايمان مرض موجب داده باد به را خود ايمان اندخوانده غيره و شفا از که چند سطرى

 يزهاچ عقل قمواف بايد ما و اندچنين نقلى احاديث و عقليم ارباب ما و نداريم کار حديث با ما که گويندمى

 دونب که رسيدمى بهم قوّت آن را عقل ارسطو و افالطون حکمت از اگر که بفهمند و بدانند کنيم قبول را

 که رنگانف اين دين که بايستمى پس کند، ثابت و بشناسد توانستمى را حق تنهايى به مبين شرع اعانت

 تطويل زا منظور... باشد دين ترينقايم و بهترين است ايشان نزد حکمت اصل و حکماست حکمت بر آن بناى

 ومينمعص ائمه نور به متوسل که بگيرند عبرت و نموده فقير احوال به نظر که است جماعت اين خيرخواهى

 کمتح و بودم شده متولد دين آن در که آن وجود با داشتم نصارا دين به که اعتقادى از گرديده السالمعليهم

 يزن ايشان ام،کرده اختيار و نموده پيدا را حق و جسته بيزارى بودم، واندهخ شد مذکور که نحوى به حکما

 ايشان نظر در بيت اهل احاديث و دارندنمى بر موجود وحدت و حکما اقوال از دست اگر اال و کنند چنين

 الضالين، هداية. ]دبرون فرنگ به أصْله الى يَرْجِعُ شَىءٍ کُلُّ مضمونِ به که است بهتر ايشان براى از ندارد، قدرى

 .[بعد به 31 برگ رضوى، قدس آستان 18111 نسخه

 کنند قطع فرنگيان با را روابطشان شيعيان: دوژزو

 زا دهد،مى نشان وفادار اسالم به را خود سخت مسيحيت، از بازگشت از پس که مؤلف که است گفتنى

 پول، غاز سه بخاطر و کرده قطع نصارا و يهود طايفه با را خود روابط تا خواهدمى مذهب شيعه مسلمانان

 براى از که محبتى رشته آن که است الزم شيعه هر بر: »نويسدمى باره اين در وى. نکنند ضايع را خود دين

 هبار در شود مقدورش که عداوتى هر کرده قطع هست نصارا و يهود و او بين ما دنيا پول غاز سه دو محبّت

 عنل مستوجب و انبيا و خدا دشمن نکند چنين اگر و برساند ظهور به شدبا هم او خويش که چند هر ايشان

 هک را پيغمبران همه و پرستيم خدا ما که گويندمى که آن وجود با نصارا و يهود هرگاه که زيرا بود، خواهد

 تدوس و خداپرست که دارند اقرار باز خودشان که مسلمانان با داريممى دوست است فرستاده دنيا به خدا

 و زند؟بور محبت ايشان به که بايد چرا مسلمانان اند،تشنه خونشان به که ورزندمى عداوت قِسْم آن انبيااند

 اام و معلوم نصارا عداوت اما داد، توان شرح که است اىمرتبه به نه مسلمانان با طايفه دو اين دشمنى اما
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 به نان البته روز آن در و اندداده قرار سال هر در عيد روز خود ميان در که است اىمرتبه به يهود عداوت

 سعى روز آن در و دانندمى خود دين واجبات از را عمل اين و بخورند که بايد شده خمير مسلمانان خون

 خواه سلمانىم باشد، نحو هر به روز يا شب در بيفتد دستشان به فرصت که آن تا نمايندمى جستجو و کنندمى

 و پزندمى نان آن به و کنندمى خمير داخل را او خون و نمايندمى ذبح کرده پيدا گبزر خواه و باشد خُرْد

 هر گردندب وقت اين در که اندداده فتوا ايشان علماى بکشند، را او که نيفتد دستشان به کسى اگر و خورندمى

 به هک مسلمانان از کس هر پس بکنند، نان داخل برداشته را او خون باشد کرده فصد مسلمان از يک که جاى

 توسط به که آن از بعد باشند، هم السالمعليه طالب ابى بن على شيعه که خواهدمى و کنندمى افتخار اسالم

 هک نوع هر به قلبى عداوت رسانيدند، بهم اطالع مسلمانان با طايفه دو اين ورزيدن عداوت به کتاب، اين

 يهود از لکهب بود نخواهند انبيا و خدا دوست تنها نه نکنند ينچن اگر که زيرا بورزند؛ ايشان با شود مقدورشان

 .«شوندمى شمرده نصارا از و

 قانيتح تا کوشدمى هم مؤلف. نيست کم آمده، سنى اسالم نگرش نادرستى باب در کتاب اين در که مطالبى

 ار بنده:» نويسدىم موردى در وى. است شيعيان باور درست اسالمِ که دهد نشان هم و کند ثابت را اسالم

 اب دانممى دشمن را باطل و باشد که جا هر در دارممى دوست را حق بلکه نيست کسى با عداوتى و غرضى

 مذهب رب که لعنى سبب به و امشده دين اين داخل تازه که من که بود افتاده چه مطلب اال و باشد که کس هر

 ار سنيان بايد که بودند کم عداوت براى از جماعت اين ياآ امکرده خود دشمن را ايشان کنممى نصارا و يهود

 من رب که کنم چه اما بکنم؟ خود دشمن نيز باشندمى اسالم دين هاىمزرعه آفت و تربيش ملخ از عدد در که

 کرم و لطف بنابر تعالى اهلل که بينممى چون که زيرا نسازم؛ پنهان شود ظاهر من بر آنچه که است شده الزم

 فرداى هک ترسممى پس است، فرموده هدايت مبين دين نور به آورده بيرون کفر آباد ظلمت آن از را يرفق خود

 ستىدانمى که آنان به تو چرا نمودم هدايت خود مرحمت و لطف بنابر را تو من هرگاه که بپرسد من از قيامت

 تو کردم رحم را تو من چنانچه ايشان بر و نکردى ايشان هدايت در سعى و ننمودى را حق راه گمراهند که

 .ام«برکرده در طوايف اين دشمنى از ناپروايى زره که است اين بنابر که داندمى خدا پس. نکردى ترحّم

 المؤمنين سيف کتاب باره در

. است شده چاپ روم در 1131 سال در که است تورات پيدايش سفر عربى متن ترجمه اصل در کتاب اين

 گردي مجلدى که اين به اىاشاره هيچ اما کرده، ياد المؤمنين سيف نخست جلد نوانع به کتاب اين از مؤلف

 ربىع وى و بوده مؤلف اختيار در مقدس کتاب از مزبور چاپ از اىنسخه. ندارد وجود باشد شده تأليف نيز

 فارسى، به نآ جمهتر بر افزون و داده تطبيق( بوده شده چاپ عربى متن همان برابر در گويا که) التين متن با را
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 که شده چاپ اروپا در 1110 سال در ديگر بار مزبور عربى متن. است داده تذکر آمده نظرش به که اشکاالتى

 يحتوض به باره اين در. )کرديم مقايسه آن با را خود نسخه عربى متن ما و داشت قرار ما اختيار در متن اين

 اشته،د متن به نسبت که اشکاالتى فصلى، هر ادامه در د،بع مرحله در مؤلف.( فرماييد توجه مقدمه پايانى

 وى ه،ادام در. است شده انجام پيدايش سفر پايان کارتا اين. است کرده شرح باب، آن مزخرفات عنوان تحت

 حکمت از باب دوازده ادامه، در و آورده را السالم عليه اميرالمؤمنين به منسوب تورات سوره چهل ترجمه

 .است کرده هترجم را سليمان

 تنم داخل از موردى در اما است؛ نيامده کتاب تأليف تاريخ باره در اىويژه آگاهى کتاب انتهاى و ابتدا در

 واجب برايشان آن از بعد و:... است نوشته وى. است شده تأليف 1188 سال در کتاب که کرد يقين توانمى

 را شاناي مذهب و اعتقاد بيان و نمايند ذکر کردند اراختي که را قول آن راويان استدالل طريقه موافق که است

 و هزار ترتوا از که قطعى علم ايشان گفتار محض به که اندبوده مردمى قسم چه که شود معلوم آنکه تا بکنند

 تواند هم بر است رسيده بهم آخرالزمان پيغمبر معجزات اظهار و دعوت صِدْق بر سال ودو بيست و صد

 خورد؟

 رم در ميالدى 1131 سال به که بوده مقدس کتاب رايج عربى ترجمه نقد کتاب اين تأليف از مؤلف انگيزه

 با داند،مى نصارا «پيران و پادريان اعظم و علما از» را خود که او. است شده توزيع اسالم دنياى در و چاپ

 کرده کمک مقدس کتاب دنق در را شيعه علماى آن از دقيقى ترجمه دادن دست به با تا است خواسته نقد اين

 :است داده شرح چنين را خود انگيزه مؤلف. باشد

 ترجمه عربى تلغ به التين لغت از نصارا پادريان از يکى که رسيد نظر به انبيا کتب و تورات کتاب بين آن در

 رب ،داده قرار عربى ترجمه آن در فراوانى نقصان و زياده و تحريفات و تغييرات خود مدعاى موافق و کرده

 انايش گرديده آگاه تورات فقرات مضامين بر عربى ترجمه آن روى از مردم آنکه منظورش و. بود زده قالب

. رسانندب بهم ايشان مقاالت به صدقى گمان که شود آن باعث بلکه نکرده مالمت باطل طريقه به رسوخ در را

 ردهک استدالل ايشان کتب از بايستمى تند،داش نصارا دين بر ردّ اراده وقت هر ـ اهلل وفقهم ـ ما علماى چون

 ترجمه آن روى از بالضروره نبودند، فرنگان التينى لغت به عارف چون و کنند، ثابت را اسالم دين بودن حق و

 از دبع بود، شده زده قالب به نصارا خواهش موافق عربى ترجمه که آن بنابر و کردند،مى حجت اقامه عربى

 اظهار و کرده علما اقوال ردّ استخفاف روى از گرديدندمى مطلع اسالم علماى داليل و اجوبه بر نصارا آنکه

 اند،ردهب بکار هاحيله چه که دانستممى بودم، عارف نصارا لغت به که کمترين و. نمودندمى ايشان دانشىبى

 رجمهت آن که نمود اراده شده، دامنگير ابرار علماى تعصّب و گشته ورشعله مبين، دين حميت و غيرت آتش
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 و فسيرت متوجه آن از بعد کرده، ترجمه فارسى به و مقابله شده نوشته التين به که تورات اصل با را عربى

 دصي آن به را احدى بعد مِنْ گشته، پاره نصارا علماى فريب و مکر هاىدام آنکه تا شود آن عبارات تأويل

 خفا هپرد در کاتب مؤُنت فقدان و بضاعتىبى و مشاغل تکثر راه از مقصود اين نيل چون و. نمود نتوانند

 معاضدت هب که کردنمى بندپاى دولتمندى ناپايدار، دنيوى امور به روزگار ابناى اشتغال بنابر و بود، مستور

 ىپا مطلب، اين اسباب جمعيت فکر در و دل در آرزو اين مدتى. آيد ظهور به خاطر مکنون از خطير امر اين

 از آلهو عليه اهلل صلى مختار احمد ملت بهار هميشه گلزار که اوقات اين در که آن تا بود گِل در نآ به وصول

 ...جمشيد حضرت اعلى اقتدار گردون نامدار نواب انصاف و عدل آبيارى

 که کجا هر. شودمى انجام عربى و التين متن ميان اىمقايسه نخست، مرحله در که است چنان نقد اين کيفيت

 رد طبعا. است کرده گوشزد را معنا تفاوت وى است بوده دقيق غير يا و نادرست ترجمه مؤلف قيدهع به

 .پردازدمى کتاب علمى و محتوايى نقد به آن از پس خطاست؛ وى نظر موارد، اين از بسيارى

 پيش در هک اشتباهى راه از نيز را مسيحيان بتواند تا است داشته را اثرى تأليف قصد نخست درجه در مؤلف

 ار تأليف اين ايشان هدايت اميد به من که نصارا و يهود اما:» نويسدمى باره اين در وى. دارد باز اندگرفته

 اموردهآ الزم کرده ثابت ايشان بر کتاب اين در آنچه توسط به خود کرم و لطف به تعالى حق هرگاه کنم،مى

 کفرها زا دست که وقتى در آنکه براى از باشند داشته تهسررش کتاب همين در فرمايد، ارزانى هدايت را ايشان

 اختيار ار اسالم که خواهند و برسانند بهم اسالم دين به ميل برداشته، اندورزيده انبيا همه و خدا به حاال تا که

 .«بايدشد داخل امّت اين فرقه کدام به که باشند دانسته نمايند

 آگاه را دخو بعدى هدف اين بنابر پذيرفت؛ نخواهد را اسالم يحيانمس از کسى سادگى اين به که بوده آگاه او

 ميان رد عربى زبان به مسيحيان آثار نشر شاهد او. است کرده عنوان مسيحيت فاسد مبانى از مسلمانان کردن

 .دهند ارانتش مسيحيت نقد در را آثارى مسيحيت باره در نيز مسلمانان تا است دانسته الزم و بوده مسلمانان

 :نويسدمى باره اين در وى

 و ىشيطان خياالت و قلب قساوت سبب به دارند سکنا ايران مُلک در که نصارا از جماعتى آن چنانچه اگر و

 فايده کتاب اين نوشتن که نيست چنان نيابند، هدايت فقير اين سبب به فانى دنياى جيفه و نفسانى لذّات

 در و مکان هر در اماميه علماى دست به کتاب اين چون که است اين يکى او فوايد از که زيرا باشد؛ نداشته

 کار آن يدهرسان بهم نصارا کتب داليل ردّ بر اطالع کتاب اين قوت از که است ممکن بيفتد، باشند که زمان هر

 و نفع مک چنينى کتب بر اطالع اين عالوه به و بيايد، عمل به ايشان توسط به است اشرار اين هدايت که خير

 مأخذ و کتب کيفيت بر شيعيان از کسى آنکه از بعد که شودمى آن باعث بلکه ندارد اسالم دين به وّتىق



2344 

 

 شکر ه،دانست است شده ايشان نصيب که را خدا کتاب و دين قدر رسانيده، بهم اطالع نصارا فاسده اعتقادات

 واهدخ دفع خود از بيفتد او دل رد که باشد گاه است شيطان جانب از که هايىوسوسه و آورد خواهد بجا الهى

 الزام منظورشان و کنند عربى را خود کتب که باشد داشته اين بر خود باطل دين غيرت را نصارا گاه هر. نمود

 که شاناي کتب بر اطالع نبوده ايشان از کمتر خود دين در ما غيرت که است مناسب باشد، بوده ما بر حجّت

 .نپنداريم سهل دانسته اهمّ دشومى ايشان بر حجّت الزام باعث

 لمانانمس بر که است آن کتاب اين تحرير از اصلى غرض که دانست بايد: »است نوشته ديگرى جاى در وى

 کتابى چنين که گردد معلوم نصارا بر و اندساقط اعتبار درجه از و محرّف نصارا کتب همه که شود ظاهر

 .ندارد استناد «قابليت

 اهميتى و اعتبار آن با مسيحيت از را خود بازگشت او. هست نيز سنيان حتى نصارا يتهدا صدد در حال اين با

 آنان از جهت اين از و کرده استدالل و عقل از پيروى که داندمى آن شاهد است، داشته مسيحى جامعه در که

 سپ: » نويسدمى باره اين در وى. بياورند ايمان تشيع و اسالم به داده گوش وى نصيحت به تا خواهدمى

 انايش به مرگ تا که است خوب کرده گوش نصيحت امشده دين اين داخل تازه که بنده از سنيان و نصارا

 نگرديده منقطع الهى غضب يا فوت اعتبار به تکليف تا و است درنيافته را ايشان الهى غضب يا برنخورده

 براى از تعالى خداى که را عقلى قوّت کشيده، اندکرده خود باطل داخل که حقى زدن برهم از دست است،

 خود عمر اوقات همه فرموده کار باطل از حق کردن جدا در است، فرموده انعام قبح و حُسْن ميان کردن فرق

 پس اد،د نخواهد بهم دست خير کار اين نگذارند، کنار به را تعصّب تا چون و. بکنند کردن فرق اين صرف را

 رندبردا دست دارند اندگرفته اجداد و آبا از که خود باطل مذهب در ايشان از يک هر که را پوچى تعصب اوّال

 ينا در که ضامنم عشر اثنى ائمه دين طرف از من که برسانند ظهور به سعى حق کردن پيدا در آن از بعد و

 وىشمى ضامن ما براى از تو که بگويند طايفه اين دو هر اگر و. کشيد نخواهند آزار دو هر دنيا آن در و دنيا

 شير آن در که مذهبى لعن و رد به شب و روز برداشته، خود اجداد و آبا دين از دست که تو براى از اما و

 که است آن جواب! نکشى آزار قيامت روز در که شودمى ضامن کى باشىمى مشغول خورده را خود مادر

 آن حکاما حصار و فرستاده دنيا به دخو حبيب توسط به که اوست مستطاب کتاب و تعالى اَللّه من، ضامن

 کذب و قصد اگر و. است گردانيده مضبوط و مستحکم هستند السالمعليهم ما ائمه که برج دوازده به را کتاب

 را بکتا اين من از بعد و بيايند من نزد به امزنده من تا است آسان کنند، معلوم که خواهند را کمترين ادعاى

 ىشرط به اما بدهند قرار اسالم دين حقيّت و خود دين بطالن تجربه آلت گذاشت خواهم ايشان ميان در که

 .«بگذارند کنار به را پوچ تعصب ام،کرده ايشان به سفارش چنانچه که
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 ىدرست ترجمه او مهم کارهاى از يکى که است آمده کرده، بيان تأليف انگيزه باره در وى خود که سخنى در

 اعتماد قابل غير و مغلوط ترجمه، اين که نويسدمى کرده بررسى را عربى ترجمه که وى. است تورات از

 آن ابکت اين تحرير از غرض چون که نماناد مخفى دينى برادران ضمير بر: »نويسدمى باره اين در وى. است

 پس تند،نيس سماوى کتب باشندمى مستند هاآن به نصارا امروز که کتبى که شود ظاهر کس همه بر که است

 تورات ينا که را تفاوتهايى و نقصان و زياده کرده، مقابله التينى تورات با را عربى تورات اين آنکه از بعد

 وجود اب است کرده عربى را تورات که پادرى اين» افزايدمى وى. «نموديم بيان دارد التينى تورات با عربى

 خصوص هب باشد؛ نداده تغيير را کلمه دينچن که نيست فصلى هيچ در است، دانستهمى عربى الجملهفى آنکه

 جاى هب را عين است مذکور فصل اين در که اسامى اين از بعضى در که زيرا کنيم،مى ترجمه که فصل اين در

 که است روشن. «است نوشته ميم جاى در را نون و جيم جاى در را غين و سين جاى در را شين و الف

: دنويسمى الضالينهداية در خود او. است مختلف هاىزبان در روفح تلفظ از ناشى تغييرها اين از برخى

 عقيده هب حال، اين با. گويندمى الى گذاشته الف عين بجاى کنند ترجمه التين به عبرى از را على خواهند اگر

 بطر درق آن مترجم، پادرى اين» آن بر افزون و شده منجر توانستهمى نيز تحريف نوعى به کار اين قلى على

 .«کرد بايدمى ترجمه حرف چه به عربى در را التينى تهجى حروف از حرفى هر بداند که است نداشته

 روفح تلفظ در هازبان تفاوت همين به اسامى ثبت در او اشکاالت از بسيارى که اين است ذکر قابل آنچه

 ترجمه دقت اب را التينى متن تبايسمى عربى مترجم که است باور اين بر وى. نيست وارد عمال که گرددمى بر

 فرزند از شدن محروم به را رحم شدن مسدود عربى، مترجم مثال. دادنمى آن در تغييرى کمترين و کرده

 رحم شدن مسدود بر داللتى الجملهفى فرزند از شدن محروم چه اگر و:» نويسدمى وى. است برگردانده

 يگرد جاى در ايضا. «کند ترجمه بالنعل النعل حذو بايد مترجم بلکه نيست مترجم دستور اين اما کند،مى

 ينىالت در چه هر که بايستمى است کرده ترجمه عربى به را التينى تورات که مترجم پادرى: »نويسدمى

 رفح که است اين مراد شوم، خاکستر و خاک که چند هر: »نويسدمى نيز و.« بنويسد عربى در را همان است،

 امربوطن بسيار تورات اين عربى چون کتاب، اين فصول جاهاى اکثر که دانست بايد و اد؛باداب هرچه زنممى

 از لهذا شد، نخواهد فهميده آن از درستى معنى هيچ بشود فقره هر الفاظ موافق ترجمه چنانچه اگر است،

 در لىق على خود اشتباهات همه، اين با.« نويسممى ترجمه جاها بعضى در عبارات فحواى و قصد روى

 .ايمکرده اشاره کتاب چاپى متن هاپاورقى در هاآن از مواردى به. نيست کم ترجمه

 امام به منسوب تورات سوره چهل ترجمه تورات، پيدايش سفر نقد و ترجمه بر افزون مؤلف که است گفتنى

 حکمت از باب هدوازد سپس و آورده ادامه در نيست روشن ما بر درستى به آن مأخذ که را السالم عليه على
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 از ابکت البالى در که است فراوانى بسيار مباحث بر عالوه اين. است کرده شرح و ترجمه نيز را سليمان

 .....است کرده خواندنى را آن و آمده مختلف مسائل

 وى بر قلى على هاي پاسخ و اسالم بر او رديه و پادرى فليپ 

 قلى، على. است شده منتشر اسالم نقد در عربى به کتابى بگرود، اسالم به قلى على که زمانى از قبل اندکى

 است ردى بر نقد در کتاب آن که است کرده گوشزد مورد چند در و کرده عنوان پادرى فليپ را مؤلف نام

 امشن که را احمد سيد کتاب قلى على گويا. است نوشته مسيحيت بر ميرداماد، داماد علوى احمد سيد که

 کتاب ناي از مطالبى مختلفى، موارد در وى. است نديده بوده ديگر کتابى رد بر اصل در و صفاست مصقل

 هب که ردى در نامى پادرى فليپ جمله آن از و: نويسدمى آن باره در جمله از. است کرده نقد سپس و نقل

 کرده العهمط را او رساله نصارا آنکه براى از است کرده منتشر نصارا ميان در نوشته التين زبان به اسالم دين

 عيفض و سست دارند ثالثه] اقانيم[ دين به تمام قوّت به که اعتقادى در و گردند آگاه اسالم دين ضعف بر

 به ثىبح راه که آن تا است بافته برهم هادروغ کرده مکرها و هاحيله خود، فاسد نيّت اين بنابر پس نشوند،

 هم آنکه براى از کنممى نقل اينجا در را او هاىحيله ما و است زده اسالم بر دين طعنه کرده، پيدا خود اعتقاد

 پا هاىخيال سستى از هم و شود ثابت آن اهل و اسالم دين به نسبت نصارا ساير و ملعون آن عناد و عداوت

 .است کرده نقد و نقل مطالبى بوده، «محمد نبوت ابطال» در که او هواى در

 :نويسدمى پادرى فليپ باره در الضالين هداية کتاب در مؤلف

 يلتفض و سيادت که ردّى جواب در اسالم مذهب رد به که کتابى چهلم فصل در ملعون پادرى فليپ چنانچه

 ريم رمانف به بود، نوشته نصارا دين بر علوى العابدين زين بن سيداحمد مير دستگاه غفران و مرحمت پناه

 کمينه ينا و است فرستاده ايران به کرده، ترجمه عربى به آن از بعد و التين لغت به اوّال است، نوشته پاپا

 کنم جمهتر را او الهى توفيق به که است آن اراده کتاب اين اتمام از بعد و امنوشته التين لغت به را آن جواب

 پس: »نويسدمى ايران به کتابش فرستادن و او باره در ايضا[.  ر ـ 101 برگ مرعشى، نسخه الضالين،هداية]

 اند،ستادهفر ايران به را ملعون آن کتاب اين که ايشان باالى از او شرمندگى و فليپ باالى از نصارا مندگىشر

 يندنما خفيف مردم نظرهاى در را او کرده اسالم دين ردّ کتاب اين به که داشتند نظر در ايشان آنچه که زيرا

: نويسدمى مطلع ايشان مذهب بودن باطل از که ىمردم همه به ايشان بدمذهبى بلکه نيامد، عمل به کتاب اين از

 دينالعاب زين بن احمد مرحوم يعنى اسالم، علماى از نفر يک او مدعى آنکه وجود با ملعون، پادرى فليپ اين»

 ملعون اين بود؛ نوشته نصارا دين بر رد مرحوم آن چون و  بود ميرداماد مرحوم هاىنواده از که است علوى

 شمش فصل» از ديگر موردى وى. «است کرده چنينى هاىتهمت نوشتن بر جرأت عناد و رضغ از او برابر در
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 که کندىم تأکيد قلى على. است داشته «مجيد قرآن رد» به اختصاص که کرده ياد فليپ «کتاب همان هفتم و

 .«است ساخته شود فرستاده اسالم ميان به آنکه براى از را کتاب اين پادرى فليپ»

 ىو ايضا. است نقضى مواردى در و توضيحى مواردى در گفته، پادرى فليپ که مطالبى از ىو هاىجواب

 اين هک است معتقد و داندمى سنت اهل روايات از وى استفاده از ناشى را پادرى فليپ اشکاالت از بسيارى

 آورده ىپادر ليپف که غرانيق روايت مورد در مثال عنوان به. شودنمى يافت شيعه هاىکتاب در مطالب قبيل

 در نحو ناي به که گويدمى فليپ پادرى که را آيات اين تفاسير اين که گوييممى اوال ما و: »نويسدمى است،

 پيغمبر هب تهمت جرانيم قبيل از که  بود خواهد سنيان تفسير آن گويد،مى راست اگر ايم،ديده اسالم اهل کتب

 ىعبارت اين که، گفت خواهند وقت اين در نصارا که دانممى اما» :نويسدمى ديگر مورد در و.« اندبسته خود

 در هبلک باشد ما کتاب در همين که است چنانى است، شده خلق آدم دنده از حوا که کندمى اين بر داللت که

 عنىم اين نيز شما احاديث بعضى در و هست عبارتى چنين شمايند، پيغمبر امّت که سنّت اهل کتب همه

 که است آن اعتبار به است، شده نقل باب اين در سنّت اهل کتب در آنچه که گوييممى جواب. است مذکور

 ورد ربّانى علوم خاندان هدايت نور از و اندشده کافر ما پيغمبر دين حق بر مقتدايان و امامان به ايشان چون

 از ىنادر در اگر و اندآورده بيرون دفسادهاين همه مايه که شما کتب از اندنوشته باب اين در چه هر اند،افتاده

 آلهو عليه اهلل صلى محمد دين پيشوايان که است راه آن از نه باشد، شده معنى اين به اشاره ما ائمه احاديث

 يا باشند فرموده ار اين تقيّه بنابر بلکه اندبوده اعتقاد اين بر ايشان متابعان و السالمعليهم معصومين ائمه يعنى

 و اند،کرده نقل را آن ايشان زبان از خود مذهب غلط قوّت براى از شيعيانند ما دشمنان که سنت اهل علماى

 دارند، دست در ربانيند علوم حامل همه که خود دين پيشوايان از که اسنادى بنابر شيعه مذهب در نه اگر

 از نه واح خلقت که زيرا ،اندبسته سبحانه آن انبياى و خدا به که است افترايى معنا، اين که است اتفاقى

 ينا به عبارت اين که شودمى و است شده آفريده آدم دنده گل تتمه از بلکه است آدم گوشت و استخوان

 .«باشد بوده تورات در معنى

 (ايران صفوي عصر) ميالدي هفدهم قرن در مسيحيت و فرنگ از دوژزو ارزش با اطالعات

 جمله از. دهدمى بدست خود معاصر مسيحيان و مسيحيت وضع از هايىآگاهى اندک، هرچند موارد در وى

 يشکش سير از عالوه به. است جالب خود نوبه به که دارد مسيحيت دين فروع و اصول بر مرورى موردى در

 اين از مدتى آنکه از بعد اما و: »نويسدمى مراحل اين نقل از پس وى. کندمى عرضه هايىآگاهى نيز شدن

 تحصيل است معمول ايشان مذهب در که را کفرآميز علوم ساير و افالطون ماالتک شخص آن و گذشت

 يدهمال را او شد مذکور که زيتى روغن آن به خليفه آن باز رفته شيطان خليفه آن نزد به ديگر بار نمود،
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 رينکمت که وقتى در که دارم بياد و. را القدس روح بگير که گويدمى و گذاردمى او سر بر را خود هاىدست

 رسانهمد از کثيرى جمع و شوم پادرى گرفته را القدس روح آنکه براى از بود، برده شيطان معرکه اين به را

 که آن از بعد پس نمايند، تحصيل شيطان خليفه از را الخبيث روح که بايستمى نيز هاآن که بودند من با بنده

 متوجه خود رفقاى به فقير گشتيممى باز خود خانه به گرفته را القدس روح هاآن همه و بنده خود اعتقاد به

 يافتيد خود در اثرى هيچ آيا را، القدس روح بگير که گفت شما از يک هر به خليفه که وقتى در که، گفتم شده

 کنممى رجوع خود به که حاال بلکه نديدم خود در تفاوتى من که زيرا شد؛ تواند القدس روح حلول دليل که

 در يزن ايشان بودم گفته بنده هرچه و کردند تسليم را بنده حرف همه رفقا و يابممى ترشقى لاو از را خود

 مثل نم که، گفت داشت خود دين در که تعصّبى يا لوحى ساده بنابر که ماها از يکى مگر گفتند، خود باره

 خشيد،ب من به را القدس روح گذاشته من سر باالى در را خود هاىدست خليفه که وقتى در بلکه نبودم شماها

 و دويد پشتم تا پايين به رو شده داخل سرم فرق از که يافتم کرده سرخ بزرگ ميخ قبيل از چيزى حرارت

 زور به رکف پرده دريدن در که بنده اما و نگفتند هيچ بودند کرده که اعتقادى از يا ترس از يا بيچاره رفقاى

 گرم خمي آن که پرسيدم شخص آن از بودم، ناپروا زمان آن از داشتم کُمْبِرَبِّ اَلَسْتُ روز از که هدايتى سرپنجه

 شروع مهه رفقا رفت؟ بدر پايين آن از يا ماند جاآن در آيا دويد، پشتت تا پايين به رو و شد تو سر داخل که

 و تگذش هخند به که المنه و بحمداهلل اما. نگفت هيچ شرمندگى از بيچاره لوح ساده آن و کردند خنديدن به

 زيرا دند،نش مطلع شد،مى چنينى استهزاى بر باعث و بود بنده قلب در که ازلى معنى آن به رفقا از کدام هيچ

 .شدمى تباه فقير کار يافتندمى اگر که

 احکام به را هاآن تعهدىبى و گفته سخن روزگار آن مسيحيان ميان در رايج فقهى احکام از چنينهم وى

 که اوقات اين در: »نويسدمى هاخوراکى پاکى و نجاست باره در موردى در. کندمى ازگوب يهود دين فقهى

 ريزند،نمى زمين بر را او خون و نمايندنمى ذبح را او هرگز کنند، مار زهر خواهندمى که را حيوانى هر نصارا

 وقت آن در که باشند شتهدا عزيزى مهمان که وقتى در مگر خورند،مى را او خونْ با کرده خفه را او بلکه

 کرده روف او گلوى پهلوى در نيشتر به شبيه درازى باريکِ دَمْ کاردِ کشندمى که گوسفندى يا گاو يا خوک

 با آن از بعد و نبندد آنکه براى از اندازندمى آن در نمک و سرکه قدرى و کنندمى جمع ظرفى در را او خون

 .«رندخومى و پزندمى را خون آن بسيار ادويه

: کندمى اشاره زمينه اين در خاص اىنکته به مورد يک در و دارد قرار اروپا جديد تحوالت آستانه در قلى على

 اىخد که را شعورى آن که فرنگ اهل خصوصآ نصارا همه اندبوده معرفتىبى سفيه جماعت عجب واقع در» 

 قيقهد صناعات يادگرفتن صرف را همه است، کرده عطا ايشان به باطل و حق ميانه نمودن فرق براى از تعالى

 در و نمايدمى دارد مناسبت بازى آتش با که کارهايى غيره، و ساعت وقت و سازى] توپ[ دورانداز قبيل از
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 کنندنمى سعى آنقدر بگيرند ياد خوب را هاآن که است اين ايشان آفرينش از غرض عمده که اخروى امور

 خود تابک در ملعون پادرىفليپ آنچه که بپرسند باشند کرده سفر مدينه و مکه سمت به که کسانى از که

 توجه با هجمل از. دارد ايران به مسيحى ميسيونرى هاىهيئت باره در نيز مطالبى وى. نه يا است درست «نوشته

 نيفتند، دام هب که شايد عربى ترجمه اين سبب به نيز اسالم اهل:... نويسدمى مقدس کتاب عربى ترجمه نشر به

 مردم لاضال براى از ايران ملک اين در که پادريانى نشود، ميسر ايشان براى از آمدن اگر و ببينند و بيايند

 تا اما و شد چيز چه و برگشت آخر و بود چه ترجمه اين از ايشان اميد که ببرند ايشان براى از خبر اند،آمده

 وردم در وى. «نيامد کارى ترجمه اين از که ببرند ايشان براى از خبر مذکور پادريان يا بيايند خود ايشان

 است فتهگ حواريين به بلکه نکرده، دعوت جهاد به عيسى که اين به اشاره با الضالين هداية کتاب در ديگرى

 است اين و است جارى نصارا ميان در امروز تا قاعده اين و: »نويسدمى کنند، دعوت زبان با را مردم تنها تا

 الضالين،هداية.«  ]نمايندمى روانه مردم هدايت براى از خودشان اعتقاد به عالم اطراف به را خود ريانپاد که

 [پ ـ 81 برگ مرعشى، نسخه

 آنان باره در دوژزو نظر و ايران در مسيحيان فعاليت 

 ودخ اعتقاد به نايرا در که نصارا پادريان از جمعى اوقات اين در اين بنابر پس: نويسدمى جاهمان در نيز و

 را مسلمانان اموال محافظت که اىبيچاره سگان بر را مکان و جا و دارند توقف آمده مردم هدايت براى از

 به است، داراالمان ايران چون اگرچه اند،آورده بجا را عيسى حضرت فرموده خالف اند،نموده تنگ کنندمى

 نانساک اگر اند،عاصى خود مذهب در که اعتبار آن به ماا بود؛ تواندمى مرجوح ايشان توقف منع اعتبار اين

 راجاخ ايران ديار از را ايشان دارند، امر نفوذ و يد بسط که جماعتى يا اسالم پادشاه اشتباه گردون بارگاه

 ار کدام هر که کرده دراز را ايشان که بفرمايند صحرا آن در رفتند بيرون شهرى هر از که آن از بعد فرموده،

 را ايشان سخن که ديارى غبار و گرد عيسى حضرت فرموده موافق که آن براى از بزنند زياده يا وبچ صد

 د،باشن آورده عمل به شرعى خالف هم نصارا مذهب موافق که نيست چنان بريزند ايشان از اندننموده قبول

 سخهن الضالين،هداية قلى، لىع جديداالسالم،. ]بود خواهند داده رواج را ايشان دين ضروريات از اىشمه بلکه

 [پ ـ ر 13 برگ مرعشى،

 که خواهيدمى کرده پراکنده دنيا تمام در را خود انس شياطين حال اين با و: »نويسدمى ديگرى جاى در ايضا

 يقتوف به که اميدوارم اين از بعد که خدا شکر اما. ببريد جهنّم به خود با آورده در خود مذهب به را کس همه

 .«تعالى اهلل شاء ان. باشيد نداشته ايران در مردم نمودن اضالل جاى ديگر لمينالعا رب
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 مطرح ار جالبى نکته اند،آمده ايران به که نصارايى شدن مسلمان عدم علت باره در الضالين هداية در قلى على

 در را خود هاآن که است شده سبب ايران در نصارا به حد از زياده احترام که است باور اين بر وى. کندمى

 کرده نقل زمينه اين در نيز جالب اىخاطره وى. نيايند در اسالم دين به و بدانند محترم بودن نصرانى قالب

 الماس سستى ذکر که هنگامى در اند،ديده مسلمانان از رعايت و حرمت که بس: است چنين وى عبارت. است

 قوى ما مذهب و سست اسالم اهل مذهب اگر که سازندمى مذکور مسلمان غيبت مقام در را معنا اين کنند،مى

 يشب که است دومان رافائل مقصود] نامى  رفائيل چنانچه. ديديمنمى مسلمانان از رعايت قدر اين ما نبودى،

 رد جلد دو در وي هاي نامه اخيرا و کرد مي مسيحيت تبليغ و بود اصفهان مقيم صفوي دوره در دهه سه از

 بود جاورم اصفهان در سال چندين که نصارا  پاپايان ريم از[ است شده منتشر ريشار آقاي کوشش به فرانسه

 وانهر فرنگ دارالکفر به و کرده اميدوار اعتبار و پول وعده به را مسلمانان جهّالِ از نفر چند که است مشهور و

 به که آن از پيش که زيرا ،دانستمى خود افتخار موجب و اظهار کمترين حضور در را معنا اين وقتى، نمود،

. رفتممى او ديدن به گاهى بودم، نشده مشرّف اسالم به هنوز زمان آن در چون کمترين و برود جهنم درکات

 تقويت و حرمت و عزّت من بر که خواستمى کنم، اختيار را اسالم خواهممى من که بود برده بويى چون

 که آيدىم حيفم و دارممى عزيز بسيار ترا من! فالنى اى که، گفت کمترين به روزى. کند بيان را نصارا دين

 وزير ىروز که کرد نقل. گرداند حقير فقير، نظر در را اسالم که بود اين منظورش. ببينم ضعيف و خوار ترا

 بردند اجآن به مرا. داشتند تشريف خانه خلوت در رفتم، او خدمت به چون. بود طلبيده مرا ايران پادشاه اعظم

 صحبت و اختالط به کرديم شروع نکرده فرو و فوت رعايت، از گونه هيچ و داد جاى مرا خود پهلوى در و

 هب جوابى خوب من شوى؟نمى مسلمان چرا! پادرى اى که، فرمود و کرد من به رو صحبت اثناى در. داشتن

 رهنه،ب پاى اين به و کهنه شال اين به! هستم مذهب اين به که حاال و شوم مسلمان چرا که گفتم او به. دادم او

 صحبت من با که دارى رغبت و دهىمى جا خود پهلوى در و کنىمى طلب مرا پادشاهى اعظم وزير تو چون

 تو خانهدولت در گماشتگان و قاپوچى باشم، پوشيده طال زربفت هرچند شوم مسلمان اگر که دانممى و! بدارى

 کرده خنده گفتم را اين چون. تو خلوتخانه جاى چه شوم، نىبيرو هاىخانه داخل که گذاشت نخواهند مرا

 به دهستي حاال که صورت اين در که بدانيد و بفهميد شما اما و بود چه سخن اين از من منظور نفهميد گويا

 فتادها عزّت و اعتبار از و برگردانيد ديگر صورت به صورت اين از را خود مبادا داريد، اعتبار کس همه پيش

 .بمانيد حيران

 طفل به کمترين باره در او راست حرف اين اما بود، گفتن دروغ کارش رفائيل چند هر المنّة و بحمداهلل اما

 شاهپاد توجّه و السالمعليهم معصومين ائمه حضرات شفقت و الهى الطاف به که زيرا آمد، بيرون دروغ خدا

 ايام تباراع که است آن بر زياده فقير اعتبار ستا متمکن دهىفرمان مسند بر عدالت به عصر اين در که اسالم



2351 

 

 رشته السالمليهع اميرالمؤمنين شيعيان ، نصارا اعتقادات تقرير از بعد که اميدوارم نيز و... سنجيد توان به را کفر

 صلتو اين که آن تا کنند نگاه ايشان در حقارت نظر به و گسيخته دل ايوان از را طايفه اين رعايت و محبت

 هداية. ]دکنن اسالم قبول به رغبت تربيش که شود اين باعث خورده، بهم است مشهور ايشان نزد که يلرفائ

 در فرنگيان به احترام که است آن حقيقت[ 133  و 131 برگ رضوى، قدس آستان 18111 نسخه الضالين،

 در خود فرنگيان. تاس توافق مورد نکته شده، معمول اول عباس شاه عصر از محتمال که صفوى دوره ايران

 رانياناي احترام مورد ايران در متنفرند، هاآن از ترکها که ميزان همان به که اندشده يادآور مکرر هايشانسفرنامه

 آن به ىقل على که همان يکى. داشت توانمى متفاوت برداشت دو وضعيت اين از که است طبيعى. دارند قرار

 .است بوده تسامح سر از که سايرملتها با يانايران برخورد نوع ديگرى و کرده توجه

 دعاا خود نصارا چنانچه و: »نويسدمى و پرداخته اروپا در مذهبى اختالفات شرح به ديگر جاى در قلى على

 و الونيستک و لوترن بدست امروز تا و  نستوريين و ياقوبيت جماعت دست به ايشان پيشوايان که کنندمى

 شتهک باشيم،مى عيسى حضرت دين واقعى پيرو ما که کنندمى و کردندمى ادعو همه که[  ؟] سيسماتسى

 نمايندىم پرستش دانسته عيسى حضرت و خدا راه در شهيدان نصارا را ايشان دست به شدگان کشته و اندشده

 و  التگپر و فرنسيس و آلمان يعنى حال؛ پادشاهان، قبيل از آخر تا قسطنطين مثل اول از ايشان، پادشاهان و

 .«ندکنمى عيسى حضرت حق دين ادعاى آنکه وجود با افتدمى دستشان به مذکوره جماعت که جا هر در غيره

 غرب در عقايد تفتيش 

 به جاها عضىب در پس: »نويسدمى وى. اروپاست در عقائد تفتيش و انگيزيسيون تشکيالت به او ديگر اشاره

 بر ردهآو بدست زمان مرور به داشتند نصارا و يهود که حق کتب همه پول به جاها بعضى و شمشير و تعدّى

 کتابى که کسى هر که زيرا است، مانده مستمر ايشان ميان در دستور آن امروز تا که اىمرتبه به نمودند، طرف

 کار مينه براى از که دين داروغه پيش به را کتاب آن که بايد برود، ايشان شهرهاى از يکى به داشته، خود با

 داروغه آن و بسازد حاضر را کتاب آن اندشده تعيين داروغه آن جانب از که آنانى نزد به يا ببرد اندنموده ينتعي

 به يا انايش باطل دين فروع و اصول با که ديدند اگر و نمايند مالحظه را کتاب آن که بايد او کرده تعيين يا

 پس صاحبش به اال و سوزانندمى را کتاب آن د،دار مخالفتى است، ساخته ايشان براى از جرانيم که کتابى

 که مزبور داروغه آن سال چند هر در که کنندمى رعايت احتياط روى از اىمرتبه به را قاعده اين و دهندمى

 او نزد باشد داشته کتابى کسى هر که کندمى حکم شهرى هر در نامندمى[Inquisiteur]  زيتور انگى را او

 عمله و خودش آوردند را کتب همه که آن از بعد و سازد حاضر نامندمى... در روى را او هک او کرده تعيين يا

 با اي خود دين فروع و اصول با مخالفتى که کتابى هر و نمايندمى مالحظه شد مذکور چنانچه را کتب آن او
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 نگاه را ابىکت کسى که بدانند اگر و دهندمى پس صاحبان به را تتمه سوخته را او باشد، داشته جرانيم کتاب

 را شخص آن است، داده او به پاپا ريم که اختيارى به داروغه همان است، نبرده ايشان پيش به را او داشته

 .«سازدمى آواره را او اوالد و نمايدمى ضبط را مالش کشته،

 قلي علي زبان از اروپا در اخالقي فساد 

 پولس متعالي از ناشى را فساد اين که وى. «اروپاست سيحيانم بر حاکم اخالفىِ فساد» به مؤلف ديگر اشاره

 فتنگ توانمى که راهى آن است اين که گويممى کمترين اما و: »نويسدمى داند،مى ببلوس خودش قول به يا

 يروانپ ساختن مجرد بهانه به که زيرا است، کرده جهنّم داخل راه اين از را انسان افراد ثُلْث ملعون ببلوس که

 والاح در کنند نظر نه اگر و اندگشته کمتر بهايم همه از که است کرده جسمانى اىمرتبه به را ايشان ودخ

 حفظ در او غيرت است، عقل ذى غير حيوانات از آنکه وجود با که دارند خود هاىخانه در که خروسى

 شود،ب روندمى راه خانه آن رد او با که مرغهايى داخل ديگر خروسى اگر که است اىمرتبه به ناموس و سيرت

 ار آن البته خانه آن از نباشد مقدورش او کشتن اگر و کشد؛مى را خروس آن يا دهدمى کشتن به را خود يا

 و زنان با نبىاج مردان که بينندمى که زيرا ترند،غيرت بى حيوانات از سيرتبى طايفه اين پس کند؛مى بيرون

 اگر و کشندمى او از منّت پنداشته، شفقت خود به نسبت را عمل اين و نندکمى خواهند هرچه ايشان دختران

 زشآمي و اختالط روبرو کسى او دختر و زن با که نخواهد و باشد داشته غيرتى الجملهفى ايشان از نادرى

 ناموسىىب اين از ايشان از کس هيچ آنکه براى از اندداده قرار هاحيله برده، کار به چند تدبيرات پادريان بکند،

 و نانز به ايشان پادريان آنچه خصوصا را هاآن همه اگر که است بسيار ايشان تدبيرات و نگردد نصيببى

 بدين و شودمى مؤمنان هاىگوش نفرت باعث نماييم نقل اينجا در کنندمى ايشان پسران به بلکه و دختران

 فعر براى از که را ايشان تدبيرات از تدبير ود همين کافران، اين فضيحت و مؤمنان عبرت براى از جهت،

 در مروزا تدبير، دو اين سبب به که زيرا نمائيم،مى نقل جا اين در اندبرده کار به قبيح هاىعمل اين قباحت

 .نشود جاآن در قبيح عمل اين که هست شهرى کم که دارد شيوع اىمرتبه به لواطه و زنا فرنگ تمام

 محاک يا پادشاه که هست متعدد هاىخانه يا عظيم خانه يک شهرى هر در که است ناي تدبير دو آن از يکى

 گويند،مى مسقرادوس را مکان آن و شود واقع هاخانه آن در قبيح عمل اين که است ساخته را هاآن جا،آن

 تا تهفگر زنش و پادشاهان از شد، شب که همين که است آن اسم اين تسميه وجه و داده تغيير صورت يعنى

 ددارن ساخته شَبْرَوى براى از که غريبى لباس کدام هر و دهندمى تغيير را خود لباس اَدْنى و اَعْلى و امرا

 اي ميمون يا است اجنّه صورت به که اندکرده نقاشى را او و اندساخته مقوى از که صورتى يک و پوشيده

 رد بسيار بزرگ پردهاى که وسيع عمارت آن رد شوندمى داخل و بندندمى خود روى بر ديگر حيوان صورت
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 چندى اطاق مگر اندکرده روشن هاآن در بسيار هاىچراغ و است مفروش قيمتى فروش به همه که هست آن

 ندشد داخل عمارت آن به اينکه از بعد پس اند؛گذاشته تاريک خود دل مانند قبيح اعمال براى از را هاآن که

 شب آن و کنندمى مست را خود است حاضر جاآن در که شرابى يا برندمى خود اب هاخانه از که شرابى به

 با نيز که سازهايى و هستند جاآن در که سازها آن نغمات به صورت اين به ايشان مردان و دختران و زنان

 کنندمى را معنى دو هر به نوازندگى زنان براى از مردان و مردان براى از زنان کرده، خوانندگى برندمى خود

 را لباس آن شب هر که زيرا بشناسند؛ را يکديگر آنکه بدون شود، صبح تا مشغولند دستبازى و رقّاصى به و

 از را يرتدب اين و خوابندمى کفتار قبيل از شام تا آمده خود هاىخانه به شودمى صبح چون و دهندمى تغيير

 قّاصىر و شرابخورى اثناى در بزرگان يا پادشاهان مجلس در که شودمى بسيار و گاهست که اندکرده آن براى

 تاس دور ايشان زىّ از که فقيرى مرد به بزرگان ساير يا امرا دختران و زنان يا او دختر يا پادشاه زن کردن

 وزر در ايشان اختالط اين، ذلّت و آن عظمت بنابر چون و عکس بر يا شوندمى عاشق رسانيده بهم رغبت

 صورت دو هر پس بشناسند؛ را هم شب آن در آنکه براى از دهندمى همديگر به نشانه هددنمى بهم دست

 کسى که تاس ننگ بلکه نيست دستور و رسندمى يکديگر وصال به رفته خانه آن به شب داده، تغيير را خود

 ينا است، تررسوا اول تزوير اين از که دوم تدبير. بکند منع چنينى جاهاى به رفتن از را خود دختر و زن

 تتخ بر جاآن در ابليس نايب پاپاى ريم که روم شهر خصوص به پاپا ريم مملکت شهرهاى در که است

 فرنسيس و الپرتگ قبيل از الشأن عظيم پادشاهان اکثر بر او حکم و دارد استقرار اِنْس شياطين اين فرمانفرمايى

 است ذناف و جارى چند واليان بر و اسپانيه بر و باشدمى او فرنگ قيصر و شودمى گفته نمسه که آلمان و

 پسران اطاقها آن از يک هر در و باشندمى متعدد هاىاطاق هاآن در که کاروانسرا قبيل از اند،ساخته هاخانه

 حجره آن در که را پسرانى آن هاىصورت و اندبسته تخته حجره هر در باالى در و دارند سکنا چند ساده

 بوده مانه لوط قوم هالک باعث که قبيح عمل اين به ميل که کس هر پس اند،کرده نقش ختهت آن بر باشندمى

 که را هاصورت آن از کدام هر و کندمى مالحظه هاصورت آن گرديده هاحجره آن در به باشد، داشته است

 ت،گرف را ولپ و گرديد راضى حجره صاحب که آن از بعد و گذاردمى بنا را اجرت حجره صاحب با پسنديد

 ترريبغ اين و سپارد؛مى او به بود پسنديده را صورتش که را پسرى آن کرده، خلوتى حجره داخل را فاسق آن

 بصاح دارندمى کار آن در را ايشان جبر به که پسران آن از بسيارى قبيح عمل آن ضرب به چون که است

 ارالشفايىد نيفتد استمرار از فعل اين آنکه براى از است نصارا اميدگاه امروز که ملعون پاپاى ريم گردند،مى آزار

 و نمايندمى معالجه برده جاآن به را مذکور پسرهاى قسم آن که است داده قرار جاآن در چند جراحان ساخته

 وعشي پاپا ريم مملکت همه در بلکه رسدمى ظهور به روم شهر در همين نه بزرگ گناه اين و شنيع عمل اين

 هک وقتى در شورا اهل قبيل از که اندمردمى آن که کردينالس همه و خود پاپا ريم که حدى به ددار عظيمى
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 طايفه اين يگرد بزرگان و نشانندمى ابليس تخت بر ديگر پاپايى ريم قرعه به ايشان رودمى جهنّم به پاپايى ريم

 .باشند داشته مالزم دخو نزد در که بايد قبيح عمل اين وقوع براى از چند پسران کدام هر نيز

 هستند؟ برهنه فرنگي زنان چرا 

 اين کنند،نمى پا در تنبان و باشندمى برهنه پستان تا دوش از فرنگ همه زنان اينکه سبب که نماناد مخفى و

 رسيدمى همب مردى کم که بود رسيده اىمرتبه به فرنگستان آباد کفر آن در لواطه قبيح فعل اين چون که است

 اين اعلف بزرگى در و مفعول طفلى در خود آنکه وصف با ملعون پاپاى ريم لهذا باشد، داشته ميل نز به که

 رغبت ايشان به ديده را هاآن مردان اينکه تا بپوشند نحو آن به لباس فرنگ زنان همه که کرد حکم است، فعل

 آنچه که کس هر پس. برافتد ايشان تخم بکنند، زنان ترک بالکليه آنکه سبب به که مبادا آنکه تا برسانند بهم

 طايفه ناي که اىقبيحه اعمال از آنچه که بداند بخواند، امنوشته طايفه اين ناشايسته اعمال از اينجا در فقير

 زا است، نشده مذکور آنچه به نسبت است، گرديده مذکور اينجا در پندارندمى حسنه کرده خود دين شعار

 و. اندگرديده دريا آن غرق بلکه خورده غوطه آن در ايشان همه که ضاللتى ىدريا آن از است اىقطره قبيل

 شيطان و است بوده حرام تعالى خداى جانب از هميشه که است شراب معاصى درياى اين سرچشمه چون

 است اين ،است کرده حالل بدنهاد طايفه اين به را الفسادام اين ببلوس خود پيروان بهترين و محب توسط به

 حرمت چون و اندافتاده گمراهى چاه در شده منحرف حق راه از اندکرده حالل خود بر را لقمه آن چون که

 فصلىم داستان وى.« ايمساخته به محکوم و ثابت ايشان براى نصارا کتب از اين از قبل را جنايت مادرِ اين

 در هم و اثر اين در هم تفصيل به که رددا پادريان با هاآن نامشروع روابط و کليسا نذرى دختران باره در نيز

 .است شده آور ياد نيز را دختران اين تربيت ويژه آداب آن، ضمن در وى. است آورده الضالين هداية

 آمد مي اصفهان به صفوي دوره در که چاپي مقدس کتاب 

 يهوديان هک اين رهبا در او. است آورده توضيحاتى نيز ديگر نقاط به فرنگ از مقدس کتاب توزيع باره در وى

 همه در امروز که يهود که است اين مدعا اين بر شاهد: »نويسدمى کنندمى استفاده فرنگى هاىنسخه همين از

 ايشان دست در که تورات کتاب هر دارند، سکنا هاواليت ساير و روم واليات غيره و حلب و شام زمين

 هک نيست اين از بِهْ تجارتى باشند،مى روم واليات رد که ارامنه ميان در و است فرنگ زده قالب همه است،

 هب جرانيم ترجمه روى از فرنگ در که زبور و تورات کتاب از مملو صندوق چندين رفته فرنگ به سال هر

 ضىبع و گيرندمى اعال قيمت و فروشندمى يهود به و آورندمى کرده خريدارى اندزده قالب بر درآورده عبرى

 اين از نظر قطع معنا اين و. خوانندمى و کنندمى نسخه خود خط و دست به هازده قالب آن، روى از ايشان از

 در ديهو و نصارا که آن وصف با که است اين رساندمى را مدعا اين اثبات که ديگر قرينه است، متواتر که
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 و يهود هک کتبى نيستند، موافق هم با چيز هيچ در که يکديگرند مقابل نقطه دارند کدام هر که باطلى طريقه

 که راتىتو با را فرنگى تورات اگر که اىمرتبه به اندموافق هم با نمايندمى استخراج آن از را خود دين نصارا

 تورات در که هست چيزها بعضى که آن مگر ندارند هم با تفاوتى هيچ نمايند مقابله است يهود ميان در

 بر برىع به که توراتى در را هاآن نصارا هاجويىصرفه راه از اما ،است شده نوشته ايشان کتب ساير و فرنگان

 آن جاهاى اکثر در سازند،مى فرنگان را يهودان کتب چون که آن وصف با و. کنندنمى داخل زنند،مى قالب

 ندگويىم و کنندمى خوش را خود دل يهودان باز شود،مى ثابت نصارا مذهب تقويت و يهود اعتقاد بطالن کتب

 کتب اين نصارا از اندمانده عاجز کتابىبى از چون يهود که است معلوم پس داريم، را موسى تورات ما که

 .«اندگرفته را خود

 شاه اکبر و دوژزو 

 نآ براى از واما: »کندمى نقل مطالبى هندى نويسنده يک زبان از روم هاىپاپ مفاسد از نيز ديگرى جاى در

 عاست،اد محض که نپندارند نصارا کردم تقرير اينجا در کفار پاپايانريم اين باره در که مرا گفتار اين که

 ادرىپ کتاب ردّ به که خود کتاب در نصرانى ديديو ويکوس لودى که چند اسنادى اينجا در که است مناسب

 به است ينمترک نزد در بالفعل کتاب آن و است کرده ايراد نوشته، شاه اکبر بفرموده شهر در که شوير جرانيم

 ذکورم شاه اکبر ظاهرآ. است نوشته کتاب آن در مزبور ديديو ويکوس لودى چنانچه که زيرا آوريم در تحرير

 صرانيتن و تصوف بين ما که اتحادى بنابر و بود شده صوفى رسانيده بهم مذهبىبى ميل تسنن مذهب در

 تحرير به است عيسى حضرت درباره نصارا داتاعتقا آنچه که بود گفته او به رسانيده، بهم آن به رغبت هست

 آن در و بود کرده تصنيف شوير جرانيم پادرى که کتاب آن بر ردّى مزبور ديديو ويکوس لويدى و آورد در

 از بين، آن در و است کرده باطل را کتاب آن نوشته، بود رسانيده ثبوت به را خود پاپايانريم تقديس کتاب

 از يک هر خوبى و پاکى روى بر رسوائى]  سياهى[نيل مذهب، پاپاريم مردم همان تواريخ و اخبار کتب

 جانشين نچو پاپا ريم که اعتقادند اين بر مذهب پاپا ريم نصرانيان که زيرا است، کشيده ايشان پاپايانريم

 پادرى و زندنمى سر آن از گرداند زايل را ايمان که گناهى آن اما کند،مى گناه چه اگر است، عيسى حضرت

 قاداعت رد خود کتاب در اين بنابر دارد، انکار پاپاريم ماده در را معنا اين چون مزبور ديديو ويکوس لويدى

 سانيدهر ثبوت به را خود مدعاى خودشان کتب اسناد به کرده است پاپايان ريم از که را شوير جرانيم پادرى

 ياننصران که زيرا است، بريده ماده اين در اما بردنمى را خود دسته کارد که است مشهور مثل چند هر و است،

 ابتث کرديم،مى ادعا او فدويان نصرانيان و پادرى فليپ رد در ما که را مطلبى آن افتاده، هم بر خود به خود

 .اندکرده



2356 

 

 رانيمج پادرى کتاب ششم چهل و چهارصد صفحه در که است اين پادرى ديديو ويکوس لويدى عبارت پس

 هب عيسى حضرت چون که اىکرده ادعا تو! پادرى اى که، گويدمى کرده او به خطاب و است هنوشت شوير

 ودتخ برادران تو پس نپذيرد، نقصان تو ايمان که امکرده دعا تو براى از من که است فرموده الصفا شمعون

 ىدانمى آمده بيرون معونش از را ايشان که پاپايانريم که دارى اعتقاد اين بنابر و گردان قوى ايمان در را

 ينا به و اىکرده را ادعا اين رو چه به که بگو حاال امروز، تا اندنکرده شود ايشان ايمان زوال باعث که گناهى

 هاىاحتقب و کفر پوشانيدن براى از باشيممى مغربى که هم ما به بلکه مشرق مردم به تنها نه قبيح دروغ

 هرگز ،است نگفته که آن عالوه به که اىبسته چيزى خداست که عيسايى به و نموده جرأت خود پاپايانريم

 اين خداست که عيسايى مقام چه در و وقت چه در و کجا در که بگو پس بود، نکرده هم خطور خاطرش در

 هرگز و است زنده هميشه که کسى آن داشت جانشين تواندمى چون و است گفته خود جانشين شمعون به را

 .نکرد جدا خود از را خود ىخداوند منصب

 وا جانشين شمعون که بکن را ادعا همين بارى باشد، گفته کنىمى ادعا آنچه عيسى حضرت که هرگاه اما و

 آمده رونبي شمعون از پاپايىريم هر که گويىمى اينکه که کجاست از که زيرا تو، پاپان ريم همه آنکه نه بود

 هک گويىمى آنچه باشدمى دور بسيار راستى از و است بودهن راست هرگز آنکه حال و است راست است

 هک اندکرده چند گناهان ايشان از يک هر که زيرا اند،نکرده باشدمى ايمانشان نقص سبب که گناهى ايشان

 در شماست علماى مشاهير از که[ Tertullian] تِرْتُوليانوس چنانچه رفت، دور ايشان از فرسنگ هزار ايمان

 پاپا[Zephyrinus]  زفرينوس که دارد اقرار است نوشته نام[ Marcion] مَرْسِيُن شخصى رد به که کتابى

 علماى بهترين از که[ Eusebius] اَوزَبِيُوس و دانست حق را کفّار مذهب است مشهور] کذا[کويى به که

 هاىبت براى از بکشند ربدا را او مبادا اينکه واهمه از پاپا مَرْسلينوس که است نوشته خود کتاب در شماست

 خود يند عظماى ذکر که کتابى و تواريخ کتاب در ـ کتب کننده ترجمه ـ مشهور جرانيم و کرد قربانى هنود

 را او که ـ پاپا[ Fiberius] فليکْس و پاپا[ Liberius] ليبريوس که است نوشته است کرده کتاب آن در را

 حضرت که اندمردمى هريانى اين و بودند[Heretics]  هريانى مذهب به دو هر ـ گويندمى دويم فليکس

 براى زا را بدن آن و بود پروردگار مخلوق بهترين و خداست پسر که گويندمى بلکه نميدانند خدا را عيسى

 رقف همه ميان در اعتقاد اين و کرد زندگانى بدن آن در روح قبيل از بود زنده دنيا در که مدتى گرفته، خود

  ويرِجيلِيوس که است نوشته ايضآ و. هست و است بوده عظيم کفر باشندمى زمين در وزامر که نصارا

[Vigilius]ايوتيکوس کرد پيروى پاپا [Eutyches ]داشت اعتقاد او قبيل از و نمود اختيار را او مذهب و را 

 نبود نسانا افراد بدانا قبيل از عيسى بدن که، گفتمى و جدا؛ او از بود چيزى بلکه نبود اللّه کالم عيسى که

 شده متولد مريم از حقيقةً نه ظاهرى به همين، و بود آورده آسمان از که بود مثالى و نورانى بدن او بدن بلکه
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 که شدند موجود وجود يک به انسانى ديگرى و الهى ذات يکى ذات دو عيسى در که کردمى انکار نيز و بود؛

 نامند،ىم کُنْتاريا به را او که کتابى در مَلِکيار و. باشدمى کفر دارند نصارا امروز که دينى در مراتب اين همه

[ Stephanus] استَفَنُوس و شد کافر ـ گويندمى اول حناريوس را او که ـ پاپا[Honorius]  که است نوشته

 حکم ردهک طلبا بود، فرموده او از پيش پاپاىريم که را احکامى آن همه گويندمى ششم استفنوس را او که پاپا

 .باشد لعنتى کند قبول است کرده حکم او آنچه که هر که فرمود

 که هر که نوشت حکم نموده، باطل بود کرده استفنوس که حکمى هر او، بخالف پاپا[John]  جُواَنِس و

 نچهآ که هر هک کرد حکم شد، پاپا که وقتى در پاپا فمراروس و. باشد لعنتى کند قبول را پاپا استفنوس احکام

 پيالتينه را او هک کتابى در چنانچه باشد، لعنتى کند قبول بودند کرده حکم پاپا سرجيوس و پاپا جوانس که را

 در والنوسپ مَرْتينوس چنانچه و. ندارند کتابى معتبرتر او از که است کتابى آن و ـ است شده نوشته گويندمى

 و است بوده ساحر ـ گويندمى دويم سيلوستر را او که ـ[Sylvester]  سيلوستر که است نوشته خود کتاب

 آنان از هک کَرْدينالس بَرانى چنانچه و. کشت زشتى بسيار وضع به را او داشت اختالط او با که شيطانى آخر

 او که پاپا[ Gregiry] گريگاريُوس که است نوشته خود کتاب در کنند،مى تعيين بقرعه را پاپايان ريم که بود

 اعتقاد مطلق آخرت و خدا به شده، ملحد که زيرا بود، بدتر هاآن همه از گويند،مى فتمه کريکاريوس را

 قبيل از انىانس ارواح که، گفتمى که زيرا بوده، کافر نيز گويندمى بيستم يوحنس را او که يوحِنِس و. نداشت

 مذکور ونکُنسِليار کتاب دويم باب در چنانچه سيم و بيست يوحنس و. شوندمى طرف بر حيوانات باقى ارواح

 .کرد انکار را آخرت شمعون تخت باالى در رومه کنندگان مصلحت همه ميان در آشکارا است

 کتاب در آنچه از نشدى شرمنده! شوير جرانيم پادرى اى تو پاپايان، ريم زندقه و کفر همه اين وصف با پس

 است؟ نکرده برد بدر ايمان از را او که گناهى پاپاريم هيچ که نوشتى خود

 که تبىک اسناد به داده، فتوى رومه پاپايان باره در که است نصرانى ديديو ويکوس لود کالم ترجمه اينجا تا 

 .است نوشته است معتبر مذهب، پاپا ريم نصرانيان ميان در

 يحيتمس از داده دين تغيير حسين سلطان شاه دوره در که دوژزو آنتونيو پدر هاي ديدگاه از گزارشي بود اين

 کتاب رد نيز و او المؤمنين سيف کتاب مقدمه در گزارش اين. نوشت مسيحيت عليه آثاري و گرويد اسالم به

 .است آمده بنده صفوي روزگار فرهنگ و سياست

 

rticle/view/1496http://historylib.com/index.php?action=a 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1496
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 گزارش يک فرنگي از مکه و مدينه در زمان سقوط آن بدست وهابيان

 رسول جعفريان :نويسنده

 81/11/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

زماني که به تازگي عبدالعزيز سعودي  1101/ 1589الدون رتّر در لباس يک سوري مسلمان، در سال  :خالصه

 1581رمين تسلط يافتند، براي يکسال در مکه و مدينه اقامت مي کند و سال به همراه اخواني هاي نجد بر ح

 .کتابي در اين باره مي نويسد. بخشي از مشاهدات وي تخريب هاي گسترده وهابي ها در اماکن مذهبي است

 

خاطرات ديگري از يک انگليسي که در لباس عرب سوري توانسته است يک سال در مکه و مدينه و طائف 

و ضمن انجام اعمال حج، گزارشي از وضعيت زندگي عرب بدوي و شهري اين منطقه بدست دهد، بگردد 

محصول سفر يکساله  ( The Holy cities Of Arabia, Eldon Rutterمنتشر شد. اين کتاب )با عنوان

 چاپ شده است. طبعا اين اثر چندمين کتابي 1581به مکه و مدينه است که در سال  1589مؤلف در سال 

است که در نوع خود، به عنوان سفرنامه مکه از فرنگي ها منتشر مي شود. پيش از وي برخي از فرنگي ها 

مانند بورکهارت و برتون و برخي ديگر اين کار را انجام داده و گزارش هاي مفصلي در باره اين منطقه و 

به حجاز آمده، و گزارشي روان اما همه اين بار إلدون رتّر بار سفر بسته از طريق قاهره  .بدوي ها نوشته بودند

 .جانبه و دقيق از زندگي روزمره مردم اين منطقه به دست داده است

اِلدون رتّر در لباس يک مسلمان آمده و در اين قالب چنان با تقيه رفتار کرده که همه اطرافيان تصور مي کردند 

با ورود وي به اين لباس و تالش براي جدي او يک مسلمان متدين و آشنايي به فقه اسالمي است. در واقع، 

نشان دادن آن که مبتني بر مطالعات گسترده قبلي او بوده، و نيز اين سفر که توجه به مسائل مذهبي و امر حج 

رتّر با دقت به اين مسائل توجه داشته و چنان  .تفاوت آشکار اين کتاب با آثار مشابه است 1در آن مهم است

ورده، جز يکي دو مورد در مسائل ديني، اشتباهي در اين زمينه ندارد که البته به قول اين که مترجم در مقدمه آ

 .مترجم، از اين دست اشتباهات در ميان خود مسلمانها فراوان است
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يعني وهابيون « اخواني هاي نجد»اکنون سعودي ها اين اثر را که گهگاه طعنه اي هم به آنان به خصوص 

زيبايي ترجمه کرده و گهگاه حاشيه اي هم به آن زده اند تا به قول گفتني، زهر آن را بگيرند. افراطي دارد، به 

 دستان:المق مدينتا الجزيرة العربية»کتاب ياد شده در دو جلد، يکي در باره مکه و ديگري مدينه تحت عنوان 

هلل بن محمد نصيف ترجمه و توسط المدينة المنوره، توسط عبداالمجلد االول: مکة المکرمه، المجلد الثاني:

 .يعني دو سال پيش منتشر شده است 1433در سال  «مرکز تاريخ مکة المکرمة»

مترجم چند ويژگي براي اين کتاب برشمرده است. نخست دقت در توصيف است که يک مورد آن بحث از 

د. همين طور موارد بسيار خصيان يا همان آغاوات و خواجگان است که آنان را اخته کرده و در مدينه بودن

ديگر. در نقل عبارات عربي عاميانه و محاورات روزانه، تالش زيادي مي کند. همچنين حاوي نوعي تمسخر 
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لطيف نسبت به برخي از آنچه مي بيند، هست. به گفته مترجم، نويسنده، در باره عربها نيز نوعي نظريه دو 

يند تعجب مي کند و از سوي ديگر آشکار است که جنبه گانه دارد. از سوي نسبت به برخي از آنچه مي ب

 .انتقادي هم دارد

به نظر مي رسد اين کتاب، مثل بسياري از سفرنامه هاي فرنگي، يک تاريخ اجتماعي به معناي دقيق کلمه 

 ااست.، تاريخي از همه ابعاد زندگي روزمره اين مردم، افکار، باورها، رفتارشان در مقابل يکديگر، برخورد ب

زنان، شغل، قيافه، و هر چيزي که ممکن بوده است تا به نوعي آگاهي تبديل شود تا بتوان اين مردم را بهتر 

شناخت. وصف محيط طبيعي هم که جاي خود را دارد. گزارش تاريخي در باره بسياري از مسائل و نقاط را 

 .هم بايد به آن افزود

اري از چيزهايي که براي ديگران عادي است، رتّر آنها وقتي کتاب مرور مي شود آدمي احساس مي کند بسي

را تبديل به آگاهي کرده و در اين باره شرحي بدست داده تا امروزه از گذشت نود سال بهتر بتوان آن مردم را 

شناخت. زندگي روزمره مردم، يکي از مهم ترين دغدغه هاي اوست. پوشش، ادب، بهداشت، و بسياري از 

 .ئلي است که به طور مرتب در اين کتاب شاهد آن هستيممسائل ديگر از مسا

در تمام اين مراحل، او مثل يک مسلمان جدي ظاهر مي شود. در تمام نمازهاي جماعت شرکت مي کند، 

وارد بحث هاي ديني مي شود، به تحليل آن ها مي پردازد و با دقايق فقهي و اختالف نظرات آشنا مي شود و 

نابرين هيچ کس به او شک نمي کند که يک فرنگي کافر است. البته در سفرش به در آنها ورود مي کند. ب

 !طائف، ديگر خبري از نماز نيست و خودش هم اشاره اي به آن ندارد

در باره برخي از مسائل اسالمي مانند برده داري بحث جالبي دارد و حتي سعي مي کند از اسالم دفاع کند که 

ارد و مرتب در آزاد کردن برده ها دستوراتي مي دهد. در اين بخش وصف دقيقي اين دين، استرقاق را قبول ند

 .از اوضاع بردگان در مکه دارد که محل واردات و صادرات برده هم حتي تا اوائل قرن بيستم بود

 از نظر رتّر، وهابيون کساني هستند که به عنوان اخوان شناخته مي شده و رفتار بسيار خشني داشتند. وقتي به

طائف مي رود از کشتارهايي که اخوان در اين شهر کردند ياد کرده و البته مترجم در اينجا براي توجيه مي 

داستان اين  .گويد که ملک عبدالعزيز با اين کشتارها ميانه اي نداشت و آنها سرخود اين کارها را کردند

برخي از شاهدان آنجا گزارشي از اين کشتارها همچنان در حافظه تاريخي طائفي ها باقي مانده است.رتر از 

 .وضع داده است. او سخت از اين وهابيون متنفر است
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در باره سفر مدينه هم تازه هايي دارد. وي توصيفي از وضعيت ويران بقيع دارد، زماني که تازه خراب شده و 

ط بقيع پراکنده همه چيز از سنگ و خشت و آجر و آهن روي هم ريخته بوده و تپه هاي ويران شده در محي

 .بوده است

نويسنده از مصر و طريق طريق دريا و گذشتن از کانال سوئز به درياي احمر آمده و در آنجا از ساحل ، با 

کارواني از حجاج که سوار بر شتر بودند، راهي قنفذه ]يمن[ و از آنجا يلملم شده است. در راه از شماري 

را طي مي کردند. زنان با قماشي که روي آنها را تا پا پوشيده بود و  حاجيان فقير ياد مي کند که پياده اين راه

پوششي خشن بود، بچه به بغل. و مردان با يک پيراهن. بچه ها هم غالبا عريان بودند. وي در همراه اين 

مراحل، مقيد است که از وضعيت زنان و زندگي خانوادگي اين مردم بنويسيد. همچنين توجه ويژه اي به اقوام 

 .ديگر به خصوص سياهان و سوداني ها و نيز ماليزايي ها دارد که آن زمان به آنان حجاج جاوه اي مي گفتند

نويسنده وارد يلملم شده، جايي که حجاج يمني محرم مي شدند و تلبيه مي گفتند، او هم همه اين کارها و 

ن از همان توجه وي به معلومات ديني ذکرهاي مربوطه را آورده است. فهرستي از ميقات ها را هم داده که نشا

 .(111ـ  111و فقهي است. شرحي هم از محرمات احرام آورده است. )ص 

در اينجا شرحي از ورودش به مکه داده، نخستين چيزهايي که نظرش را جلب کرده، اين است که شمار زيادي 

بالفاصله بر مي  زند: يا محمداز مکي ها روي تخت هاي جلوي دکانها خوابيده بودند. او يکي را صدا مي 

شقه اي مي گيرد از شخصي به «. فالحجاج حبوبنا»خيزد. مکي ها مدعي اند که به حجاج احترام مي گذارند: 

نام عبدالرحمن مطوف که بعدها مفصل از وي سخن مي گويد، و وسائلش را در آنجا مي گذارد. وضو مي 

هر چه مي بيند از در و ديوار و سقف بناي حرم شرح مي گيرد و براي نماز عازم حرم مي شود. در اينجا 

باقي ادعيه که  ... ربنا آتنا في الدنيا حسنه دهد. اولين بار کعبه را مي بيند. سپس دعاهاي اطرافيان را مي آورد:

در وقت ورود براي او خوانده مي شود و بايد تکرار کند. بعد از نماز نزديک کعبه رفته طواف را از حجر 

(. از آنجا سراغ 191سود آغاز مي کند. بعد از آن به رغم شلوغي موفق به بوسيدن حجر االسود مي شود. )اال

 .چاه زمزم رفته آب مي نوشد.بعد هم سعي صفا و مروه و مرحله اول اعمال تمام مي شود

افي (. آشکار است که معلومات ک111در اينجا شرحي از وضعيت جغرافيايي و تاريخي مکه مي دهد )ص 

در باره آنچه مورخان در باره تاريخ قديم شهر نوشته اند، دارد. شرحي در باره ظهور اسالم دارد و به اختصار 

سيره نبوي را توضيح مي دهد. شرحي از کوه ها راه ها، و گريزي به سال هاي تعطيلي حج بعد از سقوط 

ار جزئي و دقيق است. بازارهاي شهر، شريف حسين. وصفي از بناهاي شهر و دکانها و کوچه ها دارد که بسي

انواع مغازه ها و چگونگي تزيين و چينش آنها را شرح مي دهد. از برخي از تکايا و مدارس هم ياد کرده و 
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 .همين طور که راه مي رود آنچه را مي بيند، حتي اشاره به يک خط کوفي روي ديوار يک مدرسه، مي نويسد

 ي که بيشتر حجاج جاوه اي در آنجا سکونت داشتند، همين طور مدرسةمحله قشاشيه، در انتهاي مسعي، جاي

الفالح و خانه هاي فشرده بهم و چند طبقه، از مسائلي است که مورد توجه او قرار گرفته است. راه ميان بازار 

ي وصف و .(182) .جودريه و غزه که در کنار قشاشيه قرار دارد. باالتر مي رود و به مقبره معالت مي رسد

از بازار جودريه و انواع و اقسام کسب ها و مشاغل به خصوص صنعت شمشير سازي در اين شهر جالب 

 !است. نجدي ها بيش از هر چيز شمشير را دوست دارند، گرچه تفنگ هم بدوش مي گيرند

يد ناميده مي شده است. مي گو «مولد سيدتنا فاطمه»در اينجا از خانه حضرت خديجه ياد مي کند جايي که 

تا همين اواخر، سنگي را که حجاج مي گفتند به رسول سالم کرده، مي ديدند اما االن اخواني ها آن را پنهان 

 .(184) .کرده اند. يک بنايي هم در همين نزديکي براي فقرا بوده که نامش تکيه ستنا فاطمه بوده است

وقت مکه را با اطالعات حاشيه  به هر حال، وصف وي چنان جزئي است که مي توان بر اساس آن نقشه آن

اي ديگر ترسيم کرد. در همان حال از ساکنان، از زن و مرد و کوچک و بزرگ مرتب اطالعاتي بدست مي 

دهد. در اين ميان زنان و جاريه ها يعني کنيزکان جايگاه ويژه اي در وصف او دارند، حتي دختر کوچک 

 .صاحب خانه اش عبدالرحمن

مي آورد، اما او که در ميان وهابي ها در تقيه است! مي گويد: من وهابي هستم.  عبدالرحمن برايش سيگار

يعني اين که تدخين نمي کنم. عبدالرحمن مي گويد: در خيابان ممنوع است نه در خانه. سپس از او در باره 

 .(195) .ح مي دهد که چگونه اينها وارد شدندتوضي او و پرسد مي  لحظه ورود سپاه نجد به داخل شهر

جالب است که لحظه به لحظه گفتگوهايي که او با هر کسي دارد، حتي عين عبارات مکي ها را در خوش و 

 .بش کردن، در اينجا آورده است

خانه عبدالرحمان که او در آن ساکن بوده، پشت باب العمره بوده، و نخستين روز او که جمعه بوده، صداي 

ز جمعه عازم شده است. نماز خوانده و از هجوم مردم براي طواف اذان آمده است. وي وضو گرفته براي نما

دايما مشغول خواندن پس از نماز ياد کرده است. همچنين از سيد حسن زمزمي که دکه در گوشه اي داشته و 

قرآن بوده و آب زمزم مي فروخته است. به همين مناسبت شرحي در باره ساقي ها و آب زمزمه داده است. 

(151). 

عبدالرحمان که صاحب خانه اوست، شغل اصليش مطوفي بوده و از مديران مطوفي فلسطيني ها بوده اين 

نفر از حجاج زير نظر او مرده  83است. وي دفاتر ثبت نام حجاج را به وي نشان داده و اين که سال گذشته 

 .بودند
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و گذاشتن شقدف را ياد  کم کم وقت رفتن به عرفات مي رسد و او چگونگي تجهيز کارها و آوردن شتران

 راه رد. است کرده بيان تفصيل به را  طول راه مشاهدات سپس اند، کرده حرکت و کرد و اين که سوار شده 

(. به 801مني بناهاي فراواني بوده و بازارها که وي شرح آن را آورده است ) در زمان آن و گذرند مي مني از

 .(810)  داستان ابرهه آورده است.مناسبت وادي محسر و مني، شرحي هم در باره 

 از هم  وقتي به عرفه مي رسند، باز به تفصيل و با جزئيات از آنچه ديده ياد کرده است. هم از جبل الرحمه

 ورزيده؛ غفلت کار اين از خود که اين و عرفه ياد کرده  روز در حجاج کردن غسل از اينجا در. نمره مسجد

است. همچنين از خطابه خطيب بر روي جبل الرحمه ياد شده و مدعي شده ارزان بوده  بسيار آب که با اين

که حاجي بدون استماع خطبه خطيب در عرفه، حج ش مقبول نخواهد شد که پيداست اشتباه کرده و مترجم 

 .(811هم ياد آور شده است )

صاص لي را به مني اختپس از آن بازگشت از عرفات به مني و اقامت سه روزه در آنجا آمده و البته فصل مستق

(. او از استقرار در محل مورد نظرشان در مني ياد کرده و بالفاصله به وصف مردمان 881داده است )ص 

حاضر مي پردازد. از جمله اخواني ها، و زنان آنان که پوشش سياه سرتاپاي دارند و فقط جلوي چشمشان 

نجا همراه عبدالرحمن به خيمه ملک عبدالعزيز رفته چيز نازکي هست تا بتوانند جلوي پايشان را ببينند. در آ

در اينجا شرحي از عبدالعزيز، نظام حکومتي و  .(228) .ساله بوده وصف کرده است 19و او را که اين زمان 

را براي  «ابن سعود»از او ياد مي کنند و حجاج نام  «سعودي»سيستم تصميم گيري او دارد. مکي ها با عنوان 

 .(810د. )او بکار مي برن

 که کنند مي مشاهده  دهند و مي انجام را اعمال شده مکه راهي گرفته االغ دو همراهش با  عصر روز عيد،

 .(815از رجم شياطين ياد کرده است. ) و گردد مي بر مني به باز. است شده عوض کعبه پرده

ب مختلف در مسجد الحرام به بعد(. از نماز خواندن مذاه 811بخش بعدي کتاب زندگي روزانه مکي هاست )

ياد مي کند که امامان مذاهب هستند، اما هر کسي به هر جا رسيدن نماز مي خواند، جز اخواني ها که فقط 

پشت سر امام حنبلي نماز مي خوانند. آنها مذاهب سه گانه ديگر را قبول ندارند و مي گويند اينها بدعت و 

عقايد محمد بن عبدالوهاب و متهم کردن ديگران به شرک  خرافه در دين گذاشته اند. در اينجا شرحي از

آورده و از ادعاي آنان که به اصول اوليه باز گشته اند سخن گفته است. سپس به برخي از جزئيات اختالف 

(. در اين ميان از کتاب قطب الدين مطالبي 811نظر هاي فقهي ميان مذاهب در امر نماز و غيره مي پردازد )

 .اور عمومي که در ايام حج اولياء الهي به حج مي آيند و ميان مردم هستند سخن مي گويددر باره اين ب
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نيم ساعت قبل از طلوع آفتاب  و يک متدينين . پردازد مي مکه در روزانه زندگي شرح به ( 815در اينجا )

وشش شرحي از پ بيدار مي شوند، اما کمتر مطوفي است که آن وقت بيدار شود ! بعد لباس مي پوشند. اينجا

داده و اين که از لباس حرير و مطال پرهيز دارند گرچه در بسياري از کشورهاي اسالمي، تخلف فراوان از 

اين قاعده صورت مي گيرد. آنگاه و پس از پوشيدن لباس، فرد مکي، از خانه بيرون آمده وارد خيابان شده به 

از برگشته، زن يا کنيز قهوه درست مي کند. همزمان بعد از نم .حرم مي رود. آنجا کفش خود را در مي آورد

آن وقت دوباره بيرون رفته نان و احيانا تخم مرغي مي خرد. زن خانه، آنها را درست  .سيگار هم مي کشد

کرده مرد مکي مي خورد. آبي هم روي آن. و باز چاي با شکر. ... بعد ساعتي به بازار مي رود تا خريد روزانه 

عد به خانه آمده منتظر دوستان است که با هم بنشينند و گفتگو کنند.... داستان به همين شکل را انجام دهد. ب

ادامه مي يابد که اين مرد مکي بعد از آن چه مي کند.... اين شرح و بسط طي صفحاتي ادامه دارد و از جزئيات 

 .زندگي روزانه مکي که متفاوت با بسياري از نقاط عالم است، سخن مي گويد

يک جلسه گفتگوي عبدالرحمن با دوستان صحبت مي کند که همه متفق بودند که زمين مسطح است و از  از

اين که معلم جغرافيا در مدرسه گفته بوده که زمين گرد است همه ابراز تعجب مي کردند و رتّر در اين فکر 

 .(818که چطور مي شود اينها را قانع کرد که زمين مسطح نيست )ص 

(، همان کار کنّاسي، همه کثافات جايي ريخته مي شود. 898اره اي به وضع بد بهداشتي مکه دارد )در اينجا اش

روي آن خاک. و بعد عده اي مي آيند آنها را حمل االغ کرده به بيرون شهر مي برند تا در زراعت استفاده 

 .کنند

که همه را وادار کرده اند که پشت اما اين که چرا مکي ها براي نماز کمتر به حرم مي روند، براي اين است 

 .(899سر يک امام نماز بخوانند. )

فصل بعدي در وصف کعبه است. او توانسته است وارد کعبه شده و داخل آن را وصف کند. کليد در اختيار 

او وصف دقيقي از جمعيت حاضر و تالش براي ورودش  .يکي از خاندان آل شيبه است. آنها به حرم رفته اند

ه و دان يک مجيدي به محافظ آن و اين که چگونه او را باال کشيده و داخل بيت کرده اند سخن گفته به کعب

(. او مي گويد اين منظره اي است که هيچ گاه در عمرش 813ـ  811و از اين که داخل کعبه چه ديده است. )

(. 831ـ  811ر است. )فراموش نخواهد کرد. وصف وي از جزئيات داخل کعبه بسيار جالب و ريز و بي نظي

وي گويد که کعبه را در هفت مناسبت در طول سال براي مردان، و هفت بار براي زنان باز مي کنند. شرحي 

هم در باره پرده کعبه و تاريخچه آن داده، داستان حمله قرامطه را به مکه آورده، و باز به وضعيت اجزاء بيروني 
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ام پرداخته است. در اين زمينه از کتاب صبري پاشا يعني کعبه و حجر اسماعيل و بخش هاي مسجد الحر

 .مرات الحرمين هم استفاده کرده است

رتّر در فصل بعد از شماري از ديدارها و اتفاقات جالب خود در مکه ياد کرده است. وي در باره مخفي کاري  

 است. به نوشته وي حتيخود در شهري ياد کرده که به هر حال مشکالتي براي فرنگي هاي قبل از وي بوده 

بسياري از ايرانيان شيعه هم در اين شهر تقيه کرده و خود را کرد يا بخاري يا چرکس مي نامند تا محفوظ 

( مترجم نوشته که اين خالف است و هر سال سني و شيعه آشکارا و بدون تقيه حج بجاي 850باشند )ص 

براي همه پنهان بماند. تا جايي که بنده مالحظه کردم  مي آورند. البته اين طور نبوده که تا به آخر هويت وي

 .اين تنها جايي است که نويسنده از حجاج فرس يا ايراني سخن گفته است

يک بار يک سوري از او خواسته به ديدن ابن سعود بروند. آنها در محلي نزديکي باب ام هاني به ديدن وي 

صالح »ند. دوست سوري او به عبدالعزيز اشاره کرده که اين رفته با گذشته از نگاهبانان داخل غرفه او شده ا

انگليسي مسلمان شده! آن وقت، ابن سعود، به تفصيل با او به گفتگو نشسته و از عيسي «. الدين انجليزي است

و محمد )ص( سخن گفته است. نويسنده به او گفته که قصد دارد کتابي در تاريخ او بنويسيد که اين سبب 

نويسنده مي گويد که بعد از آن بارها با ابن سعود ديدار کرده  .(291اندازه او شده است )ص خوشحالي بي 

است. در يکي از اين ديدارها در باره عمامه اخوان سوال کرده که به جاي عقال که ديگران مي گذارند، آنها 

لعزيز است که جالب عمامه مي پوشند. اين بخش حاوي اطالعاتي در باره شخص ابن سعود يعني همان عبدا

مي نمايد. در اينجا اشاره اي هم به مسجد بالل باالي کوه ابوقبيس دارد که محل شق القمر است و مي افزايد 

(. همين سال احمد السنوسي رئيس 859اينها خرافاتي است که پس از رحلت محمد )ص( ساخته شده است )

 .(100والش داده است ) فرقه صوفيه سنوسي هم مکه بوده که وي شرحي از او و اح

( فصلي در باره حرم مکي، يعني خود 109پيش از اين فصلي را به وصف کعبه اختصاص داده بود و اينجا )

مختلف و ابواب تا آنجا که براي وي مقدور بوده شرح  مسجد الحرام دارد. نقشه اي هم در اينجا آمده و اجزء

آمده جالب است، هرچند محتمل است برخي از اطالعات  داده شده است. آنچه در اين بخش از مشاهدات وي

وصف کرده و جزء به جزء آنها  دقت به را مسجد داخل بناهاي وي تاريخي را از منابع ديگر نقل کرده باشد. 

را با بيان اندازه ها و شکل شرح داده است. اين زمان مقامات امامان اربعه بوده اما در مسجد امام واحد گذاشته 

 .(181، 188همه گويا مجبور بودند پشت سر او نماز بخوانند. ) بودند و

در اينجا از وجود آغوات در حرم مکي سخن گفته و اين که، از اينها به اين دليل استفاده مي کنند که به راحتي 

مي توانند ميان زنان رفت و آمد کنند. وقف خاص آغاوات در شهرهاي مختلف هستند که براي همين افراد 
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( وي در اين جا شرحي مختصر در 181ه مي شود. اولين بار منصور عباسي آنها را به اين کار گماشت. )هزين

 .باره آنان داده و در بخش مدينه نيز باز در باره آنان سخن گفته است

فصل بعدي اماکن زيارتي مکه است، و اين درست وقتي است که وهابي ها بر اين شهر حاکم شده و کمر به 

نها بسته اند. ابتدا از مولد النبي )ص( ياد کرده و گويد که، اخوان يعني همين وهابي هاي نجد افراطي، نابودي آ

قبه و مئذنه آن را خراب کردند. بناي ديگر مولد ستنا فاطمه يا همان بيت خديجه است که در حي مقابل 

ت. محل ديگر دار ارقم شعب علي از سوق الليل است. اينجا خانه محمد )ص( و همسرش خديجه بوده اس

است، همين طور مقبره معالت که همه بناهاي کوچکي که روي قبور بوده توسط وهابي ها تخريب شده 

 .(. به مناسبت بحث از قبرستان، حدس مي زند که هر سال دو درصد حجاج مي ميرند111است. )

 و شام و ترکيه اين همه مصر زمين که گويد مي سوري يک و شود مي بحث  يک بار هم با عده اي نشسته و

 سپس(. 111)  وسيع و سرسبز است نمي دانم چرا خداي متعال خانه اش را بين اين صخره ها ساخته است!

از مسجد بالل و مسجد جن ياد شده و به مناسبت بحثي در باره جن و شيطان در باورهاي مسلمانان و به 

 .(115خصوص مکي ها دارد. )

به مسجد تنعيم رفته و محرم شده و باز شرحي از آن نواحي بدست داده است.  يک بار هم با عبدالرحمن

(. در اينجا از واحه هاي اطراف مکه هم که گهگاه هواي بهتري و درختي داشته سخن گفته است. از 111)

(. يک بار وقتي 198جمله واحه حسينيه که مربوط به اشراف مکه بوده و آنجا هم به دعوت آنان رفته است )

برابر خانه شريف غالب در مکه که تخريب شده بوده، ايستاده بوده است، يک وهابي اخواني به او مي گويد: 

فرنگي مي گويد: نه آمده ام نگاه کنم. بعد با زرنگي از او مي پرسد:  فکر مي کني اينجا جاي مقدسي است؟

 چه قبور باره در: پرسد مي فرنگي. دده مي توحيد از شرحي هم او و  «اخبرني عن طريقة االخوان في الدين»

مي گويي؟ او با چشمان خشمگين و از حدقه درآمده به او مي نگرد، و فرنگي با زرنگي گويد: اني اُحب 

 .(191االخوان، من اخواني ها را دوست دارم و ماجرا به خير تمام مي شود )

راين شهر خسته شده و هوس کرده است  تا اين لحظه او شش ماه بوده که در مکه بسر مي برده و از ماندن د

تا بيرون رفته به سمت طائف برود. بدين ترتيب مجلد اول اين کتاب که وصف او از حرکت قاهره به سمت 

 .يمن و از آنجا به مکه است پايان مي يابد

مسير در آغاز مجلد دوم، داستان آماده شدن براي سفر و رفتن به طائف را آورده و رخدادهاي ريز و درشت 

طائف را با همراهانش بيان کرده است. زيبايي اين اين متن اين است که در بسياري از اوقات، متن گفتگوي 
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دو عرب را هم عينا درج کرده و حتي اصطالحات روزمره آنها را هم براي بحث مي آورد. در راه به خرابه 

 .[108ه بودند هم اشاره دارد. ]هاي برخي از قصرهايي که شرفاي مکه براي خود در نزديکي طائف ساخت

وي شرحي از ديوار شهر طائف که به امر ملک حسين بنا شده، همين طور ابواب ورودي شهر که يکي هم 

باب ابن عباس به نام عبداهلل بن عباس است که قبر و جامعش در اين شهر است، بيان مي کند. او مي گويد 

ودي ها در اين شهر کشته شده اند. شرحي از اين که چرا چهارصد نفر ازمرد و زن و بچه در وقت ورود سع

قمري رخ داده است. وي مي نويسد االن  1111(. اين ماجرا در صفر سال 111اين اتفاق افتاده آورده است )

طائف خالي از جمعيت است. بسياري از محالت خراب شده است. نيز مي گويد که سنگي گرانيت بدون 

 .ن داده که همان بت الت پيش از اسالم بوده که مردم طائف آن را مي پرسيديدندشکل را در جايي به او نشا

جالب است اين مترجم بيچاره، يکسره بايد گفته هاي مولف را به نوعي تاويل و توجيه کند، تا مبادا به قباي 

 در باره دولت سعودي بر بخورد. او مي گويد که نويسنده چون با اخواني ها بد است، در قضاوت هاي خود

 .(پاورقي 118حوادث طائف اغراق کرده است )ص 

(. 181نويسنده پس از چند روز اقامت در طائف و استفاده از هوا و ميوه ها و عسل آن، به مکه باز مي گردد. )

 .يک فصل در باره مسير بازگشت و آنچه ديده آورده که حاوي نکات با ارزشي است

و اولين مبحث آن در باره بچه ها از طفوليت تا سنين باالتر است. است « آداب المکيين»فصل بعدي کتاب 

در واقع اين بخش اختصاص به بچه ها و چگونگي زندگي روزمره آنها از کوچکي تا بزرگ شدن دارد. 

شيرخوارگي تا دو سال، لخت و عور بودن آنها تا چهار سالگي، بازي هاي آنها، رفتن به مکتب هاي قرآن و 

 .آنان، ختنه آنان در شش تا هفت سالگي، و مسائل ديگر که در ادامه آمده استچگونگي آموزش 

فصل بعدي به طور کامل اختصاص به زنان و کنيزکان و نقش آنها در زندگي جاري عرب ها و مسائل حاشيه  

ول پسالگي بلکه بيشتر است، چون مردها تا پيش از آن قادر به پرداخت  89اي آن دارد. سن ازدواج در مکه 

مهر نيستند. اما ممکن است کنيز داشته باشند. وي در باره برخي از عادات ديگر مکي ها هم سخن گفته و 

اين که سخت در حفظ قدسيت شهر خود تالش مي کنند. اگر ببيند که کسي در حرم بي خيال نشسته و پايش 

 .(191را به سمت کعبه دراز کرده، حتما به او تذکر مي دهند. )

ان شهر هم در آخر اين قسمت مورد توجه قرار گرفته که چگونه روز را بسر مي آورند. آن هم وضعيت پير

ياد مي کنند  1505درجه مي رسد. آنها براي او از سيل عظيم سال  19در شهري که حرارت آن اغلب تا 

کي يک م وخاطراتي مي گويند. نويسنده حتي در باره پشه هاي اين شهر هم صحبت مي کند. و اين که اگر
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گريه زنان که گاه او  .بميرد، اطرافيان به خصوص زنان براي او چه خواهند کرد. اين هم در ادامه آمده است

که شمار زيادي  1181(. همين طور از وباهايي که آمده مخصوصا سال 110را از خواب بيدار مي کرده است. )

 .(111از حجاج مرده و در کوچه و بازار افتاده بودند )

بعدي در باره زنان و کنيزکان است، موضوعي جالب که وي نه تنها در اينجا بلکه در بخش هاي ديگر فصل 

کتاب هم همواره متوجه آن بوده است. دختر مکي سيزده چهارده سالگي ازدواج مي کند. وي از پوشش آنها، 

ت هستند، سخن گفته اس کارهاي منزلي ايشان، و حتي قيافه هايشان و اين که در مقايسه با مردها سفيدتر

ورود زنان مکي در امور سحريات به حدي است که مردان اين شهر معتقدند که غالب زنهاي ايشان  .(466)

 .(131در امر سحر ورود دارند. )

با اين که تعدد زوجات در مکه هست، اما بيشتر مردم اين شهر تنها يک همسر دارند با اين حال بيشتر آنها 

(. او مي گويد که زمان ترکها، زنان بد هم در اين شهر بوده 131ه از آنها بهره زنانه مي برند. )کنيزکاني دارند ک

اند که ملک حسين آنها را بيرون کرد و اگرچه هنوز هم شايع است که برخي از زنان افريقي هستند اما 

 .(139نويسنده نشاني از آن نديده است )

باره بردگي يا بندگي دارد. چيزي که از زمان فتوحات آغاز شده يا در اينجا به مناسبت بحث کنيز، بحثي در 

رواج يافته است. قرآن تاييد بر آزاد کردن بردگان دارد اما به هر حال در اينجا فراوان است و اينها معموال 

کارهاي خدماتي را در منزل مکي ها انجام مي دهند. گاهي هم در وادي هاي اطراف کار زراعت دارند. مکي 

 .(477)ها افتخار مي کنند که قرآن به بردگان خود مي آموزند 

در اينجا به مناسبت فصلي را هم به قوانين و مصادر آن اختصاص داده و از شريعت اسالمي ياد مي کند. 

(. جالب است که اين وقت، انجيل برنابا هم درآمده و چاپ شده بوده و او بحثي هم در باره اين کتاب 111)

 .. در اين فصل شماري از احکام اسالمي را در باب نماز و زکات و حج و غيره شرح مي دهد(118دارد )

 .(913همين طور بحثي در باره محاکم سعودي دارد. فصلي هم به ماه رمضان اختصاص دارد. )تا ص 

زوّر فصل بعدي درباره آماده شدن وي براي سفر به مدينه است. همين طور که مکه مطوّف دارد مدينه هم م

دارد که راهنماي زيارتي مسافران هستند. در اينجا همچنان از مکه و مکيان و زايران و به خصوص مطالبي در 

باره ماليزيايي ها يا همان جاوه اي ها دارد که پديده اين ديار هستند، بيان مي کند. در اين بخش، مبحثي هم 

(. 910ونه با حجاج تعامل دارند و پول مي گيرند. )در باره رفتار مطوفي ها با حجاج دارد و اين که آنان چگ

در واقع از نقش مطوفي ها در مراسم حج و قبل و بعد آن ياد مي کند. اگر مطوفي ها نبودند امکان حج وجود 

 .(915نداشت )
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ه اين ايام هنوز رمضان ادامه دارد. عبدالرحمن که در تمام اين ماهها کارهاي او را انجام مي داده و در خان 

اش بوده، برنامه سفر وي را همراه شماري از حجاج مصري فراهم مي کند. عبدالرحمان کم و بيش شنيده 

(. او شکر کرد 915بوده که هويت من انگليسي است و اين اواخر که پرسيد، به او گفتم بله درست است. )

 .که خدا من را هدايت کرده است

در راه به  .در باره خروج از مکه تا رسيدن به رابغ است باالخره به سمت مدينه حرکت کرده و فصل بعدي

 سطتو ايام همين که بوده آن روي که اي قبه. است پيامبر  منزل ميمونه رسيده، جايي که مزار ميمونه همسر

شده بوده است ]به ياد کارهاي داعش در اين روزها که تداعي کننده همان ايام است[. وي  منهدم ها سعودي

گزارش سفر را داده و سعي مي کند همه آنچه را مي بيند تبديل به گزارش کند. گروهي از هندي قدم به قدم 

ببين اين زنان جاوه اي چطور با صورت مکشوفه بيرون مي آيند و  :ها را ديديم. يکي از همراهان ما گفت

توضيحاتي داده است. (. اين جا هم باز در باره حجاج جاوه اي 915برابر مردان، حتي استحمام مي کنند؟ )

 .اگر همه آنچه وي در باره اين حجاج گفت جمع و جور شود يک مقاله مفصل مي شود

وي در باره همراهان مصري خود هم توضيحاتي داده و اين که يک مشت کشاورز فقير بودند، اما انسانيت 

فراد همراه او که تعدادي (. يکي از همراهان او شيخ مبارک هست که وي در باره ا991در آنها موج مي زد )

زن و مرد از همسر و دخترانش هستند يا کرده است. وقتي نويسنده مريض شده، فاطمه که دختري سي ساله 

 .(991و داراي بر و رويي بوده کارهاي او را انجام مي داده اما پدرش همواره مراقب او بوده است )

راه شرح داده شده است. در رابغ، بازارچه اي بوده و  فصل بعد از رابغ تا مدينه است که باز رويدادهاي طول

(. کم کم به 911عالوه، زنان هم براي فروش وسائل مورد نياز را در اطراف کاروان عرضه مي کرده اند. )

مدينه نزديک مي شوند و وي اشاره دارد که زيارت مدينه مثل مکه واجب نيست. در اينجا شرحي از ديدگاه 

 .محمد )ص( داده و احاديثي را نقل مي کند عربها در باره حضرت

نزديک مدينه که شدند کم کم از سوي زوار، صداي صلوات برخاسته: اللهم صل علي سيدنا محمد و سلم، 

(. 931السالم عليک يا رسول اهلل و انت حي في قبرک. اين ترجمه اي است که از متن انگليسي شده است. )

ناخه شده است، جايي که از روزگاران قديم بارانداز کاروان ها بوده است. کاروان آنها از سمت عنبريه وارد م

 .(935در اينجاست که براي اولين بار نگاهشان به گنبد خضراء افتاده و نويسنده آن را وصف کرده است )

عنوان فصل بعدي است. جايي که او بود خياباني هم برابرش بوده و حجاج جاوه اي و مصري و « قبر النبي»

بخاري و هندي و افغان در آن بوده اند. او آماده ورود به مسجد شده و مراحل آمادگي و ورود را شرح داده 

به  .است. ديوارهاي داخل مسجد که ادعيه اي بر آنها نوشته شده است. همين طور سالمي که مردم مي دهند
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يارت نامه خوانده و متن کاملي (. پس از نماز ز911قسمت روضه رفته و منبر و محراب را وصف کرده است )

از آن را آورده است که البته مترجم آن را از انگليسي ترجمه کرده، و شايد هم عين اين کلمات به انگليسي 

( و در پاورقي هم سعي کرده روي مباني وهابي بگويد که اصل و 911بوده که ن را به حروف عربي آورده )

 .(اساسي ندارد )ال اصل لهذا الدعاء

گاه نزديک شباک حرم نبوي رفته و از طالهاي فراواني ياد مي کند که اينجا بوده و فخري پاشا آخرين حاکم آن

ترکي شهر براي مقابله با شريف حسين آنها را برداشت و هزينه کرد. اين ايامي بود که مدينه در محاصره بود 

در اينجا به  .(587)ها را برداشته است وپانزده ماه به طول انجاميد. برخي هم مي گويند شريف علي آن طال

برخي از باورهاي وهابي در باره زيارت اشاره کرد و احاديثي هم نقل مي کند. وقتي به سمت شمالي ضريح 

نبوي مي رسد، برابر قبر فاطمه است. در آنجا هم زيارت نامه اي خوانده مي شود: السالم عليک يا سيدتنا 

النساء، بنت رسول اهلل، السالم عليک يا بنت نبي اهلل، السالم عليک يا سيدة فاطمه الزهراء، السالم عليک يا

(. او مي گويد قبر فاطمه 950السالم عليک يا خامسة اهل الکساء رضي اهلل تعالي عنک و يرضيک بخير النعم )

 .که يک پرده سياهي روي آن کشيده شده بوده قابل رؤيت بوده است

تاريخ و جغرافياي شهر مدينه. منطقه اي که حد فاصل قبا و احد است. فصل بعدي شرحي است در باره 

(. ديوار شهر و 935نويسنده حدود آن را شرح داده و از بساتين و نخلستانها و محالت آن ياد کرده است. )

هم مسپس از خيابانها و ايستگاه راه آهن مدينه ياد کرده و به برخي از بناهاي  .ابواب آن هم معرفي کرده است

و سازنده هاي آنها اشاره کرده است. مهم ترين خيابان همان شارع السوق بوده که برابر باب السالم بوده است. 

کوچه هاي تنگ، خانه هاي فشرده و معبرهاي بسيار تنگ از چيزهايي که او سعي کرده به تفصيل از آنها ياد 

چاه هاي  بزرگ، هاي خانه  ه است. بيشتروضعيت آب مدينه و چاه هاي آنها هم شرح داده شد .(101کند )

 .(103آب داشته است. )

(. با اين 105سابقا طالب فراواني در علوم ديني بوده که مدتهاست همراه استادان خود از اينجا گريخته اند )

حال در حرم مجلسي هست که مي آيند و نزد استاد مي نشينند. وي که ابن الترکي ناميده مي شود حلقه اي 

، 610)و مولف از او و حلقه و برخي مطالبش ياد کرده و در جلسات درس او شرکت مي کرده است  دارد

619). 

است و نويسنده مشاهداتش را در اين شهر بيان کرده و رفتن هاي روزانه اش را « الحرم المدني»فصل بعدي 

کتابخانه مدينه در اين کتابخانه عارف حکمت معروف ترين  .(181به مسجد و آنچه ديده شرح داده است )

(. همين طور از 181دوره است که او به آن هم سر زده و در باره عارف حکمت و کتابها شرحي داده است )
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برخي از کتابخانه هاي ديگر و مدارس. اما اين که در پانزده ماه محاصره اين شهر توسط نيروهاي شريف 

پرداخته و اين که بسياري از اين آثار مفقود شده يا در حسين چه بر سر کتابها آمده، داستاني است که به آن 

آتش سوخته است. در اينجا شرحي هم از معماري مسجد و حرم داده و جاهاي معروف و مقدس آن را شرح 

(. اين توصيف جزئي و نسبتا دقيق است. )تا ص 189داده است. نقشه اي هم د راين زمينه کشيده است )

111). 

م شرح داده، شيخ الحرم که خود از آغاوات بوده و شمار زيادي زير دست او کارها را پس از آن از خدام حر

در دست داشته اند. در اينجا نيز مجددا ـ بعد از شرحي که در مکه از آنان داد ـ در باره خصيان يا همين 

 .(111آغاوات که خواجگان هم خوانده مي شوند بدست داده است )

زديک مدينه است. يکي از اولين آنها مزار حمزه است. صبحي براي زيارت به فصل بعدي در باره مزارات ن

در آنجا در مسجد درع نماز مي خوانند. از آنجا عبور  .آن سمت حرکت کرده از کنار کوه سلع عبور مي کنند

 (. وقتي وي با همراهش به111کرده تا به منطقه احد مي رسند و وي در باره آن شرحي بدست داده است. )

زيارت قبر حمزه وارد مزار مي شوند، متوجه مي شوند که قبه وديوارها منهدم شده، و قبر در حالي که پارچه 

 .اي روي آن بوده، در ميان خاک ها رهاست

دينه گفتند: يک هفته قبل. اين اقدام به امر قاضي م اين اتفاق کي افتاده است؟ از کسي که آنجا بود، پرسيدند:

اقدام به انهدام قبه هاي مدينه، سبب شد تا سراسر جهان اسالم بشورند  .(111گرفته است )ابن بليهد صورت 

 .(640)و ابن سعود مجبور شد از جده به تمام نقاط تلگراف بزند که قبه الخضراء سالم است 

به هر حال وي شرحي از جنگ احد و مسجد قبه السن و و نيز مسجد ديگري که گفته مي شد محل شهادت 

 .(118ه است داده است )حمز

نويسنده فرنگي، يک روز هم بدون همراه از مدينه به سمت قبا مي رود تا مسجد آنجا را زيارت کند. زماني 

که به ابتدا نخلستان ها مي رسد، جواني را مي بيند. از او در باره مدينه مي پرسد. فرنگي مي گويد: جاي 

گويد: در گذشته در زمان ترکها، شهر بزرگي بود، پر جمعيت، قشنگي است، اما ساکنان آن کم هستند. او مي 

از همه جا مي آمدند. اما مدينه، بعد از اين محاصره، يعني از زماني که شريف حسين عليه سلطان عثماني 

شورش کرد، رو به تخريب رفته و هزاران نفر از اين شهر رفتند. در جريان مقاومت فخري پاشا بر ضد سپاه 

 .(119محاصره اي که پانزده ماه طول کشيد شهر ويران شد )شريف حسين، 
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به هر حال به مسجد قبا مي رسد، وقت مغرب. ظرف هاي آب آماده کنار مسجد براي وضو. شرحي از مسجد 

 .(115قبا و تاريخچه آن مي دهد. از چاه اريس جايي که عثمان انگشتري پيامبر را در آن انداخت ياد مي کند )

ي زيارت بقيع به آنجا مي رود. وقتي وارد بقيع شدم، آنجا را چنان ديدم که گويي يک شهر يک روز هم برا

منهدم شده است. در هر مقبره اي جز تپه اي از خارک و سنگ که جاي ديوارها معلوم نيست، ديده نمي شود. 

است که در  تکه هاي چوب، قطعاتي از آهن، سنگ پاره ها، و ديوارهاي سيماني تخريب شده. گويي شهري

زلزله تخريب شده است. در سمت ديوار غربي آن قطعات چوبي قديمي بسيار صخيم بود، همين طور بخشي 

از ديواره ها از سنگ و قطعاتي از آهن بود. برخي از ممرهاي ميان قبور تميز شده بود تا زوار بتوانند ميان آن 

چيز عبارت از مشتي ويرانه و قبور تخريب  حرکت کنند، اما هيچ نظم و نسقي در آنجا وجود نداشت. همه

شده بود. ما جلو رفتيم تا در ميان برخي از اين تپه ها نشاني از قبرها بيابيم. عامر که همراه من بود مرتب مي 

گفت: اسأل اهلل العفو، ال حول و ال قوة اال باهلل. شماري از فقراي نخاوله هم در آن ميانه به دنبال جمع کردن 

(. او مي گويد که جلوتر رفته تا به قبر عثمان رسيدند. در آنجا جمعي هندي 191و آهن بودند. ) قطعات چوب

 .با شيخ خود که پيرمردي با ريش بلند بود ايستاده بودند

از ديگر زيارت گاه ها که وي رفته، مسجد قبلتين و ديگر مساجد ناحيه جبل سلع است. گزارشي هم از ضريح 

ده که پنج ميل از باب بقيع فاصله دارد. اين جا مسجد بوده و امام مسجد هم در علي بن جعفر عريضي دا

(. در مسير رفتن به آنجا از مسجد االجابه و مسجد المائده هم 198طبقه دوم همانجا سکونت داشته است. )

 .ياد کرده است

ان هاي مصري و سوري کارو .فصل اخير کتاب از مدينه تا ينبع است که مسير بازگشت نويسنده فرنگي ماست

و ترکها که وارد ينبع شده، هشت روز در مدينه مانده و به مکه مي روند. در حالي که زوار جاوه اي و بخاري 

و غيره که از مکه به مدينه مي آيند، فقط پنج روز مي مانند. آنها معموال در خانه هايي که مزوّرين دارند 

 .(191اه زنان شان در خيابان ها خيمه مي زنند )سکونت مي کنند. بسياري از هنديان نيز همر

اين ايام درست روزهاي پيش از حج است. نويسنده ما سال قبل حج را انجام داده، ماهها در مکه مانده و اين  

ايام به مدينه رسيده است. شهر مدينه هم اکثر خالي از سکنه شده، حجاج به سمت مکه رفته و شمار زيادي 

 .(193انجام حج عازم مکه شده اند. ) از اهالي نيز براي

 .صفحات پاياني کتاب شرحي از مسيري است که او از مدينه تا ينبع طي کرده است

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1497 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1497
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 فسير يک جلدي منحصر به فرد از قرآن انتشار يک ترجمه ـ ت

 رسول جعفريان :نويسنده

 81/11/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

طي سه سال گذشته، روي اين ترجمه قرآن که اثري از شيخ نورالدين کاشاني )نواده برادر فيض  :خالصه

مزجي که تا آنجا که بنده  ترجمه اي است .ق آن را به سامان آورده، کار کردم 1180کاشاني( است و در سال 

ـ تفسير است، اما بسيار مختصر،  مي دانم و از متخصصان پرسيدم، نمونه آن وجود ندارد. مهم تر آن که ترجمه 

چنان که تنها يک ترجمه مي نمايد. در اينجا شرحي در باره اين ترجمه ـ تفسير و ويژگي هاي آن بدست 

سال به چاپ رسيد، هرچند توزيع آن به احتمال تا مدتي به طول داده ام. خوشحالم که اين اثر ماه رمضان ام

خواهد انجاميد. کار نشر اين اثر را مرکز تحقيقات رايانه اي حوزه علميه اصفهان انجام داد که سپاسگزارشان 

 .هستم
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 درآمد

دوره، ي صفوي، روي ترجمه قرآن، کار جدي صورت نگرفت، و اين به رغم آن بود که در همين در دوره

بسياري از متون ديني به فارسي درآمد. بيشتر قرآن هاي مترجَم به فارسي در اين دوره، مشابه هم و متأثر از 

ي حاضر، يک کار جدي و متفاوت از شيخ نورالدين کاشاني تفسير حسيني و خالصة المنهج است. ترجمه

ا تفسير بسيار مختصري از قرآن در هجري به انجام رسيده است. اين ترجمه همراه ب 1180است که در سال 
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دل ترجمه انجام شده است. ويژگي ديگر اين اثر آن است که آيات را بر اساس معنا، تقطيع و بخش بخش 

تفسير شده و باز بخش ديگر آمده است. وي هدف خود را  -ترجمه است. يعني بخشي از آيه آمده، ترجمه 

مه عنوان کرده است. شرح اين مختصر همراه با شرح حال خواندن همزمان قرآن با ترجمه و آگاهي از ترج

 :مترجم موضوع اين نوشتار است

 کتاب مبين ترجمه تفسير قرآن

-( براي اين ترجمه1051کتاب مبين، نامي است که شيخ نورالدين محمد بن مرتضي، برادرزاده فيض کاشاني)م

و  ف است، و يکسره روي آن تأمل مي کردهتفسير، برگزيده است. نسخه کامل اين اثر که دستنوشته خود مؤل

هايش همچنان در سراسر آن باقي است، در اختيار مرحوم آيت اهلل حاج سيد محمدعلي روضاتي خوردگيخط

بود که بعدها در دوره حضورم در کتابخانه مجلس، به يمن مساعدت حضرت حجت االسالم و المسلمين 

ثبت شد. همان زمان، تصويري از اين  15191ل يافت و به شماره سيد جواد شهرستاني، به اين کتابخانه انتقا

 .نسخه گرفتم و مصمم شدم تا آن را به چاپ برسانم

در کتابخانه آستان قدس رضوي  1831( با تاريخ کتابت 118)تفسير 1111ي ديگري از اين اثر به شماره نسخه 

هدي رياست کتابخانه آستان قدس دريافت وجود دارد که تصوير ديجيتالي آن را هم به لطف جناب آقاي زا

سال پس از ترجمه، از روي نسخه مؤلف نوشته شده است، بنابرين  191کردم. اين نسخه به احتمال بسيار، 

امتياز خاصي ندارد عالوه بر آن که در بخش هايي که مقابله گرديد، معلوم شد اغالط زيادي در آن رسوخ 

، ي دستنوشته مؤلف، مرحوم آقاي روضاتيياد، به دليل از بين رفتن نسخهکرده است. با اين حال، به احتمال ز

صفحه اول را از روي نسخه مشهد نوشته است. اشکال اين است که صفحه نخست نسخه مشهد نيز در 

چندين مورد، سفيد مانده و به نظر مي رسد زماني که از روي نسخه مؤلف نوشته شده، در صفحه اول 

 .به دليل فرسودگي، موارد ناخوانا وجود داشته استدستنوشتة مؤلف نيز 

 ويژگي هاي نسخه 

سطر است.  88فريم است که هر فريم دو صفحه روبرو و هر صفحه شامل  831نسخه دستنوشته مؤلف شامل 

همان طور که گفته شد، متن قرآن به عالوه ترجمه به صورت مزجي در اين نسخه آمده است، به طوري که 

فهميده، آورده و سپس ر اساس تقسيمي که خود مؤلف به لحاظ تقطيع معنايي در آن ميهر بخش آيه، ب

 .تفسير آن بيان شده است-ترجمه
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همان طور که گذشت صفحه اول نسخه مزبور توسط آقاي روضاتي به احتمال بسيار زياد از روي نسخه 

ناخواناست. براي اين که صفحه مشهد نوشته و ضميمه نسخه شده است. اين صفحه، شامل مواردي از کلمات 

نخست به اين شکل، باقي نمانده و روان خوانده شود، مجبور شديم موارد جا خالي را با حدس خود و البته 

در کروشه بيفزاييم که مالحظه خواهيد فرمود. عالوه بر آن، در يک مورد و در همان صفحه نخست که قدري 

ين آيه دوم فاتحة الکتاب چن« الرحمن الرحيم»در خصوص  مغشوش است، متن تغيير مختصري يافت. مترجم

و  اين عبارت متناسب«. مهربانست بار ديگر در آخرت بايجاد جهانيان و احسان بخصوص مؤمنان»اند: نوشته

آمده بود، به اين شکل تغيير « بسم اهلل الرحمن الرحيم»در « الرحمن الرحيم»منطبق با معنا و مفهومي که از 

« ديگر بار»تعبير «. بان است بار ديگر به ايجاد جهانيان، و در آخرت با احسان به خصوصِ مؤمنانمهر»يافت: 

 «العالمين»مي تواند ناظر به تکرار آن بعد از بسم اهلل الرحمن الرحيم باشد، و ايجاد جهانيان نيز به مناسبت 

وارد جمه صرف، در بسياري از متفسير باشد نه تر-آيه قبلي است، و بر اساس روش مؤلف که بناست ترجمه

همين است که خداوند  «الرحمن الرحيم»گيرد. در هر حال، معناي ترجمه با مالحظه آيه قبل و بعد صورت مي

 .لطف عميم خود را در دنيا با ايجاد همه عاليمان و لطف خاص خود را به مؤمنين در آخرت خواهد داشت

کلماتي در کروشه افزوده شده که غالب آنها نوعي معادل براي معناي اما در موارد بسيار اندکي در اين ترجمه، 

نوشته شده توسط مترجم است. اين در موارد بسيار اندکي است که کلمه ارائه شده براي عامه اندکي نامتعارف 

 بوده و ما در کروشه با افزودن = معادل ديگري براي آن آورده ايم. در اندک مواردي هم، کلمه براي تکميل

جمله، در کروشه افزوده شده است. منهاي اين موارد، مطلب ديگري در مجموعه ترجمه، افزوده يا کاسته 

 .نشده و اگر نقصي ديده شود بر عهده بنده خواهد بود

 هدف از اين ترجمه از زبان مؤلف

سير، بر فت-در اين باره، هيچ توضيحي بهتر از آنچه مترجم نوشته نيست. بر اساس توضيح وي اين ترجمه

اساس نقصي که در کارهاي موجود در ترجمه ها و تفسيرهاي قرآن کريم بوده، به انجام رسيده است. نورالدين 

در مقدمه کوتاه، اما بسيار رساي خود مي گويد که تفاسير عربي و فارسي فراواني براي قرآن نوشته شده که 

در وقت خواندن قرآن با تدبّر در آن بدست  هدف آنها، آشکار کردن معاني کالم الهي بوده است؛ هدفي که

 «ايجاز الفاظ يا اطناب مؤدي به اشمئزاز»مي آيد. از نظر وي اشکال عمده اين تفاسير اين است که به سبب 

چنان است که در وقت خواندن، امر تدبر در قرآن را ناممکن مي کند. يعني شما همزمان نمي توانيد هم قرآن 

انجماد بر ترجمه »آن تأمل کنيد؛ در کنار آن، ترجمه هاي تحت اللفظي هم به دليل بخوانيد و هم در معاني 
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تفسير کوتاه -از رساندن معناي آيات الهي، قاصر هستند. بدين ترتيب نياز به متني به شکل ترجمه« ظاهر الفاظ

 .است، آنچنان که قاري قرآن، همزمان با قرائت بتواند در معاني آيات الهي نيز تدبّر کند

رسيد که تفسير بسيار مختصري  ... لهذا به خاطر فاطر اين خادم علوم دين مبين»مترجم در اين باره گويد: 

اثر حاضر، در اين زمينه و با اين هدف فراهم آمده و به گونه اي «. در نهايت وضوح به زبان فارسي بنگارد

يار هم ندارد، و نکات تفسيري بس تفسير کوتاه که حالت تحت اللفظي-است که متن کامل قرآن با ترجمه

مختصري در حد روشن کردن مقصود آيات در آن آمده، نوعي اثر مزجي و ترکيبي بين قرآن و تفسير فراهم 

آورده است. بدين ترتيب، هم مي شود از آن به عنوان يک قرآن استفاده کرد و هم ترجمه را با اشارات تفسيري 

 .مختصر مالحظه کرد

ت تفسيري که در ترجمه وارد کرده پرداخته و مهم ترين ويژگي آن را اين مي داند که مترجم سپس به نکا

ا اگر نوشته شده است، ام« ي معصومين؟عهم؟ که در تفسير آيات به نظر رسيدهبر وفق اخبار ائمه»ترجمه اش 

آنچه »که  اين شکلنوشته شده، البته با نوعي انتخاب به « بر طبق اقوال مفسّرين»خبري از ائمه؟عهم؟ نبوده 

 عامّه مردمان در اثناي» بوده انتخاب شده است. بدين ترتيب هدف اصلي اين بوده است که « ها اقرببه فهم

 .شوند« تالوت قرآن از آن منتفع

اما اين مسئله که منبع اخبار نقل شده در اين کتاب، از کجاست مترجم در همان مقدمه کوتاه گفته است که 

نمايم، در تفسير صافي منسوب به عمّ، استاد متعالي، عالم ربّاني محمد والي که ايراد ميمآخذ اخبار و اق»

يعني فيض کاشاني است که از تفاسير خوب شيعي محسوب مي شود و جمع « محسن بن مرتضي الکاشاني

ن تحفه اي» ميان روايت و درايت است. مترجم در پايان نام انتخابي خود را براي اين کتاب آورده و گفته است

 مقبول طباع اکثر عباد با رَشاد بوده، ذخيره يوم» سپس آرزوي کرده است که «. گرامي را به کتاب مُبين ناميدم

 .خود او باشد به حق محمد و آل محمد« المعاد
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 ويژگي هاي محتوايي اين اثر

جهت قابل مالحظه مي  تفسير است و اين مطلب از چند-همان طور که اشاره شد، اين اثر نوعي ترجمه

 :باشد

 الف: مزجي بودن اثر

چنان که اشارت رفت، اين ترجمه، با قرآن هاي مترجمي که امروزه در اختيار ماست، متفاوت است؛ چرا که 

در تمامي آنها، ترجمه، يا در صفحه مقابل و برابر آيات نوشته شده، و يا آن که زير سطور نوشته شده است، 

انجام شده، تقطيع بخش هاي مختلف آيه به صورت منطقي و بر اساس اصول قرائت و  اما آنچه در اين اثر

وَدَّ کَثِيرٌ مِنْ اهْلِ  :ترجمه آنها در البالي کلمات است. بدون توضيح بيشتر اين نمونه را مالحظه بفرماييد

ياري از اهل کتاب که برگردانند شما را به کفر دوست دارند بسالْکِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَکُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِکُمْ کُفَّارًا 

و اين  مِنْ عِنْدِ انْفُسِهِمْ از راه حسدي که بر شما دارندحَسَدًا ايد ها بعد از آنکه ايمان آوردهبه سبب شبهه

راي ق از ببعد از آنکه ح مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّخواهش به مقتضاي طبع ايشان است نه از راه دينداري 

پس در گذريد و رو بگردانيد، يعني ترک نماييد عقوبت و سرزنش را فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا  ايشان ظاهر شده بود

ه درستي ب إِنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌتا بيايد امر خدا به قتل ايشان در روز فتح مکه حَتَّى يَاتِيَ اللَّهُ بِامْرِهِ 

 .قادر است که خدا بر همه چيز

با دقت در اين متن، روشن مي شود که چرا مترجم اين روش را براي توضيح برگزيده است. هر قسمتي که 

انتخاب شده، دقيقاً براي مراعاتِ همزمان دو نکته بوده است. هم گونه اي باشد که قاري بتواند از روي آن 

گونه اي که قاري همزمان با قرائت قرآن، به  قرآن را بخواند، و هم آن که همزمان، ترجمه آن را بفهمد. به

درک ترجمه آن نيز نائل شود و در عين حال، فهم ترجمه از نظر تکيه کالم، قطع آن، وقف و غيره رعايت 

 .شود

 ب: چگونگي ترجمه

گفتيم که اين متن عالوه بر ترجمه، به گونه اي خاص، به تفسير بسيار مجمل آياتي که نيازمند اشارت تفسيري 

 :وده، پرداخته است. در اين باره، بايد چند جهت را توضيح دهيمب

ر آن، عوض مفس-تفسير به متن حاضر به اين سبب است که مترجم-اطالق تعبير ترجمه :ترجمه به الزمه معنا

و در مقدمه اش ديديم که با اين کار مخالف بوده و آن را نارسا مي -آن که معناي تحت اللفظي را بيان کند،
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تواند داشته باشد، عوض ترجمه تحت اللفظي، مفهوم و معناي در مواردي که آن لفظ، معناي تفسيري مي-داند

نوا و استعياصلي را در قالب لغات خود، و لو آن که ترجمه تحت اللفظي نباشد، آورده است. فرضاً در آيه 

آورده  «بازداشتن خود از گناهان» صبر را به معناي لغوي صبر نياورده، بلکه آن را به معناي بالصبر و الصلوة

. «و ياري بجوييد در نيکي کردن، به بازداشتن خود از گناهان و روزه داشتن و به نماز گزاردن»و نوشته است: 

اين موارد بسيار فراوان است و دقيقا همين است که متن حاضر را که در ظاهر شبيه به ترجمه است، آن را به 

ست. در اين موارد، رعايت نهايت اختصارشده و در عين حال، اصل ترجمه تفسير درآورده ا-صورت ترجمه

اسرائيل است که که خطاب به بني «و انتم ظالمون» تفسير بودن در اين کار شده است. براي نمونه در باره

ف ريعني ظلم در اينجا را ص«. و شما ستمکار بوديد به عبادت باطل»اند، نويسد: گوساله را به عبادت گرفته

ستمکاري نگرفته است، بلکه با مالحظه توضيحي که در آيه آمده، آن را ستمي خاص که گوساله پرستي است، 

و سلوک کنيد با همه مردمان »نوشته است:  «قولوا للناس حسنا» تفسير کرده است. چنان که در آيه-ترجمه

ه و آن را اعم از مؤمن و مخالف توجه کرد« ناس»تفسير -در اينجا، به ترجمه«. مؤمن و مخالف به خلق خوب

 .معنا کرده است

نبايد اين اثر را نوعي ترجمه آزاد قرآن تلقي کرد. شرح اين مطلب،  :نَه ترجمه تحت اللفظي نَه ترجمه آزاد

هاي کنند و جز آن را ترجمهآن که به طور معمول ترجمه ها را به ترجمه هاي تحت اللفظي و جز آن تقسيم مي

نه از بابت اين که خارج از معناي آيه بشود، بلکه مترجم عبارت را در قالبي مي ريزد که در  آزاد مي گويند،

ترکيب زبان ترجمه، روان باشد. اما در اينجا بايد تأکيد کرد که اين اثر ترجمه تحت اللفظي نيست، و لو آن 

منطبق با آيه هم نيست، دليل که در لحظه اول چنين چيزي به ذهن آيد. با اين حال، اين ترجمه، ترجمه آزاد 

تفسير و در اين بحث، يعني بخش ترجمه، در بسياري از موارد ترجمه به -آن هم اين است که نوعي ترجمه

معناي الزم است نه ترجمه لغت به لغت. مترجم بر آن بوده است که مقصود حقيقي را که مراد از آيه بوده 

، بلکه ترجمه آزاد هم ندارد؛ هر چند در بسياري از موارد با بيان کند، بنابرين نه تنها ترجمه تحت اللفظي

  .استفاده از اين روش، به صورتي ترجمه کرده است که معناي واقعي آيه از نظر تفسيري باشد

 چگونگي درج نکات تفسيري در اين ترجمه :ج

 :تفسير دو نوع توضيحات وجود دارد-به طور کلي در اين ترجمه

است  مروي»يه، به روايتي استناد و ارائه مي شود و اين موارد تقريباً همه جا با شروع نخست آن که در شرح آ

مده، نيا« مروي است که»مي باشد. البته احتمال مي دهيم برخي از توضيحات ديگر هم که به صورت « که 

 .برگرفته از روايات باشد
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 به آن اشاره نشده و ثانياً در موارد دوم توضيحات تفسيري که ممکن است مضمون روايت هم باشد، اما اوالً

است. اينها مواردي -خودش يا عمويش فيض يا ديگر مفسران-متعددي، روشن است که محصول فکر آدمي

مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ » است که از ترجمه جداست، يعني در ادامه ترجمه آمده است. مثالً در باره

هاي ايشان محو کنيم، بهتري از آن يا مثل هر آيه که حکم آن را از مردم برداريم يا از دل»ويد: گ «بِخَيْرٍ مِّنْهَا

 يعني غرض از نسخ يا تبديل، رعايت»افزايد: ، تا اين جا ترجمه است و بالفاصله پس از آن مي«آوريمآن را مي

 .«مصلحت است

براي مثال، وقتي از سحري که  .ه ذهن مي آيداين موارد، اغلب يا توضيح است و يا دفع يک اشکالي که ب 

شياطين استفاده مي کنند بد گفته شده و در عين حال اشاره به استفاده سليمان از آن شده بالفاصله براي اين 

و سليمان به استعمار سحر کافر نشد، »که اشکالي در ذهن ايجاد نشود، توضيحي داده است به اين شرح که 

 .«خدا بود بلکه قدرت او به فرمان

رسد که به تصوّر او نشان از مي«إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِکًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» همچنين وقتي به آيه

مروي است که در آن زمان، جهاد با »آن دارد که وظايف سلطان جداي از وظايف نبي است، مي نويسد:

 .«ام با پيغمبرانپادشاهان بود، و تعليم احک

از سوي ديگر، نکات تفسيري که در درون ترجمه جاي گرفته به شکل هاي مختلفي است؛ اما يک ويژگي 

تفسير است، چنان که هم آيه ترجمه شده و هم اطالعات افزوده در -اصلي اين است که نوعي ترکيب ترجمه

 .از موارد دشوار است دل اين ترجمه ارائه شده است، به طوري که تفکيک آنها در بسياري

 .در اين جا بايد به چندين نمونه اشاره کرد تا اين روش روشن شود

وَمَنْ رنگ کرده است خدا ما را به رنگ خود که فطرت اسالم باشد صِبْغَةَ اللَّهِ  :در يک مورد آمده است

 .«و کيست که رنگين باشد به رنگي بهتر از رنگ خدا احْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً

و هر گاه بندگان بپرسند که خدا نزديک است تا با او  وَإِذَا سَالَکَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب» :و اين مورد

 .«رازگوييم، يا دور است تا او را به آواز بخوانيم، بگو! خدا نزديک و به همه چيز دانا و محيط است

ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ ايْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ » :تفسير بسيار عالي است-يک نمونه که از لحاظ ترکيب ترجمه

آيم از براي راهزني ايشان از پيش رو که کار آخرت را خوار گردانم، و از پس و مي ايْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ
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ها ز جانب چپ که لذتسر که جمع مال و منع حقوق کنند، و از جانب راست که فاسد سازم کار دين را، و ا

 .«ها را شيرين گردانمو شهوت

ها را انداخت، بعضي شکستند ، موسي لوحوَالْقَى الْالْوَاحَ» :و اين مورد که از خود ترجمه، نسبتاً بيشتر است

ونه در نم«. و بعضي ماند و بعضي به آسمان رفت، و افکندن آنها از راه غضب براي خدا و حمايت ديني بود

و  وَقَدَّرَه مَنَازِلَ»:کندن تنها اشاره به منازل ماه دارد، اما وي در توضيح عدد آن منازل را هم ذکر ميديگر، قرآ

 .«هاي بيست و هشت گانه راتقدير کرده از براي ماه، منزل

برخي از موارد، توضيحات درون ترجمه، کامالً واضح و چنان است که متن را به جنبه تفسيري، اما بسيار 

به درستي که يعقوب صاحب علم و يقين  وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاه» :تبديل مي کند، مانند اين موردموجز 

 لَا وَلَکِنَّ اکْثَرَ النَّاسِدانست که تدبير مانع تقدير نيست بود از راه آن که ما او را تعليم کرده بوديم، و مي

 .«کندکه حذَر، دفع قدَر نمي دانندوليکن اکثر مردمان نمي يَعْلَمُونَ

ابهام زدايي از موارد مبهم، يا توضيح علت و به عبارتي تعليل آنچه خداوند فرموده، همواره مورد توجه مترجم 

است. زماني که قرآن اين بحث را مطرح مي کند که اگر کسي، کسي را بدون قصاص يا فساد بکشد، گويا 

، پس گناه او همچنان است که فَکَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا» :نويسد همه مردم را کشته است، وي اين چنين مي

ها نموده، و باعث اين بدعت شده، و مردم را همه مردمان را کشته باشد؛ از آن جهت که هتک حرمت خون

 .در اينجا، سه دليل را در يک عبارت مختصر توضيح داده است«. بر آن جرأت داده

کند با يک ش، نه ترجمه تحت اللفظي است نه تفسير به معناي رايج آن، بلکه تالش ميدر اينجا مترجم، کار

جمله، معناي مورد نظرش از يک آيه يا حتي لغت را توضيح دهد. بنابراين اصالً تقيدي به اين که تحت اللفظي 

اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ  إِنَّ» :باشد ندارد، بلکه هدف، ارائه درک معنا و مفهوم آيه است. اين نمونه مناسب است

دهد نعمتي را که به قومي داده تا وقتي که به درستي که خداي عزّوجل تغيير نميحَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِانْفُسِهِمْ 

يا در باره آيه مهم ديگر که شاهد حفظ قرآن براي «. ايشان تبديل کنند اعمال پسنديده را به اعمال ناپسند

و به درستي که ما به تنهايي قرآن را  إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» :چنين نويسد هميشه است،

الَا تُحِبُّونَ انْ يَغْفِرَ » و اين مورد«. کنيم آن را از تحريف و تغيير و زياده و نقصانايم و ما محافظت ميفرستاده

خواهيد که خدا شما را بيامرزد؟ پس شما نيز از تقصير ي در درگاه خدا کرديد، نميآيا اگر شما گناهاللَّهُ لَکُمْ 

 .«مردم درگذريد
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و ما بعضي از شما را امتحان بعضي گردانيديم، مثل آزمايش فقرا  وَجَعَلْنَا بَعْضَکُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً» :و اين نمونه

 .«هاها به پيغمبربه اغنيا، و بيماران به اَصِحّا، و امَت

اند تا ، و بگردان ما را که پيروي کنيم پرهيزکاراني را که پيش از ما بودهوَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا» :و اين نمونه

 .«هر که بعد از ما آيد، پيرو ما شود

 قرار نيست همه اين معاني توضيحي که به عنوان ترجمه ارائه مي شود درست باشد، زيرا حکم تفسير را دارد

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ  » براي نمونه، تفسير باغ در آيه .و بايد از لحاظ تفسيري مورد بررسي قرار گيرد

ها در حالتي که پس هر که مضطر شود به تناول يکي از اين حرام»به اين عبارت که  «فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

قدري دشواري به نظر « ن نباشد، به درستي که خدا آمرزنده و مهربان استبر امام خروج نکرده باشد، و راهز

مي رسد، زيرا موضوع بحث باغ، تعدي از حالل و حرام خدا در خوردن ميته و خون و خوک است، چگونه 

 .مي توان آن را به معناي راهزن معنا کرد، مگر آن که روايتي در کار باشد

جز اينها، مورد توجه مترجم بوده  و وقايع مکانها، افراد، اسامي کردن افهاض به هم نزول نݩݘافزودن موارد شا

و بعد از آن، دولت و غلبه را برگردانيديم  ثُمَّ رَدَدْنَا لَکُمُ الْکَرَّةَ عَلَيْهِمْ» :است. براي نمونه بنگريد به اين مورد

شوند  نها را به شام فرستاد که فروختهبر آنها، به اينکه بهمن بن اسفنديار غالب شد بر بخت نصر، و اسيران آ

ي و هرگاه وعده فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَکُمْ» :يا اين مورد«. و دانيال را بر آنها والي گردانيد

عقوبت کشتن يحيي رسد، برخواهيم انگيخت و مسلّط خواهيم کرد بر شما اهل فارس را تا آن که آثار ناخوشي 

 .«نت در روهاي شما ظاهر باشدو مح

 :مُؤْمِنِينَ بِهِ کَانُوا مَا عَلَيْهِمْ فَقَرَاه الْاعْجَمِينَ بَعْضِ ٰ وَلَوْ نَزَّلْنَاه عَلَى» :جاي ديگري هم ستايش از عجم دارد

 آورد، و الحال که بر عرب نازل شدفرستاديم، هيچ عربي به آن ايمان نميو اگر قرآن را بر بعضي از عجم مي

 .«عجم به آن ايمان آورده است

 قَالَ کَذَلِکَآورده است، مانند « يعني»در بسياري از موارد، وي توضيح خود را پس از ترجمه و با گفتن کلمه 

دانند؛ يعني ساير صاحبان گويند، آنان که هيچ نميهمچنين مثل قول اينها مي الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ

 .«کننده نيز؛ يعني تکفير يکديگر ميمذاهب باطل

است که موارد آن هم فراوان است. تفسير در آميخته بهم، گاه توضيحي افزوده شده-جداي از روش ترجمه

اي گونهتفسير ب-در اين موارد نيز رعايت اختصار شده و مترجم، به عهد خود پايدار مانده است که بايد ترجمه

 .عت بتواند آن را بخواند و جريان قرائت قرآن وي هم تعطيل نشودباشد که قاري در وقت تالوت بسر
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اي اضافه شده و شرحي کوتاه که حداکثر سه چهار موارد توضيحي در جايي است که جداي از ترجمه، نکته

وَمَا ضَعُفُوا » :شود. مانند اين مورددر آن درج مي-هر چند شايد استثناءاً در يکي دو مورد بيشتر-خط است

و افتادگي ننمودند با دشمنان. و اين کنايه است به  وَمَا اسْتَکَانُوا يف نشدند در دين و از محاربه دشمنو ضع

همان « واما ضعف»در مورد اول يعني «. اصحاب پيغمبر که گريختند و از دين برگشتند به محض نداي شيطان

 .توضيحي بر ترجمه افزوده است« تو اين کنايه اس»روش قبلي را دارد اما در باره بخش دوم، با افزون 

توضيحات افزوده مي تواند شامل هر نکته اي در مسائل اعتقادي، تاريخي و حتي فقهي باشد. مشروط به آن 

مشهوري باشد که الزم است يادآوري شود. در غير اين صورت  لهݩݘکه در فهم آيه نقش داشته باشد، يا مسا

فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَايْدِيَکُمْ إِلَى » :د که فقهي است توجه نماييداشاره اي صورت نخواهد گرفت. به اين مور

ها، و تحديد تا مرفق، بيان نهايت موضعي است که بايد تا ها را تا مرفقپس بشوييد روها و دستالْمَرَافِقِ 

دارد  علمي هم وجود موارد«. از سرانگشتان شود يا از مرفق کند که ابتداءآنجا شسته شود، و داللت بر آن نمي

و خواهي ديد در روز قيامت،  وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ » :که نمونه آن چنين است

اند، و حال آن که به سرعت خواهند رفت مانند ابر، چرا که چيزهاي بسيار بزرگ هرگاه ها را که ايستادهکوه

مروي » نويسد: «ق»در سوره  «ق»و يا مورد ديگر که در تفسير «. شودآنها محسوس نمي حرکت کنند، حرکت

است که اين قسم است، يعني قسم به کوهي که محيط است به دنيا، و آن زمرد سبز است، و سبزي آسمان از 

 .«دسبزي آن کوه است، و خداي عزّوجل به آن کوه، زمين را برپا داشته که با اهلش سرنگون نشون

فراوان نيست، اما به هر حال در  که است نزول نݩݘآمده است، روايات شا «مروي»مواردي از آنچه به عنوان 

افَرَايْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَاعْطَى قَلِيلًا » :مواردي که مترجم ضروري ديده آورده است. از جمله اين مورد است

اندک چيزي در راه خدا داد، و قطع آن کرد و ديگر آيا ديدي کسي را که اعراض کرد از حق، و  ٰ وَاکْدَى

وقتي که عطا کرد به اعرابي که به او گفت،  در شده، نازل عفان بن عثمان نݩݘنداد؟ منقول است که اين در شا

 .«شوماگر فالن چيز را به من دهي، من حامل گناهان تو مي

 د: عدم تکرار در ترجمه و شرح

 اگر عنيي ندارد، تکرار نزول، نݩݘروايت است يا شرح معنا، يا حکايتي در شا در باره توضيحات افزوده که يا

شرح داده شده، حتي با وجود همان اختصار، آن را تکرار نمي کند،  جايي در و آمده قرآن جاي دو در مطلبي

وَمَا صَلَبُوهُ  وَمَا قَتَلُوهُ» :بلکه فقط اشاره مي کند که اين مطلب در فالن سوره گذشت. به اين مورد بنگريد

و حال آنکه او را نکشتند و بردار نزدند، وليکن مشتبه شد بر ايشان. و اين قصّه در آل عمران وَلَکِنْ شُبِّهَ لَهم 
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آورد زنده را از ، بيرون مييُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ » :و در جاي ديگر«. گذشت

افَلَا يَرَوْنَ انَّا نَاتِي الْارْضَ نَنْقُصُهَا » :و اين مورد«. عمران گذشتده را از زنده، و بيان اين در آلمرده، و مر

؟؛ و شوندميرانيم و کم ميآيد، و روز به روز آنها را ميبينند که فرمان ما به مردم زمين ميآيا نميمِنْ اطْرَافِهَا 

 .اين قبيل فراوان استاز «. تفسير اين آيه در رعد نيز گذشت

 هـ: اختالف قرائت و ترجمه

گاهي هم اين توضيحات به خاطر اختالف قرائت است که در موارد بسيار ضروري و طبعاً اندک، تفاوت 

دانيد و شما چه ميوَمَا يُشْعِرُکُمْ انَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ » :معناي آيه در اختالف قرائت، مالحظه شده است

ها بيايد، ايمان نياورند، و بر قرائت کسر آن، اين معني ها صادر شد، و شايد که اگر آن معجزهاز کافران چه که

و هر وَإِذَا ارَدْنَا انْ نُهْلِکَ قَرْيَةً امَرْنَا مُتْرَفِيهَا » :و نمونه ديگر چنين است« دارد که البته ايمان نخواهد آورد.

و در قراءت اهل -کنيم متنعّمان و بزرگان آنها رارا هالک گردانيم، امر مي گاه خواهيم که مردم دِهي و شهري

اند، يعني و نيز بر وزن فاعلنا خوانده-گردانيم بزرگان رااهلل عليهم به تشديد ميم است، يعني امير ميبيت سالم

رف هاي ما ظو گفتند: دل»آمده است:  وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ و در مورد ديگر، ذيل آيه«. گردانيم آنها رابسيار مي

خيرات و علوم است؛ پس چون است که فضل تو بر ما ظاهر نيست؟ و اين معني بنابر قرائت ضمّ الم است. 

گويي، و اين بر قراءت سکون الم فهميم آنچه را ميهاي ما در غالف و پرده است، و نميدل :يا آن که گفتند

 .«ائت مروي استاست. و اين دو معني، بنابر دو قر

 و: موارد دو تفسيري

مترجم سعي مي کند باب احتماالت را در تفسير آيات باز نکند، اما هميشه اين احتمال وجود دارد که مراد از 

يک آيه روشن نباشد و بنابرين به صورت ترديد ابراز شده و پاي دو احتمال در ميان آمده است؛ اين موارد 

، مترجم ما در اين موارد چه کرده است؟ بايد گفت، در موارد بسيار ضروري اندک است، اما در همين موارد

تفسير بيان کرده و اين اقدام هم با رعايت کمال -دو احتمال را در اين سو و آن سوي ترجمه« يا»با گفتن 

 کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الْارْضِ ثُمَّ انْظُرُوا کَيْفَ» :اختصار صورت گرفته است. به اين مورد بنگريد

پس سير کن در زمين؛ قرآن و قصّه آنها را بخوان و ببين که عاقبت آنها به کجا رسيد، يا سير کن در شهرهاي 

اين جا دو احتمال را در باره آيه مطرح کرده و گاهي اين کار چنان «. ايشان و آثار هالک آنها را مشاهده کن

 :گر کسي دقت نکند، ممکن است يک معنا به ذهن آيد. به اين مورد هم توجه کنيدبه اختصار انجام شده که ا

شود ميان مَرد و مراد او، يا آن که دل هرگز و بدانيد که خدا حائل مي وَاعْلَمُوا انَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ»
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اين جا تأکيد بر دو معنا مي «. مروي است کند که حق باطل است يا باطل حق است؛ و اين دو معنيجزم نمي

ها اين آيت تِلْکَ آيَاتُ الْکِتَابِ الْحَکِيمِ» :شود تا کسي آنها را يک معنا نپندارد. در مورد ديگري آمده است

و اين «. هاي آن محکم است و خللي در آنها نيستهاي قرآن صاحب حکمت است، يا آنکه آيهآيد آيهکه مي

بلکه داديم به آنها چيزي را که پند ايشان در آن است، يا نام و آوازه آنها در آن  تَيْنَاهُمْ بِذِکْرِهِمْبَلْ اَ » :مورد

 .«است

مي نويسد: و خدا را مانع خيرات مگردانيد و کار  «وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِايْمَانِکُمْ» همچنين در تفسير آيه

 .«اشيد که نکنيد، يا آنکه بسيار قسم مخوريد در هر حق و باطليخوب را بکنيد ،اگر چه قسم خورده ب

و بازخواست ايشان، از شما نخواهد شد. شايد  وَلَا تُسْألُونَ عَمَّا کَانُوا يَعْمَلُونَ» :يک نمونه جالب اين است

ا ي سابق بدر آيهي سابق، انبياء، و در اين آيه، آباء يهود و نصارا باشد، يا آن که خطاب مراد از امّت در آيه

 .«ها باشدايشان و در اين آيه با ما باشد، يا آن که تکرار از براي استقرار در دل

 ز: ترجمه فاقد مطالب اضافي

تفسير در همان حد تعريف خود وفادار مانده و هيچ گونه بحث و توضيح اضافي در -مترجم، به کار ترجمه

، برخي از موارد، وقتي روايتي نقل کرده، قدري مفصل آن را اين ترجمه نياورده است؛ البته به طور استثناء

آورده، اما در اکثر قريب به اتفاق، همان توضيحات نيز بسيار کوتاه و روايات نيز به اشاره آمده است، نه عين 

 زآنها. تنها دو مورد، در حاشيه، هر مورد دو بيت شعر افزوده شده که ما داخل متن برديم و اشاره کرديم که ا

 :که اشعار زير در آنجا آمده است «إِنِّي جَاعِلٌ فِي األَرْضِ خَلِيفَةً» حاشيه بوده است. مورد نخست زير آيه

آدمي چيست برزخي جامع / صورت خلق و حق در او المع / متصل با دقايق جبروت / مشتمل بر حقايق »

 .«ملکوت

گفت خدا: بگير چهار عدد از مرغان، »نوشته است:  «يْرقَالَ فَخُذْ رْبَعَةً مِنَ الطَّ»در مورد ديگري ذيل آيه 

چار مرغ است »آنگاه در حاشيه آمده است: «. کبوتر و خروس و زاغ و طاووس را؛ و غير آن نيز روايت شده

زنده کن هر چهار را چو  / چار طبع بدن/ جمله را بهر دين بزد گردن / پس به ايمان و عشق و عقل و دليل

 .«خليل
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 اي شيعي اين ترجمهجنبه ه

يک ترجمه مي تواند برخي از آيات خاص را به گونه اي ترجمه کند که گرايش شيعي مترجم معلوم شود، 

اما به طور کلي، اين امکان هم هست که ترجمه اي فراهم آورد که چنين گرايشي در آن نباشد. اما در متن ما 

جاي، خود را نشان داده است، هرچند به دليل  که اساس آن بر ترجمه تفسير است، مالحظات شيعي در جاي

آن که اساس روي اختصار بوده، در اين باره زياده روي نشده و در حد اشاره باقي مانده است. در همان 

نخستين حرف مقطعه قرآن ذيل سوره بقره، اين تفسير افزوده شده است که جمع حروف مقطعه در قرآن مي 

رچند بعدها بارها تکرار مي شود که اين ها يک رمز است که معناي ، ه«صراط علي حق نُمسِکُهُ»شود 

 .مشخصي براي ما ندارد

از اين که بگذريم، در بسياري از آياتي که در تفاسير خبري و حديثي شيعي، به گونه اي مرتبط با اهل بيت 

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ » بوده، حداقل اشاره در آنها در اين باره صورت گرفته است. براي مثال در تفسير آيه

شکنند پيمان خدا را که از ايشان از براي خود به وحدانيت، و از براي آن فاسقاني که مي»آمده است:  «اللَّهِ

ه در چنان ک«. محمّد به نبّوت، و از براي علي به امامت، و از براي شيعيان او به محبّت و کرامت گرفته است

پس بعد از هبوط آدم به کوه صفا، و زاري بسيار، فرا گرفت از »گويد:  «مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَلَقَّى آدَمُ» ذيل آيه

رد به طور کلي اين موا«. بود-سالم اهلل عليهم-پروردگار خود سخني چند که آن توسّل به محمد و اهل بيت او

مايد. براي مثال اين نمونه چندان زياد نيست و در مواردي هم، استثناءاً نکاتي هست که قدري شگفت مي ن

و از قوم موسي گروهي هستند که راهنمايي وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى امَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ » :را بنگريد

کنند. مروي است که کنند به راهي که راست و درست است، و به راستي و درستي در ميان خود حکم ميمي

باشند، و با قايم آل محمد خروج خواهند کرد که مددکار او که در عقب شهر چين مي اند مسلمانآنها جمعي

 .«باشند

رسيد و بتوَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْکُمْ خَاصَّةً » :در باره آيه ديگري هم چنين اظهار نظر شده است

اي همه کس خواهد بود. و مروي است که اين اشاره از فتنه که مخصوص ظالمان نخواهد بود، بلکه شامل

ه در طبعاً اينها رواياتي است ک« در خالفت او شد.-صلي اهلل عليه و آله-هايي که بعد از پيغمبراست به فتنه

 وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ»باره اين آيات نقل شده و منبع اصلي و عمده آنها همان تفسير صافي است. نيز در ذيل آيه

و ياد کن وقتي را که مبتال ساخت خداي عزّوجل ابراهيم را به سخناني چند. »آمده است:  «رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ

مروي است که ]مقصود از[ سخنان، امر به ذبح اسماعيل است در خواب، و در روايتي ديگر توسّل به محمد 
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برداري به روايت اوّل، يا آنکه اهيم بر فرمانپس عزم نمود ابرتَمَّهُنَّ و علي و فاطمه و حسن و حسين است.فَا

 .«دوم روايت به   تمام کرد خداي عزّوجل اسامي ائمه را تا امام دوازدهم

 گرايش فلسفي و کالمي

ا تفسير، اين حس خود ر-نويسنده تمايالت فلسفي آشکاري دارد و به همين دليل، در مواردي از اين ترجمه

گويد:  «وَعَلَّمَ آدَمَ الْاسْمَاءَ کُلَّهَا» ث بوده آورده است. براي مثال در باره آيهدر ذيل آياتي که مستعد اين مباح

و آموخت به آدم تمامي اسماء حسني را، يعني او را مظهر و جامع اسماء خود گردانيد تا مستعدّ ادراک انواع »

به يقين کافرند  اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ لَقَدْ کَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ» :نمونه ديگر اين است«. مدرَکات باشد

گويند، خدا عيسي پسر مريم است؛ چرا که حادث، شايسته الوهيت نيست، و نيز مادر مقدّم کساني که مي

ه الوهيت حادث شايست»تعبير به اين که «. است بر ولد، و بزرگتر است، پس او اَوْلي است به الوهيّت از پسر

 .ن گفتن با اصطالحات فلسفي رايج استسخ «نيست

و به درستي که انشا کرديم مادّه شما را اواّلً وَلَقَدْ خَلَقْنَاکُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاکُمْ  » :اما يک نمونه آشکارتر اين است

 هدر اينجا، اساس تفسير بر پايه نظريه ماد«. ها نموديمهاي شما، افاضه صورتصورت، و بعد از آن بر مادّهبي

اين به سبب آن است که خدا ثابت است في  ذَلِکَ بِانَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ» :و صورت فلسفي است. و اين مورد

با اين حال، بايد گفت که موارد اينچنيني در مجموع بسيار اندک است.در ذيل «. الوجود استنفسه، و واجب

گويد به آن بدون مي»ت حساس براي فالسفه است، آمده است: که از آيا «فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ کُنْ فَيَکُونُ» آيه

 .«شود؛ و کالم خدا عبارت از انشاء استلفظي، يافت شو، پس يافت مي

رعايت مسائل کالمي نيز در اين تفسير نمود خود را دارد و يکي از رايج ترين آنها، جايي است که خطابي به 

ن عمل خالف را انجام ندهد. چنين معنايي که ظاهر قرآن است، پيامبر ؟ص؟ آمده و از او خواسته شده که فال

با باور کالمي مترجم که عصمت رسول اهلل ؟ص؟ است سازگار نيست، به همين دليل، تقريباً در تمام موارد 

اد پس از جاهالن مباش. مرفَلَا تَکُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ » :اينچنيني اين جمله افزوده شده که مقصود امت است

پس، در حقيقتِ قرآن از فَلَا تَکُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ » :و مورد ديگر«. آن است که امّت تو چنين نباشند

و اگر ظاهر شود  وَإِمَّا يَنْزَغَنَّکَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ» :و اين مورد« ها مباش؛ يعني امّت تو شک نکنند.کنندهشک

تي، مانند آن که به غضب آيي، مروي است که خطاب با پيغمبر است، و مراد ي معصيدر دل تو از شيطان اراده

عي هاي جهانشناسي يا دانش طبيبه اين قبيل برداشت هاي فلسفي و کالمي بايد برخي از نمونه«. امّت است

 :را هم افزود. براي مثال اين مورد
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د، انها را که ايستادهو خواهي ديد در روز قيامت، کوهالسَّحَابِ  وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ»

و حال آن که به سرعت خواهند رفت مانند ابر، چرا که چيزهاي بسيار بزرگ هرگاه حرکت کنند، حرکت آنها 

 .«شودمحسوس نمي

 نثر فارسي ترجمه

هن و حتي لغات عربي رايج در آن زماني که متن هاي قرون پنجم تا نهم را مطالعه مي کنيم، لغات فارسي ک

روزگاران در آن آثار به خصوص آثار ويژه فراوان مي بينيم. آن آثار دو دسته هستند: آنها که روان نوشته شده 

اند، و آنها که قدري مغلق و مصنوع هستند. حدفاصل اين دو، متون فراواني است که اغلب متعلق به صوفيان 

ي صفوي، متفاوت است؛ يکي از اين تفاوتها، کم دوره، متون فارسي دوره است، اما در مقايسه با متون آن

شدن لغات فارسي کهن در آثار دوره صفوي است، به طوري که براي تصحيح آنها نيازي به جستجو در کتب 

لغت نيست. شايد برخي از متنها را که ادامه نثرهاي کهن است بتوان استثناء کرد، اما غالب آثار فارسي اين 

 .دوره، فاقد لغات جدي فارسي و ترکيب نگارشي آن دوره است

متن حاضر نيز در شمار ديگر متون فارسي دوره صفوي است که غالباً و در يک جريان کلي، تحت تأثير 

ترجمه آثار عربي به فارسي در اين دوره خاص است. طبعاً ترجمه، به خصوص ترجمه تحت اللفظي، تأثير 

سازد، بلکه لغات اصيل را نيز کنار نه تنها ترکيب کلي عبارت را از رواني دور مي منفي روي نوشته دارد و

گذارد. شايد يک دليلش اين باشد که لغات موجود و در دسترس در زبان رايج، دقيقاً برابر معادلهاي عربي مي

غات عربي ل نيست، و مترجم بايد به جاي ترجمه تحت اللفظي دقيق، دست به شرح و توضيح بزند، يا حتي

را داخل ترجمه کند تا مفهوم را برساند. اثر چنين رويه اي همان است که اشاره شد، يعني، هم بهم ريختگي 

ساختاري در عبارات فارسي و هم فقدان لغات اصيل و قديم. اگر اين سخن درست باشد، متن حاضر نيز 

 و فاعلي دارد، به عالوه، لغات اصيل زبانيکي از همان آثار است. يعني مانند متون صفوي، بهم ريختگي فعل 

فارسي که در متون کهن رواج داشت در اين اثر نيست و خودش هم مصداقي از همان آثار ترجمه اي دوره 

صفوي است که به دليل ناآشنا بودن مترجم با متون کهن، به جاي استفاده از آن لغات، به توضيح مبادرت 

 .کرده است

ه براي نگارش و ترجمه قرآن براي عامه مردم، بر اساس آن چه در مقدمه کوتاهش با اين حال، هدف نويسند

گفته، نوع خاصي از سالست و رواني را در اثر حاضر غالباً حفظ کرده و موارد نادري وجود دارد که ممکن 

ازه تاست به خاطر استفاده از لغت خاصي، فهمش دشوار شده باشد؛ اما اين که خود نويسنده ترکيب و لغت 

اي ابداع کرده باشد، شايد انگشت شمار مواردي هست که بايد اهل لغت درباره درستي و نادرستي آن نظر 
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جايي هم از «. ها و زميني، و داناي پنهان و آشکارانيي آسماناي خداوندي که آفريننده»دهند، از آن جمله 

است. مشابه آن اين است که تقريباً در همه  استفاده شده است. موارد اينچنيني بسيار اندک« آشاماندن»تعبير 

اين موارد در «. امر به فرو آمدن است»آمده است، براي مثال اين عبارت: « فرو« »فرود»موارد نيز به جاي 

به کار برده است که « پادشاهي»را به جاي « پادشاهت»نسخه دوم، همه تبديل به فرود شده است. همين طور 

ه از کلمات عربي همچنان در نثر دوره صفوي بويژه ترجمه هاي ديني، مشکلي آن را دست نزديم. استفاد

است که براي نسل امروزي دشواري خود را دارد. گهگاه نکته اي را در ترجمه يک لغت در کروشه گذاشته 

 رايم. همينطور در مواردي، توضيح مختصري را يا کلمه اي که خواندن جمله را آسانتر مي کند، در کروشه قرا

 .داده ايم. در واقع، آنچه در کروشه ها آمده، علي الرسم از ماست

بايد افزود که موارد اندکي هم هست که از لغات قديم يا محلي استفاده شده که در همان متن در داخل 

 .ايم و در واقع سعي کرديم، هيچ نوع پاورقي در کتاب ديده نشودکروشه، آن را معنا کرده

از سرکار خانم ببري، خانم کوشکي، و همسرم، که در کار تايپ، مقابله و تصحيح به  شايسته است در اينجا

بندي و بنده ياري رساندند سپاسگزاري کنم. همين طور از جناب آقاي حسن مختاري که در کار صفحه

السالم ا آرايي اين اثر، نهايت دقت را بکار گرفتند، بسيار متشکرم. همچنين از دوستان بسيار عزيزم حججکتاب

جناب آقاي حسن مظاهري و جناب آقاي سيّد احمد سجادي که مساعدت جدي در کار نشر اين اثر قرآني 

هاي خود در دنيا و خداوند متعال پاداش همه آنان را از بهترين اميدوارم  نهايت سپاسگذارم.دادند، بيانجام

ران خود قرار دهد. طبعا هر نوع خطايي در آخرت، عطا نمايد و پدر و مادر اين بنده خدا را نيز مشمول غف

ي اين بنده خدا بوده و اميدوارم با يادآوري دوستانه آن، در چاپ يافته باشد مسؤوليت آن بر عهدهاين اثر راه

 .هاي بعدي اصالح گردد

 - حاج سيد محمد علي روضاتيو نکته آخر آن که اين اثر را به استاد عزيز و بزرگوارم مرحوم آيت اهلل 

که عمري را با عشق وافر به پاسداري از ميراث شيعي و از آن جمله اين نسخه پرداخت، و  -رحمة اهلل عليه

کنم و از صميم قلب براي ايشان اينجانب را طي ساليان دراز مشمول مراحم پدارنه خويش ساخت، تقديم مي

 .نمايمي الهي را طلب ميمغفرت و رحمت واسعه
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 ترجمزندگي و آثار م

( در شمار عالمان اواخر قرن يازده و 1050نورالدين کاشاني از عالمان کاشان و نواده برادر فيض کاشاني )م 

دانيم، است. سال درگذشت وي را نمياوائل قرن دوازدهم است که تا نيمه هاي دهه دوم اين قرن زنده بوده

دهد. نسخه اي نيز از را نشان مي 1111ه، سال اما تاريخ اجازه اي که او براي فرزندش بهاءالدين محمد نوشت

[ موجود 898/ 8در کتابخانه دانشگاه تهران ]ش  1119يکي از رسائل عبدالرزاق کاشي به خط وي با تاريخ 

الدين با پدرش مقابله نسخه اي از صافي فيض را بهاءالدين محمد پسر نور 1111است. همچنين در سال 

شود. آنچه در اين زمينه آخرين تاريخ در کتابخانه مرعشي نگهداري مي 5139کرده که نسخه آن به شماره 

تمام شده و خط و تاريخ وي در پايان نسخه آمده است. بنابرين،  1180است، ترجمه قرآن اوست که در سال 

هم آخرين تاريخي است که از زنده  1180اين ترجمه بايد در سن کهولت و پختگي انجام شده باشد و تاريخ 

 .دن وي آگاهيمبو

اي از عين اليقين نسخه 1070از سوي ديگر در باره تاريخ تولدش چيزي نمي دانيم، اما آگاهيم که در سال 

[ . با اين حال عالمه مجلسي در سال 8511دانشگاه تهران، ]عموي پدرش فيض کاشاني را کتابت کرده است 

اني وصف کرده است. بنابرين بايد حدس زد که در اجازه اي که براي وي نوشته، او را در عنفوان جو 1011

اي را کتابت کند و از آن نسخه 1030بوده است، به طوري که توانسته است در  1099تا  1090تولد وي ميان 

 .هنوز در عنفوان جواني باشد 1011سوي در 

ناخته رش عالم ششيخ نورالدين متعلق به خانداني برجسته از اهل علم در کاشان يعني خاندان فيض است. پد

شده اي بوده و در برخي از اجازات علمي از او ياد شده است. به طور کلي مي دانيم که خاندان فيض، يکي 

ما،  ياز خاندان هاي علمي کاشان بوده که با اصفهان هم ارتباط نزديک داشته است. عالوه بر پدر نويسنده
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هاي چندي از ها مشغول بوده و يادداشتقابله نسخهفرزندش بهاءالدين محمد نيز همواره در کنار پدر به م

است  1118وي برجاي مانده است که يکي از بهترين آنها در پشت نسخه اي از مفاتيح الشرايع فيض از سال 

 .اهلل مرعشي نگه داري مي شودي مرحوم آيتدر کتابخانه 11111که نسخه ياد شده به شماره 

نده را با نام محمد هادي نيز مي شناسيم که کتاب مستدرک الوافي را تأليف عالوه بر پدر و فرزند، برادر نويس

اي از مفاتيح [. شيخ نورالدين، همچنين، نسخه101است]بنگريد طبقات اعالم الشيعه قرن دوازدهم، ص کرده

 کتابت کرده، حواشي بر آن نوشته و همانجا تصريح کرده است که اين حواشي از شرح 1108را هم در سال 

 .(1111برادرش محمد هادي بر مفاتيح گرفته شده است)نسخه مجلس، ش 

[ است که گرايش فکري وي را مي شناسيم. نورالدين هم در 1051گل سرسبد اين خاندان فيض کاشاني ]م 

همان چهارچوب قرار دارد. او از نظر فکري، گرايش اخباري دارد، اما مانند خود فيض و بسياري از دانشمندان 

اين دوره، با فلسفه و عرفان نيز آشنا و عناصر زيادي از آن مکتب را در درون آثار خويش جاي داده ديگر 

است. شهرت او به االخباري شايد قديمي است، زيرا در پشت نسخه اي از رساله مکنونة الکلمات فيض 

 .( آمده و البته تاريخ دقيق اين يادداشت معلوم نيست9110)مجلس ش 

عرفاني، عاشق کارهاي علمي عموي پدرش، يعني فيض کاشاني بوده -يل همين علقه اخبارينورالدين به دل

خي است. اين کارها برو روي نسخه هاي آثار وي کارهاي فراوان و متفاوتي کرده که در منابع کتابشناسي آمده

نيز مالحظه مي  ترجمه و برخي استنساخ و تصحيح بوده، و نمونه اي از اين عالقه را در همين ترجمه قرآن

( قرار داده است. اين عالوه بر تأليف تفسير المعين 1039کنيم که او اساس کار را تفسير صافي )تأليف سال 

نسخه اي از مفاتيح الشرايع فيض به خط نورالدين وجود  .به عربي است که آن هم خالصه اي از صافي است

مشکالتش را از وي پرسيده است. اين نسخه  دارد که وي گويد آن را از روي نسخه خود مؤلف نوشته و

( توسط همين نورالدين، وقف شده و وقف نامه آن در پشت نسخه وجود دارد. در باره آثاري 9105مرعشي، )

از فيض که وي آنها را کتابت، تصحيح، يا وقف کرده، اطالعات فراواني در مآخذ نسخه شناسي آمده است. 

قرن فيض کاشاني است وتفکر وي ريشه عميقي در تفکر شيعي اين دوره بايد توجه داشت که قرن دوازدهم، 

 .داشته است

درباره گرايش فکري او آنچه مي توان بدست آورد اين است که وي تلفيقي ميان عرفان صدرايي و حديث  

 مگرايي مجلسي به همان شکل ترکيبي فيض يعني آميخته با عرفان غزالي و غيره ارائه کرده و به احاديث ه

محصول اين تفکر، ايجاد نوعي گرايش عرفاني اخباري ويژه است که ماده آن با  .از همين زاويه توجه دارد

استناد به احاديث، اما صورت آن نوعي عرفان خاص و نه سنتي، با عبارت پردازيهايي است که در اين مکتب 
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الم ض کنم که نتيجه آن عرفان، اسفکري شکل گرفت و به ميراث به دوره هاي بعد رسيد. به اختصار بايد عر

 فهمند و درشيخي و عرفاني مدل نيمه اول قرن سيزدهم هجري شد، همان چيزي که امثال کربن از تشيع مي

 .باره اش مي نويسند

آثار نورالدين به هيچ روي مانند مرحوم مجلسي، ترجمه اخبار نيست، بلکه همراه نوعي تفسير و تأويل  

که يک گام باالتر و جلوتر از اوست. او عالقه مند به ايجاد نوعي سازواره براي روايات به سبک فيض بل

مفاهيم ديني است که مي کوشد آن را از احاديث استخراج کند. در اين زمينه، تالش وي براي ايجاد نوعي 

صانيف لتتفکر نظام مند در آثارش جالب است. يکي از کارهاي در خور توجه وي در اين زمينه، کتاب منتخب ا

تدوين و تأليف شده،  1111دانشگاه تهران( که به سال  252اوست. نورالدين در آغاز اين اثر )نسخه شماره 

در باره علت نگارش اين اثر انتخابي و اقتباسي و اين که چه زمينه فکري در وي، او را به تأليف اين کتاب 

ست. او پس از اجمالي که در باره ماهيت علم، کشانده، نکاتي را مي گويد که براي شناخت افکارش سودمند ا

 :و علم ديني دارد، مي گويد

من بخشي از روزهاي عمرم را در بررسي کتابهاي تأليفي در حکمت به معناي عام آن سپري کردم و به »

ممارست در آن پرداختم، و سالهاي چندي از عمرم را در مطالعه آنها و تمييز پوسته از محتواي آن صرف 

، در حالي که عالقه شديدي به گردآوري کتب علمي داشته و رغبت وافري در معرفت اسرار قرآن و نمودم

داشتم. در تمام آن مدت، در پي شناخت لبّ معاني و مخ کلمات بودم. درونم چنان بود که قيل و سنت مي

ام دهاري بزنم که بدست آورقال و اقوال مختلف برايم مالل آور بود. به نظرم آمد تا دست به انتخاب از ميان آث

و از هر فني از علوم، به يک يا دو يا سه کتاب بسنده کنم. اول به قرآن نگريستم که درياي معرفت است و... 

ديدم کتاب جامعي که مشتمل بر تفسير آيات نازله در علوم حقيقي و معارف يقيني و تأويل آنها باشد و به 

صالحه و احکام شرعيه باشد، در دست نيست. البته، کتاب الصافي را که تبيين آيات نازله شده در باره اعمال 

از مؤلفات استاد فاضل و عمّ کاملم محمد بن مرتضي ملقب به محسن است ديدم که از موارد مشابه خود 

برتر و تفسيري مهذّب و صافي و شافي است که بر اساس آراء مستنبط از احاديث گرفته شده است، اما در 

ير اسرارآيات، مطالب در کتب حکماء و عرفا پراکنده است، همين طور آنچه در باره احکام شرعي باره تفس

است، در کتب علما و فقهاء آمده است. از سوي ديگر، تفسير صافي نيز قدري طوالني است و قاري در حين 

ي براي راج کنم که کمکقرائت آن نمي تواند آنها را بيابد. بنابراين به خاطرم رسيد که از آن تفسيري استخ

قاري باشد که در حين قرائت آيات را درک کند. در آنها مهم ترين نکات را به عالوه آنچه از اهل بيت روايت 

اين ]«. شده، درج خواهم کرد. آنچه را در اين باره نوشتم نامش را معين التالي ]ياري گر تالوت گر[ گذاشتم

 .[پ شده استهمان تفسير المعين است که در سه جلد چا
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نورالدين سپس و به همين ترتيب، در باره انتخابي که از کتابهاي حديث، دعا و فقه کرده سخن گفته و در 

مورد اخير، اساس کار وي اقتباس از مفاتيح الشرايع عمويش فيض کاشاني بوده که به نظر وي کتاب جامعي 

آن به سراغ اين مهم يعني تفکر در صنع الهي  پس از»در فقه است و مانند ندارد. وي در ادامه نوشته است: 

ه شود. در اين باررفتم، آنچه که مربوط به اسرار آيات الهي است و آنچه که به مهمات علوم ديني مربوط مي

خودم به تأليف کتابي پرداختم که مانند آن وجود نداشت. اين اثر در باره مجاري تفکر در اسرار طاعات الهي 

ديانات شرعي بود. بحث در اسرار صفات مهلکات و منجيات از مساوي از اخالق و  و عبادات مستحبي و

گذاشتم و به عنوان مصفاة االشباح و مجالة  «کتاب التفکر»محاسن آن، مبحث تزکيه نفس و ... نام اين اثر را 

 علوم انبياء و انوارياالرواح ناميدم.... بعد از آن آثار حکماي پيشين را در زمينه اصول دين مرور کردم، اسرار 

که آميخته با مطالبي از غير جنس خود شده و يافتن آنها بر طالبان دشوار شده است. در اين باره تالش زيادي 

 ذاشتمگ المعاد و ݩݘکردم و آنچه را يافتم سعي کردم در قالب يک تصنيف خود مرتب سازم... ونامش را المبدا

نسيه. در حين تأليف آن آثار، مطالب عالي ديگري در شناخت انوار به الحقائق القدسيه و الرقائق اال ملقّب

کلمات تامات و اسرار آيات بينات يافتم،... همه آنها را در کتابي گردآورده نامش را الکلمات النورية و االيات 

برخوردم  ،السرية گذاشتم. در ميان مطالعاتم به کتابي که استاد االساتيد صدر المحققين ]مالصدرا[ نوشته بود

که با عبارات بسيار عميق و نثري دلپذير نوشته شده بود، کتابي سماوي، و تنزيلي الهي بود که شايسته است 

با قلم نور بر صفحات حور نوشته شود. من مطالب را از ميان آثار و کتابها و رساله ها انتخاب کرده و با دو 

براي  اب التفکر في العلوم النافعه، در حکم کتب اربعهکتاب پيشگفته در يک مجلد نهادم. اين سه کتاب با کت

اعمال صالحه هستند. از آثار اصحاب عشق و عرفان، کتابهاي منظوم در توحيد و مناجات با خدا، انتخابي 

کردم و غزليات و رباعيات و قصايد و مثنوياتي برگزيدم که آدمي با خواندن آنها به لرزه مي افتد و چشمانش 

ود. اين را منتخب االشعار ناميدم که شش هزار و پانصد بيت است. برگزيده هاي من شامل اشک بار مي ش

تمامي مطالب عاليه و مشتمل بر مطالبي در فنون مختلف است و جمعاً ده کتاب است. البته شما مي توانيد 

ند يض را ياد مي کنورالدين در اينجا پنج کتاب و رساله ف«. آثار ديگري را هم انتخاب و به آن ضميمه کنيد

 .که عبارت است از النخبه، الکلمات الطريفه، بشارة الشيعه، تنوير القلوب، و رسالة االنصاف

شيخ نورالدين در پايان مقدمه اي که بر منتخب التصانيف نوشته، تاکيد دارد که ويژگي عمده اين کار او اخذ 

و قد فرغ المؤلف من تصنيف هذه الرسالة الموسومة »علوم ياد شده از آثار اهل بيت است. در پايان آمده است: 

بمنتخب التصانيف في جمادي االولي في عام الف و مائه و احد عشر من هجرة سيد البشر عليه و علي آله 

تمام شده  1111يادداشت بعدي نشان مي دهد که مقابله آن هم در «. سالم اهلل ما اتصلت عين بنظر و اذن بخبر
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دانشگاه تهران تهيه شده، اما بيفزايم که متن کامل اين گزارش در  252روي نسخه  است. ]اين گزارش از

 [.[ آمده است1110ابتداي تفسير معين چاپ قم ]به کوشش حسين درگاهي، 

اين اثر، همان تفکر نظاممند او را که برگرفته از تجربه فکري مالصدرا و فيض است و ترکيب والتقاطي از 

از غزالي گرفته تا دوره اخير را شامل مي شود، به ما نشان مي دهد. اين بحثي است  همه داشت هاي پيشينان،

 .که بايد در جاي ديگري دنبال کرد

 تأليفات شيخ نورالدين

اطالعات با ارزشي به  [792 - 351آقابزرگ در باره وي و آثارش در طبقات اعالم الشيعه قرن دوازدهم ]ص 

ش ايشان را خواهيم آورد. مروري بر اسامي آثار وي دامنه و نوع دانش او دست داده است و ما در ادامه گزار

را نشان داده و به ويژه، و همان طور که گذشت، روشنگر آن است که وي تحت تأثير مرحوم مجلسي و فيض 

 اي از الواردات القلبيه مالصدرا، نشانگر آنکاشاني، گرايش اخباري و روايي داشته است. گرچه کتابت نسخه

توان اين گرايش را يافت. در ميان است که تمايالت فلسفي نيز دارد، چنان که در همين ترجمه قرآن هم مي

-آثار وي تفسير معين نشانگر اعتناي او به تفسير قرآ ن است، چيزي که در همين کتاب مبين هم که ترجمه

 .تفسير موجود از قرآن است، وجود دارد

لدين نور ا»وده هاي علي نقي منزوي[ در باره نورالدين به اين شرح است: متن نوشته شيخ آقابزرگ ]با افز

 9011ش 81که در ذريعه « تفسير معين»محمد بن شاه مرتضي بن محمد، نواده برادر فيض کاشاني نويسنده 

توسط کتابخانه  1110از آن ياد شده است]تفسير المعين به کوشش حسين درگاهي در قم  11ص  89و 

( دارد که مختصر بحار است و به 111ش  1ده است[. همچنين نويسنده درر البحار ]ذريعه: مرعشي چاپ ش

( هم شناخته مي شود. وي يکي از مجلدات را که کتاب العقل و الجهل تا آخر 111/  81نام نوراالنوار )ذريعه 

وشته است. در اين ن 1011تمام کرده و عالمه مجلسي اجازه اي براي وي در تاريخ  1019معاد است در سال 

المولي الکامل البارع المهذب الفاضل المحدث »اجازه آمده که او در عنفوان جواني است و پدرش را با تعبير 

ياد کرده است. در اين اجازه، هفت طريق براي روايت آمده و زماني نوشته شده « العالمة موالنا شاه مرتضي

(. شيخ قاسم کاظمي هم اجازه اي براي نورالدين در سال 311ش 1که پدر نور الدين زنده بوده است )ذريعه: 

نوشته که به خط محمد ابراهيم بن شيخ قاسم است و آخرش امضاي قاسم کاظمي به خط خود او و  1059

(. عموي پدرش فيض کاشاني هم به 1115ش  1اين که متن به امالي وي نوشته شده آمده است )ذريعه: 

ي براي او نوشته و گفته است که او در عنفوان جواني بوده و پسر پسر اجازه ا 1035خط خودش در سال 

( براي وي، در قم به 1051(. اجازه اي هم توسط مال محمد طاهر قمي )م 1151ش  1برادر اوست)ذريعه: 
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خط خودش نوشته و اين زماني بود که شاه مرتضي پدر نورالدين درگذشته بوده است. در آنجا از نورالدين 

 .(1011ش  1ياد شده است)ذريعه:  «الفاضل بن الفاضل و العالم بن العالم و العامل بن العامل»ر با تعبي

براي او نوشته و در آن  1078پدر نورالدين، شاه مرتضي بن محمد مؤمن بن مرتضي هم اجازه اي در تاريخ 

مرتضي بزرگ از مولي با طرق خودش( و از پدرش شاه )آمده است که از پدرش محمد مؤمن، از شيخ بهايي 

(. پسر نورالدين با نام بهاءالدين محمد از پدرش اجازه اي 1111ش  1فتح اهلل مفسر روايت مي کند)ذريعه: 

(. همه اين اجازه ها در پايان جزء آخر کتاب 1131ش  1نوشته شده است )ذريعه: 1111دارد که در سال 

نسخه مزبور در کتابخانه حاج شيخ عبدالحسين طهراني  .الوافي فيض آمده، نسخه اي که به خط نورالدين است

 .در کربال موجود است

 :آثار نورالدين عبارت است از

(. در 1913ش  81، 98ص  19 ،138 ش 3:ذريعه) معاد و ݩݘالحقائق القدسيه و الرقائق االنسيه در مبدا •

 .معرفي آن گفته شده که تحت تأثير آثار فيض و مالصدرا نوشته شده است

(. اين کتاب در 551ش  180و  113: ص 11(، الکلمات النوريّة )ذريعه 8013ش  1االدعية الکافية )ذريعه:  •

نوشته شده و نسخه اي از آن در کتابخانه سيد نصراهلل تقوي در تهران بوده است]چاپ شده در  1109سال 

 .[کنگره فيض کاشاني 1113تهران، 

به خط خود مؤلف همراه نوشته هاي ديگري در مجموعه اي با نام  دو کتاب الحقائق و الکلمات النوريه، •

اي از اين اثر در دانشگاه (. ]نسخه3991ش  81ذريعه:)تأليف شده، بوده است  1111منتخب التصانيف که سال 

 .[موجود است 898تهران به شماره 

هردو به خط مؤلف  (6738ش  88( و ملخص مصفاة االشباح )ذريعه: 1811ش  81مصفاة االشباح )ذريعه:  •

 1119مالصدرا در همان مجموعه با تاريخ « الواردات القلبيه»در کتابهاي مشکات بوده است. نسخه اي از 

 .(49ش  89موجود بوده است)ذريعه: 

 .(15ش  81آداب الدعاء )ذريعه:  •

 .( ترجمه کتاب حقائق عموي پدرش فيض کاشاني است191ش  1ترجمه الحقايق )ذربعه:  •

 .(358ش  1ترجمة الفيض در شرح حال فيض )ذريعه:  •
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نوشت و نسبت « جواب رسالة المکاتيب» (. مردي از هند کتابي با نام 8050ش  1تنوير القلوب )ذريعه:  •

 .(311ش  9ذريعه: »هايي به نورالدين داد که او کتاب تنوير را در رد بر آن نوشت 

 .(1931ش  81؛ 1501ش  18يعه: السير و السلوک فى المبدء و المعاد )ذر •

 .(811ش  831ص  13؛ 1953ش  11روح االرواح )ذريعه:  •

( ]ترجمه 801ش  19 :کتاب المبين در تفسير که نسخه آن نزد سيد محمدعلي روضاتي هست )ذريعه •

 .[تفسير قرآن که اين نوشته مقدمه يا مؤخره آن است

 .(8511ش  80نما )ذريعه:نما يا آينه حقنما يا آينه جهانمرآت حقايق •

فهرستي از تأليفات نورالدين ] .[(. ]پايان نوشته آقابزرگ در طبقات3901ش  88منتخب االشعار )ذريعه:  •

 .[در مقدمه تفسير المعين او نيز که به کوشش حسين درگاهي منتشر شده، آمده است

 منابع

 1138علي نقي منزوي، تهران، دانشگاه تهران،  طبقات اعالم الشيعه، قرن دوازدهم، آقابزرگ تهراني، تصحيح •

 9110مکنونة الکلمات، فيض کاشاني، نسخه خطي کتابخانه مجلس ش  •

 ق1110تفسير المعين، نورالدين کاشاني، تصحيح حسين درگاهي، قم مرعشي،  •

 898منتخب التصانيف، شيخ نورالدين کاشاني، نسخه خطي دانشگاه تهران، ش  •

 انيف الشيعه، آقابزرگ تهراني، قم، اسماعيليان، بي تاالذريعه الي تص •

 15191کتاب مبين، ترجمه قرآن از نورالدين کاشاني، نسخه کتابخانه مجلس ش  •

فهرست نسخه هاي خطي کتابخانه مجلس، عبدالحسين حائري و ديگران، تهران، کتابخانه مجلس، )چاپ  •

 (در سالهاي مختلف

ه مرکزي دانشگاه تهران، محمد تقي دانش پژوه و ديگران، تهران، دانشگاه فهرست نسخه هاي خطي کتابخان •

 [تهران ]سالهاي مختلف

 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1498 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1498
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 ن هشتم هجري پرسشهاي شيعيان از مرجع تقليدشان در قر

 رسول جعفريان :نويسنده

 85/11/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

کتاب مسائل ابن زهره، شامل مهم ترين سواالتي است که شيعيان از عالمه حلي، يکي از بزرگترين  :خالصه

قهي ففقهاي تاريخ شيعه در اوائل قرن هشتم پرسيده اند. اين پرسش ها شامل مهم ترين دغدغه هاي فکري و 

پاسخ هاي ارائه شده همچنين نشانگر تاثير گذاري مکتب فقهي و  .آنان در عراق اين دوره تاريخي است

 .کالمي حله روي شيعيان بعد از اين دوره است

[ اين 1158]مشهد، «. مسائل ابن زهره»از جمله آثار خوبي که اين روزها انتشار يافته، کتابي است با عنوان 

( ، دانشمند برجسته است از دو استاد، يکي عالمه 315المي و فقهي ابن زهره )م کتاب حاوي پرسشهاي ک

( که مراجع تقليد فکري و فقهي شيعيان در قرن 331( و ديگري فرزندش فخر المحققين )م 381حلي )م 

ه کهشتم هجري بودند. در روزگار ما بيشتر استفتاءات فقهي از علما مطرح و پاسخ گرفته مي شود، اما چنان 

از نوشته هاي قدما معهود است، پرسشهاي کالمي نيز در عرض پرسشهاي فقهي از آنان پرسيده مي شد و 

با اين حال در روزگار ما هم نمونه هاي غير فقهي هست که از آن جمله آثاري است که  .آنان پاسخ مي دادند

 .در اين زمينه از آيت اهلل صافي انتشار يافته است

تاءاتي که در اين کتاب مطرح شده، و شايد آن روزگار رسم بوده، دادن پاسخ هاي ويژگي برخي از استف

 .نيز بسيار کوتاه بيان مي شد مواردي در هرچند  تفصيلي و تحليلي و استداللي است.
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اما همه اين استفتاءات قديم و جديد، و در همه مذاهب، همواره يک نکته را شامل مي شود و آن اين است 

، پرسشهايي از مسائلي است که مقلدين به طور روزانه و در زمانه، درگير آن هستند. يعني مسائلي که غالب آنها

است که در ذهن و عين جامعه مطرح بوده و درگير آن بوده اند. اين البته ممکن است که کسي مطلبي در باره 

مورد پرسش قرار مي گرفته يک حديث يا مضمون آن سوال کند، اما در بسياري از موارد، نمونه هاي درگير 

است. در کالم، مسائلي که سر زبانها بوده و در مباحثات جريان داشته و در فقه، مشکالت خارجي مردم که 

در عمل با آن مواجه بوده اند. در اين جا عمال با نوعي شناخت وضعيت جاري فکري شيعه روبرو هستيم، 

ي در باره زندگي اجتماعي شيعيان يا عامه مردم آن زمان افزون بر آن که از دل سواالت فقهي، گاه معلومات

 .بدست مي آوريم

آنچه در مجموع از اين کتاب که نمونه اي جالب و نادر از استفتاءات کالمي و فقهي است مي تواند بدست 

آورد، اهميت آن در شيعه شناسي بر اساس باورهاي جاري در آن زمان است. عالمه و فرزندش فخر المحققين 

نيز خود ابن زهره با تسلطي که بر منابع داشته اند، تالش مي کنند باورهاي رسمي شيعه را به عالوه ديدگاه  و

هاي خود بيان کنند. طبعا و از آنجا که در صدد حل يک معضل فکري يا فقهي هستند، اهميت نوشته آنها در 

نند ادوار ديگر همواره، در داشتن برخي البته اين دوره نيز ما .شناخت درست تشيع از ديدشان آشکار مي شود

از باورها، تفاوت هايي با ساير ادوار داشته و از قضا همين مطلب هم آنها را شيرين تر و جدي تر مي کند. 

نبايد تصور کرد که همه باورهاي عالمه يا فرزندش، شبيه سيد مرتضي، شيخ مفيد يا شيخ طوسي بوده است. 

ها بعدها کنار گذاشته شده است. شايد يکي از نکات تازه اين استفتاءات توجه چنان که برخي از اين ديدگاه 

 .به اين نکته باشد

در اينجا، مروري بر برخي از موارد انتخابي از اين مجموعه، ما را در درک بهتر اهميت اين قبيل متون در 

صرفا  بحث کامل است، بلکه شناخت موارد ذکر شده، کمک خواهد کرد. بنابرين نبايد تصور بفرماييد که اين

انتخابي است که توسط اين بنده خدا صورت گرفته و آن هم گزارشي ارائه شده است. اين انتخاب براي 

شناخت جنبه هاي خاصي از فکر شيعه و به خصوص نگاه عالمه حلي به عنوان يکي از اصلي ترين تئوريسين 

وي شده، همچنان نياز کارهاي بيشتري است. طبعا  هاي مکتب حله است که به رغم همه کارهايي که در باره

 .انتخاب بر اساس ترتيب کتاب است نه اهميت، اما خواهيد ديد که نکات قابل توجه و خواندني است

 !خلق ارواح قبل از اجساد

و  خلقا انا اول االنبياء»و يا آمده « خلق اهلل االرواح قبل االجساد:»پرسشي در باره اين روايت که در آن آمده

شده و از تأويل اين احاديث پرسيده « ان اهلل خلق االرواح قبل االبدان بألفي عام»و اين روايت « آخرهم لقيةً
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بدن  ؟ قبل االبدان، به چه معناست؟چه نوع سالي است، چه نوع ماهي است« دو هزار سال»شده است. اين 

اني آفريده مي شود که جسم به حالت تسويه )به [. آيا اين مطالب با اين باور که روح زم90کي؟ آدم؟ ]ص 

 .(91، سازگار است؟ )تعبير قرآن( رسيده باشد

ابتدا يک پاسخ کوتاه آمده است که اين روايت مشهور است، اما تقديرات و اندازه هاي ذکر شده در آن براي 

اهر آنها اصال اين احاديث گرچه مشهور است، اما ظ :بشر نامشخص است. در پاسخ تفصيلي آمده است

به نظر ايشان مضامين و مفاهيم موجود در اين  .«ذلک تنافي  النّ االدلة العقلية و السمعية»مراد نيست، 

(. نيز اين که، اين قبل و بعد، بسا زماني نيست 91روايات را نوعي کاربرد مجازي مي داند نه حقيقي )ص 

هم متفاوت با اصطالحات جاري آن هاست بلکه است. چنان که معناي جسم يا روح « شرف»بلکه بر مبناي 

(. سپس بحث 99)ص  «ذوات کامله و نفوس قدسيه باشد»جسم بسا به معناي عالم عنصري و روح به معناي 

مفصلي در باره ماهيت جسم و روح دارد که قابل توجه است. در اين تفسير اساس اين است که روح دست 

ن. نکته مهم در اين تفسير، عدول از ظاهر اين روايات ـ که کم هم کم همراه بدن و جسم است نه مقدم بر آ

 .نيستند ـ و توجه به جنبه هاي عقلي در تفسير آنهاست

 ماهيت خواب ديدن

 11پرسش مفصل بعدي در باره ماهيت خواب است که بيش از بيست صفحه در باره آن بحث شده است ]  

ه آراء متکلمان مختلف معتزلي و اشعري، نظرات ابن عربي و [. در اين باره، آيات و روايات، به عالو18ـ 

غزالي و مذهب فالسفه، ديدگاه هاي يوناني و مصري و همين طور تحليل هاي طبيعت شناسانه براي درک و 

حس انساني، در خدمت تفسير واقعيت خواب و جدا کردن آن به عنوان جزئي از نبوت و وحي، تا رؤياي 

مطرح شده و پس از آن پاسخ آمده  19ث احالم، قرار گرفته است. پرسش تا صفحه صادقه و همين طور اضغا

که بخشي هم رساله اي از سيد مرتضي در اين باره است. دغدغه اصلي سوال کننده اين است که چگونه مي 

توان خواب حق را از خواب باطل تشخيص داد. پاسخ هم اين است که منامات دو دسته هستند، صادقه و 

ه. صادقه آن است که به نوعي خداوند در انطباع و انعکاس آن در خيال تأثير دارد و کاذبه آن است که کاذب

شيطان آن نقش را بازي کرده و يا نوعي تأويل غلط در شناخت آن صورت گرفته است. معيارهايي که تکليف 

النه اگر ديوانه اي حرف عاق وضعيت خارجي را روشن نمي کند. به نوشته وي، برخي معتزليان هم گفته اند که

(. حکما هم حبس روح را در 31ص )اي زد اين از افعال جنيان است که بر زبان ديوانه جاري شده است 

وقت خواب براي ظاهر شدن در حس، عامل روي آوري آن به درون و باطن دانسته و خواب را معلول اين 

و طبيعيين شرحي در باره مکانيزم انعکاس عقل حرکت مي دانند. مولف در اين باره بر حسب مباني حکما 
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در باطن و تأثير گذاري آن روي دماغ )مغز( و معده و ... بيان مي کند. يک طرف بحث هم چگونگي انعکاس 

تحت  «لغة اليونانيين»صور در حس مشترک درون، محل تجميع داده هاي حواس خمسه، يا چنان که در 

لجماعة »به شرح آراء مختلف پرداخته است. يک قول ديگر که آن هم  آمده است که مولف «نطاسيا»عنوان 

است که که صوَر کاذبه « مثُل»است که اين تصاوير متمثّله در  «من االفالطونيين و بعض اليونانيين و المصريين

 ات(. اين مطالب را به اشاره آوردم و مي دانم که در اين مختصر نتوانستم توضيح31هم وارد آن مي شود ]

مؤلف را به درستي در باب حقيقت خواب روشن کنم. هدف اين بود که نشان دهم آبشخور اين بحث ها در 

ذهن متکلمان اين دوره که وارث علوم طبيعي يوناني و اسالمي به همراه شماري روايت و خبر هستند، چگونه 

 .بوده است

دش لفيقي با مطالبي از عالمه حلي و فرزنتا اينجا دو پرسشي که مطرح شده بود تقريبا به طور مشترک و ت

فخرالمحققين در آن آمده بود. زين پس مسائل اختصاصي از هر کدام طرح شده که ما بخش عالمه را مرور 

 .خواهيم کرد

 عذاب قبر

است. پرسشگر اشاره به اجماع و آيات و اخبار  «عذاب قبر»نخستين پرسش در اين بخش، در باره ماهيت 

لب دارد، از جمله روايتي در باره معراج که رسول خدا)ص(، عذاب عده اي را در آسمان هفتم دال بر اين مط

ديد. سپس در باره ماهيت جسم آدمي و ترکيب آن با روح سخن گفته، و اين که وقتي مرگ مي آيد، جسد 

 يک حقيقت دچار نوعي تعطيلي و توقف شده، هر جزء آن به جايي بر مي گردد که از آن خلق شده است. اما

ملکوتي از آن باقي مي ماند که براي مالئکه قابل درک است. اين همان چيزي است که خداوند آن را به 

(.. اکنون بحث بر سر 11صورت يک جسم شبيه آنچه در دنيا بوده از آن ياد کرده )مثال در سوره واقعه آيه 

مي شود، مقصود عذاب کدام جسم چيست؟  اين است که وقتي سخن از عذاب قبر يا انعام به او در قبر گفته

عذاب اين حقيقت ملکوتي، اين جسم مثالي، چه چيزي ديگر؟ گويا پرسشگر تمايل دارد بگويد که آنچه در 

هو الروح المخاطب من االنسان في حقيقة الجسم »واقع در برزخ، عذاب مي بيند يا منعم به نعمت مي شود، 

نظر ما. پس از آن شواهدي در باره محتضر و حضور ائمه در باالي سر  است، نه جسم مورد«الروحاني المثالي

او و نيز برخي از شواهد از جمله سخن علي اکبر در روز عاشورا به پدرش که هذا رسول اهلل يقرئک السالم 

 .[51مي آورد، و از عالمه مي خواهد در اين باره پاسخ تفصيلي بدهد. ]ص 

وتاه و صريح است: اما عذاب القبر فال خالف فيه بين المسلمين. در باره شگفت پاسخ عالمه است که بسيار ک

باقي آنچه گفتيد )يعني همان توضيحات پنج  عالمه مي افزايد: .عذاب قبر، اختالفي ميان مسلمانان نيست
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 صفحه اي که خالصه اش گذشت( حرفهاي خطابي و طبعا غير قابل اعتناء است!: و اما ما تضمنه باقي السؤال

بعد هم تاکيد بر اين که در آيات و اخبار، اسراري هست که معاني و تأليفاتي دارد که «. فهو من باب الخطابة

(. هنر عالمه، بستن باب توضيح و تفسير از آيات و 58بر برخي از اولياء ظاهر و بر برخي پنهان است. )ص 

ت لوم طبيعي، سر از نوعي فلسفه هاي شگفاخباري است که تلفيق آنها با باورهاي کالمي و حتي معارفي از ع

 .در مي آورد که بيش از آن که واقعي باشد، خطابي و طبعا غير قابل اعتناء است

 معرفت خداوند

پرسش بعدي در باره معرفت خداوند است. اشاعره آن معرفت را به سمع مي دانند و اهل عدل، به عقل. به 

عليه السالم فرمود: و اهلل ما عبَد اهلل اال من عرفه. و کسي هر حال اصل معرفت ضروري است و حسن بن علي 

که او را نشاسند، گمشده را مي پرستد: فأما من لم يعرفه فانما يعبد ضالّال. حاال اشکال يا به عبارتي سوال 

چيست؟ مي دانيم که معرفت ذات خداوند ناممکن است، و اگر مقصود از معرفت تنها صفات باري باشد، آن 

ز اين روايت عدول بايد کرد و آن را کنار گذاشت. حتي برخي از علما، معرفت صفات خدا را هم وقت ا

البته در اين که برخي از خواص، خدا را به درستي مي شناسند ترديد نداريم که رسول  .ناممکن مي دانند

م ن توضيحات علم کالفرمود: انا أعرفکم باهلل و اشدکم خوفا منه. حاال فرض کنيم معرفت خداوند جز با اي

که بعدها پديد آمده، ممکن باشد، آن وقت تکليف نسل صحابه و تابعين چه مي شود که اين علم کالم را 

وقتي امام  نمي دانستند. مقصود از معرفت خداوند که در روايت امام حسن )ع( آمده براي آنها در چيست؟

شهادت مي دهم که ام ايمن در بهشت است، در صادق )ع( از دانش کالمي که درست شده آگاه شد فرمود: 

حالي که اين مطالب را نمي دانست. تازه در روايت آمده که ايمان، نوري است که خداوند در قلب هر کسي 

مجموعه اينها اين پرسش را مطرح مي کند که معرفت خدا چيست؟ آيا ممکن است؟  .که بخواهد مي گذارد

 (51علم کالم در چيست؟ ) ص  و جايگاه وجودش چه اهميتي دارد؟

عالمه در پاسخ، معرفت کالمي را در باره خداوند، نوعي معرفت ناقصه مي داند، به دليل اين که معرفت کامله 

به خداوند تعلق نمي گيرد. معرفت صفات هم ناقصه است، اين قدر که بدانيم قدرت چيست، يعني توان بر 

نبي )ص( و علي )ع( بيش از ديگران است. اما اين که ايمان کار. طبعا معرفت شدت و ضعف دارد، معرفت 

همين حقيقت، در قلب کافر هم هست، اما او مقصر  حقيقتي است مکتوب در وجود مومن، عالمه مي گويد:

 .(53  است و اهمال کار و براي همين قدرت درک آن را ندارد و به آن نمي رسد. ]ص
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 فتوا فقط از مفتي زنده

اعالم نموده است که فرد عامي  و کرده بيان خود درس در را آن که است اي نکته عالمه، از  پرسش ديگر

بايد به مفتي رجوع کند، يا مستقيم از او بشنود، يا از طريق يک فرد موثق يا نوشته او را ببيند. اگر عامي فتوا 

ملش ن مفتي قبلي عمل کند، عرا شنيد اما مفتي مرد، بايد به مفتي زنده مراجعه کند، و در صورتي که به سخ

مقبول نيست و بايد قضاي آن را به جاي آورد. اما اگر مجتهد زنده نيافت، بهتر است با همان دقت، فتواي 

مجتهد ميت را عمل کند، آن وقت بريء الذمه خواهد بود و قضا الزم ندارد. اگر عامي از مجتهدي گرفت که 

مفتي گرفت و او درگذشت و نرفت از مجتهد حي فتوا را بگيرد، يا شرايط الزمه براي افتاء را ندارد، يا از 

سراغ کتاب هاي قدما رفت و از آنها فتوا را گرفت و از مجتهدان زنده نگرفت، در اين صورت، عملش مقبول 

نيست و بريء الذمه نخواهد بود و بايد قضا کند. سائل مي گويد: اين مسأله مهمي است و بايد جزئيات آن 

اصل در اعمال شرعي همين نکته است. خوب در حال حاضر « عليها مدار العمل بالشرعيات»د، زيرا روشن شو

که تکليف معلوم است که خود عالمه، مرجع و مفتي است، و جز او کسي واجد شرايط افتاء نبوده و در حال 

فتي از وفات موالنا و نبود م اما بعد« انتهت رئاسة الطائفة االمامية قديما و حديثا بعد المعصومين اليه»حاضر 

جامع الشرايط، به چه کتابي از کتب موالنا بايد مراجعه کرد. اگر موالنا لطف کرده يک کتاب را نام ببرد، اما 

 .ما مسأله مورد نظر را در آن نيابيم، چه بايد بکنيم؟ از کجا بايد حکم آن مسأله را بگيريم

ول اين که شرايط افتاء را در کتاب قواعد نوشته ام، هر کسي آن دو پاسخ از عالمه در اينجا درج شده است. ا

شرايط را داشت، مي توان فتوا را از او گرفت. در هر صورت تقليد ميت جايز نيست. اگر يک واجد شرايط 

فتوا مرد، حتما واجد شرايط ديگري پيدا خواهد شد، و اال اصل تکليف مشکل دار خواهد شد ]نکته کالمي[. 

[. پرسشگر باز سوال را مطرح کرده و عالمه جواب را 55يد بر اين که تقليد ميت جايز نيست ]ص و باز تأک

به خط پسرش فخرالدين براي او چنين نوشته است که اخذ فتوا از ميت نادرست است، اما در مذهب اماميه، 

همان نکته کالمي[. بنده [. ]100باشد محال است. ]ص  «مفتي حي قائم بشرائط االفتاء»اين که زمين خالي از 

در مجتهد نوشته ام، و در آنجا شرح داده ام که افزودن اين « زنده بودن»سابقا مقاله اي در باره تاريخچه شرط 

شرط در فقه مکتب حله، نقش بسيار بسيار مهمي براي تثبيت رهبري و واليت در شيعه در عصر غيبت از اين 

 .دوره به بعد داشته است

ز همين کتاب اين پرسش مطرح شده است که اگر در شهري، کسي که فتوا بر اساس مذهب در جاي ديگري ا

اهل بيت )ع( بدهد نبود، در حالي که گروهي از شيعيان در آن زندگي مي کنند، و نمي توانند نزد مفتي رفته 
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به  براي رفع مشکلو يا به داليلي از شهر خارج شوند، اما کتابهايي از مؤلفات اصحاب دارند، آيا مي توانند 

 اگر جايز است، چه کتابي را توصيه مي کنيد تا بر آن اعتماد کنند؟ اين کتابها مراجعه کنند؟

پاسخ اين است: تقليد از کتابهايي که درگذشته از سوي اصحاب نوشته شده، جايز نيست، چون تقليد از ميت 

ه يش استفتاء کنند و حتي اگر شده با مکاتبجايز نيست، بنابرين بر آنهاست تا از مجتهد موجود در زمان خو

 .[118از او مطلب را بگيرند. ]ص 

 بازار آميخته مسلمانان با يهوديان 

در اينجا چند پرسش مطرح شده که مربوط به متن زندگي مردم است. افراد پرسشگر در جامعه اي زندگي 

زاري خريد مي کنند که برخي از اجناس آن يا آن که از با .مي کنند که به جز مسلمانان، اهل ذمّه نيز هستند

از بيرون از سمت و سوي کفار مي آيد. بنابرين در اين باره، پرسشهايي دارند که ما ضمن آنها از احواالت 

 .زندگي اين مردم مطلع مي شويم

ام جاي باشد که کار رنگرزي حرير و البسه را انپرسش اين است که اگر در بازاري از بالد مسلمين، يهودي

مي دهد و علماي آن شهر فتواي به طهارت يهودي و نصراني و طبعا پاکي مايعاتي که او با آنها تماس دارد 

اهل ذمه انجام  `را مي دهند، حکم البسه اي که از آن شهر خارج مي شود چيست، و البته نمي دانيم کار آنها را

ا مي دانيم کار ذميان است و مسلماني چنين کاري داده اند يا مسلمانان آن شهر ، چه بايد بکنيم، هرچند غالب

را انجام نمي دهد. در اين صورت آيا حتما بايد اين لباس را شست و نماز در آن خواند يا فحص الزم نيست. 

به هر حال حکم لباسي که از کافر حربي يا ذمي مي خرد و بحث رطوبت و تماس در آن بوده، با حکم لباس 

 ان از دست مسلم، تفاوت دارد يا خير؟رنگ شده از سوق مسلمان

پاسخ کوتاه و دو بند دارد: خريد از بازار شهر از مسلمان و کافر جايز است. دوم اين که: آنچه از کافر گرفته 

[. بنابرين فحص و تحقيق الزم نيست و جز در مواردي که مطمئن هستيد که 101مي شود، نجس است. ]ص 

 .ندارداز دست کافر گرفته ايد، موردي 

سوال بعدي مشابه همان است، جز آن که اين بار در باره پوست حيوان ميته است که بر اساس فتواي علماي 

آن بلد )مثال مالکي ها(، دباغي شده و پاک دانسته مي شود. در اينجا هم امامي مذهبان چه بايد بکنند؟ آيا مي 

پوست ميته دباغي شده است يا پوست پاک حيوان توانند آنها را خريداري کنند در حالي که معلوم نيست از 

 .مذکي( است يا خير)ذبح شده؟ آيا بايد سوال کرد که از پوست حيوان تذکيه شده 

 .پاسخ اين است: احتياط در پرسش است و هرچه او گفت که ميته است يا مذکي، قبول است
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از دست مسلمان خريداري مي شود،  پرسش بعدي در باره زئبق يا جيوه )سيماب( است که از بازار مسلمانان

اما گفته مي شود که اين ماده از جايي که مي آيد، آن را در پوست سگ دباغي شده مي گذارند و مي آورند. 

م با و اين که اگر مطمئن هستي حکم آن چيست؟ آيا بايد پرسيد که اين با چه وسيله اي منتقل شده يا خير؟

حکم به نجاست آن کرد يا به خاطر اين که ظاهر آن صيقلي است، نجس اين نوع پوست مي آورند، آيا بايد 

 نيست.؟ اگر نجس است، قابل تطهير هست يا خير؟ چگونه؟

فحص الزم نيست، و بايد حکم به طهارت و پاکي آن کرد. اگر مطمئن باشيم، ولي صيقلي  پاسخ اين است:

 [108ر است و اال خير. ]ص باشد، نجس است. اگر آب به همه جاي آن مي رسد، قابل تطهي

 پرسش در باره برخي از مخدرات و مشروبات و شيرينجات

است که استعمال آن نوعي حالت تخديري « جوز بوّاء»يا همان « جوز الطيب»پرسش بعدي در باره استعمال 

نند، ده مي کدر آدمي پديد مي آيد، و بيشتر فقرا و ديگران استفا« عند اکل الحشيشة المحرّمه»دارد، همان که 

وقتي زياد باشد، مانند زعفران و عرق لُفّاح و قرنفُل و مرزنجوش و مسک، چه به تنهايي و چه به همراه 

چيزهاي ديگر از عقاقير و مشابه آنها، و هدف از مصرف آن، تقويت قدرت در تأثير گذاري بيشتر خاصيت 

النتشاء بسببه؟ کاالنتشاء من الحشيشة مزبور است. سؤال اين است: هل يحلّ أکله مع حصول التخدير و ا

المحرمة؟ حتي گاه از آن هم به چند برابر بيشتر است. يا آن که خوردن آن جايز نيست مگر آن که آن خاصيت 

را نداشته باشد. بحث کم و زياد آن هم مهم است، اگر زيادش حرام باشد، کمش هم حرام است؟ چنان که 

 در باره مسکرات گفته مي شود؟

کوتاه است: حکم تحريم بر اساس يک نص عام است ، اگر اين جوز همان کار حشيشه را مي کند، در  پاسخ

 .تحريم با او برابر است

پرسش بعدي در باره مَلبن است. سائل پرسيده که برخي از علما از حضرت عالي نقل کرده اند که آن را حالل 

رفته، روي آتش مي گيرند تا آلودگي هاي آن برود، دانسته ايد. صورت اين شيء اين است که آب انگور را گ

سپس در آن آرد ريخته، از هسته لوز يا هسته پسته قدري را انتخاب کرده و در آن هم مي زند. وقتي غلظت 

آن زياد شده و شکل گرفت، از روي آتش بر مي دارد، اين در حالي است که از آب مزبور، تقريبا عشر آن 

روي حصير پهن کرده تا رطوبت آن با هوا يا خورشيد گرفته شده و سفت مي  رفته است. سپس محصول را

شود، به طوري که وقتي با دست به آن ماليده شود، چيزي از آن نمي افتد. در اين وقت، چيزي حدود يک 

 ده، مي فروشند. آيا اين حاللبر بازار به  دهم رطوبت در آن باقي مانده است. سپس آنها را روي هم چيده و

 .[101است يا خير؟ ]ص 
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پاسخ استناد به روايتي از صادق )ع( است که اين نوع کم شدن از رطوبت از آب انگور را به معناي رفتن 

 .همان دو ثلث آن مي داند که نتيجه اش حالل بودن آن است

ه کمي گويند. اين محصول اين طور بدست مي آيد «اقسما»پرسش بعدي از نوعي نوشيدني است که به آن 

کشمش را گرفته، چنان مي کوبند که کامال در هم آميخته مي شود، بعد داخل آب حل کرده، آن را از صافي 

مي گذرانند، آنچه از صافي مي گذرد را روي جُوي مصفات مي ريزند، به طوري که از البالي آن صافي آن 

را داخل در ظرفهاي چوبي يا عبور کرده و آنچه غير صافي است در داخل آن مي ماند. سپس اين صاف شده 

و فلفل ساييده شده مي ريزند. سپس « الذوب»آجري که مخصوص اين کار است ريخته، و روي آن اندکي از 

اين ظرفها را روي هم چيده و مجموع آنها را با پارچه اي مي پوشانند تا چيزي داخل آنها نشود، البته مانع از 

من القناني و »شب اينها مي ماند، سپس آن را در ظروف شيشه اي رسيدن هوا به آن نمي شوند. دو روز و دو

ريخته مي نوشند. آنچه در ته اين ظروف مي ماند را به حال خود رها مي کنند و شستشو نمي دهند، «غيره

و »زيرا باقي مانده در حکم خميري است که براي بار بعد از آن استفاده مي کنند و همين طور ادامه مي يابد 

خيلي تالش کردم درست ترجمه نمي کنم، نمي دانم مفهوم شد يا خير![. اکنون  109ـ  101]ص « دائماهکذا 

 بفرماييد اين شراب حالل است يا حرام؟

ان حصل غليان و »پاسخ اين است: اگر مسکر باشد، حرام است، اما اگر سکرآور نيست، اگر جوش خورده 

ذشته ما آن را حرام و نجس مي دانستند، سزوار است که ؟ باز هم حرام است. به هر حال علماي گ«نشيش

 .همان گونه عمل شود

 در باره بردگان

سوال بعدي اين است که سپاه مسلمانان داخل بالد سيس و ديگر بالد نصارا شده، اموال آنان را به غنيمت 

مي برخي بالغ هستند. آيا اما گيرند و زنان و کودکان آنان را اسير مي کنند. در ميان اوالد آنان، برخي طفل ومي

همان حکم پدر و مادر کافر او  «سَبي»مذهبان مي توانند آن اطفال را خريداري کنند؟ آيا حکم بچه اسير شده 

اگر کودک را بدون پدر و مادر گرفته اند، آيا تابع مسلماني است که او را اسير  در نجس بودن و جز آن ست؟

 ؟کرده است

ن، اسرايي از بالد نصارا به سرزمين اسالمي مي آمده، و در بازار خريد و فروش مي شده به هر روي اين زما

است. جالب است که روشن نبوده که اين افراد در جنگ اسير شده اند يا آن که اساسا دزديده شده اند. در 

حکم اموال و زنان پايان پرسش باال به اين نکته توجه داده دشده است که آيا اين اطفال دزديده شده، همان 

 .و اوالد اسير شده در جنگ و غلبه را دارند يا خير
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اگر استحقاق اسارات را داشته باشند ]يعني شرايط يک جنگ و اطالق کافر حربي و جز  پاسخ اين است:

اينها[ خريد و فروش آنان جايز است. حکم مأخوذ به سرقت غير از حکم اسير شدن در جنگ است. اين 

 [101سرقتي، تنها وقتي غنيمت است که به اذن امام )معصوم( اين کار صورت گرفته باشد. ]ص موارد، يعني 

 بوده يا به صلح. «عنوةً»در اينجا پرسشي هم در باره زمين هاي عراق صورت گرفته که اينها به زور يعني 

نوةً هر زميني که عتکليف فعلي امامي مذهب با اين امالک از نظر خريد و فروش چيست. پاسخ اين است که 

فتح شده باشد از آن تمام مسلمانان است. زميني را هم که نمي دانيم عنوةً بوده يا صلحاً، بر اساس يد و اين 

 .[101که دست چه کسي است مي توان معامله کرد. ]

بعد از اين پرسشهاي فقهي متفرقه در ابواب مختلف طهارت و صالت و غيره سوال شده و پاسخ داده مي 

د. در ميانه، و به صورت درآميخته، گاهي پرسشها کالمي است. يک مورد که جالب است انتخاب کرده شو

 :گزارش مي کنيم

 حکم خريد اشياء با حقوق حکومتي

پرسش اين است که اگر کسي با پول غصبي از مسلمانان، يا پولي که بابت متولي شدن از سوي يک ظالم در 

ه و من الضرائب الديواني»ه به عنوان ماليات از مردم براي آن ظالم مي گيرد، کاري، دريافت مي کند، يا پولي ک

، اگر با اين پولها چيزي از لباس، کنيز يا جز اينها خريداري کند، حق تصرف در آنها را دارد يا «المکوس

و پول يا مثال چيزي خريد و با آن تجارت کرد، خانه اي خريد و ساکن شد، طعامي خريد و خورد،  خير؟

همه اينها را از پول مسلمانان )با همان تعريفي که گفته شد( پرداخت کرد، يا با پولي که به نيابت از آن ظالم، 

از مردم گرفته، يا حقي براي او به عنوان جامکيه تعيين کرده و او از آن پول خريد کرده، آيا در چنين لباسي 

 جاي آورد؟ آيا مي توان در آن نماز اول وقت خواند؟آيا مي توان با آن حج به  مي توان نماز خواند؟

اين پرسش از اين بابت اهميت دارد که در نگاه فقهاي شيعه، حقوق و وظيفه اي که اماميه از حکام ظالم مي 

گرفتند، و همين طور پول هايي که به عنوان ماليات و حقوق ديواني و يا جامکيه دريافت مي شد، وجه شرعي 

 .سش اين است که تکليف اين اموال از نظر زندگي و خرج کردن آن چيستنداشت. اکنون پر

گيرد، مي تواند در آن تصرف  مي خويش ذمه در خود عنوان به  پاسخ اين است که آنچه شخص خريد کرده و

[ 111کند، حتي اگر براي آن از مال مغصوب بدهد. البته نماز اول وقت در اين لباس نمي تواند بخواند. ]ص 

 .ترتيب اصل خريد و فروش او ايرادي ندارد بدين
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 حکم ارتداد

پرسشگر در باره حکم مرتد پرسيده و سوالش اين است که ارتداد چه وقت ثابت مي شود؟ اين که شخص 

حکمي را که همه حالل مي دانند، حرام کند يا به عکس؟ آيا مبناي سيد مرتضي درست است که ارتداد با 

يعني شيعه اماميه در آن متفرد است؟ البته برخي از احکام « دت به الشيعة االماميهانفر»انکار حکمي است که 

آن کتاب، يعني انتصار اين طور نيست که نظر سيد در باره تفرد شيعه امامي به آن درست باشد. و در ادامه 

وارد آنها مانند م اين که: آيا ارتداد در مسائلي که ميان خود شيعيان اختالفي است، يعني حکم دادن بر خالف

 به هر حال، فرض کنيم و در حکم همانهاست؟ گفته شده توسط سيد مرتضي در االنتصار ارتداد آور است

عنوان ارتداد تحقق يافت، در آن صورت تکليف چنين شخصي که اصال نمي شود در زمان غيبت حکم ارتداد 

و جدا کرد. آيا او در تمامي مسائل در حکم کافر را در باره وي اجرا کرد، چيست؟ مثال زنش را نمي توان از ا

است و احکام کفار بر او اعمال مي شود؟ آيا مي تواند زن مومنه بگيرد، وقتي حکم شود که کافر است اما 

 هنوز حکم ارتداد بر او اقامه نشده يا خير؟

ق مي ذلک، ارتداد وقتي محقاالرتداد يحصل بانکار ما يعلم ثبوته من الدين ضرورةً، مع علمه بپاسخ اين است:

شود که امري از امور ديني که ضروري بودن آن از دين، معلوم باشد و شخص هم بدين امر عالم باشد، انکار 

 .شود. طبعا نظر سيد مرتضي مقبول نيست. همين طور ساير مسائلي که اماميه در آن اختالف دارند

است که چرا نسبت به ولد الزنا حکم به کفر شده  سوال ديگر: سائل بر اساس آنچه در ذهن داشته پرسيده

است، در حالي که او معتقد به خدا و نبوت و امامت بوده و به شريعت عمل مي کند. عالمه پاسخ مي دهد 

 .[119«. ]ليس بمعتمد»که حکم به کفر ولد الزنا، قول قابل اعتمادي نيست 

اهل »د مي شود. از جمله اين که اگر کسي مثال از در اينجا چندين نظر سخت گيرانه ديگر از سيد مرتضي نق

باشد، عقيده اي که متعلق به ابوعلي جبائي و فرزندش ابوهاشم است، کافر مي شود. تکليف ما  «االثبات

 چيست؟

ا چنين البته اشتباه کرده است ام« اليخرج معتقد االثبات عن الدين و ال الي الفسق»عالمه در پاسخ مي نويسد:  

 .[119کافر باشد. ] نيست که

همچنين پرسشگر مي پرسد: اين که سيد مرتضي گفته است که اگر کسي در عقليات از ديگري تقليد کند 

و مشابه آن را شيخ مفيد هم گفته، در حالي که اين فرد امير « انّ المقلد لغيره في العقليات کافر»کافر است 
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احکام عدل و توحيد را نمي داند، و اگر کسي از او دليل  المؤمنين و اوالد او را دوست دارد، حتي اگر تفصيل

 باوري را بپرسد نمي تواند بگويد، تکليف او چيست؟ آيا بر اساس سخن سيد مرتضي کافر است؟

تقليد در عقليات جايز نيست، و نمي توان به ايمان او حکم کرد، يعني گفت که في الحال »پاسخ اين است که 

ي که توان درک عقلي مسائل را ندارد اما از اهل حق پيروي مي کند، او مستضعف مومن است يا خير، اما کس

 .[113است که اميد نجات در آخرت براي او هست. ]

سائل يکبار ديگر همين مسأله را مي پرسد که تکليف شخصي که متعلق به جامعه اماميه بوده و باور به امامت 

ر حالي که عاري از معرفت توحيد و عدل است، و نمي داند چه نوع امام امير المؤمنين )ع( و اوالد او دارد، د

صفاتي را بايد از خداوند نفي کند، و چه چيز را اثبات، واجبات را هم با اشکال و اخالل در برخي انجام مي 

 ؟دهد، اگر بميرد چه حکمي دارد

 .مي دانيمپاسخ عالمه اين است که در باره ايمان او حکم نمي کنيم، و او را مستضعف 

اين پرسشها نشان مي دهد که رفتار سختگيرانه اي که از ناحيه معتزله روي کالم شيعي سوار شد و آن را در 

يک دوره تند مزاج کرد، و سيد مرتضي و شيخ مفيد در شکل دهي به آن مؤثر بودند، اين زمان همچنان ذهن 

 .له، در حال حل شدن و سست شدن استشيعيان را به خود مشغول داشته و به تدريج در مکتب کالمي ح

در مباحث بعدي، همچنان برخي از پرسشهاي در باره باور سيد مرتضي است. از جمله اين که اگر کسي به 

همه آنچه را سيد مرتضي و حمصي در آثارشان در باره اصول دين، اظهار کرده باشند، آن هم برخالف شيخ 

 مخطيء است؟ مفيد، باور داشته باشد، آيا در اين باور

[. گويي سائل 181پاسخ عالمه اين است که هر کسي به چيزي برخالف حق باور داشته باشد، مخطيء است. ]

مي خواهد به گونه اي عالمه را وادار کند تا مطلبي عليه سيد مرتضي بگويد و عالمه هم به طور کلي مسأله 

 .را جواب مي دهد

 پرسش از قرآن

راکنده در مسائل فقهي و کالمي، از جمله سوال شده است که: موالنا در باره قرآني در ادامه سواالت فراوان و پ

که در ميان امت است چه مي گويد؟ آيا پس از وفات رسول )ص( چيزي از آن کم شده است يا خير؟ پاسخ 

ه عالمه اين است که در اين مسأله ميان اصحاب اختالف است، اما اقوي اين است که چيزي از آن کم نشد

 ]ص«. االقوي انه لم ينقص منه شيء»است و بر اساس هر کدام از قرآءات سبعه خوانده شود اشکالي ندارد. 

181]. 
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 (پرسش از خمس و سهم خاص امام )ع

نکته مهم ديگر که شيعيان اين دوره با آن درگير بودند، مسأله خمس و به خصوص نيم آن که سهم امام 

يت داشت. سوال کننده پرسيده است که آيا خمس را بايد في الفور از معصوم بود، براي ايشان بسيار اهم

درآمد بدست آمده خارج کرد يا مي توان تا آخر سال به تأخير انداخت؟ ديگر اين که، با نيمي از خمس که 

کرده آن را بدست ثقه اي  وصيت بايد آيا شخص بدهکار در وقت مرگ  از آن امام )ع( است چه بايد کرد؟

ا او در وقت خود به امام برساند، يا آن که در زمين دفن کند يا آن که آن را هم به همان نيازمندان و بدهد ت

 مستحقان خمس بدهد؟

عالمه پاسخ مي دهد: الزم نيست در تجارت و زراعت و صناعت همان لحظه از درآمد، خارج شود. مي تواند 

ت وصيت کرده و به ثقه بسپارد، و به همين ترتيب تا تا آخر سال صبر کند. اما آنچه سهم امام است، بهتر اس

 .[185اما نيمه ديگر را ميان مستحقين تقسيم کند ]ص  .به صاحبش برسد

جالب است که در بخش مربوط به پاسخ هاي فخر المحققين، همين پرسش از ايشان شده که است که آيا 

مان حصة صاحب الز»ز فقيه داشته باشد، مي تواند فقيه مأمون از اماميه که جامع شرايط افتاء بوده يا اجازه ا

را از خمس در ميان ديگر مستحقين ثالثه، با وجود نياز آنان، تقسيم کند يا بايد حفظ کرده به آن وصيت « )ع(

کند تا از شخصي به شخصي ]نسلي به نسلي رسيده[ تا به دست مستحق اصلي )ع( برسد؟ پاسخ فخر 

اجتهاد حاکم »و تقسيم کردن يا نکردن آن، موکول به  (گيري در مال امام )ع المحققين اين است که : تصميم

[. بنابرين يک قدم 113است. اگر اجتهادش منتهي به اين شد که تقسيم کند بکند، و اال فال. ]ص « الشرع

 .است دانسته جايز مستحقين ميان هم را( ع) امام سهم تقسيم بحث و  جلوتر رفته
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 (آيا تاريخ معاصر را مي توان نوشت؟ )+ سند

 رسول جعفريان :نويسنده

 10/19/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

دورات، و در حد منابع موجود، و با فرض اين که بتوانيم از البته که مي توان نوشت اما در حد مق :خالصه

تمايالت سياسي و فکري روز دور باشيم. با اين حال بايد توجه کنيم که بخش عمده اي منابع پشت صحنه 

اين رويدادها بعدها بدست خواهد آمد و آن روز است که امکان نگارش درست وقايع اين روزها وجود 

 .خواهد داشت

صحبت اين بود که تاريخ روزگار معاصر را چگونه مي توان نوشت. عرض کردم البته نوشتن چندي قبل 

 .تاريخ هميشه ممکن است، منتها بايد توجه به دو بلکه سه نکته داشت

يکي اين که هر زمان تاريخ معاصر را مي توان نوشت، و اما بسته به نگارنده، تابع تمايالت سياسي و فکري 

نمي تواند در اصل اين مطلب ترديد کند، و فقط مي تواند روي شدت و ضعف آن  خواهد بود. هيچ کس

 .بحث کند

دوم اين که بايد توجه داشت که نوشتن هر نوع تاريخي، بسته به حجم اطالعات و منابعي است که در 

د سال از مشروطه، هنوز منابع و اخبار و گزارش ها و اسنا 110اختيار است. وقتي پس از گذشت قريب 

جديد منتشر مي شود و هر کدام مي تواند تاثير روي تاريخ آن دوره بگذارد، بايد توجه داشت که نسبت به 

 .دوره معاصر اين مسأله بسيار جدي تر است

مي دانيم که در باره بسياري از وقايع، هنوز چند درصد اخبار هم انتشار نيافته، بنابرين چطور مي توان تاريخ 

 آنها را نوشت؟

سومي هم البته هست و آن اين که تحليل بسياري از رويدادها وقتي ممکن است که زمان از روي آنها  نکته

گذشته و آثار دراز مدت آنها ظاهر شود. اقدامي ممکن است در دوره به صورت عميق قابل تحليل نباشد، 

کار  اين خيبر البته. کرد شتحليل بهتر توان مي شود، مي  اما وقتي تا چند دهه آثار منفي يا مثبت آن معلوم

را انجام مي دهند و تاريخ روز را هم مي نويسند. اما همانطور که مي بينم غالب آنها بيش از آن که تاريخي 

 .باشد سياسي است

در اين زمينه، نشر خاطرات ـ مثل نشر اسناد ـ به دليل آن که گزارش يک فرد از رويدادهاي اطراف اوست، 

ست باشد يا غلط، تاريخ نگاري محسوب نمي شود، بلکه انتشار منبعي براي تاريخ صرف نظر از اين که در
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نگاري است و از اين جهت هرچه اين خاطرات بيشتر انتشار يابد بهتر است. طبعا بايد فرض را براي اين 

من گذاشت که بسياري از اظهارات آنها يک طرفه، غير دقيق و در معرض خطاهاي ذهني قرار دارد. به نظرم 

 .در اين شرايط بهترين کار نشر خاطرات و اسناد است

شايد مناسب باشد براي بحث اصلي، يعني امکان تاريخ نگاري روز، نمونه اي را که امروز با آن روبرو شدم، 

مثال بزنم. نمونه که نشان مي دهد هنوز آثار چاپ نشده فراواني حتي نسبت به رويدادهاي نود سال قبل 

 .هست

ق دوره 1111ر البالي اوراق و اسناد ديجيتالي جستجو مي کردم، سه صفحه مطلب در باره سال امروز که د

اي که سردار سپه فعاليت شديدي را براي استوار کردن قدرت خود در ايران داشت يافتم. مي دانم که اصل 

ده، چه خبرنگاري بواين خبر در منابع بوده و هست، اما توجه کنيد که همين مقدار نوشته که گويا يک دفتر 

 .مقدار مي تواند ما را با فضاي آن دوره، تاريخ نگاري آن و تحليل رفتارهاي رضاخان آشنا کند

زماني که علماي عراق به خاطر مسائل آن کشور و براي اعتراض به ايران آمدند، در ايران مواجه با تغييرات 

ران، جايي که خيلي از دقايق اخبار آن آگاهي سياسي شگفتي شدند. طبعا مسأله آنها عراق بود و اينجا اي

نداشتند. بويژه نسبت به رضاخان که هم اظهار تدين مي کرد و هم شعار تامين امنيت براي ايران ناامن مي 

 .داد، شناختي که بعدها براي علما و مردم پديد آمد وجود نداشت

ر پي استوار کردن قدرت خود و ش رضا خان سخت د 1101/ تيرماه  1111اين روزها در ذي قعده سال 

بي اعتبار کردن قاجار بود. طبعا براي فريب همه تالش کرده بود به خصوص که خود را سخت ديندار و 

مقيد به شعائر مذهبي نشان مي داد. البد اين امور روي علماي مهاجر عراق هم تاثير گذاشته بود به 

 .خصوص که اين علما خيلي با فضاي ايران آشنا نبودند

وقتي علماي مزبور به عراق برگشتند، تمثال مبارک حضرت علي )ع( را به عنوان هديه براي سردار سپه 

فرستادند. رضاخان هم زيرکي کرده، اجتماع بزرگي تشکيل داد و از آن رونمايي کرد و در ضمن گفت که 

ه مراقب اوضاع بودند، اين هديه به من نيست به ملت ايران است. اين در حالي بود که مدرس و يارانش ک

به تصريح همين خبرنگار در اين مراسم شرکت نکردند. طبعا در باره جزئيات بيشتر اين ماجرا بايد به مآخذ 

 .آن دوره مراجعه کرد

 .در همين مجلس، سفير عثماني هم بيانيه اي خواند که متن آن در اين دفتر خبرنگاري آمده است

ميدوارم دوستان حوصله کرده خودشان آن را بخوانند. طبعا هدفم اين خط اين نوشته قابل خواندن است و ا

بدو که بگويم بسياري از مسائل تاريخ روزگار ما، مي ماند تا در آينده روشن شود و توقع اين که يک تاريخ 

 .نگاري روشني صورت گيرد، چندان درست نيست



2413 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2414 

 

 

  

 

  

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1502 

 

 

 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1502


2415 

 

 داعش برآمدن در مهدوي گفتمان از استفاده جديد موج

 جعفريان رسول: نويسنده

 1151/  09/  09: سايت روي انتشار تاريخ

 

 جهادي هاي جريان سوي از اي تازه تبليغات با مواجه مذهب سني مسلمانان از بسياري روزها اين: خالصه

 به و داده قرار خود هاي برنامه رأس در را مهدويت و خالفت مانند مفاهيمي از استفاده که هستند تکفيري ـ

 .پردازند مي جريانها اين در ورود براي آنان آرزوهاي و اميدها تحريک

 اين که اين طرح در رقابت، نوعي و است پرطرفدار و داغ بسيار مهدويتي هاي بحث همچنان روزها، اين

 ايه برنامه در اينها بروز صحنه. خورد مي چشم به است، تر نزديک ها گروه از يک کدام نظر به آثار و عالئم

 در و است، يتبليغات و شده ساخته يوتيوپ در انتشار ويژه که است هايي برنامه يا ها سخنراني يا تلويزيوني

 .شود مي گذاشته عموم اختيار

 هگرفت قوت بسيار است، نزديک ظهور که نکته اين اصل سوريه، حوادث خاطر به خاص، طور به اما و... 

 ،مطالب قبيل اين البته. هست و بوده ظهور هاي بحث اصلي محورهاي از يکي حکم در سوريه چون. است

 در. ودش مي مطرح گيرد، مي بر رد را شام و عراق خصوص به و آيد مي پيش بزرگي مصيبت يک که بار هر

 نمونه البته که شود مي کشيده تصوير به عراق و سوريه و ليبي هاي خشونت از هايي صحنه ها برنامه اين

 .ديديم قبل سال چند هم را آن ايراني

 براي هم غيره و استراليا و اروپا در غرب مساجد در سنت اهل مشايخ از برخي که است اين جالب نکته

 حريکت جريانها اين به پيوستن براي را ديار آن مسلمان جوانان و پردازند مي سود رايات شرح به انمسلمان

 ستايش اب و کرده ياد خراسان جيش آمدن از استراليا در سني شيخ يک که است زير لينک آن نمونه. کنند مي

 رچمهايپ و داعش تبليغاتي يتيزرها از اش برنامه در و گفته سخن تکفيري و جهادي جريانهاي و طالبان از

 !گويند مي ارهابي را او بيايد مهدي وقتي حتي گويد مي او. کند مي استفاده آن سياه

https://www.youtube.com/watch?v=M1Z6Ywy08o0 

 استفاده دممر فريب براي که نيست بار آخرين و بار اولين داعش اخير جريانات در مهدويتي مفاهيم از استفاده

 پنجاه و صد يک طول در و اند، کرده آغاز ماندگي عقب درک با را خود معاصر تاريخ که مردمي . شود مي
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 محکا توسط داخل در و ها غربي توسط بيرون از مدام و چشيده را اي تازه حقارت طعم روز هر گذشته سال

 هم نآ رسمي، و اسم ره با رسيد، راه از کسي هر نبايد چرا اند، بوده ستم و ظلم و فشار زير خودشان، فاسد

 نپذيرند؟ کرد، معرفي را خود مهدويت و عدالت و شريعت اسم به

 بسياري و خراسان مردمان شد، جعل سياه هاي پرچم=  سود رايات روايات وقتي پيش، سال دويست و هزار

 .کردند ضوع بود امويان فشار زير که را مسلماني تاريخ مسير و پرداختند ها عباسي حمايت به ديگر نقاط از

 يان،عباس سوي از آن پادزهر که کردند جعل مثبت صورت به را سفياني داستان شامات، در امويان زمان، همان

 .بود اسالمي غرب زرد و شرق هاي پرچم ميان جنگ طرح و منفي امر يک عنوان به سفياني طرح

 ترين مهم که کرده استفاده خود قدرت کردن استوار براي است ممکن آنچه همه از روزها اين داعش البته

. تاس سياه پرچم از استفاده زمينه، اين در. است مهدويتي شعارهاي بعد مرحله در و خالفت بازگشت آنها

 جنبش يادآور مفهوم اين که چرا کرد، خواهد ايجاد هم مشکل جريان، اين درون در گيري بهره اين هرچند

 ريانج اصلي حامي عباسي جريان تدريج به که آن دليل به حال، هر در اما دارد؛ شيعي جنبه که است عباسي

 آن يمعناي بار از ندارد، عثماني و اموي و عباسي ميان فرقي چندان خالفت، مفهوم اصل عالوه به و شد تسنن

 .است شده استفاده نهايت

 در تيبيع هيمانجُ داستان از که است سال پنج و سي از بيش اکنون که مهدويتي گفتمان از استفاده زمينه در

 .کند مي استفاده يوتيوپ در خود تبليغاتي تيزرهاي در داعش، جريان شده، آغاز مکه

 و بيرز ابن تاريخ بر مختصر مرور با داند، مي خالفت تابع سعودي يک را خود که شخصي اينها از يکي در

 در حال عين در و رسيد خواهد راه از خالفت که گويد مي و کرده انکار را آنها مهدويت جهيمان، تا آنجا از

 تيزر، ينا در. است سفياني جيش و لشکر رفتن فرو همانا که است مهدي ظهور نشانهاي از يکي تحقق انتظار

 دويتمه و خالفت تلفيق وعده آمد، خواهد «قادمه» تعبير با مرتبا و است داعش پرچمهاي به متعلق چيز همه

 .دهد مي را

https://www.youtube.com/watch?v=Nb8UN42t9Uc 

. بود خواهد اسالمي خالفت آغاز مرحله اين در مهدي ظهور که شود مي داده توضيح برنامه اين در همچنين

 ليب،ص شدن شکسته ،(ص)پيامبر سر پشت خواندن نماز و عيسي ظهور المقدس، بيت آزادي نداي آن از پس

 اجرا را حدود و داشت خواهد عتشري اجراي در قاطعيت دولت اين. شد خواهد محقق ها خوک کشتن
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 از همه و رقص و غنا و مالهي و رفته بين از هست حريه و ليبراليه اسم به آنچه دولت اين در. کرد خواهد

 .....اهلل باذن قادمة قادمه، االسالميه، الخالفة هي هذه. رفت خواهد بين

 يا ودس رايات با که کند مي سانيک از صحبت کرده سخنراني زيدان مهدي عمر نام به کسي ديگري فيلم در

 رايات اصحاب با و آمد خواهد شام از سفياني ماجرا، اين در. گرفت خواهند را بغداد سياه هاي پرچم همان

 اناموي ساخته سفياني آمدن و عباسيان آمدن کار روي داستانهاي همان مطالب اين اين] کرد خواهد جنگ سود

 بومحمدا جاي سفياني جيش که است اين دارد که مهمي نکته سخنران ناي[. بود قدرت به آنها بازگشت براي

 حاضر حال در که است اين در نکته اين اهميت. آمد خواهد عراق سمت به و گرفت خواهد را الجوالني

 در نيکسا البته و است داعش با مخالف که است النصره جبهه همان يا شام القاعده رئيس الجوالني ابومحمد

 يم شکست او نهايتا که است همين ها داعشي تبلغات اما. هستند بغدادي ابوبکر و آنها ميان مصالحه راه

 مي شکست طبعا که آيد مي عراق به سود رايات اصحاب با جنگ براي و گيرد مي را او جاي سفياني خورد،

 .شود مي پيروز خالفت و خورند

https://www.youtube.com/watch?v=4Yh4hoEpPik 

 بر را نهاآ تطبيق تر نادرست و دانسته نادرست را احاديث اين که سنت اهل مشايخ از کساني تندهس البته

 دانند مي سوريه مسائل مانند روز حوادث

https://www.youtube.com/watch?v=LhIfc6Wx4I0 

 سخن نآ باره در مشايخ که سوريه وقايع با( ص) خدا رسول به منسوب آنچه تطبيق از ديگر اي نمونه هم اين

 :است شده ساخته آن از تبليغاتي فيلم يک و گويند مي

https://www.youtube.com/watch?v=wMwltJ_5ExY 

 

 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1504 

 

 

 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1504
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 شاخص دانش ما در عصر ميانه است؟ آيا عجايب المخلوقات 

 رسول جعفريان -مريم کمالي  :نويسنده

 19/19/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

گفتگويي است در باره عصر ميانه ما، تعريف آن، وضعيت علم، آشفتگي ها و دشواري هايي که ما  :خالصه

 .در مسير پيشرفت علمي داشته ايم

زي از شما بسيار سپاسگزار خواهم بود که به سواالت زير در مورد ضمن سالم و آرزوي سالمتي و بهرو

تاريخ ميانه ايران پاسخ دهيد. الزم به ذکر است که اين مصاحبه در سايت تاريخ ميانه ايران به دو زبان انگليسي 

 .و پارسي درج خواهد شد

اظ ره تاريخ ميانه ايران به لحيکي ازموضوعات اساسي که ما در اين مجموعه دنبال مي کنيم مساله تعيين دو.1

زماني و مکاني است. شما به عنوان يکي از صاحب نظران در خصوص تاريخ ايران، تاريخ ميانه ايران را به 

طور دقيق چه دوره اي تعريف مي کنيد و خط تمايز اين دوره را از دوره هاي پيش و پس از آن چه مي 

 دانيد؟

زمان و تعيين ادوار تاريخي در  اصوال. است نسبي امري هيم مشابه، تعيين دوره ها به عنوان مياني يا مفا

چارچوب زمان، بستگي به تعريف هاي خاصي دارد که هم درازاي زمانِ در نظر گرفته شده، هم تحوالت مهم 

سياسي و اجتماعي، در آن ايفاي نقش مي کند. برخي از اين تقسيم بندي ها هم به تناسب، مطابق چيزي است 

ي ها براي تاريخ خود در نظر گرفته اند. تعبير قرون ميانه، که ويژگي هاي اقتصادي و فلسفي و ديني که غرب

روشني در غرب دارد، روي ما هم تاثير گذاشته است. البته اگر ما بتوانيم به شاخص هايي ولو فرضي از نظر 

ک قالب و تقسيم بندي زماني را زماني و واقعي از نظر رويدادهاي مهم در نظر بگيريم، ايرادي ندارد که ي

قبول کنيم و بر اساس آن قالب، بحث هاي تاريخي خود را همراه با ويژگي هاي هر دوره بيان کنيم. شما 

ممکن است دوره ساساني را ميان عصر هخامنشي يا دوره اخير، مياني حساب کنيد. شکل هاي ديگري هم 

که اگر غربي ها دوره مياني را دوره افول فرهنگي در غرب از اين دست ممکن است. در اينجا بايد مراقب بود 

در اين باره شايد به عکس باشد. به نظر من،  .مي دانند، ما آن ويژگي را براي دوره مياني خود قائل نشويم

معيارهاي متفاوت، مي تواند تقسيم بندي هاي دوره اي مختلف را پديد آورد. اگر شما به تاريخ تفکر و فلسفه 

بدهيد، يا تاريخ سياسي به خصوص وجود دولت بزرگ و کوچک را مد نظر بگيريد، يا هنر و ادبيات اهميت 
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براي تان معيار باشد، هر کدام اينها مي تواند يک مقطع بلند تاريخ ما را به دوره هاي خاصي تعريف کند. اما 

ريخ ايران، يا هزار و چهارصد علي رغم اين مطالب، شما مي توانيد فرض کنيد که مثال از هزار سال اخير تا

سال پس از اسالم، حد فاصل قرن چهارم تا هفتم يا نهم را دوره مياني حساب مي کنيد. اين فرض به شرط 

آن که خيلي جدي نباشد، اشکالي ندارد، اما جز اين بايد يک شاخص هاي دقيق تري در کار تعريف دوره ها 

 .باشد

عنوان تاريخ علم مواجه هستيم؟ آيا در اين خصوص کتاب يا رساله خاصي  آيا در دوره ميانه با مقوله اي با .2

 داريم؟

فرض کنيم مقصود از دوره مياني قرنهاي سوم چهارم هجري تا قرن هاي ششم هفتم هجري و حتي اندکي 

پس از آن باشد. ما در هر دوره اي علم و شبه علم و جهل داريم که خود را در قالب علم نشان مي دهد. 

ت هاي مختلف علم، در حوزه مباحث نظري و تئوريک، در فن، در هنر، در زندگي روزمره، و همه جا صور

ديده مي شود. طبعا علم در حد خود در همه جا ديده مي شود اما آيا کسي به خود علم يا به عبارتي به فلسفه 

ديگر، ما در دو سطح با علم به عبارت و ماهيت علم هم مي پردازد؟ آيا کسي به تاريخ علم هم مي پردازد؟

 .کار داريم: يکي متن علم يا علومي که اجتماع ما در سطوح مختلف با آن درگير است و شکلي از آن را دارد

ديگري بحث هاي مربوط به فلسفه و تاريخ علم که نگاه باالتري نسبت به علم دارد. اين توجه در فلسفه و 

خيلي جدي مورد توجه بود. نه پيش و نه پس از آن، به آن  منطق وجود داشت و به نظرم در دوره مياني

 دفاع مي کردند. ماهيت آن را شرح« علم»جديت به ماهيت علم نگريسته نشد. فيلسوفان و متکلمان بايد از 

مي دادند. ارزش و اعتبار واقع نمايي آن را بيان مي کردند و در برابر افراد ضد علم که به اسم اخباري گري 

ني، مخالف هر نوع تفکر بوده و آن را دور شدن از دين مي دانستند، مقاومت مي کردند. رساله هايي و ظاهربي

که در باره مراتب علوم در قرن سوم تا پنجم نوشته شده بسيار عالي است. بعدش اگر چيزي نوشته شده، 

 .تقليد از همان حرفها و طرح آنها به شکل منحط بوده و هست

 ه شما در بررسي تاريخ علم در دوره ميانه دنبال مي کنيد چيست؟دغدغه هاي اصلي ک .3

درخشش انديشه در دوره مياني مديون نگرش علمي دقيقي است که در اين دوره شکل گرفت. البته اين 

نگرش غالب و عمومي نبود، اما در ميان شماري از نخبگان وجود داشت. جريان هايي در اين زمينه در 

آمد و گرچه زير فشار بود، اما آثاري در اين حد که امروز بفهميم و آن را حس کنيم  خراسان و بغداد پديد

برداشته شد. بهترين آثار علمي ما در قرن سوم و چهارم نوشته شد، و اين مديون همان نگرش علمي است. 

 نبود، همينمن عالقه مند هستم اين نگاه را در متون علمي کهن استخراج کنم و نشان دهم که اگر آن حرکت 
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مقدار پيشرفت علمي هم نبود. در ضمن بر آنم نشان دهم که پارادايمهاي موجود در حوزه توليد علم که 

نشأت گرفته از انديشه هاي کهن يوناني و هندي وايراني و برخي از انديشه هاي وارداتي ديگر بود، مانع 

راي حدي بود که مانع از ايجاد يک اتوبان بمهمي بر سر شکافته شدن راه پيشرفت علمي بود. سنگيني آنها به 

رنگ قدمت و تقدس به بسياري از آن پارادايمها مانع ديگري بود که  .توسعه علمي در تمدن اسالمي بود

 .اجازه تکان خوردن را به کسي نمي داد. اين را بايد به صورت موردي و جزئي بدست آورد

  

لوقات و نيز در مقاله اي مجزا به طور شاخص به مساله خرافات شما در مقالتان در باره کتاب عجايب المخ .4

 پرداخته ايد، آيا ما در اين دوره، علمي را سراغ داريم که در دوره هاي بعد بخشي از خرافات به حساب بيايد؟

علم ـ در ذهن يا واقع بيروني ـ از خلوص کامل آغاز شده و هرچه جلوتر آمده و با مسائل اجتماعي و انساني 

و عرفي نزديک مي شود، و تحت تاثير آنها قرار مي گيرد، از ماهيت اصلي و خلوص واقعي اش کاسته مي 
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شود. نجوم و رياضي دقيق ترين علوم هستند. اما همين نجوم، به تدريج که وارد ذهنيت فلسفي و عرفي و 

ي شود، ديگر درآميخته م سنتي جامعه انساني مي شود و با پيشگويي و سعد و نحس ايام و بسياري از مسائل

از خلوصش کاسته مي شود. فيزيک و شيمي از مهم ترين و دقيق ترين علوم هستند، اما همين شيمي وقتي با 

کيميا که نوعي فلسفه زندگي به عالوه شيمي است ترکيب مي شود، اين علم را به انحطاط مي کشد. من در 

شي و دايره المعارفي است بحث کردم. اين کتاب مجموعه باره عجائب المخلوقات به اعتبار کتابي که چنددان

در آن دوره تاريخي است. محصولي از تمامي پارادايمهايي که نسبت به وضع طبيعت و «معارف بشري»اي از 

انسان و هستي در اذهان وجود دارد. اين محصولي است که بخش عمده آن شبه علم يا جهلِ علم شده است، 

، اما هنوز در راه شناخت گام برنداشته، تحت تاثير افکار قديمي و مقدس و تابوهايي تالش براي دانستن هست

است که مانع از درک درست مي شود. شناخت نجوم و آسمانها هميشه آلوده ترين بخش، از نوعِ علمِ آلوده 

 .به جهل است

 

 

 

نه ه علم تاريخ را در دوره ميابا توجه به اين که حوزه تخصصي شما به طور دقيق علم تاريخ است، جايگا .5

 ايران چگونه ارزيابي مي کنيد؟

علم تاريخ هم يکي از همان علوم است که همواره مرکز ميان صفر و صد را از نظر جهل و علم طي مي کند. 

مي توانم بگويم تاريخ علمي داشته ايم، چنان که در عرصه رياضي و نجوم، بيروني را داشتيم. البته تاريخ به 
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ن يک علم انساني، دشواري بيشتري از نظر ترکيب علم و فلسفه و جهل دارد. اما با اين حال، تواريخي عنوا

مانند مروج الذهب، يعقوبي و اخبار الطوال و بسياري از آثار نزديک به تاريخ، مانند کتابهاي شرح حال، واقعا 

آثاري است که از پيش به ارث به  مقصودم در حد همان روزگار و در مقايسه با .عالمانه نوشته شده است

مسلمانان رسيده بود، مانند داستانسرايي هاي تورات موجود، و در مقايسه با برخي از تواريخ بعدي. اصوال 

حوزه تاريخ، آن مقدار که به متون اصل مربوط مي شود، به داشتن تفکر علمي نزديک است. باز هم اين نکته 

فيا نيز همين طور است. مشکل در آنجا صرفا روش علمي نبود، بلکه در حوزه جغرا .را نسبي عرض مي کنم

نداشتن ابزارهاي علمي بود که مانع از ترقي شد. اگر ما در نجوم تلسکوپ داشتيم، در جغرافيا ابزارهاي 

 .جستجو در عالم، يا قطب نما، وضعمان بسيار بهتر بود
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 ستداللي(؟منشاء علم در دوره ميانه چيست؟ )ديني، تجربي، ا.6

خلط ميان روشهاي علمي ويژه هر علم، خلط ميان روشهاي دين شناسي و طبيعت شناسي، حاکم کردن 

روشهاي فلسفي بر دانش تجربي و بسياري از اين قبيل خلط ها، مهم ترين مشکل علوم است. اين درآميختگي 

ندريه و هند و ... هم بود. برخي ميراث انساني است که به دنياي اسالم وارد شد. همين وضع در يونان و اسک

جاها بيشتر و برخي از جاها کمتر. يونان مرزهايي را در حوزه منطق و روش تبيين کرد که در ايران و هند 

نبود. همين امر سبب ترقي يونان شد، اما نتوانست به طور کامل از آن رهايي يابد. مسلمانان توجه به تفاوت 
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ين توجه را در برخي از موارد نشان مي دهند، اما رنجي که از اين درآميختگي منطق تجربي و فلسفي داشتند، و ا

مي بردند، خيلي زياد بود. هنوز هم بشر گرفتار همين مباحث است و نتوانسته است به يک تفکيک دقيق 

 .برسد

ده ديل شخط تمايز فنون و علوم در دوره ميانه چيست؟ آيا فنوني را داريم که به مرور زمان به علم تب .7

 باشد، مثل کشاورزي و يا حرف زيادي که به مرور شکل علمي گرفته است؟

قاضي صاعد اندلسي در التعريف بطبقات االمم فن را از علم جدا کرده و گويد که برخي از اقوام علم دوست 

زندگي، البته فن براي او به جز نقاشي يا ساخت وسائل  .هستند و برخي مانند چيني ها دنبال فنون هستند

اموري مانند جنگاوري هم هست که مي گويد اقوام ترک هم در فنون جنگ آوري تخصص دارند. ممکن 

است تصور کنيم که آنها رابطه ميان علم و فن را چندان جدي نمي ديدند، يا تعريف علم را چنان مي دانستند 

اي بيعيات هم مي شد. توده هکه صرفا شامل علوم فلسفي مي شد که البته براي آنها علوم فلسفي شامل ط

مردم نيز فنون را کمتر علم به معناي مصطلح مي دانستند، و بيشتر به چشم تجربه به آن کارها نگاه مي کردند. 

اين تجربه ارتباط با تجربه علمي داشت، اما از ويژگي آموختني در مدرسه و کتاب، خبري در آن نبود، بلکه 

ملي که معموال پدران بودند، آموخته مي شد. در واقع، يک فن، تبديل به بايد در کارگاه و زير دست استاد ع

يک دانش به معناي مصطلح آن، آنچنان که جنبه آموزشي و تعميم داشته باشد، نمي شد. هنوز هم فنون زيادي 

در جوامع انساني هست که جنبه دانشي به خود نگرفته است. از يک نان پختن ساده، يا درست کردن سوهان 

ر قم، يا برياني در اصفهان. هزاران از اين درست هست که فن هستند، اما تبديل به دانش که يک وجه مهم د

 .آن آموزش و تعميم است نشده است

 آيا در دوره ميانه شاهد تبادالت علمي ميان ايران و کشورهاي اسالمي با ديگر بخش هاي جهان هستيم؟ .8

بوده ايم. ديگران هم همين طور. علم محصول کار تمامي بشر است. ما در هيچ دوره اي بدون تبادل علمي ن

ذره ذره آن در طول هزاران سال گرد آمده، تبديل به گلوله هاي علمي شده و از نسلي به نسل ديگر منتقل 

شده است. تبادل صرفا در عرض نيست، بلکه اول در طول از قومي به قوم ديگر است. هندي ها از کجا علوم 

د، ايراني ها، يا يوناني ها. شما االن هم کتاب التعريف بطبقات االمم قاضي صاعد را ببينيد، همه را گرفتن

نگاهش دنبال اين است که معلومات از کجا به کجا منتقل شده است. مسلمانان دقيقا اين توجه را داشتند. 

ز هم در جامعه ما همين حتي بر سر اين تبادل، منازعه فراواني صورت گرفت. بسياري مخالف بودند. هنو

 .منازعه، يکي از اصلي ترين منازعاتي است که روي پيشرفت يا پسرفت علم مي توان اثر بگذارد

              .از توجه و همراهي شما صميمانه ممنونم
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 يک سند مهريه

 رسول جعفريان :نويسنده

 01/19/0151تاريخ انتشار روي سايت

آشنايي با آداب و رسوم فرهنگ گذشته براي نسل ما سودمند است، اين که بدانيم دوراني داشته ايم،  :خالصه

وده باشيم. ب با فرهنگي متفاوت، و حاال تغيير کرده ايم، پس امکان تغيير هست، نبايد در بند آنچه در گذشته

افراد  .با اين هدف، گهگاه از نسخه اي خطي، سندي يا متني را انتخاب مي کنم و در اين وبالگ مي گذارم

 .آزاد هستند بخوانند يا زود صفحه را ببندند

 .ميالدي 1181شمسي و  1801ق مطابق  1810تصويري که مي بينيد مربوط به سندي است از سال 

ن مهريه با خط بسيار زيبا نوشته شده و به عنوان يک نمونه خط در يک مجموعه اين سند ازدواج براي تعيي

که صفحات آن شامل اوراقي با متن هاي مختلف و خطاطي هاي نسبتا خوب، با يکديگر در يک مجلد 

 .صحافي است

 :ازسند مزبور، به طور عمده شامل تعيين مهريه است و مهريه اي که در اين سند معين شده، عبارت است 

 هفت من مسينه آالت.1

 [هفت مثقال طالي قرمز صيرفي پسند ]صراف پسند يعني با عيار شناخته شده .2

 تومان باشد و مرد بايد به همسرش بدهد 80يک کنيز حبشي که مبلغش  .3

آن زمان و تا اواخر قاجار استفاده از کنيزکان حبشي و حضورشان در خانه و حتي همراه کردن يکي از آنها 

دختر به خانه بخت يا خريد آنها توسط داماد و نگهداري در خانه، براي خانواده هاي اشراف امري عادي  با

بود. شايد هنوز برخي از افراد مسن اين قبيل خاندانها چهره هاي اين قبيل زنان را که در خانه و عمدتا در 

ياد داشته باشند. خود بنده از برخي مطبخ کار مي کردند ]کنيز مطبخي![ يا بچه داري بر عهده شان بود به 

 .شنيده ام

اما اين که در اين سند، قيمت کنيز حبشي هم معين شده و گفته شده که بايد قيمت کنيز بيست تومان باشد، 

نشان مي دهد که نرخ کنيزها که غالبا از افريقا به نواحي ديگر )و قرنها البته توسط اروپايي ها به امريکا و 

 .ي شد، کامال متفاوت بوده و براي اين که نزاعي پيش نيايد، اين مبلغ معين شده استاروپا[ تجارت م

اين  «وسعتي شفقت فرمايد»همان طور که از سطور اول آن معلوم مي شود، گفته شده است که اگر خداوند 

ده اين است بدهي پرداخت خواهد شد، اما به هر حال عند المطالبه بايد داده شود. جمله اي که اول سند آم
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 .که: اين مهري است که هر وقت زن خواست مي تواند مطالبه کند

جمله اول اين است: لمهر متي شاءت طلبه. اين جمله را از نظر عربي مي توان درست خواند، اما معمول 

اين عبارت بوده: عليه اداء المهر متي طلبته. اگر به شکلي که هست بخوانيم، يعني: اين مهري است که 

 .اه زن بخواهد مي تواند آن را طلب کندهرگ

يعني بعد از اين. پيرو اين. دنباله اين. اين اصطالح در متون قديمي هم آمده و در عصر « غبّ ذلک»تعبير 

اين تعبير به کار رفته است. در آغاز « دستور شهرياران»صفوي هم بکار مي رفت، چنان که بارها در کتاب 

غِبّ الحمد و الثناء، باعث بر »بکار مي رود: براي نمونه آمده است: « اما بعد»اسناد شرعي هم گويا به جاي 

گاهي هم به «. تحرير و ترقيم اين کلمات شرعيّة الداّلالت واضحة المبادي و النّهايات آنکه حاضر شد

 ختآمده، مانند اين مورد: و غبّ تلک المراتب زوج مشار اليه بر خود الزم و متحتم سا« غب تلک»صورت 

که عند القدرة و االستطاعة و االطاعة و المطالبه فالن و فالن از عين المال خود خريداري نموده، و تسليم 

 ...حليله جليله خود به رسم تمليک نموده، مطالبه عوض ننمايد، و صيغه شرعيه جاري و واقع گرديده

ج زو»ان در کامنتي نوشتند که در اين متن، بر بنده معلوم نشد؛ ]يکي از دوست« غب ذلک»کلمه بعد از 

 .[است. بسيار سپاسگزارم «مزبور

آمده که مي  181سند در سلخ شهر ربيع االولي ]کذا[ تنظيم شده که روز آخر ماه ربيع االول مي شود. سال 

باشد چه خواهد شد؟ در هر حال صفر  1801اما اگر  .باشد که ما فرض را بر همين گذاشتيم 1810تواند 

 .معلوم نيست

لمهر متي شاءت طلبه ]طلبته؟[ : و غبّ ذلک زوج مزبور شرط شرعي نمود که عند القدرة و االستطاعة که 

خُداوند عالم، وُسعتي شفقت فرمايد، موازي هفت من مسينه آالت ساخته و پرداخته، و هفت مثقال طالي 

موده، تسليم ده باشد، مبيع ناحمر صيرفي پسند، و يک نفر جاريه حبشيه که قيمت آن مبلغ بيست تومان بِبو

حليله جليله خود نمايد؛ و صيغه شرعيه بالعربية و الفارسية جاري شد؛ و کان ذلک في سلخ شهر ربيع 

 1810االولي من شهور سنة 
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 .اما دو تصوير ديگر از همين مجموعه را انتخاب کرده در اينجا مي گذارم
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 شيخ االسالم دوره صفوي چه وظايفي بر عهده داشت؟ 

 رسول جعفريان :نويسنده

 80/19/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

ين دولت مشارکت داشتند. در اينجا سندي عالمان آن دوره تحت عنوان شيخ االسالم و صدر و... در ا :خالصه

 .با ارزش از اين ساختار را تقديم عزيزان مي کنم

حکومت صفوي يک حکومت ديني با مشارکت سلطان ـ فقيه بود. طهماسب همراه با کرکي، شاه عباس همراه 

ود. سيستمي يف ببا شيخ بهايي و ميرداماد، شاه سليمان و شاه سلطان حسين با عالمه مجلسي. نوعي تقسيم وظا

سال دوام آورد. تجربه اي که ايران نوين را بر پايه باورهاي اسالمي ـ شيعي ساخت و ما  810که بيش از 

امروز در آن تنفس مي کنيم. عالمان آن دوره تحت عنوان شيخ االسالم و صدر و... در اين دولت مشارکت 

 .عزيزان مي کنمداشتند. در اينجا سندي با ارزش از اين ساختار را تقديم 

ش، با بررسي متن حکم شيخ االسالمي عالمه  1115نخستين کار نوشتني من در باره صفويه در سال  .1

مجلسي که با دستور شاه سلطان حسين صفوي نوشته شده بود، آغاز شد. سواد آن حکم در يک مجموعه 

ک بهتر مفهوم شيخ االسالمي، به خطي در آستان قدس بود و من آن را بازنويسي و چاپ کردم. طبعا براي در

جستجو پرداختم. نهايت متوجه شدم که در دوره صفوي، علما صاحب مناصب ويژه اي بوده اند که از آن 

جمله مقام امامت جمعه، قاضي، صدر، مدرس و امور ديگر است. آن جستجوها نهايت کتاب دين و سياست 

الت ديگر، کتاب صفويه در عرصه دين، سياست و فرهنگ در دوره صفوي را پديد آورد. بعدها آن کتاب با مقا

 .«دين و سياست در روزگار صفوي»شد و در نهايت يک چاپ دو جلدي با نام 

اما عالقه من به بحث هاي صفوي ادامه يافت و تاکنون نيز ادامه دارد. از جمله چيزهايي که همچنان به آن  .2

براي علما و ديگران صادر مي شده است. فراميني که بر عالقه مند هستم، همين فرامين حکومتي است که 

اساس علم انشاء، در اختيار منشيان و محرران بوده، و آنان که از ديرباز در تاريخ ايران جايگاه ارزشمندي 

داشته اند، بر اساس تعليم و تربيتي که در يادگيري تاريخ و ادب و دين و فرهنگ اين مملکت بدست مي 

ها و فرامين را مي نگاشتند. همانهاست که علم منشآت را پديد آورد. طبعا بنده گرچه با حکم  آورند، اين نامه

شيخ االسالمي کارم را شروع کرده بودم، اما به منشآت عالقه مند شدم، و همين سبب شد تا سه چهار سال 

 .را تصحيح و منتشر کنم« وجيزة التحرير»و به تازگي « منشآت سليماني»پيش کتاب 
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نکته اي که مدتها قبل دريافتم، اين بود که وقتي حاتم بيک اردوبادي اعتماد الدوله يا همان نخست وزير  .3

شاه عباس شد، جماعتي از همشهري ها اردوبادي خود را که اکنون شهري است در آن سوي ارس و من 

اين گروه، در دستگاه  .د باشدبه بعد باي 1009دلباخته ديدن آن هستم، به اصفهان آورد. اين مربوط به سالهاي 

اداري صفوي جاي گرفتند و منشي و دبير و محرر شدند و براي بيش از يک صد و پنجاه سال کارهاي اداري 

 .حکومت صفوي در امر دبيري و انشاء و فرمان نويسي در اختيار اين ها بود

منتشر کردم، و در آن جا گفتم يک مثنوي بلند از يک زن اردوبادي که سفرنامه حج بود  1131بنده سال  .4

که شوهر او ميرزا خليل رقم نويس يا همان فرمان نويس بوده که مرحوم شده و او پس از آن به سفر حج 

رفته است. او از اصفهان به تبريز و از آنجا به اردوباد رفته و بعد از سالها از خانواده اش ديدار کرده است. 

است، درست صد سال پس از کاري  1119ـ  1101ن حسين يعني بين اين مربوط به سالهاي دوره شاه سلطا

 .که حاتم بيک کرده و اردوبادي ها را به اصفهان آورد و انشاء آموخت

دو سال پيش دوباره سراغ آن مجموعه که سفرنامه ياد شده در آن بود رفتم و آن را وارسي کردم. همان  .5

ز و اردوباد مطرح شد که آن را آقاي هاشميان چاپ کرد و يک زمان بحث وقفنامه ظهير الدوله هم براي تبري

بنده هم حاصل کنجکاوي مجددم روي « از کتاب هم دريغ کردند....»معرفي در وبالگم از آن نوشتم با عنوان 

آن جنگ را با اطالعات ديگر يک مقاله کردم که در باره اردوباد در مقاالت و رساالت تاريخي دفتر اول ص 

 .چاپ شد 888ـ  805

مدتي قبل که فرهنگ نصيري که فرهنگي است در ترکي جغتايي، رومي، قزلباشي، روسي و قلماقي به  .6

فارسي و توسط آقايان حسن جوادي و ويلم فلور تصحيح شده، معلوم شد که مؤلف آن محمد رضا و 

ه من آن را سليماني ک عبدالجميل نصيري همان کساني هستند که منشآت سليماني را نوشته اند. يعني منشآت

دانسته بودم، از همين چهره هاي  (1109ـ  1033بر اساس مقدمه، تأليف دبيران دبيرخانه شاه سليمان صفوي )

خاندانهاي اردوبادي است که در اصفهان مقيم بوده اند. الزم بود اول اين بحث اين را هم بيفزايم که اينها 

لذا معموال خود را نصيري مي نامند. شهر اردوباد هم بايد از منتسب به خواجه نصير الدين طوسي هستند و 

 .همان دوره مغول تأسيس شده باشد چنان نام اردو و مشخصات ديگر گوياي اين مطلب است

همه اين مقدمات را گفتم تا توضيح بدهم حاال يک حکم شيخ االسالمي از طرف شاه سليمان صفوي براي  .7

جالل الدين محمد اردوبادي پيدا کردم که عالوه بر آن چيزهايي است که تاکنون يکي از علماي اردوباد با نام 

در اين باره يافته بودم. مدتي قبل مجموعه اي از منشآت را که در کتابخانه مجلس است مرور مي کردم. اين 

م دارد و آن مجموعه حاوي تعداد زيادي از نامه ها و فرامين شاهان زنديه تا قاجاريه است. اما يک ويژگي مه
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اين است که تقريبا منهاي چند فرمان عربي نادر که مربوط به برخي از شيوخ خوزستان است، باقي آن مربوط 

به تبريز و عمدتا از دوره فتحعلي شاه و در ارتباط با امراي آذربايجان هم منصوبين از طرف حکومت مرکزي 

لو است. عالوه بر اينها، در اين نسخه، جسته گريخته مانند عباس ميرزا و هم امرايي از خاندان دنبلي و کنگر

نکات مهمي در باره افراد و برخي از رخدادها و ماده تاريخها هست که جالب توجه است. اين مجموعه، که 

تاکنون نمي دانم کسي روي آن کار کرده است يا نه، به رغم اين که از يک کاتب کم سواد تدوين يا از روي 

شده و وي نتوانسته بسياري از کلمات را بخواند، آري به رغم اين، حاوي اطالعات نسخه ديگري کتابت 

بسيار با ارزشي در باره آذربايجان و نواحي مختلف ان بويژه امراي محلي است. نسخه ياد شده که به شماره 

ه فهرست مجلس معرفي شد 81از نسخه هاي اهدايي فيروز است، توسط عبدالحسين حائري در مجلد  119

( و عناوين بسياري از نامه ها و فرامين در آن آمده که مغتنم است، جز اين که کامل نيست، و 1193)تهران، 

 .از آن جمله همين حکم شيخ االسالمي است که در آن فهرست نيامده است

قاجاريه همان طور که اشاره کردم، اين اثر، مجموعه فرامين و نامه ها مربوط به دوره افشاريه، زنديه و  . 8

سواد فرمان شيخ »است، اما استثناءا يک فرمان شيخ االسالمي در آن آمده که باالي آن نوشته شده است: 

. «االسالمي جالل الدين محمد اردوبادي نصيري که از ديوانخانه شاه سلطان حسين اولي صفوي مرحمت شده

حدسي است؛ زيرا آنچه به عنوان  نامفهوم است و فکر مي کنم از اساس« سلطان حسين اولي صفوي»تعبير 

است که با توجه به اين که پيش از آن احدي و ثمانون بعد الف آمده،  1801تاريخ در ذيل اين نامه آمده سال 

 .است. به هر حال اين حکم بايد از دبيرخانه شاه سليمان باشد 1011معلوم است که مقصود 

[ آمده و اغالط چندي هم در آن از 88ـ  80ص ]زبور آنچه در ادامه مي آيد، حکمي است که در نسخه م .9

سوي کاتب وارد شده است. بنده با توجه به تجربه اي که نسبت به اين احکام داشتم، تا آن که امکانش بود 

آن را اصالح کرده و آوردم. طبعا چون اينجا، جاي شرح و بسط نسخه بدل نيست، به همين که متن تايپي 

ر اصل نامه بياورم اکتفا مي کنم. اگر اشتباهي مرتکب شده ام، الجرم دوستان عالقه خودم را همراه با تصوي

مند يادآور خواهد شد. براي تکميل بحث، دو حکم قضاوت و شيخ االسالمي چاپ شده ديگر را هم پس از 

ه کاين خواهم آورد تا دوستاني که چندان با بحث شيخ االسالمي دوره صفوي و نقش علما در اين حکومت 

رسالتش را اجراي شريعت نبوي مي دانسته ندارند، با جزئيات آن آشنا شوند. حکم قضاوت، از شاه سليمان 

]سيد  «تاريخ پانصد ساله تبريز از آغاز دوره مغوالن تا پايان دوره صفويان»براي ميرزا محمد زاهد در کتاب 

چاپ شده و  [831 - 830، صص 1113آقا عون اللهي، ترجمه پرويز زارع شاهمرسي، تهران، امير کبير، 

به صورت بسيار کم رنگ آمده است. در متن تايپي آنجا هم اغالط  819ـ  811تصويري از آن هم در صفحه 

يعني چهار سال قبل از اين فرمان و البته مربوط  1031متعددي بود که اصالح کردم. فرمان ياد شده از سال 
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ه در باره بحث قضاوت و تقسيم نواحي تبريز نکات تازه اي دارد. به تبريز است نه اردوباد. فرمان ياد شد

وظايف قاضي هم در اين فرمان، غالبا شبيه همانهايي است که براي شيخ االسالم گفته شده است. دوم فرمان 

ـ  151که در کتاب دين و سياست در دوره صفوي ص  1093شيخ االسالمي محمد صالح تبريزي از سال 

و ننوشتم اصلش از مجموعه اي خطي است يا چاپي! همان طور که از تاريخ ها بدست  چاپ کرده ام 155

يعني حدودا شانزده  1093تا  1031مي آيد، هر سه فرمان که مربوط به نواحي آذربايجان است، ميان سالهاي 

 .سال است

 توضيحي در باره محتواي فرمان شيخ االسالمي .10 

السالمي است، به لحاظ متن، موارد مشابه فراواني دارد، هرچند شايد در فرمان ياد شده که براي حکم شيخ ا

گوشه و کنار آن برخي تعابير تازه هم وجود داشته باشد. در اين فرمان، علي الرسم، فلسفه وجودي شيخ 

وجود »االسالم بر پايه اين نکته که قرار است در ممالک محروسه، شريعت نبوي پياده شود و براي اين کار 

 «معي که در نهايت امانت و ديانت و ديندراي و وفور فضل و کمال و حقانيت و پرهيزکاري بوده باشندج

الزم است، بحث آغاز شده و در نهايت، با اشاره به شيخ االسالم قبلي که به داليلي کنار گذاشته شده يا 

الن ين شيخ االسالم مربوط به فدرگذشته، شيخ االسالم تازه اي معرفي مي شود. در اينجا تاکيد مي شود که ا

شهر و فالن بخش و نواحي آن است. سپس شروع به بيان شرح وظايف شيخ االسالم کرده که شامل تمامي 

امور شرعي شامل تنظيم اسناد شرعي، عقود و مناکحات، رفع منازعات ميان مردم يعني امر قضا، امر به معروف 

جار، از بين بردن آالت لهو و لعب، ريختن خمره هاي شراب، و نهي از منکر، ممانعت از فعاليت فساق و ف

تقسيم ارث، گرفتن خمس و زکات و رساندن آن به مستحق، ضبط اموال ايتام و موارد مشابه براي حراست 

از آن، از آن جمله است. در فرمان سومي که در اينجا آوردم، وظايف ديگري هم معين شده که از آن جمله، 

 .مدارس و مساجد استتعمير و تنسيق و 

 .در اينجا و پس از بيان اين وظايف، از وي خواسته شده که بدون فوت وقت اين امور را انجام دهد

از سوي ديگر، تمامي مالکان و کدخدايان و ريش سفيدان به عالوه مترددين و مردم عادي، همه بايد او را 

روحانيون ديگر نبرند. گرچه به نکته اخير اشاره شيخ االسالم باالستقالل شناخته و امور جاري خود را نزد 

اوامر و نواهي مشروعه او را مطيع و منقاد بوده، اسناد و نوشتجات و سايري خطوط »نشده اما اين تأکيد که 

 .معنايش همين است« شرعيه خود را مسجل به مهر فضيلت پناه شيخ االسالم مشاراليه معتبر دانسته
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گزاران دولتي که در منطقه هستند، و اين که بخشي منصوب از طرف مرکز هستند و در ادامه، با اشاره به کار

بخشي نه، به بخش دوم گفته است که تنها وقتي شغل آنان اعتبار دارد که از طرف شيخ االسالم نصب شوند. 

 .طبعا کساني که خود مرکز فرستاده، شامل اين امر نمي شوند

قضات و شيخ االسالم ديگري هم در آن نواحي، طبعا خارج از حيط در اينجا معلوم مي شود که در منطقه 

 .اختيارات وي بوده اند که از آنان نيز خواسته شده تا دخالتي در کارهاي اين شيخ االسالم نداشته باشند

اين مسأله، شامل موذنان و معرفان ]عريف: نقبا، روساي عشاير[ و غساالن هم اگر حکمي از ديوان صدارات 

 .دارند، همه نصب و عزلشان در اختيار شيخ االسالم استعظمي ن

در ادامه، از شيخ االسالم مي خواهد کاري کند که مردم از او راضي باشند و به پادشاه دعا کنند. يعني اين دو 

نکته که به هم مرتبط است، بر عهده شيخ االسالم است. از فرمان دوم که در قضاوت است باز عامل نصب 

الوهابى دو طغرا مجله معتبره به خطوط و امهار » مردم از عملکرد او دانسته شده و اين که شخص، رضايت 

جمعى کثير از معتبرين سادات و علماى واليات و اهالى دارالسلطنه تبريز به نظر رسانيد، مشتمل بر اينکه 

ي که مردم از کارهاي قبلگويي بايد استشهاد محلي پر مي کرده «. اند...همگى از حسن سلوک مشار اليه راضى

 .او راضي هستند

در ادامه باز براي جلوگيري از هر گونه برخوردي که براي شيخ االسالم شکننده باشد، از بيگلربيگيان 

]استانداران[ و ديگر امراي بزرگ محلي خواسته است که احترام شيخ االسالم را حفظ کرده و اگر خودشان 

 .االسالم را به خانه خود نکشند بلکه به محضر او بروند درگير يک مسأله قضايي هستند، شيخ

در ضمن، اين حکم تا رسيدن حکم بعدي دايمي است و چنين نيست که بيگلربيگي يا ديگران، هر ساله از 

 .شيخ االسالم حکم جديد مطالبه کنند

توصيه اي است در حکم قضاوت براي ميرزا محمد زاهد، نکات ديگري هم آمده که يکي از مهم ترين آنها 

 .«و در امور شرعيه لوازم دقت و احتياط مرعى دارد» که در فرمان به قاضي شده که 

 حکم شيخ االسالمي جالل الدين محمد اردوبادي .11 

 هو اهلل تعالي شانه العزيز 

 فرمان هميون اعلي ـ خلد اهلل ملکه و سلطانه
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و معطوف بر آن است که در کل ممالک چون همگي همت واال و جملگي نيت حقانيت اقتضاء، مصروف 

محروسه، احکام شريعت مستقيمه بر وفق قوانين دين مبين حضرت خير البريّه صورت يافته، حيف و ميلي 

 واقع نشود،

و در تمشيت اين مهمّ اهمّ، ناچار است از وجود جمعي که در نهايت امانت و ديانت و دينداري، و وفور 

 اري بوده باشند،فضل و کمال و حقانيت و پرهيزک

مصداق اين مقال، صورت احوال احوال خيرمآل نجابت و شريعت پناه فضيلت و افادت و کماالت دستگاه 

نتيجة النجباء و المتشرعين الکرام نظاما للنجابة و الشريعة و الفضيلة و الکماالت جالل الدين محمد اردوبادي 

 .[]است

شيخ االسالمي قصبه طيبه اردوباد از اوچران و اکليس ]؟[ و  لهذا از ابتداي تنکوزئيل منصب جليل المرتبه

شروط و توابع اردوباد و قبانات به نحوي که قضاء آن با شريعت و فضيلت پناه قاضي عنايت اهلل مرحوم ولد 

 بوده[ است، به نجابت و فضيلت و کماالت پناه مشار اليه مفوّض و مرجوع شد که،]مرحوم قاضي يحيي 

ليق به امر مزبور و لوازم آن از کتبت صکوک و مجالت و ايقاع و عقود و مناکحات و رفع کما ينبغي و ي

منازعات و مناقشات بين المسلمين و المسلمات، بطريق مصالحات و امر به معروف و نهي از منکرات، و 

 عات وترغيب و تحريص خاليق به وظايف طاعات و مراسم عبادات، و منع و زجر فسَقه و فجره از نامشرو

و زکوات و  اخماس اخراج و ترَکات، و مواريث تقسيم و مسکرات، و کسر آالت لهو و لعب و اراقه خمور 

ايصال آن بسوي مستحقين و مستحقات، و ضبط اموال ايتام و غيّب و سفها و مجانين و محجوز عليهم در 

اقدام نموده، دقيقه اي از دقايق  حضور عدول مومنين دامت برکاتهم، و ساير ما يکون من هذا القبيل، قيام و

 .فوت و فروگذاشت ننمايد

سادات عظام و علماء کرام و ارباب و اهالي ذوي االحترام، و جمهور سکنه و متوطنين آن حدود، و عابرين و 

نازلين و مترددين و مالکان و ريش سفيدان و کدخدايان و غيره، شريعت پناه مشار اليه را شيخ االسالم من 

ستقالل و االنفراد محال مزبوره دانسته، اوامر و نواهي مشروعه او را مطيع و منقاد بوده، اسناد و حيث اال

نوشتجات و ساير خطوط شرعيه خود را ]به[ مهر و سجل فضيلت پناه شيخ االسالم مشار اليه معتبر دانسته، 

ي مشروعه خود را به امر مزبور را بالمشارکت و مساهمت احدي مخصوص و متعلق بدو شناسند؛ و دعاو

 .شريعت و نجابت پناه مومي اليه رفع نمايند
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ماليان و محرّران و متقاضيان جزو که از ديوان الصدارة العلية العالية منصوب نبوده باشند، خودسر دخل در 

امور شرعيه آن محال ننموده، خود را به عزل مشار اليه معزول و به نصب او منصوب شناسند، و احدي از 

و شيخ االسالمان آن واليت دخل در مهم شيخ االسالمي مشار اليه ننموده، مشار اليه را در ]واليت[  قضات

مزبور مستقل و منفرد دانند. مؤذنان و معرّفان و غساالن بدون امثله و اخطبه ديوان الصدارة العلية العالية خودسر 

 .دخل ]يا: مدخل[ در امور مسفوره ننمايند

پناه مشار اليه آن که، نوعي سلوک مسلوک دارد که عند الخاليق مرضي و مستحسن  طريق نجابت و شريعت

بوده، در هر باب دعاي خير به جهت ذات اقدس و وجود مقدس نواب کامياب سپهر رکاب اشرف اقدس 

 .ارفع اجل حاصل گردد

اد و که امد دود ]است[به عهده بيگلربيگيان عظيم الشان و حکام کرام و وزراي ذو االحترام و کالنتران آن ح

اعانت و تقويت و مراقبت فضيلت و شريعت پناه مومي اليه به تقديم رسانيده، به جهت فيصل مهمات شرعيه، 

تعظيما للشرع االقدس، او را به مجالس خود طلب ننموده، به محکمه او رجوع نمايند و در اين باب اهتمام 

 .طلب ندارند و در عهده شناسندتمام الزم دانسته، هر ساله مثال و خطاب مورد 

 1011تحريرا في شهر ذي الحجه الحرام من شهور سنه احدي و ثمانون بعد الف سنه 
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 حکم قضاوت ميرزا محمد زاهد .12

 «ابو صالح محمد محسن الرضوى المصطفوى الحسينى»طغرا:  

 مثال الزم االمتثال هميون اعلىچون از تصديق مستوفى موقوفات ممالک محروسه مستفاد شد که به موجب 

ثلث قضاى دار السلطنه تبريز و نواحى بتغير مير معز الدين  1031ـ خلد اللّه ملکه ـ از ابتداى پيچى ئيل 

محمد، به سيادت و نجابت پناه ميرزا محمد زاهد عبد الوهابى مفوض شده بود، و به موجب مثال الزم االمتثال 

زبور، بتغير ميرزا محمد زاهد مشار اليه به سيادت و نجابت پناه مير محمد از ابتداى تنگوزئيل ثلث قضاى م

مقيم عبد الوهابى ولد مرحوم مير معز الدين مرجوع شده، و به موجب مثال الزم االمتثال از ابتداى قوى ئيل 

ه مير اثلث ديگر قضا و اقضى القضائى دار السلطنه تبريز و نواحى، به مير محمد فصيح بن مرحمت پن 1033

 محمد هاشم عبد الوهابى مرجوعست،

و درين وقت سيادت و نجابت پناه شريعت و فضيلت دستگاه نتيجة السادات و النجبائى شمسا للسيادة و  

النجابة و الشريعة ميرزا محمد زاهد عبد الوهابى دو طغرا مجله معتبره به خطوط و امهار جمعى کثير از معتبرين 

اهالى دارالسلطنه تبريز به نظر رسانيد، مشتمل بر اينکه همگى از حسن سلوک سادات و علماى واليات و 
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اند؛ لهذا جهت ترفيه احوال سکنه آن واليت، و تحصيل دعاى خير جهت ذات اقدس و وجود مشار اليه راضى

اقدس، از ابتداى شش ماهه سچقان ئيل، يک ثلث قضا و اقضائى دار السلطنه مزبوره و نواحى، به دستورى 

که به سيادات و نجابت پناه مير محمد فصيح مفوض و مرجوع بوده، به تغير مومى اليه، به سيادت و شريعت 

 پناه ميرزا محمد زاهد مشار اليه مفوض و مرجوع شد که،

کما ينبغى و يليق به لوازم امر مزبور از کتبت صکوک و مجالت، و ايقاع عقود و مناکحات و رفع منازعات و 

لسلمين و المسلمات به طريق مصالحات و ترغيب خاليق به وظايف عبادات و مراسم طاعات مناقشات بين ا

ها به سوى مستحقين و مستحقات و تعمير و تقسيم مواريث و ترکات و اخراج اخماس و زکوات و ايصال آن

و ضبط مساجد و مدارس و بقاع الخيرات و اراقه خمور و مسکرات و منع و زجر فسقه از مناهى و محرمات 

اموال ايتام و غيب و سفها و مجانين و محجوز عليهم در حضور عدول مؤمنين و امر به معروف و نهى از 

 .منکرات و ساير ما يکونه من هذه القبيل قيام و اقدام نموده، دقيقه فوت و فروگذاشت ننمايد

طنين و صادرين و واردين دار ذو االحترام و جمهور سکنه و متو سادات عظام و نقباى کرام و ارباب و اهالى 

السلطنه مزبوره و نواحى، شريعت پناه مشار اليه را قاضى و اقض القضات دار السلطنه مزبوره دانسته، اسناد و 

قبالجات و ساير خطوط شرعيه خود را به مهر و سجل او معتبر دانسته، دعاوى جزو و کل خود را به مومى 

عى او بيرون نرفته، اوامر و نواهى مشروعه او را مطيع و منقاد بوده، اليه رفع نمايند، و از سخن و صالح شر

 .اعزاز و احترام او الزم دانند

و متقاضيان و غساالن که از ديوان الصدارة العلية العاليه منصوب نباشند، بدون اذن شريعت  و محرران ماليان 

و معزول و به نصب او منصوب دانند طريق پناه مشار اليه، مدخل در امور مزبوره ننموده خود را به عزل ا

شريعت پناه مشار اليه آنکه به نوعى سلوک نمايد که عند الخالق و الخاليق مرضى و مستحسن بوده، دعاى 

 .خير جهت ذات با برکات نواب کامياب سپهر رکاب اشرف اقدس حاصل گردد

 .و در امور شرعيه لوازم دقت و احتياط مرعى دارد

اليجاه بيگلر بيگى عظيم الشأن آذربايجان که امداد و اعانت و تقويت و تمشيت و مراعات به عهده وکالى ع

شريعت پناه مشار اليه به تقديم رسانيده، مجال تمرد احدى از مضمون مسطور ندهد، و تعظيما للشرع االقدس 

و در هر باب  به جهت قطع دعاوى شرعيه، او را به مجالس خود طلب ننموده به محکمه او رجوع نمايند،

 .اهتمام تمام الزم دانسته هر ساله مثال مجدد طلب ندارند

 .1011تحرير شد شهر جمادى الثانى من شهور سنه 
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بين را پيش ديد آن است حکم جهان مطاع شد، آن که چون مرکوز رأى و آراى سديد و خاطر حق گذار حق 

که پيوسته همّت علياى شاهى، صرف ترويج قواعد شرع مبين و تشييد احکام طيبين و طاهرين گشته، صيت 

بيدارى نواب همايون ما... گوش کروبيان و آوازه شريعت پرورى ما جلوه نماى فرزانه آسمان گردد تا در اداى 

ى گرديم و اوراق مجموعه اين مراحم مربوط به تعيين مند فيوض سبحانى و کامياب عنايت صمدانآن بهره

اماجد کرام است... به زيور و سداد آراسته، در تحصيل دعاى دوام دولت اين خانواده کرامت همگى همّت 

 اند، الجرم بنا بر شفقتخويش را مصروف در تنسيق قوانين شريعت، جمگلى نيّت خود را معطوف داشته

ادت پناه، فضيلت و کماالت دستگاه، شيخ االسالمى نظاما لالفادة و الفضيلة موالنا شاهانه در باره شريعت و اف

محمد صالح تبريزى را از ابتداى نه ماه تخاقوى ئيل منصب جليل القدر سامى نامى شيخ االسالمى و پيشنمازى 

ليه شفقت ضت پناه مومى ادارالسلطنه تبريز و نواحى را به دستورى که با والد مشاريه اليه بوده، به افادت و افا

اى از دقايق شرع پرورى نامرعى فرموديم که به واجبى به امر مزبور و لوازم آن قيام و اقدام نموده، دقيقه

 .مگذارد

سادات عظام و موالى کرام و متصدّيان شرعيّات و ارباب و اهالى و اصول و اعيان و جمهور مقيمان و متوطنان 

وابع، افادت پناه مشاراليه را من حيث االستقالل و االنفراد شيخ االسالم و پيشنماز دارالسلطنه تبريز و نواحى وت

نافذ االوامر و النواهى خود دانسته، جميع مهمّات شرعيه آن واليت را از انواع عقود و مناکحات و قسمت و 

او به فيصل  مواريث و ترکات و فيصل دعاوى و مرافعات و ساير عقود شرعيه و مهام ملّيه را در حضور

الم مشاراليه وقوف شيخ االسرسانند. قضات و متصدّيان شرعيات دارالسلطنه تبريز و نواحى، قضاياى کليه را بى

فيصل ندهند و قباالت و اسناد و تملکات و ارجاع... و ايقاع صيغه طالق را به سجلّ و مُهْر او معتبر دانسته، 

ين و امثال ذلک را که خالى از ولىّ و وصىّ شرعى بوده باشد، ضبط بيت المال و اموال غُيّب و سفها و مجان

به رأى شرع آراى او متعلق و مربوط شناسند. متصديان جزو شرعيات و پيشنمازان و غساالن و معرفان و 

رفاعان و مؤذنان و عمله موتى حسب المسطور مقرّر دانسته، خود را به عزل او معزول و به نصب او منصوب 

تصدّى او را در جميع امور شرعيه قوى و مطلق دانند و از سخن و صالح شرعى او بيرون شناخته، دست 

نروند و احدى در امور متعلقه به شيخ االسالم مدخل نسازد. وظيفه شريعت و افادت پناه مشاراليه آن که در 

تنسيق مساجد و  ترغيب خاليق به طاعات و عبادات و منع و زجر فَسَقه و فَجَره از نامشروعات و تعمير و

مدارس و بقاع الخيرات و اخراج اخماس و زکوات و ايصال آن به مستحقين، سداالبواب نامشروعات و قلع 
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و قمع بِدَع و منهيّات و ساير ما يتعلق بهذه االمور الجليله، سعى موفور به ظهور آورده، نهايت اهتمام الزم 

که به طريق والد ماجد و جد مرحوم خود مساعى جميله  داند و از احدى مالحظه و محابا نکند و نوعى نمايد

او را در رواج امور شرعيه آن ملک سمت ظهور پذيرد و حکام کرام دارالسلطنه تبريز در جميع امور امداد و 

اعانت و تقويت و تمشيت امور شيخ االسالم مومى اليه بجاى آورده، اعزاز و احترام الزم دانند و تعظيما للشرع 

شاراليه و نايبان او را جهت فيصل مهمات شرعيه به مجالس عريضه طلب ندارند، و در اين باب قدغن االنور م

دانسته، از فرموده تخلف نورزند و از جوانب بر اين جمله روند و هر ساله رقم مجدد نطلبند و در عهده 

 .1051شناسند. تحريرا فى شهر المحرم الحرام شهور سنه 
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 نزاع قدرت در حکومت سلجوقي به روايت سلجوقنامه ظهيرالدين نيشابوري

 مريم کمالي ـ رسول جعفريان :نويسنده

 80/19/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

 گيري¬سلجوقنامه ظهيرالدين نيشابوري بر خالف متن موجزش، روايتي عيني و پرمعنا از نحوة شکل :خالصه

  .دهدمي دست¬به سلجوقي قدرت ساختار تداوم و

 

 چکيده

ق( به لحاظ شرکت نهادها و کنشگران مختلف در بستر فعاليت هاي  111-950ساختار حکومت سلجوقي )

که در مقايسه با ديگر حکومت ها و سلسله هاي ايراني پس از اسالم در نوع خود سياسي، شاخصه هايي دارد 

بي نظير است. سلجوقنامه ظهيرالدين نيشابوري بر خالف متن موجزش، روايتي عيني و پرمعنا از نحوة شکل 

دهد. توجه مورخ به امرا، به عنوان گروهي مؤثر در گيري و تداوم ساختار قدرت سلجوقي به دست مي

حوالت سياسي اين دوره و تالش نهاد ديوان ساالري به ويژه شخص خواجه نظام الملک در تعديل نيروي ت

ايشان و استفادة مؤثر از آن در جهت استقرار حکومت سلجوقي، مسئله اي است که کتاب سلجوقنامه با 

 ليلي، از دريچه کتابکند. اين مقاله با ارائة تعريف از حکومت نظاميان و کاربرد روش تحجديت دنبال مي

سلجوقنامه به واکاوي تقابل ـ تعامل ميان امرا و ديوان ساالران مي پردازد. نامنسجم بودن نهاد وزرات و اتحاد 

امرا در خصوص تصميمات سياسي مهم، در نهايت ديوان ساالران را در تبديل قدرت انحصارگراي نظاميان 

 .ي قدرت ناکام گذاشتبه قدرتي تمام شمول و متشکل از تمامي نهادها
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 : حکومت سلجوقي، حکومت نظامي، امرا، ديوان ساالران، خواجه نظام الملکواژه هاي کليدي

 مقدمه 

 يابد و بنا بر نوعقدرت، به عنوان امکان تحميل ارادة خود بر ديگران در نهادها و کنشگران مختلف نمود مي

ق( بنا به 111-950دهد. در حکومت سلجوقي )يتقسيم بندي، ساختار ويژه اي از حکومت را به دست م

حضور نهادها و کنشگران مختلف در عرصة سياسي و سهم هريک از ايشان در شکل گيري و استقرار آن، 

 ساختار متفاوتي از قدرت سياسي نسبت به دوره هاي پيش از آن به وجود آمد.

ت شمشير امرا و قبايل ترکمان سلجوقي از آنجا که حکومت سلجوقي خاستگاه نظامي داشته و به واسطة قدر

به وجود آمده بود، نقش ويژه اي براي نظاميان و امرا به عنوان گروهي مؤثر در مناسبات قدرت قائل بود؛ اين 

مسئله به ويژه در ارتباط و برخورد نظاميان با نهاد ديوان ساالري بر سر شکل گيري و استقرار قدرت، نمود 

اميان و امرا سعي داشتند با پيوستن و ائتالف در گروه هاي رسمي و غيررسمي، کرد. نظجدي تري پيدا مي

همواره دايرة قدرت خود را گسترش داده و از محدود و مقيدشدن خود توسط ديگر نهادهاي سياسي متأخر 

 دورة سلجوقي به ويژه نهاد ديوان ساالري جلوگيري کنند.

(، 11-11سابقه اي درخشان داشت )محمدي ماليري، صص نهاد ديوان ساالري که در ايران پيش از اسالم

يکي از ارکان الزم براي مشروعيت بخشيدن به قدرت سلجوقيان پس از تسلط آنها بر ايران بود. حکومت 

سلجوقي، به عنوان يک حکومت نظامي که حاکمان غيربومي، آن را اداره مي کردند و فاقد پايگاه اجتماعي 

ش بود، توانست با بهره گيري از قدرت تدبير و قلم ديوان ساالران ايراني، خود در سرزمين هاي زير سلطه ا

را به ابزار مدنيت مسلح ساخته و به کمک آن، ايجاد ثبات و ادامة حکومت خود را تضمين کند. اين نهاد و 

ف عريدر رأس آن، خواجه نظام الملک، سعي داشتند ضمن تعديل و جهت دادن نيروي نظاميان در چارچوبي ت

 شده و کاستن از تندروي هايشان، از قدرت ايشان به طور مؤثر در جهت ايجاد حکومتي متمرکز بهره بگيرند.

ق(، به عنوان قديمي ترين منبع فارسي نوشته شده دربارة 918-931کتاب سلجوقنامة ظهيرالدين نيشابوري )

آن با ديگر نهادها در عرصة قدرت  حکومت سلجوقيان، مبناي اين مقاله براي بررسي نيروي نظامي و چالش

است. متن کوتاه اين اثر و ساية سنگين آثار ارزشمندي چون راحة الصدور راوندي و يا منابع غني عربي، از 

توجه ويژه به اين اثر کاسته است. روايت منسجم اين اثر از قدرت نظاميان و به تعبير اين کتاب امرا، در 

درت ديگر نهادها، نيازمند بررسي در اثري مستقل است. گرچه در ساختار حکومت و به چالش کشيدن ق

کتاب سلجوقنامه به ديگر نهادها از جمله نهاد خالفت و سلطنت نيز پرداخته شده است، توجه اثر مزبور به 
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ا دقت بايست بامرا و به چالش کشيده شدن قدرت آنها توسط ديوان ساالران، مسئلة قابل تأملي است که مي

شود ساختار قدرت سلجوقي تنها در ساية تعامل رسي قرار گيرد. از اين رو، در اين تحقيق تالش ميمورد بر

 و رقابت اين دو نهاد قدرتمند واکاوي گردد.

اين مقاله، ضمن بيان تعريفي اجمالي از حکومت هاي وابسته به قدرت نظاميان، به جايگاه امرا در ساختار 

ن قدرت آنها به دستور نهاد ديوان ساالري، به ويژه، خواجه نظام الملک حکومت سلجوقي و به نقد کشيده شد

 نمايد.پرداخته و نتايج آن را بررسي مي

پرسش مطرح در اين تحقيق آنست که از منظر کتاب سلجوقنامه، جايگاه نظاميان در حکومت سلجوقي چگونه 

ان چه نتايجي در پي دارد؟ مدعاي است و تالش نهاد ديوان ساالري در تعديل و جهت دادن به قدرت ايش

 ومتحک ساختار گيري شکل در جدي نقشي نظاميان سلجوقنامه، کتاب منظر از که است آن مقاله  مطرح در

 در الملک نظام خواجه شخص ويژه به ساالري ديوان نهاد تالش و دارند عهده بر آن تحوالت و سلجوقي

 ماند.دمدت ناکام ميبلن در متمرکز حکومتي دايجا منظور به ايشان قدرت به دادن جهت و تعديل

براي انجام اين تحقيق از روش توصيفي ـ تحليلي بهره خواهيم گرفت. بر اين اساس، پس از ارائة تعريفي 

کوتاه از حکومت هاي نظامي و انواع آن و نيز معرفي کوتاهي از کتاب سلجوقنامه ظهيرالدين نيشاوري، به 

 نهاد مؤثر قدرت، بررسي خواهد شد.قابت امرا و ديوان ساالران به عنوان دو تحليل اين اثر پرداخته و ر

 پيشينة تحقيق

از آنجايي که حکومت سلجوقي اساساً يک حکومت نظامي است، در بسياري از تحقيقات انجام شده دربارة 

ي چون مستشرقانتوان به مطالعات اين سلسله به نقش نظاميان نيز پرداخته شده است. از جملة اين آثار مي

( و نيز محققان بومي مانند دکتر 1138( و آن لمبتون )1111(، کارال کلوزنر )1118ادموند کليفورد باسورث )

( اشاره کرد. اين آثار، ضمن پرداختن به حکومت سلجوقي، بخشي از تحقيقات خود 1111شهرام يوسفي فر )

اص داده اند. همچنين، داوود اصفهانيان در مقاله در مورد حکومت سلجوقي را به امرا و ديوان ساالران اختص

 ( به توصيف تشکيالت نظامي سلجوقيان پرداخته است.1198اي )

به معرفي کوتاهي از « تاريخ نگاري فارسي، سامانيان، غزنويان، سلجوقيان»( در کتاب 1151جولي ميثمي )

گر مورخان، به ويژه راوندي، در خلق کتاب سلجوقنامه ظهيرالدين نيشابوري پرداخته و آن را اساس کار دي

( در مقدمة خود بر ترجمة انگليسي کتاب 8001اثر ارزشمند خود راحة الصدور، دانسته است. نيز مورتن )
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، متن مختصر کتاب «تاريخ نگاري فارسي»( در اثر 8018سلجوقنامه ظهيرالدين نيشابوري، و چارلز ملويل )

 شمرده اند.سلجوقنامه را دليل کم توجهي به آن بر

 ژوهشي،پ منابع از گيري بهره      شود با نگاهي متفاوت به کتاب سلجوقنامه، ضمن قاله، تالش ميم اين در 

 قرار توجه مورد نظامي قدرت از برآمده حکومت يک عنوان به سلجوقي حکومت ساختار در امرا جايگاه

غيير الش در جهت تت و سياسي قدرت اختارس در تحول ايجاد در ساالران ديوان نقش اساس، اين بر و گرفته

 تي تمام شمول و تمرکز بررسي شود.حکومت انحصارگراي نظامي سلجوقي به حکوم

 درآمد

يکي از روش هاي دست يابي به قدرت و تأسيس حکومت، تهاجم نظامي به ديگر کشورها و سرزمين ها 

ميان ضمن استقرار نيروي خود در قالب است. از آنجايي که پايگاه اين نوع قدرت نيروي نظامي است، نظا

کنند تا با اعمال سياست و دست کم دخالت در امور سياسي، نقش نهادها و سازمان هاي منسجم، تالش مي

 ,Jackson and Roseberg)هاي کليدي در تصميم گيري ها و سياست گذاري ها را بر عهده بگيرند 

p.35). 

جامعه و نهادينه کردن قدرت، ناگزير از همکاري با نهادهاي مدني  حکومت هاي نظامي براي ايجاد استقرار در

و ديوان ساالري هستند. از اين رو، به تدريج بخش هايي از قدرت خود را به ديوان ساالران تفويض کرده، 

 گيرند.ضمن تقسيم قدرت با ايشان، از نيروي تدبير و قلم اين نهادها بهره مي

يکي از ارکان مهم مدني، داراي نوعي مشروعيت سنتي و ديرپاست که بر نهاد ديوان ساالري، به عنوان 

خشونت ها و آشوب هاي نظاميان در جامعه پايان داده و نيروي ايشان را به سمت ايجاد ثبات در جامعه 

 واکنش کشور، امور به بخشيدن هدايت مي کند. اقدامات ديوان ساالران در ايجاد ثبات در جامعه و نظم 

(. حکومت هاي نظامي، گرچه از ديوان ساالران و سياستمداران در ادارة 9يچ، صهرس) دارد پي در را نظاميان

کنند تا آنجا که ممکن است نقش آنها را به حداقل گيرند، تالش ميامور کشور و استقرار قدرت خود بهره مي

 (Roberston,p. 117).رسانده و ايشان را تحت سيطره خود نگاه دارند

 Inclusionary Military) گرا شمول نخست،: کرد تقسيم کلي گروه توان به دو اي نظامي را ميحکومت ه

Regime)  و دوم، انحصارگرا(Exclusionary Military Regime) در نوع اول، رهبران نظامي پس از .

راي خود ب دستيابي به قدرت درصدد جلب حمايت سياستمداران و ديوان ساالران برمي آيند تا بدين وسيله

 مشروعيت جديدي به دست آورند.
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از اين رو، مجهزکردن قدرت نظامي به نوع جديدي از مشروعيت که به لحاظ مدني قابليت پذيرش و استمرار 

 اين زا وبر ماکس. است ساالران ديوان با نظامي هاي حکومت روابط در عطفي بيشتري داشته باشد، نقطه 

بر اساس تعديل قدرت نظامي و توجه به نظام هاي  که کندمي ياد تيسن مشروعيت عنوان با مشروعيت نوع

يابد. در اين گونه نظام ها، سالطين و فرماندهان سنتي موجود در جامعه از جمله نهاد ديوان ساالري تبلور مي

 ترقد از جدا مشروعيتي خود براي  جامعه،  در موجود سنتي قواعد با پيوند خود به نظام ديوان ساالري و 

 (.11؛ زارع، ص811کنند )ماکس وبر، صمي تعريف نظامي

در حکومت هاي نظامي انحصارگرا، نظاميان ضمن حفظ قدرت در دست خود، زمينة مشارکت براي ديوان 

کنند. اين دسته از حکومت ها با وجود داشتن قدرت نظامي، فاقد ساالران و غير نظاميان را محدود مي

هستند و بيشتر با تکيه بر قدرت شمشير، ادامة حکومت خود را تضمين  مشروعيت هاي مدني و مردمي

. بدين ترتيب، حکومت هاي نظامي به (Huntington, p.82, Hauge and et.al, p. 240)کنند مي

 دهند.م مدنيت مقاومت نشان ميندرت ماهيت خود را تغيير داده، همواره در مقابل شاخصه هاي نظا

 سلجوقنامه

جايگاه نظاميان در ساختار حکومت سلجوقي و تالش ديوان ساالران در آشتي دادن حکومت براي بررسي 

نظامي سلجوقي با ساختارهاي مدني، کتاب سلجوقنامه را اساس تحليل و بررسي خود قرار داده ايم. با وجود 

ون موردتوجه اکنآن که کتاب سلجوقنامه اساس نگارش ديگر آثار در مورد تاريخ سلسلة سلجوقيان بوده، ولي ت

 19جدي قرار نگرفته است. قرار گرفتن اين اثر در کنار راحة الصدور راوندي، متن مختصر و موجز آن )

صفحه( و نپرداختن آن به جزئيات که همواره مورد توجه کاوشگران علم تاريخ است و نيز وجود منابع غني 

-815ار داده است )ميثمي، صصقر توجهي بي ورد به زبان عربي دربارة تاريخ سلجوقيان، اين اثر را همواره م

 .Melville, p.150, Morton, p. 49)؛850

 شاهزادگان از نفر دو معلم و سلجوقي حکومت دربار بزرگان از که ق(  918ظهيرالدين نيشابوري )متوفي 

 نگارش به( ق931-950) ارسالن بن طغرل يعني ايران، سلجوقي حاکم آخرين روزگار در بوده، سلسله اين

(. نويسنده، تاريخ سالجقه را از ابتداي حضور آنها در ايران تا 19-11رداخته است )راوندي، صصپ اثر اين

ق( ، آخرين پادشاه سلجوقي،  931-950ق( و برتخت نشستن طغرل سوم ) 931مرگ معزالدين ارسالن )

وم را به صورت ذيلي بر کتاب ق ابوحامد محمد بن ابراهيم، وقايع دوران طغرل س955نگاشته است. در سال 

سلجوقنامه افزوده است. اسماعيل افشار، نسخه اين کتاب را که با کتاب زبدة التواريخ ابوالقاسم کاشاني يک 

 آن واسطة به اثر اين( 11ص فر، يوسفي)  ش به چاپ رسانده است1118جا جلد شده بود يافته و در سال 
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ن است و نيز نگاه تحليل گرايانه اش، ارزش قابل ايرا تاريخ از رهدو اين مورد در فارسي منبع ترين قديمي که

 (.815توجهي دارد )کاهن، ص

کتاب سلجوقنامه در زماني به نگارش درآمده که حکومت سلجوقي دوران طاليي خود را پشت سرگذاشته و 

ت ز سير تاريخ دولدچار کشمکش ها و رقابت هايي ويرانگر بود. از اين رو، مورخ با توجه به تجربه اي که ا

سلجوقي از ابتدا تا زمان خود داشت، تحليلي دقيق از عوامل ضعف و انحطاط حکومت سلجوقيان ارائه کرده 

که در نوع خود بي نظير است. توجه به نقش نظاميان و به تعبير نويسنده امرا، در ساختار قدرت و روايتي که 

نشگران در عرصة قدرت ارائه شده، کتاب سلجوقنامه را از اقدامات و چالش هاي ايشان با ديگر نهادها و ک

توان در کنار گزارش هاي بي پيراية آن دربارة کند. از اين رو، مياز ديگر آثار عصر سلجوقي متمايز مي

(، نگرش دقيق اين 815رويدادها و مبنابودن آن براي خلق آثاري مهم چون راحة الصدور راوندي )ميثمي، ص

کنش گران و نهادها در عرصة قدرت دولت سلجوقي را از ارزش هاي ويژة اين کتاب کتاب به جايگاه 

 برشمرد.

سلجوقنامه به نثري سليس و روان و به دور از حاشيه پردازي و زياده گويي نوشته شده و تصويري عيني از 

دهد. فصل بندي کتاب بر اساس دوران حکومت سالطين وقايع سياسي حکومت سلجوقي به دست مي

سلجوقي ترتيب داده شده و مقدمة کوتاه ولي پرمغز آن روزنه اي دقيق به نوع تاريخ نگري مورخ و نگاه او 

 گشايد.جوقي در مقابل خواننده ميبه ساختار حکومت سل

 امرا در رقابت با ديوان ساالران 

يران سله هاي اجنگ قدرت ميان ديوان ساالران و نظاميان پيش از تشکيل حکومت سلجوقيان و در ديگر سل

اسالمي از جمله سامانيان، آل بويه و غزنويان نيز وجود داشت، ولي در حکومت سلجوقي به واسطة گستردگي 

يافت. آن در بعد زمان و مکان و پيچيدگي ساختار اين حکومت نسبت به ديگر حکومت ها نمود بيشتري مي

نند از ماوراءالنهر تا درياي مديترانه حکومت ک ترکمانان سلجوقي توانستند نزديک به دو قرن بر قلمرو وسيعي

 و اين مسئله در تاريخ ايران اسالمي تا آن دوره بي نظير بود.

برد و به ندرت و تنها بنا به ضرورت، اسامي برخي از کتاب سلجوقنامه از نظاميان با عنوان کلي امرا نام مي

امات نظامي حکومت سلجوقي بودند که در مراتب کرده است. منظور از امرا، مقمقامات نظامي را عنوان مي

مختلف از جمله فرماندهي نظامي، فرمانروايي شهرها و واليات و انجام وظيفه زير نظر امراي صاحب منصب 

 (.813گرفتند )لمبتون، صقرار مي
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رايي اول، امشدند: بردند به سه گروه تقسيم ميامرايي که زير نظر سلطان و با نظارت او سهمي از قدرت مي

که در درگاه سلطان حضور داشته و به ادارة امور مربوط به تشکيالت روزانه درگاه و سپاه مشغول بودند. 

آوردند. سوم، امراي سيار که پايبندي دوم، امراي زمين داري که ادارة واليات و يا اقطاعات را به دست مي

شتافتند لزوم به کمک رهبران متعدد امپراتوري ميخاصي نداشتند و در سرتاسر مملکت سيال بوده، در صورت 

 (.11؛ باسورث، ص819-811)لمبتون، صص

گرفتند، ادارة نهاد اتابکي بود. اتابک، تربيت شاهزادة يکي از مسئوليت هايي که امراي سلجوقي برعهده مي

ان ني واليت در زماي به واليتي منصوب مي شد تشکيالت ديواگرفت. اگر شاهزادهسلجوقي را برعهده مي

گرديد. اتابک در کنار آموزش فنون کشوري و لشکري به شاهزاده، رفتار و کودکي شاهزاده به او محول مي

 (.801کرد تا مانع شورش احتمالي او شود )يوسفي فر، صاعمال او را کنترل مي

 از برخي در مرکز  از نبايد از نظر دور داشت که نظام ملوک الطوايفي سلجوقي و تشديد تمايالت گريز 

 ار سلجوقي سالطين دوردست، قلمروهاي در مرکزي اقتدار و نظارت کاهش نيز و سلجوقي قلمرو اياالت

 درتق حفظ ضمن اياالت، به شاهزادگان همراه به اتابک فرستادن. کردمي اتابکي نظام از استفاده به ملزم

 بيتتر و شاهزادگان مرکز  از ري از اهداف گريز مي توانست ضامن جلوگي مزبور، مناطق در سلجوقي سلطان

 .باشد سلجوقي سلطان به پايبندي براي ايشان

شد، بسياري از اتابکان خود گرچه بعد از دورة سلطان محمد ملکشاه که با تدبير خواجه نظام الملک اداره مي

به همراه داشتند؛ در اين  به تنهايي قدرت را در دست گرفتند، همواره نامي از حکومت سلجوقي را با خود

 ؛111-111صص گو،   توان به سلجوقيان آناتولي، کرمان، اتابکان فارس و لرستان اشاره کرد )سعادتميان مي

 متحکو ايجاد آرمان طبق داشتند سعي نظام، از نوع اين پذيرش با ايراني ساالران ديوان(. 90-91 زاده، صفي

 مختلف را حفظ نمايند. ه نظارت خود بر والياتهموار تمرکزگرا

داند که هدفي مشترک را که همانا دست يافتن سلجوقنامه، حکومت سلجوقي را برآمده از تالش متحد امرا مي

به سرزمين هاي زرخيز ماوراءالنهر و خراسان و در ادامه ديگر بالد اسالمي تا درياي مديترانه بود، دنبال 

.ق( يکي از 111-199و فتح شده ميان امراي سلجوقي که طغرل )کردند. از اين رو، در ابتداي امر، قلمرمي

 (1)شد.آنها بود تقسيم مي

بدين ترتيب سلجوقيان بنا بر سنت قبيله اي ـ بدوي خود سعي داشتند با تقسيم قلمرو ميان امراي بزرگ، 

د همين يضمن خشنود نگه داشتن آنان، حکومت خود بر قلمروهاي وسيع تسخير شده را تضمين نمايند. شا

 يافتاقدام آن ها که در دوران استقرار با اعطاي اقطاع به امرا و نظاميان در قبال خدمات و فتوحات ادامه مي
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-13يکي از عوامل موفقيت سلجوقيان در حفظ حکومت خود براي مدتي نسبتاً طوالني بود )کلوزنر، صص

19.) 

ديد ساختار قدرت را به سمت حکومت نظامي حضور نظاميان در باالترين مراتب قدرت يعني سلطنت، بي تر

داد، از اين رو، تالش ديوان ساالران برجسته چون خواجه نظام الملک در استفاده مؤثر از نظاميان و سوق مي

نيز تبديل قدرت انحصارگراي آنها به قدرتي تمام شمول زير نظر سلطان و البته با درايت وزير را نبايد ناديده 

 (.191؛ لمبتون، ص111، ص10، ابن اثير، ج811انگاشت )راوندي، ص

حکومت سلجوقي به عنوان يک حکومت وابسته به نظاميان پيش از هرچيز مشروعيت خود را از قدرت 

گرفت. اين در حالي بود که تدبير و ادارة امور کشور از روزگار کهن تا عهد حملة شمشير و قهر نظاميان مي

(. ديوان ساالران 11-11؛ محمدي ماليري، صص91ن بود )طباطبايي، اعراب همواره در دست ديوان ساالرا

ايراني با تکيه بر تجربة تاريخي خود که يادگاري ارزشمند از عهد باستان است، همواره سعي داشتند قدرت 

د وزراي ايراني قدرتمن حضور. درآورند ساالري ديوان و مدنيت انقياد تحت را نظامي را، جهت داده و آن 

ار خلفاي عباسي و تالش آنها در پيوند قدرت شمشير به مدنيت و نظام فرهنگي، امري انکارناپذير در درب

است. اين مسئله با حضور ترکان غزنوي و سپس سلجوقي که حيات سياسي خود را با تکيه بر شمشير آغاز 

 .گرفت خود به تري جدي رنگ بودند، کرده 

ي نظامي به عنوان بخشي از ساختار قدرت سلجوقي، ضمن ديوان ساالران ايراني با پذيرش قدرت نيرو

الگوبرداري از سلسله هاي ايران باستان و بهره گيري از قدرت ديوان ساالري به عنوان نهادي مؤثر، ادارة 

. ساختندبخشي مهم از قدرت سياسي را در دست گرفته و نقش نيروهاي نظامي را در حدودي معين محدود 

تالش داشتند براي اين نوع از حکومت ها، مشروعيتي که ماکس وبر از آن با عنوان  بر اين اساس، ايشان

( ايجاد کنند که مبتني بر تمرکز قدرت و ادارة 11؛ زارع، ص811کند )ماکس وبر، صمشروعيت سنتي ياد مي

 تدبير وزرا و ديوان ساالران بود.کشور به دست سلطان و به کمک نيروي 

 دگاه وي دربارة امراخواجه نظام الملک و دي

در کتاب سلجوقنامه، خواجه نظام الملک به عنوان بزرگترين مغز متفکر سياسي ـ اداري در دورة سلجوقي 

شود که سعي دارد ضمن ايجاد يک نيروي متمرکز در جامعه زير نظر سلطان، جامعه را از حرکت معرفي مي

ؤثر از ايشان رهنمون شود )ظهيرالدين نيشابوري، به سمت زياده خواهي امرا بازداشته و در جهت استفادة م

 (.11ص
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کند که امرا را عزيز و محترم دارد )عقيلي قزويني، نظام الملک در نامه اي به پسر خود فخرالملک توصيه مي

(. خواجه در بخش هايي از سياست نامه بر ماللت خود از چيرگي بي اصالن ترکمان بر ايران زمين 811ص

رود که حق آنان را به سلطان يادآور وي در اين باره در مصلحت انديشي تا جايي پيش مي اشاره دارد، اما

 (8)کند.شود و ملکشاه را به رعايت آن دعوت ميمي

ک امراي تر»از ميان برخاسته، چندان که « ترکان و خواجگان»خواجه با ابراز تأسف از اين امر که تميز ميان 

ود که ش، يادآور مي«اندر داشتن ترکمانان در خدمت»د، در فصلي با عنوان نهنمي« لقب خواجگان بر خويشتن

 امرا خويشاوندان سلطان اند و در آغاز، خدمات فراواني براي استواري حکومت آل سلجوق انجام داده اند:

هرچند از ترکمانان ماللتي حاصل شده است و عددي بسيارند، ايشان را بر حکومت حقي ايستاده است که »

ر ابتداء حکومت خدمت ها کرده اند و رنج ها کشيده و از جمله خويشاوندانند. از فرزندان ايشان مردي د

بايد پرورد که چون پيوسته در خدمت مشغول هزار را نام بايد نبشت و بر سيرت غالمان سراي ايشان را مي

« چون غالمان خدمت کنند...باشند، ادب سالح و خدمت بياموزند و با مردم قرار گيرند و دل بنهند و هم

 (115)خواجه نظام الملک طوسي، ص

نظام اقطاع که در دوره هاي پيش تر از جمله آل بويه نيز معمول بود، زمينة استقالل و بروز ارادة گريز از مرکز 

بنا به خاستگاه نظامي  که نظام اين پذيرش با کرد، ولي خواجه نظام الملک سعي داشت امرا را فراهم مي

ومت سلجوقي و نيروي تماميت خواه ايشان ناگزير بود، با ايجاد يک ديوان ساالري قوي در کنار سلطان حک

 (.99مقتدر سلجوقي از نيروي ايشان در جهت استحکام و استقرار سلسله سلجوقي بهره گيرد )همان، ص

 واندي تدريج به الملک منظا نفوذ وزير تا زمان مرگ نظام الملک بيشتر از هر اميري بود. امرا پس از مرگ 

 مراا بر را خود نفوذ و نظارت توانست نمي ديواني مأمور هيچ او از پس. بازداشتند قدرت اعمال از را ساالري

 (.99 ص لمبتون،) کند اعمال بودند، خود پايان بي مقاصد کسب درصدد که آنهايي و

ق( را 115-151ه مقام مستوفي برکيارق )اني بود که در دوره اي کبراوست مجدالملک ها، نمونه نخستين از 

ق به مخالفت با برکيارق برخواست، 158برعهده داشت بر امرا تنگ گرفته بود. هنگامي که امير انر در سال 

تنها شرط تسليم خود را واگذاردن مجدالملک به ايشان دانست. ولي پيش از اين که کوچک ترين اقدامي در 

 امرا باالخره  (.158، ص3؛ ابن اثير، ج13ل رسيد )ظهيرالدين نيشابوري، ص اين زمينه صورت بگيرد انر به قت

 ص نيشابوري، ظهيرالدين) رساندند قتل به را مجدالملک و شده او حريم وارد سلطان اذن بي شورشي در

 ود:گش اعتراض به زبان تنها ديد نمي مقاومتي توان ايشان برابر در که برکيارق( 11
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مشاهده کرد از سرخ سراپرده بيرون دويد و روي به خيمه اخربک نهاد. اخربک بيامد سلطان چون اين حال »

و زمين ببوسيد. سلطان گفت شرم داريد، اين چه رسمي است؟ حرمت حرم برداشتيد و ناموس سلطنت 

 (.11)ظهيرالدين نيشابوري، ص« تيدبگذاش

 سهم خواهي و ثروت طلبي امرا

د حد و مرزي نمي شناختند و در استفاده از نيروي خود برضد سلطان امرا براي رسيدن به قدرت، براي خو

که پايگاه نظامي داشت درنگ نمي کردند. آنها براي هر فتح و پيروزي خواهان تمام اموال و غنايم حاصل از 

ن اتوانست مقابل زياده خواهي هاي ايشفتح بودند و در اين ميان تنها تدبير توأم با تحکم وزير و سلطان مي

 بايستد:

حشم ملکشاه به همدان آمدند و ستوران الغر را به حدود سيالخور و لرستان شهر بروجرد به علفخوار »

ته کردند بنا بر فتحى که کرده بودند و سپاهى گران شکسنمودند و تجاسرى ميفرستادند و لشکريان تطاول مي

هو لفظى بر زبان راندند يعنى اگر اقطاع و خواستند و در حضور نظام الملک به سپاره افزون ميمواجب نان

 (.85)همان، ص« مواجب ما زياده نخواهد بود سعادت، سعادت سر قاورد باد

نظام الملک پس از رايزني با ملکشاه، تنها راه مقابله با ايشان را برخورد جدي و قاطع دانست و خشونت 

 ايشان را با خشونت پاسخ داد:

ب به گاه خلوت صورت اين معنى بر راى سلطان عرض دارم و مقصود شما نظام الملک قبول کرد که امش»

ازو حاصل کنم. شب را رمزى ازين معنى با سلطان بگفت و صالح و فساد آن کلمه برو روشن کرد. سلطان 

 (.85)همان، ص« بفرمود تا قاورد را شربت زهر چشانيدند و هر دو چشم پسرش را ميل کشيدند

جمله دم درکشيدند و بعد از آن کسى حديث »لک آن قدر قاطع و برنده بود که امرا برخورد خواجه نظام الم

 (.10)همان، صص« نيارست گفتن؛ به آنچه داشتند راضى شدند پارهمواجب و نان

بدين ترتيب خواجه نظام الملک در عين حال که همواره سعي داشت حق خدمت نظاميان را ادا کند، در 

مي گذاشتند دست به  ه خواهي روي مي آوردند و پا از حدود قدرت خود بيرونصورتي که آن ها به زياد

 زد.خشونت مي
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   اتحاد پنهان امرا در ادارة امور

خواجه نظام الملک به عنوان يکي از بزرگترين ديوان ساالران ايراني تالش خستگي ناپذيري براي ايجاد آشتي 

ن با ديوان ساالري و تبديل آن به حکومت نظامي شمول گرا ميان قدرت گريز از مرکز و انحصارگراي نظاميا

داد که در آن وزرا و امرا به عنوان صاحبان تدبير و شمشير در کنار يکديگر و با مرکزيت سلطان، صورت 

 توسط جدي طور ساختار قدرت سلجوقي را استقرار مي بخشيدند. ولي نهادينه نشدن تالش هاي او به 

 جممنس قدرت و يکديگر با امرا اتحاد و سو يک از ايشان ميان اتفاق و اتحاد عدم و رانساال ديوان      ديگر

 .داد سوق انحصارگرا نظامي حکومت سمت به را سلجوقي حکومت ديگر، سوي از ايشان تر

امرا به عنوان يک نهاد قدرتمند در حکومت سلجوقي از ابتدا تا انتها حضور داشتند و به سبب ماهيت جمعي 

شد. مورخ در روايت خود از اقدامات ايشان قدرت ايشان کمتر از سلطان و يا وزير به چالش کشيده مي خود،

کند که امرا هرگز به صورت انفرادي عمل نمي کردند و به سبب در قتل و غارت، به اين نکته اشاره مي

ندگاري امرا همانا جمع گرايي خاستگاه قبيله اي خود همچنان جمع محور بودند و شايد يکي از اسرار بقا و ما

 (.91-15ايشان بود )همان، صص 

 گرد هب را اميران مشترک، منافع سر بر که اتحادي داشت، وجود امرا ميان که بود پنهاني اتحاد ديگر نکتة 

. اين اتحاد به دليل رسمي نبودنش دست نايافتني تر از قدرت سلطان و وزير بود که کردمي جمع يکديگر

کرد. امرا براي ص داشت و بر همين اساس، قدرت سلطان و وزير را محدود و يا سرکوب ميقالب مشخ

رسيدن به منافع خود از خيانت به حکومت سلجوقي و تالش در سقوط آن کوتاهي نمي کردند. مورخ، حملة 

ايت به روداند که تکش خوارزمشاه به قلمرو طغرل و نابودي سلطنت سلجوقيان را نيز به تحريک امرا مي

 هستند:« امراء معروف»مورخ 

کردند تا در سنه نوشتند و او را به قصد سلطان اغرا ميو امراي معروف بعضى ملطفات به خوارزمشاه مي»

ق[ خوارزمشاه تکش با لشکرى بي حد و 950منافصه روز پنجشنبه آخر ربيع االول تسعين و خمس مائه ]

رود آمد. طغرل از تهور و قضاء بد با اندک مايه حشم مصاف عدد و حشمى بي حصر و مد به دروازه رى ف

داد بر قلب مقدمه سپاه خوارزم زد، به تنهايى معاونت و موافقت سپاه. او را به تنها در ميان گرفتند و چون 

نفس معدوده به آخر رسيد هيچ حيله او را دفع نکند اعدا و اضداد او را برآن داشتند تا سر او را از تن جدا 

 (.51)همان، ص« د و به بغداد فرستادکر
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    مسئلة جانشيني و دخالت امرا

يکي از عرصه هايي که امرا و نظاميان در تمام دورة حکومت سلجوقي خود را محق به دخالت در آن 

دانستند مسئلة جانشيني بود و در اين زمينه ائتالف ايشان بر سر تعيين جانشين همواره دغدغه اي جدي مي

ق( به جاي 199-119هزادگان داوطلب سلطنت بود. سلجوقنامه در داستان جانشيني آلب ارسالن )براي شا

طغرل، به مخالفت برخي از نظاميان از جمله قتلمش و ايجاد درگيري ميان ايشان پرداخته، تالش خواجه نظام 

 هد.دورد توجه قرار ميالملک در آشتي دادن آنها و خواهش او از آلب ارسالن براي بخشيدن رقباي فعلي را م

 برد، بخششيکي از روش هايي که خواجه نظام الملک براي تحديد و جهت دادن قدرت قهر شمشير به کار 

خطاکاران و استفاده از نيروي ايشان در جهت قدرت بخشيدن به حکومت بود. در اين راستا خواجه نظام 

خون و تبار وي بودند پرهيز کند و در عوض از خواست از کشتن رقباي خود که از الملک از آلب ارسالن 

 نيروي ايشان براي دفع دشمنان قوي و گاهي ناشناخته بهره گيرد:

قربا را کشتن خطا و نامبارک بود، تدبير اين است که ايشان را به سرحد ثغور مملکت اسالم بايد فرستاد تا »

و ملکي نفي و نهي کنند تا عمر در مذلت و  آن را محافظت نمايند و اقامت امورشان کنند و از رسوم امارت

 (88)ظهيرالدين نيشابوري، ص« گذراند.مسکنت مي

 بدين ترتيب وزير با استفاده از تدبير و سياست، غالفي محکم و مطمئن براي شمشير امرا ترتيب داد.

ان و طخواجه نظام الملک سعي داشت طبق سنت حکومت پادشاهي، مسئلة جانشيني و تعيين آن توسط سل

زير نظر ديوان ساالران را در ساختار حکومت سلجوقي نهادينه سازد و به سياست تمرکزگرايي خود نمود 

بيشتري دهد. هرچند پس از او، دخالت امرا در امر جانشيني به طور چشمگيري ادامه يافت. از جمله در به 

دادن به امرا مورد غضب ايشان .ق( که به سبب عشرت طلبي و بار ن913قدرت رسيدن ملک شاه بن محمود )

رأى برآن مقرر شد که او را بگيرند. او را با زنگى و دو خدمتکار »شد: قرار گرفت و رأي به برکناري وي داده 

ديگر در خانه بگرفتند و موقوف کردند. سه ماه پادشاهى کرد و برادرش محمد را از خراسان بياوردند و به 

 (.11)همان، ص «جاى او برتخت پادشاهى نشاندند

شده بود و چون ق( که با مشورت امرا به سلطنت انتخاب 991-999نيز سليمان شاه بن محمد بن ملکشاه )

او را از کار برکنار « کردند به وي راه نمي يافتند و... امرا از او نوميد شدندخواص امرا که با او معاشرت مي»

(. عبارت سليمان شاه خطاب به 31اندند )همان، صق( را بر تخت ملک نش 999کردند و سلطان ارسالن )

 او از« التماس» امراي ياغي که گردن به فرمان او نمي نهادند و درخواست عاجزانه و به تعبير سلجوقنامه 
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سليمان از مخالفت امرا آگاه شد و استحضار ارسالن به ايشان پيغام فرستاد که اگر »ايشان قابل تأمل است: 

ستوحش و متنفر شده ايد و از آوردن من نادم گشته، بگذاريد چندان نهب و عدت و برگ شما از کردار من م

، )همان« و ساز و آلت پادشاهي که از موصل آوردم برگيرم و به جانب خوزستان روم؛ باقي حکم شما راست

 (.31ص

يم حاجب دخالت مستقامرا نه تنها در تغيير و تبديل سلطان، که در جابه جايي ديگر مقامات از جمله وزير و 

ز ق( ا999داشتند؛ آنها فخرالدين کاشى وزير، و خوارزمشاه يوسف امير حاجب را بدون اراده سليمان شاه )

 (.15کار برکنار کردند )همان، ص

 وزيرکشي امرا در دورة سلجوقي

باشند  را داشتهشدند و به اتهام هاي مختلف بي آن که فرصت دفاع از خود وزرا به راحتي اسير توطئة امرا مي

ق عمليات موفقيت آميزي عليه 900رسيدند. ابوالمحاسن سعدالملک آوي به رغم اين که در سال به قتل مي

باطنيان اصفهان به راه انداخت، از جانب قاضي القضات اصفهان ابواسماعيل عبيداهلل بن خطيبي به طرفداري 

( او را به زندان انداخته و به اتهام باطني گري به ق115-911شد. سلطان محمد بن ملکشاه )از باطنيان متهم 

 (.110، دفتري، ص1-1، صص10؛ ابن اثير، ج11کرد )همان، جقتل محکوم 

ق( بود که سعي 931نمونه ديگر کمال الدين محمد بن حسين وزير سلطان مسعود بن محمد بن ملکشاه )

مور بر دقايق ا»تشکيالت مالي را سامان دهد. او داشت در نظام اقطاع نظم و نسقي ايجاد کند و امور نابسامان 

)ظهيرالدين نيشابوري، « دادملک بينا و دانا و امرا را حرمت نگاه نمي داشت و نان پاره يکسان با لشکر مي

توطئة امراي نظامي و به تحريک قراسنقر والي ارانيه تصميم به قتل او گرفتند  با ق991 سال در ولي (. 93ص

 رساندند:ان او را به قتل و با تهديد سلط

کند و کس و امرا به اتفاق استماله نامه به اتابک قراسنقور نوشتند که اين وزير با ما استخالف و استهزا مي» 

را وزن و محلي نمي دهد. ...از مرغزار سک پيغام به سلطان فرستاد که در اين کار قدم برندارم تا سر و دست 

ن مضطر و متحير شد. عاقبت محمد خازن را بگرفتند و سر و دستش جدا محمد خازن به من نفرستي. سلطا

کردند. قراسنقور به پارس اقدام نمود و منکوبرز را بشکست و سلجوقشاه را به ملکي آنجا نصب کرد و 

 (93)همان، ص« به عزالملک دادند. وزارت سلطان
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 نقش امرا در انحالل حکومت سلجوقي

دوران ضعف سالطين و وزرا، که در اوج قدرت سالطين نيز نمود داشت و آنها  قدرت نمايي امرا نه تنها در

پادشاهي مبارک »ق( که مورخ، او را 911-913داشت. در دورة سلطان سنجر )را به زياده خواهي بيشتر وامي

رفت مي نداند و جهان تحت حاکميت اين سلطامي« سايه، بلندپايه، خداترس و... منشاء علوم و منبع فضائل...

 که رنگ آرامش به خود بگيرد، امرا دست به طغيان زدند:

امراء حکومت و ارکان حشم او در مهلت ايام و فسحت نعمت و اسباب طاغى و باغى شدند و از تفوق و » 

ترفع و تشوق و تنعم خويش دست تطاول از آستين جور و اجحاف بيرون کشيدند و بر رعايا ظلم و ستم 

 (.11، ص)همان« آغازيدند

زياده خواهي امرا و خوگرفتن آنها به غارت و دوري از ميادين بزرگ جنگي، آنها را در مقابل دشمنان تازه 

کست توان به شکرد که از جمله مين بودند ناکام نا و که مانند سلجوقيان ولي با نيرويي تازه نفس، پي نام 

 سلجوقيان در برابر غزها اشاره کرد. )همان(.

شد. در داستان درگيري سلطان سنجر با غزها که سنجر به بعد، نقش وزرا بيش از پيش کمرنگ  از دورة

انجاميد، مورخ دخالت امرا در تصميم سلطان و نزديک شدن قدم به قدم او سرانجام به اسارت سلطان سنجر 

« ت آباز هف»تقام از غزها به دام اسارت را به تصوير مي کشد. سلطان سنجر بنا به اصرار و تأييد امرا به ان

 گذشته به سمت ايشان رفت:

کنان چون سلطان بدان حدود رسيد زنان و اطفال خويش را در پيش داشتند و به زارى و خوارى تضرع»

باز آمدند و از هر خانه هفت من نقره قبول کردند که بدهند سلطان را برايشان رحم آمد و غنائم بازخواست پيش

 «ا به عطاف دادن. اما حکومت سلطان پير شده و تقدير آسمان خالف تدبير ايشان آمدگردانيدن و عنان ر

 (. 15)همان،ص

کردند که چيزي جز شکست و ناکامي براي حکومت سلجوقي و نابساماني ولي امرا سلطان را وادار به جنگي 

 (1)براي او به همراه نداشت.

ه در ساختار قدرت تعريف دقيق تر و مشخص تري داشتند بنا بر سلجوقنامه، امرا بر خالف سلطان و وزير ک

توان براي آنها حدودي از قدرت را تعيين کرد، حيطة اختيارات نامشخص تري داشتند. دقيق نبودن و بهتر مي

حدود قدرت ايشان و دخالت آنها در ساحت اختيارات سلطان و وزير، تصويري سيال و رعب انگيز از قدرت 

 کند.ده ترسيم ميامرا در ذهن خوانن
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 شود و به ندرت به اسامي ايشان اشارهتوصيف مورخ از اقدامات امرا که از آنها بيشتر با اين عنوان نام برده مي

کند، نشان از قدرت پنهان نظاميان داشت. آنها به سبب نيروي پنهاني که به واسطة قدرت شمشير و اتحاد مي

ند و سلطان کردديد، تعرض ميکه قدرت خويش را بسته به ارادة امرا ميقبيله اي داشتند، به راحتي به سلطان 

مد بن حم بن مسعود ابوالفتح سلطان دورة در که اي مسئله کرد؛مي پوشي چشم آنها هاي تعرض    ناگزير از 

 ق( رخ داد:931ملکشاه )

دند کرواست هاى ناواجب ميسلطان و درخ عهد شده بودند بر مخالفتجماعت امرا با برسق صاحب اشتر هم»

و به حدود اشتر در مرغزارى فرود آمده بود. سلطان از همدان شب براند و نيمروز به ايشان رسيد؛ همه خفته 

و آلوده به خواب خوش غنوده. سلطان در خيمة اميرى ميان لشگرگاه فرود آمد و چون امرا را از وصول او 

 (.91-93)همان، صص« و از سر گناه ايشان برخاستخبر شد، بر او جمع آمدند همه را عفو کرد 

مورخ با روايت داستان کشته شدن عميدالملک کندري به تحريک خواجه نظام الملک و هشدار عميدالملک 

به خواجه در بنيان گذاري سنت وزيرکشي سعي دارد بر اين مسئله پافشاري کند که حضور ديوان ساالران و 

ان، ضامن مدنيت و محدود شدن قدرت نظاميان در جامعه بود و توطئه و تالش مهم تر از آن اتحاد ميان ايش

بود.  امرا براي طلبي جاه در حق ايشان همانا خالي کردن ميدان رقابت از حضور وزرا و آماده کردن عرصة 

 از اين رو، از زبان عميدالملک خطاب به خواجه نظام الملک نوشت:

ر جهان آوردي به وزير کشتن و غدر و مکر کردن و عاقبت آن مذموم بدعتي و زشت قاعده اي که د»

ترسم که اين رسم ناستوده و مکروه مذموم به اوالد و اخالف و اعقاب تو برسد و از آنگاه نيانديشيدي. مي

 (.81)همان، ص« باز يک وزير به مرگ خود نميرد

دهد نظام الملک را به آن هشدار ميهمين مسئله که مورخ از زبان عميدالملک کندري عنوان کرده و خواجه 

يکي از داليل اساسي شکست ديوان ساالران در برابر امرا و نظاميان بود. برخالف امرا که سعي داشتند با دسته 

بندي و تشکيل دسته هاي رسمي و غيررسمي، در مقابل رقباي قدرتمند از جمله ديوان ساالران قد علم کنند 

تيار بگيرند، ديوان ساالران و در رأس آنها وزرا فاقد تشکل و انسجام بودند و و قدرت را به طور کامل در اخ

 .بردند ازاين رو، در کنار امرا، ساختار قدرت سلجوقي را به سمت حکومت نظامي انحصارگرا پيش 

 نتيجه

ه جکتاب سلجوقنامه ظهيرالدين نيشابوري به عنوان قديمي ترين منبع فارسي دربارة حکومت سلجوقيان، تو

ويژه اي به نظاميان و به تعبير اين کتاب امرا، در تشکيل و تحول ساختار حکومت دارد. گرچه در اين اثر به 
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ديگر نهادها از جمله نهاد خالفت و سلطنت نيز پرداخته مي شود، توجه سلجوقنامه به امرا و دخالت ايشان 

دن به قدرت ايشان مسئله اي است که مقالة در تمام امور و ناکامي تالش ديوان ساالران در تعديل و جهت دا

 حاضر به آن پرداخته است.

حکومت سلجوقي که به کمک شمشير امرا و قبايل ترکمان سلجوقي به وجود آمده بود، در اصل يک حکومت 

نظامي به شمار آمده و نقش ويژه اي براي نظاميان و امرا به عنوان گروهي مؤثر در مناسبات قدرت قائل مي 

ن مسئله به ويژه در ارتباط و برخورد نظاميان با نهاد ديوان ساالري بر سر شکل گيري و استقرار قدرت شد؛ اي

 کرد.نمود جدي تري پيدا مي

نهاد ديوان ساالري که در ايران سابقة ديرينه دارد، حکومت سلجوقيان را به عنوان يک حکومت نظامي و 

حکومت و مشروعيت بخشيدن به آن، به تعديل و جهت غيربومي پذيرفته، ضمن همکاري و تعامل با اين 

دادن نيروي نظاميان در چارچوبي تعريف شده پرداخت تا از قدرت ايشان در جهت ايجاد حکومتي متمرکز 

دنيت توانست عامل اساسي ايجاد مبهره بگيرد. از اين رو، وزير بنا بر داشتن دانش سياست و تدبير ديوان مي

 نظاميان تلقي شود. در جامعه و تحديد قدرت

گرچه ديوان ساالران و به ويژه خواجه نظام الملک تالش زيادي براي تبديل حکومت نظامي سلجوقي به 

حکومتي تمام شمول و پيوند قدرت تدبير و شمشير انجام دادند، زياده خواهي امرا، پيوستن و ائتالف آنها در 

ران با يکديگر، زمينة تک تازي و انحصارگرايي امرا گروه هاي رسمي و غيررسمي و اتحادنداشتن ديوان ساال

 را فراهم کرده، عرصة قدرت را بيش از پيش بر وزرا و ديوان ساالران تنگ نموده بود.

  

 پي نوشت

بعد از آن واليت تقسيم کردند و از مقدمان هر يکي طرفي نامزد شدند. برادر مهتر چغربيک داوود بيشتر . »1

و را دارالملک ساخت و موسي يبغو به زمين خاور و واليت بست و حدود هرات خراسان را طمع کرد و مر

و اسفزار و سجستان و کابلستان چندان که توانست منصوب شد و قاورد پسر مهين چغربيک را واليت کرمان 

و نواحي طبس و حوالي قهستان مقرر شد و طغرل بيک بلند همت بود، عزيمت جانب عراق کرد و ابراهيم 

که از طرف مادر برادرش بود، پسر برادرش ياقوتي و قتلمش ابن اسرائيل پسر عمش هر دو مصاحب و ينال 

مالزم او بودند. طغرل چون شهري را مستخلص کرد و طبرک به دست ايشان افتاد آن را دارالملک خويش 

ه واليت جرجان و ساخت و ابراهيم ينال را به همدان فرستاد و ياقوتي را به ابهر و زنجان و قتلمش را ب
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، )ظهيرالدين «دامغان با ساير واليات و الب ارسالن محمد پسر چغربيک برادرزاده و مالزم خدمت او بود.

 (.11نيشابوري، ص 

ي ، سپاه ترکيبي و نامتجانس را سپاه آرمان«يک جنس». خواجه با برشمردن و ابراز نگراني از سپاه يکدست و 8

که از چند جنس لشکر داشتي چون ترک و خراساني »...قومي محمود غزنوي مي خواند و از سپاه ناهمگون و 

(، به عنوان الگو و نمونه سپاه ياد مي 111)خواجه نظام الملک طوسي، ص « و عرب و هند و غوري و ديلم

کند و ايجاد رقابت و تالش بين آنان و پيشگيري از کودتا و خيانت را از محاسن چنين سپاهي برمي شمارد 

 «چون لشکر همه از جنس باشند، از آن خطرها خيزد و سخت کوش نباشند و تخليط کنند.» گويد:  و مي

...هيچ گروه از بيم يکديگر از جاي خويش نيارستندي جنبيد، تا روز به نبرد يکديگر پاس داشتندي » )همان( و 

هر چه سخت تر و نخفتندي، و اگر روز جنگ بودي هر جنس از جهت نام و ننگ بکوشيدندي و جنگي 

فالن جنس در جنگ سستي کردند و همه در آن کوشيدندي که از يکديگر به »بکردندي تا کسي نگفتي که 

 (.111-113)همان، صص« آيند.

و قومى از غوزان در شهر کشيدند، چون ايشان را خبر شد به يکبار حشر آوردند و اغلب خلق از زن و . »1

غوزان تيغ ها کشيدند و چندان مردم را در مسجد بکشتند که کشتگان  مرد و اطفال به مسجد جامع گريختند و

در ميان خون ناپيدا شدند. چون شب درآمد مسجدى برطرف بازار بود که آن را مسجد مطهر مي گفتندى دو 

هزار مرد در آنجا نماز گزاردندى و قبه عالى داشت. مقرنس به چوب و مدهون و جمله ستون هاش مذهب 

در آن مسجد زدند و لمع ها و شعل ها چندان ارتفاع گرفت که جمله شهر روشن شد تا روز و مدهون آتش 

غارت و نهب مي کردند و اسير و دستگير تا چند روز بردر شهر بماندند و همه روز بامداد به غارت اعاده 

خراب مي کردند نمودندى و چون ظاهر چيزى نمانده بود در نهان خان ها و ديوار سفتند و ابنيه و سراي ها 

و اسيران را شکنجه مي دادند و خاک در دهان ايشان مي کردند تا اگر جائى دفين کرده بود مي نمودند و 

اگرنه به زخم آسيب شکنجه مي مردند و روز در چاه ها و کهريزهاي کهن مي گريختند. نماز شام که غوزان 

دى و تفحص احوال خود مي کردند تا غوزان از شهر برفتندى بيرون آمدندى و همسايگان را هرجا جمع شدن

در شمار نيايد که در آن چند روز چند هزار آدمى به قتل آمده بودند و چند هزار دينار  -اندچه فساد کرده

که مثل عبدالرحمن اکاف که مقتداء مشايخ عالم بود و محمد يحيى که برمردم زيان و خسارت کرده و جائى

ود به زخم شکنجه بکشتند و کادم دسنى که چندين سال مطلع علوم شرع و پيشواى اهل عراق و خراسان ب

 (.90)همان، ص« منبع احکام دينى بوده به خاک تيره بياکندند، برکسى ديگر چه ابقا
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  ! رواق حکمت اينجا کاخ سبط مصطفي آنجا

 رسول جعفريان :نويسنده

 83/19/0151تاريخ انتشار روي سايت

 

مي آيد شرحي است در باره کاشي هاي مطب شفاء الدوله در قم که اين روزها طرح آنچه در پي  :خالصه

توسعه حرم قم شامل تخريب آن نيز شده است. کاشي ها از ديوار کنده شده و به موزه آستانه انتقال يافته 

 است؟ اما آيا اين به معناي حفظ آنهاست؟ 

فاء الدوله در قم که اين روزها طرح توسعه حرم آنچه در پي مي آيد شرحي است در باره کاشي هاي مطب ش

قم شامل تخريب آن نيز شده است. کاشي ها از ديوار کنده شده و به موزه آستانه انتقال يافته است؟ اما آيا 

 اين به معناي حفظ آنهاست؟

ت. سدر توسعه شهري، يک مسأله مهم، تعارض ميان حفظ بافت سنتي با توسعه شهر بر اساس نيازهاي روز ا

اين مسأله در باره اماکن مقدس، به دليل نياز زائران براي اسکان و زيارت، امري جدي تر و شايع تر است. 

شايد  .در اين زمينه، ادعا مي شود، فضاي حرم نياز به توسعه دارد و طبعا بايد بناهاي اطراف آن تخريب شود

ن است که با هدف توسعه، تقريبا چندين محله يکي از بهترين مثالها، مسجد الحرام به عنوان مقدس ترين مکا

قديمي مکه به عالوه تمامي آثار تاريخي ويران شد و به جاي آن هتل هاي سربه فلک کشيده ساخته شده و 

 [شبيه الس وگاس شده. به نظر شما اين عکس اين طور نيست ]عکس از دوست من آقاي مهندس بحيرايي
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خر زمان شاه زمان استانداري وليان آغاز شد و بعدها ادامه يافت. در قم در ايران، در مشهد اين طرح از اوا

هم، اين مسأله از قريب بيست سال قبل آغاز شد و تا به حال جز خود حرم که سروساماني يافته، بخش مهمي 

از محالت ويران شده و تا به امروز نيز شکل نگرفته و همچنان در حال خريد خانه و تخريب هستند. در 

 .بال و نجف هم همين طرحها در حال طراحي و اجراستکر

در باره اين قبيل توسعه ها که بسياري از بافت سنتي از ميان مي رود، مي گويند نياز حرم اقتضاي اين کار را 

 .دارد و در اين باره نمي شود حرف زد

 زا علي قيصريه ـ مامروز فرصتي شد تا همراه دوست عزيز جناب دکتر علي قيصري ]نوه مرحوم حاجي مير

ش ـ ، باني کارخانه ريسباف قم، جايي که االن صدا و سيماست[ به حرم برويم. براي ديدن برخي از 1181

اتاق هاي تاريخي صحن کوچک که مزار شماري از رجال قديم قاجاري است رفتيم. معلوم شد صحن کامال 

ت که در مسجد الحرام و در مشهد هم گودبرداري شده و در حال ساختن زير زمين هستند. اين کاري اس

انجام شده است. البته استفاده هاي ديگري هم در اينجا خواهند کرد که بسا يکي از آنها فروش قبر خواهد 

بود که يکي از مهم ترين درآمد است. خدا رحم کرده که سعودي ها به اين مسأله يعني جاي قبر و اهميت 
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بر هاي صد طبقه در مسجد الحرام و اطراف آن درست کرده، به شکل آن که کجا باشد باور ندارند و اال ق

 .ميليون دالري و ريالي )ريال سعودي( مي فروختند. از اين بابت خيالمان راحت است

  

روشن کنيم. اين  کاشي هاي مطب شفاء الدولهاز حرم بيرون آمديم تا يک بار ديگر چشممان را به جمال 

ستوران، حد فاصله بخش توسعه يافته حرم در آن سوي ارم ]واقعا نمي دانم با بنا همراه چند مغازه و يک ر

خيابان چه خواهند کرد؟[ و مدرسه خان که به نام مهدي قلي خان گرجي نواده رستم خان قرچقاي سپهساالر 

در  يسپاه شاه عباس ناميده شده و بعدها در زمان آيت اهلل بروجردي تجديد بناه شده است. اين اواخر مطلب

باره اين مهدي قلي در همين وبالگ نوشتم و گفتم که قبر وي االن در وسط خيابان قرار گرفته در حالي که 
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در يکي از حجرات خود مدرسه بوده که در توسعه، آن بخش مدرسه از بين رفته است. اينها عکسهايي است 

 .که قبال از مطب شفاءالدوله گرفته بوديم

 

 

 
 

 

اي ديوارها کنده شده و جاي آنها خالي است. خيلي ناراحت ه کاشي که ديديم أسفت کمال با  اما...

  .کننده بود
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نزديک تر رفتيم که سوال کنيم چه شده است. مرد کامل و موقر و محترمي از درون ساختمان بيرون آمد. 

 حرم داديم. در واقع اهداء مالک اين بنا بود. پرسيدم کاشي ها چه شده؟ گفتند: آنها را کنديم و تحويل موزه

کرديم. ايشان که نامش آقاي هاشمي و از خانواده هاي قديمي قمي است، گفتند در تهران زندگي مي کنند اما 

همچنان در قم دلبستگي هاي آباء و اجدادي را دارند و با تالش پدرشان زائر سرا و مسجدي در ميدان انتهاي 

 .ال خودشان آن جا را سرو سامان داده اندخيابان امام دارند که خودشان با امو

 

 قيمت اب را آقاي هاشمي گفتند که وقتي بحث خريد اين بناها براي طرح توسعه شد، اين کاشي هاي مطب  

کرديم. زماني حتي دزداني قصد بردن آنها را داشتند. سپس اهداء موزه به ما اما خريدند، مي ما از گزاف

گفتند که اينجا در طرح توسعه حرم است و به زودي تخريب خواهد شد.  ؟صحبت شد که بنا چه خواهد شد
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کنار آن چندين مغازه باقي مانده، از جمله رستوان حاج داود که شصت سال است در اينجاست. نزد ايشان 

رفتيم. معلومات شگفتي از تاريخچه اين حوالي و خانواده ها داشتند. جالب آن که معلوم شد دکتر قيصري ما 

فعال )ا اين خانواده هاشمي آشنا هستند، زيرا، در اين محوطه، مرحوم قيصري صاحب کارخانه ريسباف قم ب

محل صدا و سيما( جايي پست برق داشته و همين طور دفتر وصول که پول برق از مردم گرفته مي شده 

ه مرحوم به توصيرد، است. آقاي قيصري فرمودند که ميرزا علي قيصريه جد ايشان وقتي کارخانه را درست ک

 و سالها اين دستگاه برقرار حاج شيخ عبدالکريم دستگاه برق براي روشن کردن چراغ خانه مردم هم آورد

 .بود و برق شهر را مي داد و اينجا، در همين نزديکي دفتر محل وصول پول آن بود

 

 

ه کنيم. فرصت خوبي بود. موزه آقاي هاشمي خواستند که با هم به موزه آستانه برويم و کاشي ها را مالحظ

روبروي مدرسه خان در آن سوي آستانه در کنار حرم قرار دارد. ابتدا به محل کتابخانه به دفتر آقاي حجت 

االسالم محمد کرمانشاهي رفتيم. قدري نشسته و صحبت شد. از ايشان که سالهاست در بخش هاي فرهنگي 

دوم سوال کردم که در يک هشتي بسيار زيبا در کنار مرقد حرم مشغول هستند، در باره سنگ قبر شاه عباس 

حضرت معصومه )س( قرار داشت. ايشان گفت دقيقا نمي دانيم چه بر سر آن آمده است. برخي مي گويند 

برخي مي گويند از اين جا بيرون رفته و حتي زماني در بيرون از  و  زير همانجاست و رويش ساخته شده

صورت گرفته  1190ان افزود که چند تصوير از بازسازي آن که گويا در سال اينجا رويت شده است. ايش

داريم که به بنده لطف کردند. آقاي منوچهر ستوده، شرحي در باره مدفن شاه صفي و شاه عباس دوم و نيز 

 «کتابه هاي حرم مطهر حضرت معصومه عليها سالم»شاه سلطان حسين را با کتيبه هاي اطراف آن، در کتاب 

 .( آورده اند19ـ  11ص 
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سپس به موزه آستانه رفتيم. کاشي هاي ديوار مطب شفاء الدوله را در روي زمين کنار هم چيده بودند. از اين  

که اصل اين ها در اينجا حفظ شده )و صد البته که به انبارها کنار دهها سنگ قبر بسيار نفيس قاجاري و غيره 

حل ديد مردم نخواهد بود( خوشحال بوديم. اما از اين که اين طرح خواهد رفت و به اين زودي ديگر در م

توسعه، يک بناي هشتاد ساله را با آن کاشي هاي نفيس و اشعار بسيار زيبا از برده ناراحت شديم. آيا واقعا 

آيا هيچ طرحي وجود ندارد که يک بناي کوچک در ميان اين توسعه نگهداري  اين مقدار توسعه الزم است؟

 .طبعا نمي دانيم شود؟

 

 قسمت اين اخير عکس  در .اما تصاوير کاشي ها که از ديوار کنده شده و کف اتاقي در موزه پهن شده است

 .ش آمده است1118آن يعني سال  تاريخ و( نگار خاک حاجي ساز کاشي حسين) کار کاشي نام
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بعا بايد به اقدام نيک آقاي هاشمي و تالش عکسي که نشان مي دهد کاشي ها با دقت کنده شده است. ط

خاص موزه آستانه و مديريت آن براي حفظ کاشي ها احترام گذاشت، اما سوال همچنان باقي است که آيا 

 اين نحوه توسعه و با اين هزينه درست است؟

 

 

ويژه پزشکان در تقويمي که  (گفتني است که شرحي در باره مطب شفاء الدوله در قم )پدر شجاع الدين شفا

به نام حکايات االطباء منتشر شده آمده که جالب است. در آنجا آمده است که اين مطب  1151قم در سال 

ش است )و اتفاقا همين تاريخ در انتهاي کاشي ها هم هست(  1118ق که تقريبا مصادف با  1198در سال 

بر ديواره هاي اين مطب حک شده تاسيس شده و اين اشعار هم در توسط خود او سروده شده و با کاشي 

سال پيش  101ق يعني حوالي  1118است. ظاهرا تاريخ بنا قديمي تر است و بر اساس کتيبه ديگر تاريخ آن 
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است. او اين بنا را خريده و تعمير کرده و کاشي ها را هم نصب کرده است. در همان يادداشت که از مجله 

 :اول شعر اين طور بودنقل شده آمده است که در  1111توفيق سال 

 ، کاخ سبط مصطفي آنجامطب دکتر اينجا

 بشارت درمندان را دوا اينجا شفا آنجا

مطب »اما به دليل آن که شفاءالدوله فارغ التحصيل دانشکده پزشکي نبود به او اعتراض شد که براي چه عنوان 

 :را بکار برده بنابرين او شعر را عوض کرده اين طور نوشت« دکتر

 ، کاخ سبط مصطفي آنجاحکمت اينجارواق 

 .بشارت دردمندان را دوا اينجا شفا آنجا

 :ابيات ديگر به اين شرح

 در اينجا طب يوناني و تشريح اروپايي

 فرامين و الهيات و آيات خدا آنجا

 سبب اينجاست يعني حکمت و تقدير و دانايي

 توانايي است يعني حکم و تقدير و قضا آنجا

 ي دهد تشخيص علت راشفا از نبض اينجا م

 خداوند شفا دارد يدِ معجز نما آنجا

جالب است که مردم هميشه از خواندن اين اشعار و مضمون زيبايي آن که ترکيبي از دو بناي روبروي هم، 

حرم و مطب بود، لذت مي بردند. امروز هم که ما با آقاي هاشمي صحبت کرديم، گفتند که اين روزها بارها 

روبرو شده اند که چه شده ولي ما بر سر ناچاري جهت طرح توسعه اين کار را کرديم و با اعتراض مردم 

 .کاشي ها را هم بدون هيچ چشم داشتي به موزه سپرديم

در يادداشت حکايات االطباء آمده است که محمود تندري رئيس شهرباني قم که ناظر جمع شدن مردم کنار 

 :طور که سوار مرکب بود، به طنز اشعاري در همان قالب سرود مطب و توجه آنان به اشعار شده بود، همان

 مطب دکتر بي رحم پر جور و جفا اينجا
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 حريم و جايگاه دخت پاک مصطفي آنجا

 کتاب حِرز يعقوب و طب مُرخاي اينجا

 فرامين و الهيات و آيات خدا آنجا

 براي ذکر تاريخ ثناء شاعر و مائر

 جابگفتم من که غسّالخانه دکتر شفا اين

در هر حال، گشتي در موزه زيباي حرم زديم. سالهاست که اين بخش يعني کتابخانه و موزه در حال توسعه 

است و باز هم طرح هايي براي توسعه آنها وجود دارد. چند سنگ زيبا که از روي قبور برداشته شده، در اينجا 

 .ودب مهد عليا مادر ناصرالدين شاه سنگ قبرنگهداري مي شود و تعداد بيشتري در انبارها هست. از جمله 
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درگذشت و در ايوان بقعه اي در سمت جنوب  1115فروردين ماه  81سالگي در  11شفاء الدوله در سن 

شرقي صحن بزرگ حضرت معصومه )س( که هم اکنون به صورت راهروي بزرگي مي باشد، در مقابل 

 .(شد )سالنامه حکايات االطباء صفحه آخرآرامگان ميرزا جهانگيرخان صور اسرافيل به خاک سپرده 
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 ش1309

 

 عکس زير را از باالي مطب شفاءالدوله از حرم گرفتيم
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 هجري  0191از سال  نقاشي تربت حمزه

 رسول جعفريان :نويسنده

 85/19/0151تاريخ انتشار روي سايت

 

اين نقاشي هم محل شهادت را و هم محل دفن را نشان مي دهد و از اين جهت توجه تاريخي نقاش  :خالصه

 .را نسبت به واقعه نشان مي دهد

شنبه هفته قبل[ روزي است که جنگ مرداد ]يعني سه  81پانزدهم شوال سال سوم هجرت، و امسال مصادف با

احد در آن اتفاق افتاد و طي آن بيش از هفتاد نفر از مسلمانان از مهاجر و انصار از جمله حمزه سيد الشهداء 

 .به شهادت رسيدند

اين نبرد در سه کيلومتري شمال مدينه، در دامنه کوه احد رخ داد. از همان زمان، قبر حمزه، مزار فاطمه زهرا 

ق اين  1111شمار ديگري از زنان مدينه بود. بعد از آن نيز يکسره مورد احترام بود تا آن که در سال )س( و 

مزار بدست وهابي هاي داعشي ]؟[ صفت تخريب شد. به زعم اين جماعت، تمام مسلمانان و زعما و خلفا 

بر شرک روزگار را سپري مي  و اميران ادوار مختلف اسالمي، تا زمان ظهور اينان، البد از دين بيرون بوده و

 !کرده اند و فقط اينها موحدند

اين نقاشي هم محل شهادت را و هم محل دفن را نشان مي دهد و از اين جهت توجه تاريخي نقاش را نسبت 

 .به واقعه نشان مي دهد

ه منظوم عسکهايي از اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم از مزار حمزه هست. اما اين روزها در يک نسخ

 .هجري 1091ترکي، يک نقاشي از مزار حمزه يافتم که تاريخ آن بالنسبه قديمي است يعني سال 

اين ايام و نقاشي ياد شده، بهانه اي شد تا از آن شهيد بزرگوار که سخت مورد عالقه رسول خدا )ص( بود 

 .ياد کنم

نزدهم شوال در منزل حضرت آيت اهلل گفتني است که هر ساله مراسم بزرگداشتي براي حمزه در شام روز پا

عالمي در تهران برگزار مي شود که متاسفانه بنده تاکنون توفيق حضور نداشتم. اين هم رسمي است که از 

 .ايشان آغاز شده است
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 بعد از اين که نقاشي باال را گذاشتم آقاي جزيني نقاشي ديگري از مزار حمزه، باز هم از يک نسخه ترکي با

برايم ارسال کرد که اينجا مي گذارم. معلوم مي شود يا اين اساس آن است يا هر دو اساس  1081تاريخ 

 .واحدي دارند
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 بودم ترکيه در که 0111 سال ماه خرداد

 جعفريان رسول: نويسنده

 1151/  09/  85: سايت روي انتشار تاريخ

 

 ولاستانب و قونيه آنکارا، به سفري ايراني آقاي دوستم همراه( قبل سال ده از بيش) 1111 سال در: خالصه

 از رخيب شايد که داشتم يهاي يادداشت. کرديم ديدن تاريخي و فرهنگي و علمي مراکز از شماري از و رفتيم

 .خورد مي تاريخ بدرد بيشتر اما آيد بکار آنها

 و ساعت دو. شديم آنکارا عازم ايراني اکبر آقاي همراه بعدازظهر 9/1 ساعت پرواز با 1111 خرداد دهم روز

 همراه هک بودند آمده فرودگاه به ايران رايزني اعضاي از خداداد آقاي. رسيديم آنکارا به آن از بعد دقيقه پانزده

 در ام است قرار و است سفارت با قرارداد طرف هتل اين. شديم مستقر عالءالدين هتل در و شده عازم ايشان

 .باشيم داشته ديدار و برنامه چند سفر اين

 از دنش دور براي آتاتورک و درآمده شهر صورت به جمهوريت، تشکيل از پس از سابق آنقره يا آنکارا شهر

 در نفر ميليون 9/1 حدود حاضر حال در. است کرده انتخاب پايتخت عنوان به را نقطه اين ولاستانب محيط

 معيتيج استانبول، در که است حالي در اين. است دانشگاهي و اداري شهر يک البته که دارند سکونت اينجا

 احمر لهال چهارراه و است آتاتورک بلوار آنکارا شهر خيابان عمده. کنند مي زندگي نفر ميليون دوازده بر بالغ

 زماني هک هست بلوار اين در فارسي زبان آموزش مرکز يک. است شهر نقطه ترين شلوغ تقريبا آي، قزل يا

 نامي زمان که است مستقل ساختمان يک در رايزني. است کرده فعال را آن بوده، اينجا در که گنجي اکبر

 در هم زمين يک. است شده خريداري( نفت شرکت سرئي) اقبال پول با آن ملک( انقالب از پيش) رياحي

 شده پارک و تصرف شهرداري توسط 18 هاي سال حدود که شده خريداري رضاشاه زمان از شهر مرکز

 .است

 يحاتيتوض بعداً. هستند آنجا در است سالي چند منفرد آقاي که بود رايزني محل شد، زيارت که محلي اولين

 .داد خواهم باره اين در
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 جغرافي و تاريخ و زبان نشگاهدا

 با مديدي را فارسي زبان گروه دفتر. رفتيم جغرافي و تاريخ و زبان دانشکده به خرداد 11 دوشنبه روز صبح

 سلمر دکتر. شد صحبت آنها کارهاي و آن سابقه درباره قدري بودند، جوان اکثرا که دانشيار و استاد چند

 ارهدرب که کردند نقل وي قول از که دارند هم قديمي استاد کي. داشت حضور که است گروه رئيس ازتورک

 يرياح امين. پياله با کرديم درست خم يک بود، سفارت در انقالب از پيش که خيام بزرگداشت مجلس

 وچکک کتابخانه يک گروه اتاق در. شدند مي پذيرايي پياله با مردم هم پايين و خواند مي خيام از اشعاري

 يصندل چند. بود آنجا در ديگر کتاب چند و ترکيه المعارف دائره و دهخدا لغتنامه يغما، مجله دوره که بود

 هم آتاتورک عکس يک. بود کهنه همه و ها صندلي موزه گفت شد مي. بود مدل يک کدام هر که بود هم

 رد فارسي زبان گروه بنيانگذار که بود ديوار به اوغال نجاتي از هم عکسي. بود ديوار باالي معمول طبق

 کاراآن در. دارد دانشجو و است فعال قونيه و ارزروم آنکارا، در فارسي زبان رشته. است بوده آنکارا دانشگاه

 وبخ خيلي را فارسي اند خوانده درس اينجا که افرادي و هست فارسي زبان در دکتري دوره تا کارشناسي از

 بوده يامين آراي عالم کتاب روي دکترايش تز که اينجاست دانشياران از اُرس دريار دکتر. کردند مي صحبت

 نيافته چاپ فرصت ايشان کار طبعاً و شد چاپ هم ايران در سپس و انگليسي مستشرق يک وي از پيش که

. هستند نامه پايان مشغول نفر  1 دکتري و 1 ارشد دانشجو، 10 کارشناسي مقطع در حاضر حال در. است

 بن لفض يقظان بن حي ارُس دکتر. است مانده نشده چاپ که اند کرده يحتصح را کارهايي استادان از برخي

 ترجمه با و کرده تصحيح تازگي به را التواريخ بهجة هم دکتري دانشجوي يک. است کرده تصحيح را روزبهان

 .شد مالحظه گروه دفتر در که است کرده آماده ترک

 و دکنن مي استفاده گيس کاله از دارند حجاب قصد که زناني و دهند نمي راه حجاب با زن دانشگاه در اينجا

 کاله بعد و گذارند مي بند يک اصلي موهاي روي يعني. گذارند مي سر به را آن دانشگاه به ورود از قبل

 .گذارند مي گيس

 اهر در. کرديم حرکت دولت آرشيو مرکز به رفتن جهت و خورديم ناهار زبان، دانشکده از بازگشت از پس

 قسمت و جماعت، و جمعه نماز براي که بخش يک است بخش دو مسجد. خوانديم نماز دمسج يک در

 يبرا هم آن از گوشه يک. آيند مي نماز براي جماعت وقت غير در که است افرادي براي نمازخانه يک ديگر،

 .اند کشيده چيزي يک دورش که بود خانمها
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 دولتي آرشيو و اسناد مرکز

 ناي اريس يوسف دکتر دانشيار که آمديم ترکيه آرشيو و اسناد مرکز ديدن به سه ساعت دوشنبه ظهر از بعد

. اردد معاصر تاريخ دکتراي رئيس، آقاي خود. کرد معرفي را ايراني آقاي و بنده منفرد، آقاي. بود آن رئيس

. ودش مي ينگهدار استانبول در همه عثماني دوره اسناد اما اينجاست، جمهوري دوره اسناد بخشي گفت ايشان

. ار همايون صره دفاتر از بخشي طور همين  ببينم را لري مهمه دفاتر خواهم مي که کردم عرض ايشان به

 ايراني آقاي سپس. کنيم مالحظه را اسناد آن و رفته آنجا به بتوانيم جمعه تا زد استانبول دفتر به زنگ ايشان

 ناداس از اي مجموعه آيا پرسيدم،. شد والنيط خيلي که داد توضيحاتي مکتوب ميراث کتابهاي ي درباره

 غالپرت مراکز در موجود اسناد با شاه که کاري مثل کرد معرفي فهرست يک در توان مي را ايران به مربوط

 ايران هب راجع کارهايي ما است، نيامده کار اين براي ايران از کسي گفت. شد منتشر آنها از فهرست يک و کرد

 همديگر ها همسايه آسيا در گفتم. کند نمي کار ايران به راجع کسي ترکيه در که کند مي هگالي ايشان. ايم کرده

 ايزنر هاي فعاليت اثر در حاال اما کردند، مي فرار همديگر شناخت از سالها که گفت ايشان. شناسند نمي را

 سبب. شناسند مي ثالث شخص زبان از را همديگر کشور دو اخير سال 89 طي. است شده باز فعاليت زمينه

 االن. است شده شکسته و رفته بين از مسائل آن امروز. سرد نگاه و بوده اساس بي مسائل سري يک اينها

 و دارند،ن کار تاريخ به آنها اما هست، فارسي زبان جا چند البته. است کارشناس نداشتن از ناشي ما مشکالت

 مهمه ردفات فهرست کتاب جلد چند تا داد دستور ناي ساري يوسف آقاي آخر در. خوانند مي ادبيات بيشتر

 ترکيه به او سفر درباره رضاشاه با ترکيه سفير مذاکره درباره که خواستم مي هم سند يک. دادند بنده به را لري

 .داد من به را آن کپي که بود

 ولط ساعتي دو. کرديم خريداري را ضروري هداياي و اجناس از برخي و رفتيم فروشگاه يک به آنجا از بعد

 يکي. تاس کرده افول قدري حاضر حال در اما هست و بوده نيرومند ترکيه در گرايي ترک. برگشتم که کشيد

 محبوبيت مه فارابي. دانند مي خود از را وي آنها که سيناست ابن بيمارستان آنکارا هاي بيمارستان بزرگترين از

 .هست فارابي سالن نام به رافيجغ و تاريخ و زبان دانشکده در بزرگي سالن و دارد

 تپه کجا مسجد

. است ربزرگت اما شده، ساخته احمد سلطان مسجد قياس به که بزرگ مسجد يا کجاتپه مسجد به آمديم مغرب

 چهار با است، احمد سلطان مسجد مدل دقيقاً دارد زيربنا متر هزار 80قريب و شده افتتاح قبل سال ده حدود

 .است يکنواخت اينجا در که ترکي ساجدم مدل و وسط گنبد و مناره
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 جعفريان رسول

 ورساب در تبعيد در خميني امام که زماني و بوده بورسا اهالي از که است کجاتپه مسجد جماعت امام خط اين

 يدهتراش ريش با جماعت امام يک. است رفته ايران به هم اخيراً. است داشته سکونت امام خانه نزديک بود،

 .گذارد مي سر بر کاله يک نماز توق که کراوات و

 امام هب را طباطبايي حسيني مصطفي از کتابي و آمد جماعت امام نزد... ط آقاي نام به شخصي نماز از بعد

 حسيني ابهايکت از تبليغ. بود( ع) علي امام زبان از قرآن تفسير روايات درباره المنان فتح کتاب اسم. کرد هديه

 متر 110 مناره. رفتيم باال ها مناره از يکي از آسانسور با نفري چهار ما سپس .بود جالب درآنجا طباطبائي

 ديدن ودب شب چون و بود نقطه بلندترين واقع در. بود ديدني شهر واقعاً. رفتيم متري يکصد تا ما که است

 ايران به ماعتج امام اين که آن از پس گفت، خداداد آقاي. بود عالي بسيار يکصدمتري بلندي فاصله از آنکارا

 دارد جماعت امام دو آنکاراست، اول مسجد که مسجد اين! شد کاسته اينجا در او موقعيت از قدري رفت،

 ربارهد. ايشان هفته يک و خواند مي جمعه نماز اول شخص هفته دو. شد دوم ايشان، رتبه بازگشت از پس که

 زا يکي در شده وزير نخست که خيراًا و کرد مي زندگي استانبول در که شد صحبت اردوغان طيب رجب

 در چنداني کار اردوغان جماعت فعال. دارد سکونت همانجا و کرده اجاره اي خانه آنکارا شهر پايين محالت

 ونچ هستند، اينها مخالف ها علوي. دارند مي بر قدم آرامي به خيلي و بکنند توانند نمي دانشگاه و ارتش

 حزب مخالف که خواه جمهوري حزب در. دانند مي ها عثماني دست از خود ناجي را آتاتورک و اند الئيک

 ندارند، اي ميانه هم ايران با و هستند فعال هم ارتش در. دارند فعال حضور ها علوي است، توسعه و عدالت

 سني ماش گويند مي شيعيان به گاهي. کند مي دنبال را ها علوي کردن جعفري سياست ايران گويند مي چون

 .دارند اعتقاد شريعت به شيعيان چون! داي شده

 قونيه به سفر

 شصداي اکبر علي که  ارتکين ارطغرل آقاي. آمديم قونيه سمت به آنکارا از 1 ساعت خرداد 18 شنبه سه امروز

. کند يم علمي فعاليت اينجا در اکنون که قم در تحصيل سابقه سال سه با اي طلبه. بود ما همراه کنيم مي

 در صوّفت مرکز که بورسا مثل مذهبي شهري. رسيديم قونيه به کيلومتر سيصد حدود طي از بعد 11 ساعت

 .دارد زمينه اين در جهاني شهرت قونيه. است آناتولي
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 موالنا مزار

 تاقا اينجا. شديم ايشان آمدن منتظر و رفتيم مدير اتاق به ابتدا. شديم وابسته بناهاي و موالنا مزار عازم

 قونيه به فرشس به مربوط که ازآتاتورک تصوير يک. بود ديوار روي وي عکس که بوده ينارليگولپ عبدالباقي

 از هم جالب نقاشي يک. بد ديوار به و بودند گرفته قاب که وي خط به اصل يادداشت يک با همراه بوده

 و کوچک فرشهاي برخي که بود اينجا ديوار و در به ايران از هدايايي. بود اتاق اين در بنا همين مجموعه

 پسر 1531 سال در. است بوده فارسي زبان دانشجوي ايشان. آمد رئيس آقاي. بود مينياتور و نقاشي برخي

 هک دقايقي در. است بوده ادبيات دانشکده در مشهد در ماه ده و داده او به بورسيه و اينجا آمده زاهدي اردشير

 اين نمدا نمي. است مضر بسيار اينجا تاريخي بناهاي براي نظرم به که آمد مي شديد هواپيما صداي بوديم

 اي :گفت مي مرتب و داد مکتوب ميراث درباره مفصل شرحي ايراني آقاي. موقت يا است هميشگي وضع

 ينارليگولپ نزد دانشجو، اين. آورد خواهد که داد مي وعده البته. بودم آورده را دي سي فالن يا کتاب فالن کاش

 هم خطي 100. بود کتاب 8900 حدود که آوردم اينجا به استانبول از را اش کتابخانه خودم من گفت و بوده

 از جلد سه. مرد هم بعد سال دو و کرد تمام را انيجا خطي نسخ فهرست 1510 سال در گولپينارلي. داشت

 ديرم. ستا شده چاپ هم آنها که بوده گولپينارلي کار هم آن اضافات و بوده، شده چاپ قديم اينجا، فهرست

 پدر» تهنوش فارسي به کرده امضا من براي هم عکس يک و بود مند عالقه من به خيلي گولپينارلي که گفت

 .است بوده 1531 سال در قونيه به گولپينارلي آمدن. «بزرگوارم

 رد و خورند مي قهوه آيند مي اينجا شام از بعد. گويند مي شريف ميدان است، آن در رئيس که را اتاق اين

 خورده نمک با را قهوه گيرند، نمي را نان اگر. خورند مي شکر بدون قهوه با را خشک نان هاي تکه سيني،

 اگر ناموال وفات شب يعني عروسي شب. روند مي آنگاه و گيرند مي خود به خلسه حالت اي دقيقه ده سپس

 13 تا 10 روز اکنون. ستا عروسي حوض که روند مي بيرون حوض لب وگرنه آيند، مي اينجا باشد، بد هوا

 اساس بر گولپينارلي اما است، شده ثابت شمسي سال در مراسم. شد مي گرفته مراسم دوازده ماه ميالدي

 نجااي به زنجان استاندار پيش سال سه را موالنا تصوير با فرش يک. داد مي انجام را اعمال اين قمري هجري

 .است کرده اهدا

 مي دده افراد شده، مي انجام اينجا در سماع آموزش. است بوده غذا پخت محل که شريف مطبخ آمديم بعد 

 ياد سماع ماه سه. کردند مي نشيني چله روز يک و هزار سپس بودند، نوآموز اول. دادند مي امتحان و شدند

 وسط. اند برده مي آنها براي غذا آشپزخانه اين از که اند بوده اطراف همين هم موالنا خانواده. گرفتند مي

 زمان که هست شادروان يک حياط وسط. است بوده زنها ني قبرستان قسمت که است باغچه يک حياط
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 چهار. 1550 سال در طور همين و شده، بازسازي 1511 سال در سپس. شده 1911 سال  در سليم سلطان

 هست آنجا در زيادي خطوط. است تالوت اتاق اول. شديم ساختمان وارد. دارد جديد تا چهار قديم ستون

 يک.  مولوي کاله يعني کلي سکه. گويند مي سکه مولوي کاله به. عثماني محمود سلطان خط به جمله از که

 .است ديگر چيزهاي برخي و قرآن آيات تصوير اين در آن ريز اجزاي که کاله

 تعداد راست دست شويم مي وارد تالوت اتاق از وقتي اما است، شدن موزه حاضر حال در مقبره ساختمان

 جمله از مولوي مشرب بزرگان از تن ده. است کاله مردها قبر روي. زن 11 مرد 13 شامل است مقبره زيادي

 در سانخرا تصوف نفوذ به اشاره که «خراسان رجال» نوشته سنگ يک روي. هستند اينجا چلبي الدين حسام

 .همينجاست قبرش هم او که هالدول بهاء سال 11 از بعد بود، الدين حسام موالنا از بعد. اينجاست

 طول سال هفتصد کلي طور به. است شده ساخته دوره يک در قسمتي هر و که است تکه چند ساختمان اين

 کنارش. ناستموال مرقد قبر، بزرگترين قبور، همين ميان در. است شده برپا شکل اين به ساختمان اين تا کشيد

 احترام به البد! برخاست جا از پدرش کنند، دفنش خواستند يم مرد، موالنا وقتي گويند مي و است پدرش قبر

 ديمتق اينجا به عبدالحميد سلطان و شده بافته آن در هم طال که است اطلس اي پارچه موالنا قبر روي. او

  «حسين امام حضرت يا» و «حسن امام حضرت يا» «علي حضرت يا» بري گچ سه ديوار روي. است کرده

 :شکل اين به هست هم امام دوازده نام. «الدين حسام حضرت يا» اآنه وسط. است شده حک

 

 حسين حضرت                                                          علي حضرت

 الدين حسام حضرت يا                               

 حسن امام حضرت                              

 المهدي محمد                                                             النقي علي

 الرومي الدين جالل حضرت يا                       

 العسکري                                  

 صادق جعفر                                                        العابدين زين

 ولد سلطان حضرت يا                        
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 باقر                                  

 تقي محمد حضرت يا                                                          کاظم

 تبريزي شمس حضرت                      

 الرضا موسي بن علي                     

 .ام نوشته آن باره در بارها هک دارد اينجا در امامي دوازده تسنن شيوع از نشان اين

 حتي گذارد، مي روسري شود، مي وارد حجاب بي زنهاي از کسي هر. اند گذاشته روسري ورود مدخل در

 .باشد تنش کوتاه دامن يا شورت اگر

. شدند مي نشين حجره اينجا و ديده مي را آموزشها همه که است بوده افرادي آن از بنا، اين ديگر قسمت

 چيز ويا قرآن و رحل يک جلويش که حالي در گذاشته، حجره درون کرد درست را نفر يک همجسم هم حاال

 اينجا رد بوده استانبول در که او خانه از هم نقاشي يک. شده گولپينارلي کتابخانه هم حجره يک. هست ديگر

 عدادت. ورديمآ اينجا به بود اسکودار در که هم را ديگرش کتابهاي وي، درگذشت از بعد گفت رئيس. هست

 ديگري جاي کتابخانه اصل البته. است خطي آن تاي 190 حدود که است کتاب عدد 8099 اتاق اين کتابهاي

 .است

 نامه علي

 يد سي روي که را نامه علي از اي نسخه حاال و بود نامه علي کتاب از تصويري گرفتن ما، کارهاي از يکي

 اساس بر که هست تهران دانشگاه در هم آن عکس. ادندد ما به رايزني درخواست برحسب بودند، گذاشته

 سي اين اساس بر است اميد. بود مانده ناخوانا جاهايي اما نوشت، مقاله يک کدکني شفيعي آقاي عسک همان

 يدکش مي طول ظهرش نماز ساعت يک ظهرها و بود شيعه گولپينارلي گفت مي مدير. شود چاپ کتاب دي

 .خوانم نمي نماز عمر، تابعين دنبال گفت يم و رفت نمي هم جمعه نماز و

 ديمق قبرستان همان يعني موالنا پارک حاشيه در شيک بسيار رستوران يک که موالنا سفره در را ناهار ظهر

 ارکپ يک وسط در. آمديم تبريزي شمس مقبره سراغ به سپس و خوانديم نماز همانجا. کرديم صرف بوده،

 هس دو از غير و نبود شلوغ چندان. تبريزي شمس مرقد هم آن کنار و تاس مسجد يک. رفتيم که دارد قرار

 مقبره يرونب. اند انداخته پارچه يک قبر روي. دارند برمي دعا به دست و آيند مي زنها بيشتر. نبود کسي نفر

 .است مستقل بناي يک در پاشا اسحاق قبر شمس،
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 جعفريان رسول

 قونيه در سلجوق دانشگاه

 او قبر که است کيقباد عالءالدين ميدان شهر، وسط. رفتيم قونيه دانشگاه طرف به که بود هرظ زا بعد 8 ساعت

 تسم به آنجا از. زند مي دور تپه دور که است خياباني سپس و پارک، آن اطراف و است تپه باالي در هم

. است قشف يعقوب ،آن مدير. رفتيم فارسي و زبان گروه زيارت به دانشگاه در. آمديم قونيه سلجوق دانشگاه

 در هک هست موسسه دانشگاه اين در. است فارسي زبان استاديار ايشان که هستند اوز يوسف آقاي ديگري

 يوسف وچکک دکتر آن مدير. رفتيم و برويم آنجا خواستند. کند مي تحقيق سلجوقيان و موالنا درباره که باره

 آن هدف. است شده تأسيس 1519 سال در زمرک اين. است صفوي طريقت متخصص و تاريخ استاد يک داغ

 يک. والنام آثار و زندگي باره در تحقيق طور همين است، آناتولي سلجوقيان زبان و ادبيات و تاريخ بررسي

 .دارند آرشيو و کتابخانه

. ردازندپ مي شام و ايران سلجوقيان به کمتر. شود مي برگزار ها سلجوقي درباره اي کنگره سال سه دو هر اين

 نکرده ريجلوگي آن پيشرفت از ها عثماني اگر که اين و شد بحث آناتولي در صفوي طريقت درباره مقدار يک

 فقط يصفو طريقت که داشت اصرار ايشان. بود شده شايع صفوي طريقت همان بر اکنون آناتولي کل بود

 ورط همين. کردند عدفا خلوتيه گرايش از صفوي، دولت مقابل در عثماني دولت. است داشته باطني رنگ

 خلوتيه قتطري و صفوي طريقت درباره کتابي گفت وي. کردند درست صفوي طريقت برابر در هم را مولويه

 .کند مي کار صفويه و مولويه ارتباط به راجع اکنون و است نوشته

 دارد ويمثن درباره فارسي به هم شرحي که نوشته سروري درباره را دکترا نامه پايان فارسي زبان گروه مدير

 بقيه و شناسيم مي ما فقط که داريم ميراثي يک ما گويد مي اوز يوسف آقاي. حافظ درباره ترکي شرح يک و

 حاضر الح در. بکشيم توانيم نمي نشسته گنج اين روي که ماري اما ندارند، خبر آن از( ترکيه ترکهاي ديگر)

 ند،خوان مي درس سلجوق دانشگاه در فارسي بانز رشته در مقاطع تمام در دانشجو چهار سه تنها متأسفانه

 .برگشتيم آنکارا به آن از پس و است قونيه از بنده آخر گزارش اين. شود بهتر اوضاع است قرار ولي

 (ع) علي باب بنياد در سخنراني و آنکارا به بازگشت

 سي از دهش تشکيل ادبني اين. کند مي هدايت را آن آيدين موسي حاج آقاي که است وقف يک علي باب بنياد

 از پيش نبهش هفته هر گروه اين. اند شده شيعه و بوده علوي يا سني قبالً آنها از برخي که است شيعيان از نفر

 در ديگر مسجد دو. خوانند مي را مغرب نماز سؤال به پاسخ و سخنراني ضمن و شوند مي جمع مغرب نماز
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 سنتي شيعيان از بيشتر که محمديه مسجد ديگري و براک اهلل مسجد يکي است شيعيان ازآن که آنکاراست

 سيد محمديه مسجد در و خواند مي نماز خوانده درس نجف که نام حسن شيخ اکبر اهلل مسجد در. هستند

 حاج. خواند مي نماز آنجا در است، قم سيدشجاع اش برادرزاده فعالً و بوده نجف هم او گويا که عبداهلل

 امهبرن روز هر و دارند اي طبقه سه آپارتمان دو که دارند وقف بنياد -قلعه هلچ - کريکاله شهرک در موسي

 نايشا. است تبليغ مشغول اينجا در که است سال هشت هفت و خوانده درس قم آيدين موسي آقاي. دارند

 مقلد معموالً اينجا سنتي شيعيان. گردانند مي را آن کاظمي آقاي و قدير شيخ که کند مي کار کوثر با همراه

 که است نجف هاي کرده تحصيل از الدين صالح شيخ. دانند مي انقالبي را افراد اين و هستند سيستاني آقاي

 .ترکيه شيعيان رئيس که نويسند مي او اسم زير و کنند مي مصاحبه او با اينجا تلويزيون گاه

 شد قرار. دندبو شده جمع بيشتر بلکه نفر سي حدود رسيديم علي باب بنياد محل به بود ربع و هفت ساعت

 ساعت ات برنامه اين. بود خانمها مخصوص هم ديگر اتاق يک. باشد جواب و سؤال بعد و کنم صحبت دقايقي

 ترجمه موسي حاج آقاي خود. بود جواب و سؤال آن ساعت دو از بيش و شد ساعت سه که يافت ادامه 9/10

 صبوري هم ايراني آقاي. بود خوبي جلسه نظرم به. کرد ترجمه اکبر علي آقاي هم را جواب چند. کرد مي

 به تا جلسه همراه تقريباً که آمد خوشم حاضر افراد هيجان و شور از من! نشست را ساعت سه اين و کرد

 ردمک تالش که بود عراق از بحث آنها اساسي مسائل از يکي. بود شده طوالني خيلي که اين با آمدند، آخر

 .بدهم آن اخير دوره مسائل از کلي شرح يک

 .خوابيديم و خورديم پنيري و نان خوانده نماز برگشته هتل به که بود يازده ساعت شب

 ملي کتابخانه

 سرئي. داشتيم ملي کتابخانه از ديدار خرداد سيزده يا چهارشنبه روز. خورديم را صبحانه 9/3 ساعت صبح

 مانه است عثماني دوره از آنچه اما شده ستأسي اينجا جمهوري از بعد که گفت آجار تونگل آقاي کتابخانه

 1511 الس اما بوده آي قزل در اينجا ساختمان قبالً. است بوده استانبول در که است بايزيد دولتي کتابخانه

. تاس فعال اينجا شب يازده تا صبح نه از هفته روز هر. هستند کار مشغول اينجا در نفر 890. اند آمده اينجا

 ميليون يک که است سند ميليون دو ما مکتوبات و ما کتابهاي کل. آيند مي اينجا نفر 8000 تا 1900 بين روزانه

 عثماني از هم شرعيه سجالت هست هم جلد خطي نسخه هزار سي حدود. است کتاب آن هزار دويست و

 گانخوانند براي صرفاً اين. دارد غيره و دي سي و نشريات  همچنين کتابخانه. است جلد 5000 که مانده

 هزار سي امتم. شود مي ثبت آنها کتابشناسي مشخصات آيد، مي  اينجا ترکيه مجالت و کتابها تمام. نيست

 فهرست. بگذاريم کامپيوتر در  pdfصورت به صفحه صفحه که است قرار امسال از. است شده فهرست جلد
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 را بزرگ شهرهاي تمام نسخ فهرست بايد ما قانون طبق. کنند مي چاپ هم را مختلف شهرهاي هاي نسخه

 نسخه فهرست جلد يک رايزني. است شده عرضه هم عثماني چاپ منشورات از فهرست يک. کنيم چاپ

 .هستند استادان و دانشجويان بيشتر مراجعين. است چاپ آماده را ملي کتابخانه در موجود فارسي هاي

 تکراري و است دسترسي قابل آن زاره هشتصد حدود و شده داده قرار کامپيوتر روي کتابهايمان کتابشناسي

. است شده تمام تازگي به و شده آغاز 1558 سال از طرح اين. است الين آن اين. ايم کرده حذف را ها

 تابهاييک صرفاً کتابخانه اين و است مبادله طريق از بيشتر خريدها. است سايت روي برخي هم خطي فهارس

 هست يفالا طريق از ما ارتباطات. کنند مي تهيه دارد را ترکيه به مربوط مطالبي نوعي به ديگر هاي جاي در که

 روابط هم کشورها از برخي با. گيريم مي را شود مي چاپ ديگر جاهاي در که خودمان به مربوط اطالعات که

 ابخانهکت در گشتي آن از بعد. است سمت اين در که است سال پانزده ملي کتابخانه رئيس. داريم دوجانبه

. ديمکر خريداري لباس تکه چند باز و زديم فروشگاه يک به سري. آمديم بيرون آنجا از 9/11 ساعت و زديم

 80 که است آبادي دولت آقاي ايران سفير. بوديم سفير ميهمان و رفتيم عارف حاجي رستوران به 9/1  ساعت

 اعتس تا. بودند هم ايراني و منفرد آقاي. داشتند حضور هم وي معاون دو. است شده مستقر اينجا در است ماه

 رونبي وقتي که بود رستوران همين روبروي هم دميرل سليمان خانه. کرديم صحبت و بوديم آنجا در 80/1

 معاون با 9/1 ساعت فردا شد قرار و کرد صحبت سفير با آمد دفترش رئيس همانجا. رسيد هم او آمديم،

 هم عدالت حزب که است ترکيه راست جناح رئيس دميرل. بروند او ديدن به زاده امين ايران خارجه وزارت

 .است دسته آن از کلي بندي طبقه در

 هواپيمايي دفاتر اعضاي و سفارت کارمندان براي سخنراني

 اييهواپيم دفاتر اعضاي و سفارت کارمندان براي سخنراني جلسه يک بعدازظهر 3 ساعت چهارشنبه روز عصر 

 موضوع. جواب و سؤال هم ساعت نيم و کشيد طول سخنراني ساعت يک. داشتم هستند شاغل که غيره و

 مينه سياسي، مسائل در او صبر و( ع) علي امام درباره که بود برخوردها در اعتدال و تشيع به راجع بحث

 خواجه تا و( ع) صادق امام به راجع بعد و( ع) حسين امام عقالني رفتار ،(ع) حسن امام عقالني رفتار طور

 اب من. بود خوبي بحث و دادند مي گوش واقعاً. کردي صحبت خميني امام و کرکي و حلي المهع و نصير

 يشترب اندکي بلکه نفر هفتاد شصت حدود جلسه اين در. بودم سفيد آخوندي يقه پيراهن و شلوار و کت

 .دادند شام و شد خوانده جماعت نماز بعد،. بودند حاضر
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 ترک تاريخ بنياد

 قتو اول صبح عجالتاً. کنيم ديدن مرکز چند از است قرار و آنکاراست در ما اقامت آخر روز پنجشنبه امروز 

. بفرستند راناي به اتوبوس با تا کنيم کارتن کرده درست را کتابهايمان وضعيت قدري تا هستيم رايزني عازم

. 1588 سال در يعني ده،ش تأسيس آتاتورک زمان از که شديم ترک تاريخ بنياد عازم رايزني، محل از ده ساعت

 هم ترک فرهنگ بنياد يک و زبان بنياد يک آتاتورک. است قوي و نيرومند هم بسيار که مستقل مؤسسه يک

 روهگ يک. شود مي تر آکادميک مرکز اين است قرار و است اوغلو خلج آقاي آن رئيس. است کرده تأسيس

 ااينج. است شده تمام تازگي که نندک مي فهرست را مرکز اين خطي هاي نسخه بندي فهرست مخصوص

 فهرست روي کار ما کار موضوع که گفت آنجا مدير. است شده فهرست خطي نسخه هزار يک از بيش

 هر براي! است نشده انجام هنوز ايران روي کار. است مانده عثماني دوره از دنيا در که است معماري کارهاي

 دهش کار عربي کشور چند تنها حال به تا. هنر کارشناس يک و معمار يک مورخ يک: داريم نفر سه کشوري

 يرانا با. الجزاير با ايضاً است شده امضا نامه تفاهم هم اسرائيل با طور همين و تونس و اردن و مصر. است

 خاندانهاي درباره هم طراحي يک. است مطلب اين به مربوط هم آن بند يک که ايم کرده امضا نامه تفاهم يک

 کار يک. است ترکيه عشاير تاريخ ي درباره که دارم پروژه يک هم من خود. دهيم مي انجام چين در ترک

 ستا قصبات و شهرها گزارشهاي بخش و است، همايوني دفاتر بخش است، لري مهمه دفاتر انتشار ما ديگر

 تاريخ زني رحط يک. است نشر حال در که داريم هم تبريز و بالکان به مربوط دفاتر. است انتشار حال در که

 و است برجسته شناس صفوي اجاق،. است کار اين مشغول ياشاراجاق احمد آقاي که است ترکيه تصوف

 بوده دانشگاه در اوغلو خلج آقاي اتاقي هم شخص اين. اند بوده شيعه همه ترکها که است آن نظرش يک

 يک دست هم پروژه يک. دهيم يم انجام را کارها اين که هستيم قديمي استاد چهار سه شاگردهاي ما. است

 قتصاديا وضعيت پروژه اين. است بالکان در اقتصادي ترانسفورماسيون آن موضوع که داريم انگليسي خانم

 و ونيز و بالکان آرشيوهاي از طرح اين در. کند مي کار ها عثماني آمدن از بعد و عثماني از قبل را بالکان

 .شود مي استفاده بلغارستان و واتيکان

 جعفريان سولر

 ياروپاي کشورهاي که بود اين هم آن هدف. است شده چاپ که داشتيم ارامنه به راجع هم پروژه :گفت ايشان

 هم رخيب. کرد تبعيد سوريه به را ارمني هزار پانصد عثماني دولت و آوردند فشار عثماني بر اصالحات براي

 را ضيهق آن تا است شده نوشته کتاب اين شدند عام لقت آنها که بودند مدعي ارامنه. رفتند عراق و قفقاز به

 اسناد دگوين مي ها اروپايي. است نگرفته صورت عامي قتل چنين که کرديم ثابت پروژه اين در ما. کند حل
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 کتاب اين مختلف آرشيوهاي اساس بر تا بود ما وظيفه. کنيم نمي قبول ما ولي ايد برده بين از را عام قتل اين

 اساس بر ما. کرديم استفاده آن از ها تحقيق اين در و گرفتيم آرشيوها آن از سند برگ هزار 90. کنيم تهيه را

 از بعد جمعيت اين که بود اين تحقيق و آورديم بدست 1519 سال از قبل را ارامنه جمعيت مقدار اسناد اين

 هترکي روي زيادي ايفشاره حاضر حال در و است ترکيه براي مهمي مسأله اين. رفت کجا به جهاني جنگ

. دادند ترکها به را ها ارمني آمار آنجا در. کرد صحبت ها اروپايي با لوزان در ترکيه 1581 سال در. هست

 رسمي آمار. است نشده کم ها ارمني شمار از چيزي ديديم کرديم، مقايسه 1511 سال رقم با رقم اين مقايسه

 حمله با جنگها در که بود اختالفي هزار 800 حدود بود، 1581 سال آمار همان اين و بود يکي 1515 با 1511

 اين تاريخ مجله شماره 811. کردند مهاجرت آمريکا و سوريه و ايران به هم تعدادي. بودند شده کشته عشائر

 جلد هزار 890 کتابخانه. است شده مي چاپ تاکنون 1518 سال از شده ياد مجله. است درآمده بلّتن مرکز

 روهگ مدير مرسلي دکتر که است ترکي به ترجمه حال در است ترک تاريخ که هم را فنامهشر. دارد کتاب

 که داد مي رهنمود و کرد مي جدي کمک ما به منفرد آقاي مراحل اين تمام در. است ترجمه حال در تاريخ

 رشسهم است، رشتي اصالً که جواني. کرد مي ترجمه خوب بسيار هم ترابي آقاي. شود مطرح مباحثي چه

 شد معلوم اخير هاي مالقات تجربه از. است ترکيه علويان به راجع اش نامه پايان. است خوبي مترجم ترک،

 گرفتهن خود به متمرکز و منسجم شکل هنوز متأسفانه ولي شود، مي چاپ اينجا در خطي نسخ فهرست چقدر

 .است

 .بود عثمان آل تاريخ ييک که کرد هديه ما به هم کتاب دو ايشان و بود خوبي بسيار مالقات

 ديانت سازمان در

 ديانت سازمان رئيس معاون شوقي آقاي با ديدار براي 8 ساعت و خوانديم نماز راه در خورديم، ناهار ظهر

. ندارم ايران از اطالعاتي استاد، يک عنوان به من که گفت آمدگويي خوش ضمن ايشان. رفتيم سازمان اين به

. انندد نمي ترکيه به راجع چيزي ديدم بودم، مصر اخيراً حتي. ندارند هم از بريخ اسالمي کشورهاي اين اصالً

 است ينا اعتقادم من خوانيد؟ مي عربي ترکيه در شما مگر که گفتند مي کردم مي صحبت عربي لهجه با من

 عاليتف ينا که اهلل شاء ان. باشند آشنا همديگر با علمي جوامع و بشناسيم نزديک از را همديگر ما بايد که

 بين از را ترکي و آوردند را عربي ها، عثماني گويند مي ترکها اينجا در که کرد تأکيد شوقي آقاي. يابد ادامه

 بينيم، مي را مسيونرها فعاليت االن. بردند بين از را عربي و آوردند را ترکي عثمانيها، گويند مي عربها بردند،

 هم ايشان. داشت حضور نيز ديانت المللي بين روابط مسؤول. مکني چه آنها باره در ما گويد نمي کسي اما

 عمل آن ساسا بر و بنگريم خودمان فرهنگي پيوندهاي به بايد ما گفت و کرد تأکيد را شوقي استاد هاي گفته
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 اساس بر دباي فرهنگي خوب پيوند يک. کنند مي تکيه خودشان پيوندهاي به هم ها اروپايي که همانطور کنيم،

 با ايدب ما. اندازند مي بيشتر اختالف ما بين کنند، مي استفاده ما هاي جدايي از ديگران. باشد خوب روابط

 مرکز ما فتگ و کرد تشکر ايراني آقاي هم بعد. ببخشيم استحکام را فعلي روابط گذشته پيوندهاي به توجه

 .ايم کرده تأسيس زمينه همين در تحقيق براي را تراث نشر

 کارمند هزار 19 از بيش که است پرورش و آموزش وزارت از بعد ترکي سازمان رگترينبز ديانت سازمان

. است قوي و گسترده آن در ديانت سازمان اندازه اين تا الئيک کشور يک در که است شگفت نکته اين. دارد

 از و آمد که جديدي نسل يک االن اما بودند، سرکار آتاتورکي نسل يک اسالمي انقالب زمان که است گفتني

 راجع وخيلي اند بوده دانشجو ايران انقالب زمان اينها عمومي روابط مسؤول و معاون و ديانت رئيس جمله

 .است شده ترجمه هم شريعتي کتابهاي. دارند ايران به اي ويژه عالقه و اند، خوانده را ايران به

 ايران تأثير تحت آنقدر انقالب اماي ما گفت ترکيه نويسندگان اتحاديه رئيس اوزترک نظيف دکتر پروفسور

 لنس اين حاال. پوشيديم مي آن شبيه و آخوندي لباس و آورديم درمي را ايران آخوندهاي اداي گاه که بوديم

 تشکيل اناربک دولت آن تا اند کشيده زحمت سال بيست ها اين. است آمده سرکار بوده انقالب تأثير تحت که

 ترکيه ابقمط نسخه يک بايد و خورد نمي ترکيه درد به ايران نسخه هميديمف حاال. بود يکسال به نزديک و شد

 روند در اصالحي حرکت يک که شد عدالت و توسعه حزب تشکيل به منجر مساله اين. کنيم درست جديد

 آرام دکردن تالش الئيک نظام با آمدن راه و کاري محافظه و غربي دمکراسي قبول با اينها. بود اربکان حزب

 صالحا دنبال و اند بريده هم ها ايراني که شد تلقي جور اين ترکيه داخل در. کنند حفظ را ديني ارزشهاي آرام

 ها آمريکايي خصوص به و ها غربي به هرچند است گروه اين ديني مواضع خاطر به اردوغان رأي. هستند

 جديدي هاي نديشها االن متأسفانه و ودب زيادتر ايراني کتابهاي ترکيه در قبالً که گفتند دوستان. اند شده نزديک

 .شود نمي عرضه

 امام سالگرد مراسم

 بود قرار. کنيم شرکت امام سالگرد مراسم در تا رفتيم رايزني سمت به 1 ساعت خرداد 11 پنجشنبه روز عصر

 اعتس صحبت و بود گرمي بسيار جلسه. کنم سخنراني بودند، آنکارا مقيم هاي ايراني که هم محفل اين در

 بحث. داشتند حضور هم زاده امين آقاي خارجه وزارت معاون و سفير. شد تمام اندي و هشت و شروع 3

 و ماما به راجع آن از پس. بود الهي ميثاق حفظ لزوم و اسرائيل بني درباره مائده سوره از آياتي درباره من

 به عراج قدري. کردم سخنراني کردند حرکت الهي سنن اساس بر و طبيعي صورت به که ايشان شخصيت

 اي عارف يا فقيه لزوماً نه بود آن قرآني معناي به حکيم امام که اين و کردم بحث امام حکيمانه شخصيت
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 نقاش که ساله 31 ايراني يک. کردم مي صحبت ها ايراني با و بوديم آنجا 18 ساعت تا آن از بعد. فيلسوف

 قدري و بوده ها سومي نيروي با که داد توضيح و گفت او اب رفاقتش و احمد آل جالل از محمديان، نام به بود

 نيوزويک در انقالب از بعد روزهاي کرده گره مشت با امام از او نقاشي گفت و گفت را دوره آن خاطرات

 کرديم حرکت نفر چند با گرفته دست را نقاشي آن خودم که گفت او. داشت تيراژ ميليون هفده که شد چاپ

 .است انهم تصوير عکس آن و

 استانبول در

 توانمب اميدوارم. شد خواهيم استانبول عازم صبح فردا شاءاهلل ان و آنکاراست در ما اقامت شب آخرين امشب

 سراغ و کرديم حرکت استانبول سمت به 9 ساعت صبح. ببينم هستم، او ديدن مشتاق که را دوستانم از يکي

 کمال شکيالتت اين رئيس. است اسالمي کنفرانس مانساز فرهنگي کارهاي بخش که رفتيم آرسيکا تشکيالت

 خيراًا. داشت حضور اِرن خالد آقاي ايشان معاون اما نبود، ترکيه در خودش البته که است اوغلو احسان الدين

 سالميا کشورهاي و کند معرفي اسالمي کنفرانس سازمان دبيرکل عنوان به را اوغلو تا کند مي تالش ترکيه

 دمآ خيلي رئيس مساعد نظرم به. کرد معرفي را بنده و خودش ايراني آقاي. کند راضي وا رياست براي را

 ينهاا کار از زيادي بخش. کرد معرفي را آنها و برد مؤسسه مختلف هاي بخش به را ما ايشان. نيامد چيزفهمي

 اتمسابق اين رد کساني ايران از. است عکس و خط مسابقات معماري، کارهاي کهنه، مساجد احياي به مربوط

 هرستف يک که است قرآني هاي ترجمه ويژه قسمتي. است آمده آنها اسامي کاتولگها ضمن که اند شده برنده

 فارسي و ترکي از غير زبانهاي مخصوص جلد يک اين. است شده چاپ آنها هاي نسخه و ها ترجمه از هم

 رد سال دو از قبل هم سمينار يک که است دستي هنرهاي ويژه بخش يک. است زياد آنها چون است؛ اردو و

 درباره مه کتابي. کنند مي شرکت کشورها از زيادي تعداد که بوده هم تونس در هم يکي. است داشته اصفهان

. است دهش چاپ مستقل انگليسي و عربي زبان به که است شده برگزار بوده فرش درباره که تونس سمينار

 ودهب پاکستان در بوده اينها از پيش که ديگري و مصر در هم يکي هم آن از قبل و دمشق در هم سمينار يک

 مجموعه .است شده چاپ اينها توسط العثماني العصر في القاهره في االثار عنوان با مفصل کتاب يک. است

 چاپ لخطا فن عنوان با بزرگي کتاب. کند مي معرفي قاهره در را عثماني فراوان آثار که است نفيسي بسيار

 ينا در. است رسيده چاپ به آن در فراواني آثار و است اخير دوره تا عربي خط ظهور ابتداي از که دان کرده

 تفهرس يک. اند کرده چاپ را کوپريلي مخطوطات جلد سه که دارند مخطوطات به مربوط قسمت يک بنا،

 19 شامل اينجا کتابخانه. ديگر فهارس و است شده چاپ ترکيا في نادره مخطوطات من مختارات عنوان با

 جاهپن مؤسسه موظفين تمامي. بود ديوار به هم اهداگران از برخي تصاوير. است زبان 91 در کتاب جلد هزار
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 بندي ستهد موضوع برحسب کتابها. دارند اقامت  نوزدهم قرن از قديمي بسيار ساختمان يک در که هستند نفر

 .است آمده اينجا رياست براي اوغلو آقاي آن از عدب اندکي و  شده تأسيس 1535 سال آرسيکا. زبان نه شده

 سليمانيه کتابخانه

 سنش رسد مي رنظ به که است پيرمردي. است کايا نوزاد آن رئيس که رفتيم سليمانيه کتابخانه طرف به سپس

 تداشياد قبالً را آنها اسامي. کنم مالحظه خواستم را نسخه چند بنده. است کتابخانه رئيس و است 19 باالي

 بوده جدمس کنار در سليمانيه کتابخانه که گفت ايشان. دادم ايشان به را آنها شماره مالقات ضمن و بودم کرده

 کتابخانه چند. است شده استفاده کتابخانه عنوان به 1511 سال از و بوده شده ساخته مدرسه قصد به البته و

 راغب مکتب. است کتابخانه اين زيرنظر کتابخانه 111 تاکنون. اند کرده منتقل اينجا به را همه که بوده وقفي

 وپقاپيط مثل کتابخانه ديگري تعداد. اينجاست زيرنظر همه سليمان حاجي عثماني، نور کوپريلي، افندي،

 هشتادهزار که هست کتاب هزار 180 اينجا در. دارند مخطوطات که هست هم غيره...  و لر وقف سراي،

 .خير يا ام کرده يادداشت درست دانم نمي نوشتم، مي سرعت اب گاهي را اينها. است خطي نسخه

 :شده بازنشسته حاال که کايا نوزاد آقاي هم اين

 جعفريان رسول

 انتقال در خيلي البته و بود ما مترجم خوانده درس عرب ادبيات رشته تهران دانشگاه در که يئيت کلثوم خانم

 در که است سال 88 کايا نوزاد آقاي اينجا رئيس. کرد فلط ما حق در خيلي حال اين با نبود، موفق مطالب

 دي يس را کتابها همه داريم قرار که گفت ايشان. کند مي رياست است سال ده و کند مي کار کتابخانه اين

 نسخه هزار 19 شدن دي سي جشن آينده هفته. شود مي تمام ديگر سال دو کنيم، مي کار است سال سه. کنيم

 اعتس تا دوم شيفت و کنند مي کار شيفت دو در افراد. کنند مي اسکن را برگ هزار 81وزر هر. گيريم مي را

 آنها رايب را کار همين که داريم سليمانيه به وابسته هاي کتابخانه براي هم اي برنامه. کنند مي کار شب 11

 اسکن اب کارها. ايم کرده تپيشرف خيلي اکنون اما دوربين، نه داشتيم پول نه سال، چهار از قبل. دهيم انجام هم

 زيرنظر يهسليمان کتابخانه. داريم ديگر شهرهاي در و اينجا دوربين چند. شود مي انجام دوربين با بلکه نيست

 .است ارشاد و فرهنگ

 رشه در را ما خيلي. است شده شيعه جوان يک که بهاءالدين آقاي ما راننده. شديم عازم ناهار براي آن از بعد

 تيمرف احمد سلطان مسجد به نماز براي و خورديم ناهار. داشت نگه آکساراي خيابان در جايي کي تا گرداند

 ساعت هس دو که بوديم خسته آنقدر و آمديم مهمانسرا به آن از بعد. بگذاريم نماز هم و ببينيم را مسجد هم تا
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 خدا و بود فرستاده ما همراه راننده با را پيري آقاي منفرد آقاي. رفتيم خواب به شويم متوجه که آن بدون

 .است شنبه پنج روز ظهر از بعد هفت ساعت نويسم مي را کلمات اين که اکنون. آمدند اينها که کرد رحم

 تاريخي بناهاي ديدن و قديمي محالت در گشتي

 هم من هم و رفت توپقاپي موزه ديدن به ايراني آقاي. آمديم بيرون ايراني آقاي با همراه جمعه روز صبح

. يدمد را قديمي مساجد از برخي و زدم آن محالت و توپقاپي پشت قسمت در گشتي دوستان از يکي همراه

 همدرس جمله از. داشت نواحي آن از خوبي بسيار شناخت ايشان. زديم فاتح محمد سلطان محله به هم سري

 ودب ميالدي ششم قرن از کليسايي هم مسجد اين. بود قديمي مسجد يک کنار در که ديديم را آقاي حسين

 به يا ها اتاق حاضر حال در. است مدرسه يک کنارش و درآمده مسجد صورت به عثماني فتح از پس که

 اين. است شده ناميده اسالمي بالد و ترک پيشين علماي از يکي نام به يک هر مدرسه اين هاي حجره عبارتي

 سياريب و چلپي اولياء زاده، رسول محمدامين ،بيروني مانند افرادي نام و است گرفته صورت تازگي به کار

 تعمير حال در هم مسجد و شده برپا آن در رستوران حاضر حال در.. است شده گذاشته اتاقها روي ديگر

 در. نيافتيم را آن به ورود اجازه که بوده مسجد اين در کعبه پرده از اي تکه قبالً که گفت ما دوست. است

 دگوين مي قاپي را در اصطالحاً که بود همايون سور قديمي درهاي محل در لفيمخت درهاي آمديم که مسيري

 وسقّول مدرسه. است شده ناميده بود آن در که شخصي يا کارکرد به بسته اي، ويژه نام يک به هرکدام و

 سليم دختر توسط و 1931 آن تاريخ. ديديم ها کوچه پس کوچه همين در که بود ديگري جاي محمدپاشا

 چهل قريب و است استفاده مورد ديني مدرسه يک عنوان به همچنان بزرگ مدرسه اين. است شده ساخته

 از عدب و خوانند مي عربي سپس کنند مي حفظ قرآن اول اينها معمول طبق. دارد دختر تعدادي و پسر طلبه

! اند ردهآو ينجاا به کنده حجراالسود از گفتند که هست سياهي سنگ تکه منبر پيشاني در. غيره و فقه آن

 تقربا و شگفت امر اين. هست هم محراب پيشاني در اندازه همين. سانت دريک سانت يک درحدود

 تکيه لر ازبک که بود ازبکها خانقاه آن روبروي. شديم خارج مدرسه اين ديگر در از. بود اما است باورنکردني

 علماي آوري جمع عبدالحميد دوره در محل اين کارکرد. است شده ساخته 1300 سال حوالي در. گويند مي

 و يانهم آسياي ترکهاي سياست بر تأثير کار اين از وي اصلي هدف. بود اينجا در ماوراءالنهر بالد از زيادي

 انسلط دوره کتيبه اين. هست آن باالي هم شعر بيت چند. بود اش اسالمي وحدت طرح در آنها از استفاده

 دوره در آن تعمير به اشاره هم شعر در. است دوره اين در آن بازسازي ننشا و دهد مي نشان را عبدالحميد

 .است دوره اين در آن سياسي کارکرد بنا، اين در مهم. است شده عبدالحميد
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 ستا شانزدهم قرن از کوپريلي محمد به مربوط که است کوپريلي اسم به قسمت، همين در هم مجموعه يک

 ضلعي هشت يک صورت به کتابخانه. کتابخانه يک مدرسه، يک مسجد، يک .است مانده آنها نسل امروز تا که

. تاس شده چاپ ارسيکا مؤسسه توسط آن مخطوطات فهرست جلد سه. است مترمربع دويست جمعا شايد

 .سرزديم هم آنجا به. دهند مي تعليم را کارها انواع که است آموزشي-مرکزهنري يک امروزه هم مدرسه

 باراني قبل قهدقي پنج. است آفتابي يا باراني آن لحظه هر امروز و نيست بيني پيش ابلق استانبول وهواي آب

 در و حياط ،بزرگ بالنسبه مسجد يک. آمديم عثمانيه نور کتابخانه ديدن به سپس. است آفتابي اکنون و بود

 به و ددار نفراوا خطي نسخ هم اينجا. کوپريلي کتابخانه همان قياس به کوچک کتابخانه يک حياط گوشه

 ختيارا در کتابخانه اين از تصويربرداري اجازه. رسد نمي آنها به رطوبتي نوع هيچ که شده ساخته اي گونه

 .است سليمانيه کتابخانه رئيس

 يدين و علمي مرکز که شهري. استانبول تمام براي است عمومي مدل يک( کتابخانه -مدرسه -مسجد) مدل

 مسير، در. است شده تعطيل حاضر حال در مراکز اين از بخشهايي. است اوانفر غيره و کوپريلي مانند و است

 و است شده خانه قهوه فعالً که آمديم پاشا( بزرگ يعني)سنان کجا مدرسه به بعد. ديديم را علي عتيق مسجد

 و جدمس اه عثماني. شود مي تأثر سبب خانه قهوه به مدرسه تبديل واقعاً. است برقرار ارگيله و چايي بساط

 کيي بايزيد ميدان. است کرده پيدا خوراکي و تفريحي کارکرد امروز و ساختند ديگري هدف براي را مدرسه

 تسم. شديم ميدان وارد بايزيد مسجد پشت از و شديم وارد بازار سمت از. است ميادين ترين تاريخي از

 انسان که است بايزيد مسجد راست سمت. دارد فراوان خطي نسخ هم آن که است استانبول کتابخانه راست

 درسهم روبرو. است تطبيق قابل اروپا کليساهاي با فقط مساجد اين عظمت. اندازد مي قاهره مساجد ياد به را

 و مانيهسلي جامع آن پشت در. دارد قرار استانبول دانشگاه اکنون و است بزرگ بسيار که بوده عثماني نظام

 قرآني ومعل در تخصصي مدرسه يک که است بايزيد مدرسه ميدان، ديگر سمت در. است سليمانيه کتابخانه

 که ديديم را مدرسه چند باز بازار، نزديک يعني آمديم مي سمت اين به که مسير در. است بوده آنجا در

 مساجد در جوانان حضور شاهد انسان وقت بي و وقت. است شده فروشي فرش مرکز هم يکي و رستوران

 شانيپي بر کتيبه يک تاريخ. کرد مي شادماني اظهار حاالت اين ديدن از من دوست. خوانند مي نماز که است

 .دهد مي نشان را 511 سال مسجد

 سي محله ايوب

 از! تاينجاس(  ص) پيامبر صحابي انصاري ابوايوب مقبره گويند مي که آمديم سي محله ايوب به سپس

 ميتما. دارد قرار آن حاشيه در بزرگ ستانقبر يک. است خواب يک با فاتح محمد سلطان دوره کشفيات
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 يستادها هاي سنگ عالوه به. است ثبت آنها روي افراد مشاغل زيرا است، تاريخي آثار ناحيه اين قبرهاي سنگ

 ورط همين و است، االسالم شيخ عالمت االسالمي، شيخ بزرگ عمامه يک که هست عالمتي سرش به هرکدام

 و يارتز رفتيم، شده معين فاتح محمد سلطان معلم سوي از خواب يک با که ابوايوب سرقبر. ديگر مناصب

 ورانرست که هست اي مدرسه هم سي محله ايوب در. آمديم قبرستان فوقاني قسمت سمت به و خوانديم نماز

 .است شده

 قصد به اند کرده ختنه که هم را ها بچه. گردانند مي و آورند مي را عروسها ها، جمعه سي، محله ايوب در 

 .پوشانند مي مخصوص لباس و آورند مي سرور ختنه

 ميراث از شماره يک. بزنم قدم توانستم نمي و کرد مي درد پاهايم چون ماندم، مهمانسرا در را يکشنبه روز

 ساري قاسم امامزاده به مربوط مقاله در. خواندم را اش همه بود، 811 – 11 شماره – 1110 سال جاويدان

 .داشت صلوات يک ضمن را معصوم چهارده اسامي که بود شده 195 تاريخ با يا کتيبه به اشاره

 اريخت کتاب معرفي و نقد خبر که نواب آقاي جمله از داشتم، تلفن دو يکي ايران از. بودم کسل واقعاً امروز

 .است شده چاپ زمانه مجله در که داد را اسالمي ايران

 ودب سپاسگزار را خدا بايد. رسيد گوش به مختلف نقاط زا مرتبه يک اذان صداي و است يک اکنون ساعت

 دين با ضمني طور به سال هشتاد که است کشور اين در اذان صداي همين هم يکي که نعمت همه اين بر

 .است شده مي مبارزه

 ايران به بازگشت

 چند رفتيم. بودم کرده وعده بايزيد مسجد در ايراني آقاي با. زدم بازار به سري. رفتم بيرون 1 ساعت عصر

 است ماه هفت و يکسال که ما دوست ميرخلف کمال سيد آقاي عصر. برگشتيم خانه به و خريديم لباس تکه

 رهنگيف دفتر مسؤول پارسال شهريور از که آمد نويدي دکتر آقاي بعد اندکي. آمد است حقوقي کنسول اينجا

 يليخ رفتيم، مرمره درياي ساحل در شهرداري رستوران به را شام. است کرده بازگشت درخواست االن و بوده

 و خورديم شام. آمد مي گنديده ماهي بوي دريا کنار. کرديم پيدا جايي تا گذشت ساعتي يک. بود شلوغ

 .برگشتيم

 

 .هستيم ايران عازم هفته يک از بعد دوشنبه روز فردا باشد، عمري شاءاهلل ان
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 شاه عباس ميدان نقش جهان را وقف کجا کرد؟

 رسول جعفريان :نويسنده

 11/11/0151: تاريخ انتشار روي سايت

 

 ت هزينه عمده آموزشوقف در دوره صفوي پديده اي بسيار گسترده بود، به طوري که مي توان گف :خالصه

از همين راه تامين مي شد. اما موقوفات بسيار بيش از اين بود و اهداف گسترده اي در آنها در نظر گرفته مي 

 .شد. در اينجا يک نمونه جالب داريم که با هم مرور مي کنيم

مين زش از هوقف در دوره صفوي پديده اي بسيار گسترده بود، به طوري که مي توان گفت هزينه عمده آمو

راه تامين مي شد. اما موقوفات بسيار بيش از اين بود و اهداف گسترده اي در آنها در نظر گرفته مي شد. در 

 .اينجا يک نمونه جالب داريم که با هم مرور مي کنيم

از ابن شدقم، اشاره به « تحفه االزهار»، ضمن گزارش کتاب «صفويه در عرصه دين و فرهنگ»در کتاب 

که در اصفهان براي سادات مدينه بوده، داشتم. همانجا نوشتم که ولي قلي شاملو در کتاب  وقف هايي

 _ 996)نوشته است که شاه عباس )سلطنت  _که نصف نيمه تصحيح و چاپ شده  _قصص الخاقاني 

وقفي براي سادات مدينه و به خصوص براي هزينه ازدواج دختران و پسران سيد اين  1011در سال  1038

 .داشته است شهر

اين وقف با کمال شگفتي چيزي جز بازار دور ميدان نقش جهان اصفهان، کاروانسراي بزرگ آنجا، بناي 

 .قصيريه و حمام شاهي نيست

چنان که در همين وقف نامه آمده، همه اينها از درآمد شخصي شاه عباس آباد شده است. شاه خود تجارت 

ي کرد. در متون صفوي از اين قبيل درآمدهاي شاهانه به عنوان ابريشم داشت و از اين راه درآمدي کسب م

شاهان صفوي ياد مي کنند. اين اصطالح حالليات شامل اموالي مي شد که شاهان صفوي، خارج « حالليات»

حالليات  .از بودجه رسمي حکومت، و به کارهاي تجاري کسب مي کردند تا مبادا مال حرامي بخورند

موظف بود آنها را سروسامان داده، اجازه ندهد مال حرامي داخل آنها شود. طبعا مسوول خاصي داشت و او 

مخارج روزانه خانواده شاهي از آن مي گذشت و به عالوه، آنچه وقف هم مي شد از اين مال شخصي بود، 

 .و اال وقف در مال دولتي که معنا نداشت

ن وقف نامه ها وقعي نمي گذارد و البد براي اين امر البته اين را مي دانم که اداره اوقاف هيچ گاه به سواد اي
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قانوني دارد، اما آنچه سبب شد تا دوباره به اين مسأله بپردازم دو چيز بود. يکي اين که دلم مي خواست اين 

اطالع را عموم اهل مطالعه و اهل گشت و گذار در سايت هاي خبري بخوانند و ثانيا آنکه در يک جنگ، 

 .ه يافتم که تأييدي بر چيزي بود که در قصص خاقاني آمده بوداين متن را دوبار

شرح مطلب آن که اصل اين وقف نامه را ولي قلي شاملو در همان کتاب قصص آورده و بنده هم عينا از 

آنجا نقل مي کنم. اما اخيرا در جنگي که حاوي شماري از فرامين و وقف نامه ها و نامه هاي اداري از دوره 

مين متن را در صفحه اي يافتم که عينا در اينجا خواهم آورد. البته دو متن تفاوت اندکي در صفوي بود، ه

عبارات هم دارد،. آنچه در کتاب آمده خطبه و تحميديه نسبتا مفصلي دارد که در اين برگ سند ما نيامده 

 .است

 :در اين وقف نامه چهار رقبه وقفي ذکر شده است

 يدان نقش جهانکاروانسراي واقع در صدر م .1

 قيصريه .2

 کل بازار دور ميدان .3

 .حمام شاهي که در همان حوالي بوده است .4

 اما مصرف اين وقف به اين شرح است: نيمي براي سادات مدينه، و نيمي براي ساکنان نجف اشرف

ما مهر همان طور که گذشت، سواد اين وقف نامه ها، يعني متن هايي که از روي سند اصلي رونويسي شده ا

و توقيع ندارد، معموال مورد توجه دستگاه هاي اداري وقف وغيره قرار نمي گيرد، چنان که حتي اسناد معتبر 

وقفي هم گاهي کنار گذاشته مي شود. بنابرين اشاره به اين متن که در کتابي تاريخي يا يک جنگ ادبي آمده 

اه هاي شاه عباس و شاهان صفوي ارزشمند تا اينجاي کار صرفا ارزش تاريخي دارد که براي شناخت ديدگ

 .است

بخشي از اين متن چنين است: ]ضمن اين که باز اشاره مي کنم که مقدمه و تحميديه آنچه در قصص 

 .خاقاني آمده مفصل تر از متني است که در اين جنگ آمده است

 شروط وقفيه بندگان نواب همايون

آستان علي بن ابي طالب ... آنچه تا حين صدور الوقف غرض از تنميق اين صحيفه آن که وقف نمود کلب 

عنه در تحت تصرف مالکانه داشتند خاليا عن حق الغير و عن کل ما يمنع صحه الوقف بر حرم اشرف و 

مرقد ارفع اقدس سيد کونين و نبي ثقلين و صاحب مقام قاب و قوسين صلي اهلل عليه و آله و بر عتبه عليه 

ر واليت ديباچه صحيفه امامت و هدايت المخصوص بتخصيص انما وليکم اهلل و روضه قدسيه سلطان سري

 سالم اهلل عليه و علي اوالده المعصومين و آله
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همگى و تمامى و جملگى کاروانسراى واقع در صدر ميدان نقش جهان دارالسلطنه اصفهان، مع قيصريه 

ى آن مشهور به حمام شاهى که جميع آنها متصل بدان، و کل بازار دور ميدان مذکور، و حمام واقع در حوال

طالب عليه السالم، بندگان نواب کامياب سپهر رکاب اعلى حضرت احداث کرده کلب آستان على بن ابى

واقف است ـ خلد اهلل ملکه و اجرى فى بحار الخلود فُلْکه ـ و در بين صيغه وقف شرط فرمودند که نصف 

ه و ارتزاق و مدد معاش سادات عالى درجات بنى حسين که حاصل اجاره موقوفات مذکوره در وجه وظيف

ساکن و عاکف مدينه طيبه مقدسه باشند، صرف نمايند، خواه مرد و خواه زن؛ به شرط آن که وظيفه و 

عشرى باشند و شرط زن آن است که بيوه باشد يا بکرى سيورغال و مواجب نداشته باشند و شيعه امامى اثنى

ت احدى در نيامده باشد. و چون اختيار شوهر نمايد ديگر چيزى به او ندهند. و که هنوز در حباله زوجي

نصفى ديگر را در وجه وظيفه و مدد معاش و ارتزاق ساکنان و متوطنان نجف اشرف نمايند... ]قصص 

 [150ـ 115، ص1، ج1131الخاقانى، به کوشش سيد حسن سادات ناصرى، تهران، چاپخانه وزارت ارشاد، 
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 چهارم شهريور و گروه فرقان + تصاوير 

 رسول جعفريان :نويسنده

 11/11/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

دت مهدي عراقي بهانه اي شد تا داشت هاي قبلي ام را در باره روز چهارم شهريور به مناسبت شها :خالصه

فرقان در اينجا بگذارم تا مشتاقان از آن استفاده کنند. بي شک کارهاي ديگري هم در اين زمينه شده که بسيار 

 .سودمند است، اما اين مختصر نيز مي تواند گامي در اين زمينه به حساب آيد

اطر شهادت شهيد مهدي عراقي يکي از استوانه هاي مبارزه عليه دستگاه به خ 91روز چهارم شهريور سال 

استبدادي، روز عزيزي است. شهيدي که در شمار نخستين شهداي گروهک فرقان است، گروهي که به نام 

دين، دست به افراط زد، نخواست هيچ کس جز خود را تحمل کند، نخواست افکارش را درست بسنجد، و 

 .حذف فيزيکي ديگران، راه را براي ترقي خود باز کنددر عوض، خواست با 

درس هاي فرقان براي ما کم نيستند، درسهايي در باب افراط، درسهايي در باب تحريف دين، درس هايي در 

باب تک روي هاي فکري و انحصاري، درسهايي در باب کنار گذاشتن مردم و تکيه بر کار سازماني و خود 

ستفاده از دين و قرآن در چارچوب ديدگاه هاي نسنجيده خود، ... کساني که نه محوري، درسهايي در باب ا

براي نخستين بار و نه آخرين بار، کساني نبودند که اين روشها را اجراء مي کنند و قتل و ترور شيوه و شيمه 

 .آنهاست

سنجيده بود. ( يک مبارزه به تمام معنا، و در عين حال يک چهره معقول و 1101مهدي عراقي )متولد 

را برابر ساواک و شاه نشان مي دهد، نشان  وي هاي استواري و ها رشادت که آن ضمن وي خاطرات  تمام

 .تا زمان شهادت 1180از عقل و درايت دارد. سيزده سال زندان، و تقريبا يک عمر مبارزه از سال 

خاطراتش را باز گو کرد، و  شهيد عراقي يک ويژگي ديگر هم داشت و آن اين که نخستين مبارزي بود که

 .اجازه داد تا ما با فضاي فکري پيش از انقالب دور از غبارهاي بعد آشنا شويم

سالها پيش فرصتي شد تا مطلبي در باره فرقان بنويسم. شايد امروز بي مناسبت نباشد آن متن را در اينجا 

 .بگذارم تا مشتاقان بهره ببرند
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 گروه فرقان

 روحانيت زا منفصل تنها نه هاى گروه ترين شاخص از يکى گودرزى، اکبر نام با اى ى طلبهگروه فرقان به رهبر

اکبر گودرزى اهل لرستان ـ روستاى دوزان در نزديکى اَليگودرز،  .ت بوده استروحاني با صريح مخالف بلکه

چوپان زاده »عنوان  اب وى از ها جايى ميان خمين و اليگودرز ـ بوده و از آنجا که پدرش چوپان بود، فرقانى

 98يا  91قيد شده(، در سال  1111در شناسنامه ) شده متولد 1119 سال حوالى در وى. کردند ياد مى« آزاده

عازم خوانسار شده و مدتى در مدرسه علميّه آنجا تحصيل کرده و سپس يک سال در قم مانده و بعد از آن به 

 هب که کرد بيتوته  و سپس در مدرسه حاج شيخ عبدالحسين[1] تهران آمد. مدتى را در مدرسه چهل ستون

لبگى، درس ترک نموده و از لباس طلبگى هم خارج شده است. او عالوه بر درس ط نيز را آنجا 91 سال

 .خوانده است 11جديد را هم تا کالس 

، سلسبيل، قلهک، جواديه و خزانه آباد کالسهاى تفسير در مناطق مختلف تهران )نازى 91گودرزى در سال 

 ضاىف اقتضاى به هم جلسات اين از برخى. نمود جذب مى جلسات همين از نيز را نيروهايش و کرد برپا مى

 .است شده عالقمند تشکيل مى افراد هاى خانه در سالها آن

مسجد الهادى خيابان شوش،  از بود عبارت کرد، مساجدى که گودرزى جلسات قرآن را در آنها برگزار مى

مسجد فاطميه خزانه، مسجد رضوان خيابان اتابک، مسجد شيخ هادى و مسجد خمسه قلهک. مسجد اعظم 

ت و آمد داشتند، در اختيار على حاتمى يکى از هم که کتابخانه قائم در آن بود و جوانان مذهبى بدان رف

 .بود و افرادى را در همانجا جذب اين گروه کرد ها فرقانى

به صدور اعالميه و  91گودرزى گروه فرقان را در درون همين جلسات قرآن تأسيس و رهبرى کرده، از سال 

 يکبار .نداشت ديگرى فعاليت ها، يهبيانيه پرداخت و وارد حوزه سياست و مبارزه نيز شد؛ اما بجز اين اعالم

ه دليل انتشار دهد، که ب را تفسيريش هاى پاکستان رفت تا عازم اروپا شود، و نوشته به کوتاهى مدت براى

 هانشهمرا و وى که هايى فراهم نشدن شرايط به ايران بازگشت. در جريان پيروزى انقالب اسالمى، با اسلحه

 اين . . . آوردند ـ از همان نخست ـ وارد فاز نظامى شدند. اما دست به مردم توسط شده فتح هاى پادگان از

شاهى سقوط کرده بود و گروه فرقان که عقده مبارزه داشت، چون همه چيزش به مفهوم مبارزه  نظام ديگر بار

داشتن شمارى از جوانانى که همچنان  با گودرزى. آورد روى جديد اسالمىِ نظام با جنگ به شد، ختم مى

 ىها برداشت از گرفته نشأت قرآنى هاى داشتند، آنان را بر اساس آموزه را 93ـ  99 هاى وحيات انقالبى سالر

 به همراه حسن وى. بود کرده تربيت ناميد، شدت بر ضد روحانيت و آنچه که آن را آخونديسم مى به خود،

 هجوادي هاى . تيم عملياتى او بچهاقرلو سه تيم را سازماندهى کرده بود. مسجد قلهک، جواديه و آذربايجان

http://www.khabaronline.ir/%28X%281%29S%28cvq4x1thrvzvblyvft5vus1x%29%29/detail/372051/weblog/jafarian#_ftn1
http://www.khabaronline.ir/%28X%281%29S%28cvq4x1thrvzvblyvft5vus1x%29%29/detail/372051/weblog/jafarian#_ftn1


2515 

 

فرهنگى بودند. آقاى حميد نقاشيان که ارتباط نزديکترى با آنان داشته و بعدها  بيشتر قلهک هاى بچه و بودند

مبارزات داشتند و شمارى  در سهمى آنان که گويد نيز نقش مهمى در دستگيرى اعضاى آن داشته است مى

ان، از خيابان سلسبيل و دامپزشکى گرفته تا کوى کن و قلهک جذب از جوانان مستعد را در بخش غربى تهر

 جزوات و داشته آمد و رفته جوزستان مسجد تفسير جلسات به که کند کرده بودند. وى از گودرزى نقل مى

 .[2]است کرده نصيرالدين صادقى را هم که تعريض به روحانيت داشته مطالعه مى

درگير شده وبه طور مستقيم در  91گودرزى همزمان با انتشار جزوات تفسيرى، خود نيز در ترورهاى سال 

باران شد. در اين روز تعداد تير 95خرداد  1دستگير و در  91دى ماه  11ترور شهيد قرنى شرکت داشت. در 

 هم لواقر حسن و  عليرضا شاه بابابيگ عسکرى، عباس مرآت، سعيد هاى ديگرى از اعضاى اين گروه با نام

 .تيرباران شدند. على حاتمى هم در زندان خودکشى کرد

سازمان اصلى فرقان روى دوش اکبر گودرزى بود که کسانى مانند سعيد واحد، محسن سياهپوش، حميد 

بودند. محمد متحدى در اورميه و تبريز بود که عامل  او مستقيم نظر زير  نيکنام، على اسدى و بهرام تيمورى

اصلى ترور شهيد قاضى طباطبائى بود. عباس عسکرى عضو فعال ديگر بود که کمال ياسينى و سعيد مرآت 

 مير فعله نوتاش و... زير نظرشزير نظر او بودند. حسن اقرلو عضو فعال ديگر بود که عبدالرضا رضوانى، ا

 .کردند فعاليت مى

يا  1111ساله )گودرزى متولد  89به اين ترتيب با شگفتى بايد گفت، تشکيالت فرقان دراختيار يک جوان 

( بوده است که در همين فاصله سنى، براى بيش از بيست جزء قرآن، حدود بيست جلد تفسير قرآن 1119

ى صحيفه سجاديه نيز شرحى دو جلدى داشت. کتابى نيز در شرح دعاى عرفه نوشته بود و عالوه بر آن، برا

رح خطبه امر به معروف امام حسين )ع( دارد. همين طور کتاب پرحجمى تحت عنوان ش در ديگر اى و جزوه

 از پيش تا ـ آنها نشريات و ها فرقانى هاى توحيد و ابعادگوناگون آن نوشت. افزون بر اينها بيشتر نوشته

وژيک لايدئو شهيد ششمين عنوان با وى از ها ازکشته شدن گودرزى، فرقانى پس. اوست خود از ـ گيرىدست

ياد کردند. )با احتساب شريعتى به عنوان پنجمين شهيد(. اشاره شد که در کنار وى على حاتمى معلم )که در 

يز و( نيز بودند که اينان نسعيد مرآت )هر دو دانشج و تبريزى بابابيگ شاه رضا زندان خودکشى کرد(، على

 .دستگير و اعدام شدند

داشت و بعدها به نام فرقان شناخته  شهرت ها اين را بايد افزود که گروه فرقان در آغاز با عنوان گروه کهفى

و فزونى  91شد. رژيم از فعاليت اين گروه کمابيش اطالعاتى داشته اما به دليل درگير شدن در ماجراهاى سال 

اسى و نيز ضعيف شدن ساواک، گويا گزارش چندانى از فعاليت آنها که آن زمان بيشتر همين حرکتهاى سي
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حکايت از آن دارد که در مجلسى  مانده برجاى هاى جلسات قرآن بوده، نداشته است. يکى از اين گزارش

 ها کهفى هگرو رهبر»: گويند که حسام و نادر فرزندان شهيد عراقى حضور داشتند، يکى از اين دو نفر مى

 و نمايد مى صحبت دولت خيابان حدود خَمْسه، مسجد در ها گودرزى است که جمعه نام به آخوندى

نشريات گروه تحت نظارت  به مربوط امور که باشند مى موصوف گروه کادرهاى از نيز آشورى و اى گنجه

 ىآباد نجف صالحى و نفر دو اين از يکى بين اى مناظره زودى به است قرار و شود و شرکت آنان اداره مى

مورد  در و گرفته تماس او با ها عراقىنيز اظهار داشته که آشورى از جانب گروه کهفى مهدى. گردد انجام

 « .[3]است ارتباط نموده قطع بعدا ليکن نموده مذاکره قبيل اين از مسائلى و ها وحدت با کمونيست

عسکرى، کمال ياسينىو على  عباس از بودند عبارت گروه اين افراد ترين اشاره کرديم که برخى از مهم

ت و بعدها با گودرزى همکارى داش 99بود که از سال  گروه اين افراد ترين حاتمى. عسکرى يکى از قديمى

راد بسيارى توسط وى اف و آمد در واقع، وى نفر دوم گروه فرقان به حساب مى .نوشت خود نيز مطالبى مى

در زندان خبر داده و اين  هايش به اين گروه پيوند خورده بودند. آقاى معاديخواه از بازگشت وى از ديدگاه

 از بعد خواهد ن گروه را او جذب کرده و نمىافراد اي از بسيارى گفت که اصرار داشت اعدام شود، زيرا مى

 .[4]بماند زنده آن

روز برآمده بود، توانست  اىه اين گروه که همزمان با رشد فزاينده نسل جديد مذهبى و متأثر از جريان

 از شمارى که بود آرا کند. يکى از آنها مدرسه جهان جذب تهران، مساجد و مدارس از شمارى در را اى عده

حاتمى و حسن نورىکه دومى از ترورکنندگان مرحوم مفتح بود( جذب فرقان  على جمله از) آن معلمان

جد قبا به دست آورد که با مخالفت مرحوم مفتح همين طور گودرزى تالش کرد تا پايگاهى در مس .شدند

 رد گودرزى. بود فرقان اصلى هاى روبه رو شد. مسجد رفعت هم در نزديکى خيابان دولت، يکى از پايگاه

 در و وطمغل پايه، نشر جزوات تفسير قرآن بود که مطالب آن سخت بى کار در عمدتا ايدئولوژيک کار زمينه

 ها بقاياى فرقانى توسط 10 سال به که اى نشريه در. بود انقالبى و سمبوليک ىها قالب برداشت در حال، عين

تالش « در جهت راهيابى آزادانه به قرآن و متون اصلى» 1190نتشر شده، آمده است که اکبر گودرزى از سال م

همان  به دست آمد و اولين کارهاى تفسيرى وى در 99خود را آغاز کرده است. حاصل اين مطالعات در سال 

سال عرضه شد. به نوشته همين نشريه، از همان زمان آقاى مطهرى در جلسات هفتگى به نقد کتاب توحيد و 

 گويد مى نورى ناطق آقاى. است ابعاد گوناگون آن )که به اسم صادق داودى چاپ شده( و تفسير وى پرداخته

 دوستان از برخى. است رسانده مىفرقان را به دست آقاى مطهرى  جزوات از برخى بار اولين براى او که

.[5] اند آورده عباس ناطق نورى( با گودرزى رفاقت داشته و آنان اين جزوات را براى او مى شهيد) وى برادر

مده نوشتند که معتقد بودند ضعف ع روى آن از را آن گوناگون ابعاد و توحيد کتاب ها گفتنى است که فرقانى
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تا زمان آنها، عدم وجود نوعى آگاهى مکتبى بوده است. در  مشروطه از انقالبى، هاى سازمان و ها تشکل

ى پر کردن آن خأل نوشته شده است. مقدمه اين اثر، با اشاره به آن ضعف، اشاره شده است که اين کتاب برا

 ترين خالصه»وحيد است و بنا به توضيحى که در آن آمده ت و اسالم تعريف در اثر اين نخستين هاى بحث

موجودات براى حل تضادها و راه يافتن به تکامل برتر  دايمى و سراسرى جنگ خارجى نمود توحيد تعريف

 بسوى تضادها اين دل در موجودات حرکت مسير تعريف براى است اى توحيد انديشه.«[6] و باالتر است

رآنى طرح ى با آيات قاهلل که نقطه نهايى تکامل است. اين مباحث که در قالب تحميل برخى از تفکرات ابتداي

که با فرض پذيرش بيان نوعى حرکت تکاملى براى تمامى  تعريف اين در. دارد ادامه کتاب پايان تا شود، مى

آن گاه پس از ارائه برخى از .[7] شود تعريف مى« روز تحقق استعدادها»موجودات است، قيامت با تعبير 

 سعى عليتف يا ساعت تحقق مرحله را قيامت توانيم طبيعى مى و کلى ديد از پس» که شود آيات نتيجه آن مى

ان توحيدى آن را حساب آورد و از ديد اجتماعى و در رابطه با پيکار خونين انقالبگر به موجودات عمومى

الب توحيدى و مرجع همه انقالبات تاريخى به انق ترين سازنده و فراگيرترين و دارترين دامنه و ترين نهايى

 .«][8حساب آوريم

يعنى سال آغاز فعاليت فرقان، با درگذشت دکتر شريعتى، اولين اعالميه از سوى اين جريان  1191اما در سال 

ان بازرگ ـ مطهرى مشترک اطالعيه شد، ها ه در اين شرايط، سبب برآشفتن فرقانىآنچ.[9] نوپا انتشار يافت

بود که چند روز پس از انتشار، بازرگان بر اثر اصرار دوستان يا تهديد مخالفان امضايش را پس گرفت. در 

 به و کرد صادر اى اين باره، جاى ديگر به تفصيل سخن گفتيم. به دنبال صدور آن اطالعيه، گودرزى اطالعيه

مخالفان شريعتى و در واقع آقاى مطهرى پرداخت. در اين اطالعيه با اشاره به ائتالف ارتجاع و  تهديد

حاصل زشت اين ائتالف ناجوانمردانه، آن هم در »روشنفکران مدرن يعنى مطهرى و بازرگان، آمده است که 

 ريختا به اى اعالميه»ه، به طورى که بود« شام غريبان شهيدان و در اجراى اهداف شوم نفاق پيشگان تاريخ

جبهه موتلفه  پوشيده مقاصد بازتاب که درآمد بازرگان و مطهرى همچون هايى با امضاى چهره و 81/5/91

 گيرد، بود و از تبادل نظر ميان آنها که طبعا چيزى جز مسخ هدف شهيدان و فرهنگ انقالبى آنها را در بر نمى

عوامفريبى و خيانت پيشگى عوامل »عبارات آن نامه آمده است که  از ىبرخ نقد با سپس. «کرد مى حکايت

سفر دکتر شريعتى به خارج از کشور  در سالگرد.«..[10] شود مزبور از فرازى ديگر از نوشته شان روشن مى

ن اي واقع در. کرد حمله بيانيه آن کنندگان صادر به سخت آن ضمن و داد اى و مرگ وى، باز فرقان اطالعيه

 .بهانه اصلى ترور استاد مطهرى بود

ضمن »شد و آنان حادثه مزبور را  صادر تبريز و قم قيام مناسبت به که بود اى موضعگيرى بعدى آنها اطالعيه

ه زنده کردن دوبار»ند که اين جريان، حرکتى است در جهت کن مى تحليل چنين «گناهان احترام به خون بى
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اب بيانيه خط اين در. دانست «عظيم اى فاجعه» بايد «را روحانيت رويه دخالت بى»و اين که « روحانيت حاکم

هنوز هم از متهم کردن تو به انواع روحانيت تجديد حيات يافته و انقالبى که »به شريعتى! آمده است که 

رشى دست باز نداشته و هنوز هم ماليان بزرگ و فقهاى عظيم الشأن و مفسرين عالى قدر و سفا هاى تهمت

... رمايندف نمى تجويز را آثارت مطالعه و دهند مى فتوا بودنت وعاظ شهير و فضالى فضول به کفر و وهابى

 ..«شدند اسالم مدافع سنگر ديگر بار

به اتمام رسيد.  91ه هر حال، به نوشته مؤلف کتابچه فرقان چيست کار تدوين ايدئولوژى فرقان در پايان سال ب

 شرايط درک و سياسى هاى تحليل به ايدئولوژيک، کارهاى گيرى از آن پس، گروه، افزون بر تالش براى پى

شر فرقان منت نام به هم اى شريهطرح استراتژى جنگ مسلحانه عليه رژيم پرداخت. همزمان ن و جهان سياسى

 کرذ نام با اى پيروزى انقالب نيز نشريه از پس بعدها. رسيد چاپ به 91 اسفند در اش کرد که نخستين شماره

 .يافت فرقان انتشار مى سوى از آموزى دانش نشريه عنوان تحت

به تجهيزات نظامى مجهز  93اين گروه براى پياده کردن استراتژى مسلحانه در برابر رژيم، تازه در بهمن 

گفته شده است که فرقان ابتدا رهبرى امام خمينى را قبول داشت، اما از تظاهرات عيد فطر که ![11] شد

اهر کنندگان با ارتش شاه ماليم شد، آنان با ابراز اين که اين که نبايد چنين برخوردى با يک ارتش برخورد تظ

بايد گفت فرقان در اساس باور به .[12] خونخوار بشود، انتقاد کرده و کم کم با رهبرى امام زاويه پيدا کردند

 .روحانيت نداشت، چه رسد به رهبرى نهضت توسط آن
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 را خود تالش دانست، مى «روحانيت را از بنيان و اساس باطل»به تدريج انقالب پيروز شد و فرقان که 

که فرقان را به رويارويى مسلحانه با جمهورى اسالمى  ملىعا نخستين. کرد آنها با مبارزه به معطوف منحصرا

 اسالم ساختن آزاد» براى تالش همچنين. «بود علوى سرخ تشيع راستين هاى ارزش»کشاند، قربانى شدن 

عامل ديگر اين مبارزه قهرآميز بود! براى فرقان، اکنون جاى پرسش اين بود که « على از اسارت آخونديسم

[13] گروه فرقان تصميم گرفت ابتدا مرحوم محمد ولى قرنى «فقاتلوا ائمة الکفر»اس آيه چه بايد کرد؟ بر اس

فکر به قدرت رسيدن ديکتاتورى »انتخاب مطهرى براى آن بود که ![14] و سپس مرحوم مطهرى را بکشد

شده  طرح او طرف از ، 18 خرداد از قبل حتى قبل، ها آخونديسم و آماده سازى تشکيالتى آن مدت

بوده  حميد نيکنام با مطهرى، استاد ترور براى گيرى نقاشيان بر اين باور است که عمده تصميم.«[15] بود

 مطهرى مرحوم ايشان: گويد و دقيقا با فکر آقاى مطهرى آشنا بوده است. وى مىکه جانشين على حاتمى بوده 

 دانست انتقادات شهيد مطهرى را نسبت به دکتر شريعتى خيلى خوب مى و واعتراضات شناخت مى خوب را

 شش فرقان ها اعدامى تعداد گويد وى مى.[16] جهت بغض شديدى در ذهن او شکل گرفته بود اين از و

 .[17]آنان نه نفر را ترور کردند که حالى در بود، نفر
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به اين سو برخى  90در جايى ديگر اشاره شد که منهاى مجاهدين که متأثر از مارکسيسم بودند، از سال 

تفسير دلبخواهى از آنها بر اساس نگرش مبارزاتى و به  و البالغه نهج و قرآن به توجه با مذهبى هاى گروه

از  زيادى مجلدات 93 و 91 سال در ها جديدى را پديد آوردند. فرقانى هاى جريان[18] اصطالح انقالبى،

تفسير )با عنوان کلى پيام قرآن( و  .کردند پخش شد، تفسير قرآن خود را که تحت عنوان پيام قرآن منتشر مى

جم، سبأ و ن»، «تفسير احزاب»، «، يس، صافات«تفسير فاطر»آثارى که از آنها مالحظه شد، عبارت است از: 

رات، ، تفسير محمد، فتح و حج«تفسير شورى، و زخرف»، «تفسير لقمان و سجده»، «تفسير عنکبوت و روم»

 ذکر که ها ؛ تفسير سوره فرقان و نور؛ همه اين«تفسير سوره مؤمن و فصلت»؛ «حقافتفسير دخان، جاثيه و ا»

تفاسير مستعار است. تفسير  روى هاى است که مانند ديگر نام آمده شکيب الدين نجم ها آن مؤلف نام شد،

حسن ) هسوره انبياءبه نام حسين صادقى، تفسير سوره بقره )جواد صابر( تفسير سوره مريم، تفسير سوره ط

 يا) ام قائمى(، تفيسر توبه؛ تفسير شعراء، نمل، و قصص )احسان کمالى( تفسير سوره يوسف؛ تفسير جزء سى

نيز به اسم احسان کمالى(، تفسير مزمل، مدثر، قيامت، انسان و  ياسينو آل حسين محمد( )ناس تا نبأ تفسير

ر و ق، ترجمه کامل از قرآن نيز از آنان منتشمرسالت )نجم الدين منتظر(. تفسير سوره کهف، و تفسير ذاريات 

شده است. همچنين کتابى با عنوان فرازى از نهج البالغه و شرح دعاى عرفه )نام ديگرش: پيام حسين(؛ فروغ 

ص(. نشريات  180)صادق داودى، نشر کاظميه « توحيد و ابعاد گوناگون آن»نهج البالغه دو جلد؛ و کتاب 

 .عنوان سالنامه فرقان چاپ شده است( تحت 1193يک ساله آنان )
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 دهش چاپ( يس کتابى با عنوان دعا: تجلى خداگونگى انسان از سوى همين گروه )به اسم محمد حسين آل

تفاسيرى که از قرآن ارائه گشته، تمامى مضامين در ارتباط  مانند به هم اينجا در. است سجاديه صحيفه شرح که

تفسير شده است. کتابى ديگر با عنوان اصول تفکر قرآنى )به عنوان کتاب  با انقالب و ضد انقالب تحليل و

دوم توحيد و ابعاد گوناگون آن( )به نام داود قاسمى( چاپ شد که اصولى کلى مستخرج از قرآن در باره 

انقالب است. در همين کتاب است که از مرحله غيب انقالب و مرحله  ضد و انقالب و ايمان و شناسى انسان

 گيرى ود آن سخن به ميان آمده و به تفصيل از قرآن براى مرحله پيش از انقالب و پس از پيروزى بهرهشه

غيب را مطرح کرده، به معناى ايمان به  به ايمان که بقره سوره دوم آيه روشنى به قسمت، اين در. است شده

به طور کلى همه اصول »در باره ارتباط غيب و صالة هم آمده است که .[19]غيب انقالب تفسير شده است
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همانجا در تفسير وحى .«[20] اند جمع شده« صالة»تئوريک حزب توحيدى در مرحله غيب انقالب در کلمه 

هم گفته شده است: وحى در تعريف کلى آن، همان شناخت پديده نسبت به راه تکامل خويش بر حسب 

شايد .[21] باشد ار درونى و درد تکامل خواهى مىظرفيت وجودى و مدار تکامليش يا به قول امام آن انفج

 .[22]يه فرقان باشدپا بى آثار بازنمودن در اثر ترين اين کتاب، صريح

 اين هب نسبت کرد، کار مى تفسير روى ها سال اين در که مطهرى آقاى آنان، تفسيرى هاى در زمينه نوشته

از اتفاق، همين بحث غيب و شهود انقالب را مثال  و داد خطر فراوان کرده، مرتب هشدار مى احساس مسأله

موجى از بيم و هراس را در ميان متدينين دامن  91و  99گسترده اينان طى سال  و متعدد تفسيرهاى. زد مى

ه مختلف به عرص هاى زد؛ گرچه گستردگى جريانات مختلف، باز شدن فضاى سياسى کشور و ورود گروه

اين ماجرا نداد؛ در غير اين صورت ممکن بود که جريان فرقان، به حرکتى شبيه  مبارزه، اجازه بروز بيشتر به

 الس در گويد به آنچه که ميرزاعلى محمد باب ايجاد کرده بود، منجر شود. الويرى که در گروه فالح بود مى

 ار کرد. اوکه از زندان آزاد شد نام فرقان را شنيد و از طريق يکى از دوستانش با آنان ارتباط برقر 1355

براى نگهدارى کتابهاى تفسيرى در اختيارشان بگذارند که آنان  را محلى تا خواست آنان از فرقان که گويد مى

آن بود که وى در  از بعد اين. کرد جدا فرقان از را آنان مطهرى با ارتباط که کند وى تأکيد مى .نيز پذيرفتند

مورد اعتمادى را در ايران به وى براى مسائل فکرى نجف با امام مالقات کرد و از ايشان خواست شخص 

 به ماا بوده، ثقيل او براى امر اين پذيرش که گويد معرفى کند و امام آقاى مطهرى را معرفى کرد. الويرى مى

 .[23]اطاعت از امام وقتى ايران آمده سراغ آقاى مطهرى رفته است حس خاطر

 

 

با اکبر گودرزىداشته، ياد کرده و  1191محمد مهدى جعفرى از ديدارى که همراه دکتر پيمان در سال 

ت و انقالبى و امروزى اس به آنان گفتم که اين تفاسير و کردم مطالعه را ها سير آنتف جلد يک من: گويد مى

مضمون آن با روح قرآن مطابق نيست. براى نمونه در داستان يوسف، گرگ به معناى ضد انقالب گرفته شده 

فرستاده است. يا براى مثال  ها که حضرت يعقوب، يوسف را براى به دام انداختن ضد انقالب به سوى آن

در اين ميان بيش از همه استاد .[24] گرفتند انقالبى مىرا رهبر « امام»محراب را به معناى سنگر گرفته، و 

 تحت گرى و در مقدمه چاپ ششم کتاب علل گرايش به مادى[25] مطهرى از اين قبيل تفسيرگويى برآشفت

 اند، ايران سخت به آراء تفسيرى وتعابيرى که آنان در ترجمه آيات و مفاهيم قرآنى آورده در ماترياليسم عنوان

اى مطهرى آق به را جزوات کرده آقاى نقاشيان که در جلسات تفسير گودرزى شرکت مى.[26] دکر حمله

آنها را زير نظر داشته  جلسات و حرکات تا است هخواست او از مطهرى آقاى زمان همان و رسانده مى

http://www.khabaronline.ir/%28X%281%29S%28cvq4x1thrvzvblyvft5vus1x%29%29/detail/372051/weblog/jafarian#_ftn20
http://www.khabaronline.ir/%28X%281%29S%28cvq4x1thrvzvblyvft5vus1x%29%29/detail/372051/weblog/jafarian#_ftn21
http://www.khabaronline.ir/%28X%281%29S%28cvq4x1thrvzvblyvft5vus1x%29%29/detail/372051/weblog/jafarian#_ftn22
http://www.khabaronline.ir/%28X%281%29S%28cvq4x1thrvzvblyvft5vus1x%29%29/detail/372051/weblog/jafarian#_ftn23
http://www.khabaronline.ir/%28X%281%29S%28cvq4x1thrvzvblyvft5vus1x%29%29/detail/372051/weblog/jafarian#_ftn24
http://www.khabaronline.ir/%28X%281%29S%28cvq4x1thrvzvblyvft5vus1x%29%29/detail/372051/weblog/jafarian#_ftn25
http://www.khabaronline.ir/%28X%281%29S%28cvq4x1thrvzvblyvft5vus1x%29%29/detail/372051/weblog/jafarian#_ftn25
http://www.khabaronline.ir/%28X%281%29S%28cvq4x1thrvzvblyvft5vus1x%29%29/detail/372051/weblog/jafarian#_ftn26


2513 

 

شان )فجر  گروه که اى ضربه پى در و کرده، غفلت ها جالب است که وى در يک دوره از اين.[27] باشد

اسالم( ضربه خورده به خارج رفته است. در بازگشت، در قم در محضر امام بوده و پس از شهادت استاد 

و ا به امام. کند فرقان به امام داده و سابقه خود را با آنها بيان مى گروه درباره گزارشى اى، مطهرى، در لحظه

 هب نقاشيان تا شود سبب مى امر همين. «کنيد انجمعش و برويد داريد را اطالعات اين که شما»: گويند مى

 .بگيرد عهده بر را گروه اين دستگيرى مديريت و آمده تهران
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اشخاص ديگرى هم روى فرقان حساسيت داشتند. عبدالرضا حجازى که متهم به همکارى با رژيم پهلوى 

ايشان را برآمدن کمونيستها و افکار جمله آثار نهضت  از نوشت خمينى امام به 93 آبان در که اى بود، در نامه

ين که ا دليل به ايران، در کمونيسم که دريافت عينى شهود با توان مى بينى با واقع» :الحادى دانسته نوشت

 مسلمان ظاهر به جوانان از اى عده .نتوانست اسالم را فسخ کند براى مسخ اسالم دست به کار شده است

يسم به کسمار هاى کرده و پس از توجيه آيات قرآن به انديشه عرضه سممارکسي مکتب به را کريم قرآن تمام

حجازى،  «.است موجود مطهرى مرتضى آقاى نزد ها جزوه اين و اند نام فرقان و به شکل جزوه منتشر ساخته

 باسل در را خود گروه اين: نويسد برخالف واقع بينى اين قبيل افراد را به امام خمينى منتسب کرده مى

اى اصيل اسالمى جوانان را به سوى ه از ويران کردن انديشه پس و کرده پنهان عالى حضرت از رىطرفدا

ندان ز در گاهى و کرد مى حفظ و فهميد آقاى مجيد فياضى که بيشتر نهج البالغه را مى .برند مارکسيسم مى

 .[28]تهجد داشت، اعالم کرد مارکسيست لنينيست هستم
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 هاى نوشته در حتى کرد؛ مى طرفداراى او هاى به نوشته جعفرى: گروه گودرزى گاهى از شريعتى و انديشه

 شريعتى ردکت طرفداران همه که نبود طور اين اما کرد؛ مى استفاده شريعتى دکتر خاص تعبيرات برخى از خود

ت که اين افراد تحدر مقابل اين نگاه، کسانى مانند آقاى ابوالحسنى ترديدى در اين .[29] باشند آنان سلک در

کتر مستضعفين تصورشان بر اين بود که حاال که د آرمان و فرقان که دارد تأکيد وى. ندارند اند تأثير دکتر بوده

 ها الويرى بر آن است که فرقانى.[30]شريعتى از حسينيه ارشاد کنار گذاشته شده، خودشان بايد فکرى بکنند

بودند که چند فاز از او جلوتر هستند و به او به عنوان  معتقد گذاشتند، مى احترام شريعتى به که حال عين در

ما در پرتو  بگويند که نبود طور اين ولى کردند مى بررسى را او آراى و افکار. کردند مرشد نگاه نمى

مهديان که .[31] دانستند خود را صاحب تفکر و سبک مى بلکه ايم، رسيده تفکر اين به شريعتى هاى ديدگاه

ود سراغ ضاربم که فردى به نام يوسفى ب به زندان در وقتى گويد مى گرفت، قرار ترور مورد ها توسط فرقانى

اين در حالى است که منزل .«[32] کرد ضمن صحبت، دايما به حرفهاى دکتر شريعتى استناد مى»رفتم، 

مهديان، از جمله منازلى بود که دکتر شريعتى مرتب رفت و آمد داشت و وصيت نامه معروفش به حکيمى را 

 .[33]در همين منزل به او داد
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ادعاى اين که فرقان برکشيده نظريه تشيع علوى و صفوى دکتر شريعتى باشد چندان گزافه نيست. نشريات 

فرقان سرشار از استناداتى است که به اين اثر مرحوم شريعتى صورت گرفته و بر اساس آن اقدامات بعدى 

عباس عسکرىنفر دوم فرقان، در نخستين بازجويى خود و زمانى که روى موضع  .جام رسيده استفرقان به ان

 حاکم بر گرده مردم فاسد رژيم کنار در همواره روحانيت بعد به صفويه از» که کند است، مرتب تأکيد مى

 ژيمر هاى بدعتسوار بوده و به تحميق آنها پرداخته است و اکثريت روحانيت... در مقابل ظلم و فساد و 

آيا از زمان صفويه تاکنون حرکتى مردمى ـ اسالمى را »پاسخ به اين پرسش که  در وى. «اند کرده مى سکوت

تى تا زمان سيد جمال من حرک: »نويسد مى ، «باشد نداشته کننده تعيين نقش آن در روحانيت که شناسيد مى

مان طور که مرحوم شريعتى که مطالعه کافى هم ه و شد مى بارز حتما بود اگر که معتقدم و شناسم را نمى
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، شيعه چون فکر کرد که رژيم حاکم هم اسالمى است )تشيع صفوى( در کنار آن  گويد در تاريخ داشته مى

 .«قرار گرفت

 
 دقيقا در« عليه مذهب مذهب» تز و روحانيون جايگاه و طبقاتى مسائل باره در دکتر هاى همچنين تحليل

 «ز اوضاع سياسى ايران در رابطه با تکوين و تدوين ايدئولوژى اسالمى، تداوم انقالب توحيدىتحليلى ا»کتابچه 

است. در اين جزوه تمامى استنادها به آثار دکتر شريعتى از جمله بحث او درباره تخصّص  کرده نفوذ ها فرقانى

 تحليل در دکتر هاى اد تالشخود را در امتد ها فرقانى. آشناست هاى و نيز بيگانگى از خويشتن و با مخاطب

 براى ار تالشش آخرين شريعتى على دکتر مرحوم نهايت در»: نويسند دانسته و مى صفوى و علوى تشيع

تسنن اموى از تسنن محمدى[و ]تشيع علوى از تشيع صفوى انجام داد و جامعه ما را تا مرز تدوين  جدايى

.«[34] ؟باشد اسالم ايدئولوژى مستضعفين مى که]  است ايدئولوژى خلقهاى اسير پيش برد. مگر نه اين [

امتداد  ولوژى را کهاين ايدئ بايد ها معناى اين سخن آن است که شريعتى تا جايى آمده است که اکنون فرقانى

تشيع علوى است، ادامه دهند و االّ روحانيت، نماينده تشيع صفوى، قادر به انجام چنين رسالتى نيست! محمد 

در باره  که داند مى دکتر سخن همان آن منشأ و اساس و روحانيت باره در را ها مهدى جعفرى نظريه فرقانى
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معتقد است آنان مطالب ديگر دکتر در تأييد روحانيت را سير پيدايش روحانيت بيان کرده است، جز آن که 

 .[36]توضيحات احسان شريعتى هم در اين زمينه راهگشاست.[35] نگرفتند
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هيد شهيد اول گرفته تا شهيد ثانى و ثالث و حتى ش»در سالنامه يکم فرقان با اشاره به تاريخ خونين تشيع از 

]آنان که شهيد ايدئولوژى شدند، و باالخره از حنيف گرفته تا احمد و رابع يعنى شريف [مجيد شريف واقفى 

اکنون به شهيد »ياد شده و سپس «[37] ها غفارى و ها رضا و مهدى و ناصر صادق و سعيد محسن و سعيدى

ايدئولوژيک ديگر را با توجه به شرايط خاص تاريخى و  شهيدان که او. خوريم پنجم ائدئولوژيک بر مى

ارتجاع حاکم و روحانيت وابسته و سرسپرده از يک طرف تحت الشعاع قرار داده  اهريمنى هاى موضعگيرى

تاريک و ظلمانى زندگى جانورى  آسمان در بار دگر که است اى راستى او کيست؟ و اين کدامين ستاره« »و...

 «.[38]خلق ما دير طلوع کرد و زود غروب نمود؟... او کسى جز دکتر شريعتى نبود

 آن به هم د،ندار شريعتى هاى نوشته با جدى تطابق فرقان، هاى نبايد پنهان کرد که گفتمان حاکم بر نوشته

قالبى خود عرضه کند و هم پيچ در ان هاى دستاويزى براى نگره قرآن از تا کند مى سعى گروه اين که دليل

 .اشدب توانست نمى هم عتىشري پسند ترديد، بدون آيات، از ها فرقانى شگفت هاى پيچ بودن برداشت

اصلى عنوان شده است. معاديخواه  ارکان از يکى شريعتى به باور فرقان، اعضاى هاى با اين حال، در بازجويى

 بدنه»: گويد مى بقيه باره در بود اى که قاضى دادگاه آنان بود با منها کردن گودرزى به اين که فردى عقده

، کسانى که کتابهاى «بود شريعتى دکتر به مفرط عشق آنها اساسى فهمؤل که شد جوانانى تشکيل مى از فرقان

سوادى او را، به روحانيت که بدنه آن با  کم و ديدند مى را محل روحانى وقتى و خواندند شريعتى را مى

 و اساسا که ودب اين فرقان گروه بازر ويژگى: که کند مى تأکيد وى شدند، شريعتى درگير شده بود، بدبين مى

ن هيچ گونه مرزبندى ضد آخوند بودند و آقاى مطهرى و بهشتى و آقاى طالقانى با آخوند محله فرق بدو

من در بين مؤلفه هايى که در پيدايش فرقان نقش داشت، اولين مؤلفه، عشقى  نظر به: افزايد مى وى. کرد نمى

 .[39]است که نسل جوان و خصوصا اعضاى آنها به دکتر شريعتى پيدا کرده بودند
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 فکرى طخ»: گويد اين جريان مى به وابسته مختلف افراد به اشاره با ها، حسن عزيزى، از رهبران همين فرقانى

 راننده انى،کش محمود.  «تقريبا تمايالتى بين دکتر شريعتى و مجاهدين خلق بود کسانى که نام بردم همگى
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يه توص اش آن شهيد مفتح راترور کردند، در وصيت نامه خود همچنان به افراد خانواده افراد که اتومبيلى

ه از فعاالن ک. کمال ياسينى نيز آورد نمى قلم به را ديگرى کس نام و بخوانيد را شريعتى کتابهاى که کند مى

 روى مهه از بيشتر و»: گويد گروه فرقان و عامل ترور شهيد مفتح بود، در باره کتابهاى که مطالعه کرده مى

ر مبهم از ياسينى به طو همين.  «کردم نه اين که عالقه داشتم بلکه ايمان و اعتماد داشتم ـ تأکيد مى ـ شريعتى

 اى من نوشته»ريعتى منتشر شده بود( نقل کرده که او گفته است: قول شريعتى )به نقل از کتابى که در سالگرد ش

خى از ديدن بر با دکتر که بوده آن ها فرقانى تصور گويا.  «نشانگر تدوين ايدئولوژى است که ام خوانده را

ه انديشه من ب: »گويد جزوات آنها اين سخن را گفته است. شاه بابابيک تبريزى از ديگر عناصر اين گروه مى

گودرزى  .«مگشت آشنا شريعتى دکتر آثار مطالعه] طريق[ از انديشه، اين هاى زمينه از من. باشم قان معتقد مىفر

: گويد ( در باره اين که آيا شما ادامه دهنده راه شريعتى هستيد يا نه، مى818هم در پاسخ يک پرسش )ش 

. اگر اين امر معنايش ادامه دادن راه شريعتى را هم ترويج کند هاى انديشه و افکار که داشت کوشش فرقان»

قان درباره تشکيل گروه فر پرسشى به پاسخ در همو.  «ايم بوده او راه دهندگان ادامه ما آرى باشد، شريعتى مى

 اريخت طول در خداوند به مؤمنين درست هاى برداشت از گيرى بهره با که] است[ جريانى فرقان»: نويسد مى

 دهبو ها کل گرفته است. آقاى معاديخواه که قاضى پرونده برخى از فرقانىش «صوص شهيد شريعتىخ به و

 دکتر عاشق اينها: گويد روزهاى متوالى با آنان به خصوص با عباس عسکرى ـ نفر دوم ـ گفتگو کرده مى و

ه کشريعتى بودند... اصل براى اينها زر و زور و تزويرى بود  دکتر با روحانيون رفتار از ناراحت و شريعتى

ى را درو محصول اکنون روحانيون کردند مى فکر. بودند شريعتى عاشق آنها همه چون. گفت دکتر شريعتى مى

 .[40]بود کاشته را آن بذر شريعتى که کنند مى

 ىذهن درگيرى ترين مهم به هر روى، طى يک دوره طوالنى، اين افراد با افکارى ضد روحانيت آشنا شدند و

 از رخىب رفتار البته باره، اين در. کردند ياد مى« آخونديسم»عنوان  با آن از که بود اى پديده با مبارزه آنان،

ار منفى در اذهان شمارى از جوانان مذهبى آن دوره که گرايش که زندگى مرفّهى داشتند، تأثير بسي روحانيون

 .[41]ساده زيستى بسيار افراطى در آنها وجود داشت، پديد آورده بود
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ه فرقان که سخت با روحانيت مخالف و معتقد به حذف فيزيکى آنان بود، پس از پيروزى انقالب، تالش گرو

آغاز کرد. ابتدا سپهبد محمد ولى  91خود را براى از بين بردن روحانيون سرشناس و رهبران انقالب در سال 

( و مهدى عراقى )از مؤتلفهقرنى، سپس شهيد مطهرى و بعد از ايشان دکتر مفتح و برخى ديگر مانند شهيد 

از روحانيون دانشمند و انقالبى و ... در همان سال ترور شدند. [42] شهيد سيد محمدعلى قاضى طباطبائى

و هاشمى رفسنجانى و آيت اهلل آقا رضى شيرازى نيز مورد سوء قصد قرار [43] ربانى شيرازىمرحوم 

از هيئت امناى مسجد قبا هم به [45] که از ترور آنان جان سالم به در بردند. حاجى طرخانى[44] گرفتند

حسين مهديان از فعاالن مسلمان که پس از تعطيلى حسينيه ارشاد و  طور همين. شد ترور ها دست فرقانى

 مدعى هاى قانىفر توسط شد، بعد از آزادى دکتر شريعتى، بيشتر جلسات دکتر شريعتى در خانه او برگزار مى

شيخ قاسم اسالمى نيز از .[46] بدر برد سالم جان تير، سه خوردن رغم به که شد ترور يعتىشر از پيروى
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ور شد. آنان قصد ترور سيد جعفر شبيرى را ـ که از قبل با جمله کسانى بود که به دست افراد همين گروه تر

گودرزى در مدرسه چهلستون آشنايى داشت ـ هم داشتند و حتى اطالعيه ترور شد او را هم پخش کردند، 

حميد نيکنام، على بصيرى و وفا .[47] اما به دليل يک تغيير برنامه در رفتن وى به يکى مجلس، ناکام ماندند

نيکنام از افرادى بود که به گفته نقاشيان، از .[48] کردند ترور را مطهرى استاد که بودند نفرى سه زاده قاضى

نقاشيان .[49]پيش از انقالب، با دکتر شريعتى هم رفت و آمد داشت. نيکنام رهبرى نظامى گروه فرقان را داشت

 آنان يانم ارتباطى هيچ ها بازجويى طى و کرده تأکيد دارد که در تمام مدتى که براى دستگيرى آنان تالش مى

 .[50]است نکرده پيدا خلق مجاهدين و

گروه فرقان، پس از انجام اين ترورها، با رخنه برخى از اعضاى سازمان مجاهدين انقالب اسالمى لو رفته و 

 هاى به طور معمول اصل فعاليت.[51] همگى آنان از جمله گودرزى رهبر آنان، به دام افتاده، کشته شدند

گويا دو نفر از اعضاى .[52] است شده مديريت نقاشيان حميد آقاى توسط فرقانيها دستگيرى براى متمرکز

 گروه از اى ( گهگاه اطالعيه1111در حال حاضر ) .اين گروه گريختند که بعدها به خارج از کشور رفتند

تنى چند از آنان نيز در زندان تواب .[53] شود خبرى خارج از کشور ديده مى هاى سايت از برخى در فرقان

نفر عضو  180حدس زده شده است که آنان حوالى .[54] شده و پنج نفر آنان در جبهه به شهادت رسيدند

نقاشيان در مصاحبه مفصل خود بيشتر اطالعات را در باره آنان، دستگيرى، بازجويان و قاضى .[55] اند داشته

در آستانه انتخابات نهمين دوره .[56] و مسائلى که در زندان گذشته به دست داده که خواندن آن مغتنم است

بار ديگر چند انفجار صورت گرفت که از طرف وزير کشور به  1111خرداد  83رياست جمهورى ايران در 

 !گروه خوارج فرقان منسوب گرديد

 ترورهاى از حتى و پرداختند مى جزوات از ىبرخ انتشار به همچنان 10 سال اوايل تا ها بقاياى فرقانى

 .دادند مى پيوند خود هاى نيز به نوعى سوء استفاده کرده، آنها را با انديشه خلق مجاهدين
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وده و درس تفسير مرحوم حسن آقا سعيدشرکت ب چهلستون مدرسه وقت آن طلبه که چى آقاى اروميه[1]  .

 تفسير گفت مى و بست روى خود مى به را حجره در متوالى ساعات گودرزى که کرد مى نقل کرد، مى
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عبدالحسين طهرانى رفت. آقاى کرد، و زان پس به مدرسه شيخ  بيرون آنجا از را او سعيد مرحوم. نويسم مى

حجت االسالم سيد جعفر شبيرى که باجناق مرحوم آقا شيخ حسن سعيد ـ مدير مدرسه چهلستون ـ و همکار 

 وى. کند مى ياد گودرزى گزارى وى بوده از آمد و شد گودرزى به کتابخانه ياد کرده و از مراسم عمامه

و اين اقدام مرحوم حسن سعيد به خاطر آن بوده که با گذاشته  گودرزى سر بر را عمامه خودش که گويد مى

فرزند ). )حسن آقا سعيد 15، ص 1ـ  1عمامه گزارى بر سر گودرزى قدرى او را کنترل کند. يادآور، ش 

( از روحانيون متنفذ تهران است که پس از گذراندن 1113رجب  83مرحوم آيت اهلل ميرزا عبداهلل چلستونى م 

بازگشت و در تهران مستقر  1119به نجف رفت. سال  1370هى در تهران به سال دروس طلبگى و دانشگا

 .( درگذشت1111شعبان  15) 1131دى ماه  81شد. آثارى در باره غدير و فاطمه زهرا )س( دارد. وى در 

 55، ص 1يادآور، ش [2]  .

 831ياران امام به روايت اسناد ساواک، شهيد حاج مهدى عراقى، ص [3]  .

 15ـ  13، ص 1ـ  1يادآور، ش [4]  .

 11، ص 1ـ  1يادآور، ش [5]  .

 1توحيد و ابعاد گوناگون آن، ص [6]  .

 811توحيد و ابعاد گوناگون آن، ص [7]  .

 813همان، ص [8]  .

 نيز و شريعتى براى اى العيه. البته پيش از آن هم فرقان اط11ـ  1، ص 1بنگريد: فرقان چيست؟، ج [9]  .

 .نوشته از آنها خبر نداشته و متن آنها در سالنامه فرقان آمده است اين نويسنده گويا که بود داده ديگر مسائل

 .است و در سالنامه يکم فرقان چاپ شده است 91تاريخ اين اعالميه دى ماه [10]  .

 19 ـ 11، ص 1بنگريد: فرقان چيست؟، ج [11]  .

 15، ص 1ـ  1يادآور، ش [12]  .

اصطالح داليل ترور وى  به و کردند صادر قرنى شهيد ترور براى چهاربرگى اعالميه يک ها فرقانى[13]  .

بود که در کردستان رخ داده بود. شهيد قرنى  هايى را بر شمردند. عمده مطلب نقش وى در سرکوبى شورش

ى آن روزگار بود که به دليل تدين و اعتنايش به فرهنگ اسالمى به خصوص نگفره ـ نظامى هاى از چهره

http://www.khabaronline.ir/%28X%281%29S%28cvq4x1thrvzvblyvft5vus1x%29%29/detail/372051/weblog/jafarian#_ftnref2
http://www.khabaronline.ir/%28X%281%29S%28cvq4x1thrvzvblyvft5vus1x%29%29/detail/372051/weblog/jafarian#_ftnref3
http://www.khabaronline.ir/%28X%281%29S%28cvq4x1thrvzvblyvft5vus1x%29%29/detail/372051/weblog/jafarian#_ftnref4
http://www.khabaronline.ir/%28X%281%29S%28cvq4x1thrvzvblyvft5vus1x%29%29/detail/372051/weblog/jafarian#_ftnref5
http://www.khabaronline.ir/%28X%281%29S%28cvq4x1thrvzvblyvft5vus1x%29%29/detail/372051/weblog/jafarian#_ftnref6
http://www.khabaronline.ir/%28X%281%29S%28cvq4x1thrvzvblyvft5vus1x%29%29/detail/372051/weblog/jafarian#_ftnref7
http://www.khabaronline.ir/%28X%281%29S%28cvq4x1thrvzvblyvft5vus1x%29%29/detail/372051/weblog/jafarian#_ftnref8
http://www.khabaronline.ir/%28X%281%29S%28cvq4x1thrvzvblyvft5vus1x%29%29/detail/372051/weblog/jafarian#_ftnref9
http://www.khabaronline.ir/%28X%281%29S%28cvq4x1thrvzvblyvft5vus1x%29%29/detail/372051/weblog/jafarian#_ftnref10
http://www.khabaronline.ir/%28X%281%29S%28cvq4x1thrvzvblyvft5vus1x%29%29/detail/372051/weblog/jafarian#_ftnref11
http://www.khabaronline.ir/%28X%281%29S%28cvq4x1thrvzvblyvft5vus1x%29%29/detail/372051/weblog/jafarian#_ftnref12
http://www.khabaronline.ir/%28X%281%29S%28cvq4x1thrvzvblyvft5vus1x%29%29/detail/372051/weblog/jafarian#_ftnref13


2526 

 

شيع پيرامون اسالم و ت متفرقه مطالب باره در وى هاى يادداشت به نگاهى. آمد تشيع يک استثنا به شمار مى

 مسائل روى را او حساسيت تواند مى (354ـ  119)صص « ناگفته هايى از زندگى سپهبد قرنى»در کتاب 

 .دارد وجود مفيدى مقاالت مجله اين در: اسالم مکتب مجله: نويسد و مذهبى نشان دهد. يک مورد مى نىدي

هر مسلمانى با آن آبونه شود و البته خوب است نويسندگان متعهد ديگر هم با اين مجله همکارى  است بهتر

جاويد نوشته است. ( در جاى ديگر: آقاى صالحى نجف آبادى کتابى به نام شهيد 115کنند )همان، ص 

( 190 ص همان،) کيست با حق شود معلوم تا کرد بررسى بايد. اند نوشته کتابهايى کتاب اين رد بر اى عده

واد و از هر فرد بيس شود تهيه اى برنامه مرجان و لؤلؤ کتاب به توجه با ها ديگر: براى روضه خوان جاى در و

 و بخواند روضه که شود جلوگيرى دهد ورد مردم مىخ به خرافاتى يا و کند که تعدادى دروغ سرهم مى

افراد را هدايت کند. بديهى است اين گونه طرحها با نظر مراجع  که شود مطرح خوانى روضه مسائل همچنين

بايد اصالح کنيم،  را اسالم: گويند مى خبران (. و در مورد ديگر: بعضى بى190عظام تقليد باشد )همان، ص 

نى است کامل. تمام وظايف فردى و اجتماعى انسان را گوشزد کرده و نقصان ندارد. در صورتى که اسالم دي

ما بايد سهل انگارى، تنبلى، کوته فکرى و غرور بيجاى خود را اصالح کنيم. احياء اسالم محتاج به سروصورت 

امير کبير  (. فريدون آدميت در کتاب198دادن به نابسامانيها، مفاسد و وضع فعلى خودمان است )همان، ص 

و ايران چرندياتى در مورد اسالم نوشته و ضد و نقيض هايى دارد. اين شخص مشکوک است از طرفى 

بيسواد. مجله فردوسى هم مقاالتى بر عليه اعراب و اسالم دارد. اينها گفته سرجان ملکم انگليسى است که 

مذاهب اسالم و  از او هاى وتحريفد پورداو استاد جات نوشته همچنين. ندارد مدرکى و گويد چرندياتى مى

( و دهها 191زردشتى نوشته جات دکتر معين که تحت تأثير استاد پور داود بود و اشخاص ديگر. )همان، ص 

 .يادداشت ارجمند ديگر که از پيش از انقالب مانده است

 81فرقان چيست؟، ص [14]  .

 81همان، ص [15]  .

 111، ص 1ـ  1يادآور، ش [16]  .

 111همان، ص [17]  .

 اى جزوه هب هاشار اى هسته مرکزى اين قبيل تفاسير، تفسير انقالبى آيات قرآن بود. آيت اهلل خامنه[18]  .

 که بوده چنين آن مضمون که اى ضمن آن در باره آيه که رسيده ايشان دست به انقالب از پيش که کند مى

مفسر انقالبى نوشته بوده است که: هر کس چنين و چنان کند، « اهلل عزيز ذوانتقام فان» کنيد چنان و چنين اگر

 در اين: افزايد مى اى خواهد رسيد. آقاى خامنه در دادگاه انقالبى خلق محاکمه خواهد شد و به مجازات
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در دادگاه انقالبى خلق محاکمه کرده و به مجازات رسانده  را نفر چند منافقين آقايان که بود زمانى همان

دن فهمي درست: بنگريد. کند بودند. معلوم شد اين مفسر آيه قرآن را از روى عمل سازمان مجاهدين معنى مى

 11( ص 1191خرداد  11شب  اسالم، )سخنرانى در

 19اصول تفکر قرآنى، ص [19]  .

 111همان، ص [20]  .

 51ـ  50همان، ص [21]  .

براى مثال در باره مالکيت آمده است: به طور کلى بايد گفت که مالکيت يک پديده استعمارى است، [22]  .

 805با استعمار جديد... بنگريد: اصول تفکر قرآنى، ص چه در رابطه با استعمار قديم و چه در رابطه 

 188، ص 1ـ  1يادآور، ش [23]  .

. روحانى مفسر ديگرى که در 811، ص 1ـ1يادآور، ش  ;13شريعتى آن گونه که من شناختم، ص [24]  .

 بنى گاو آن، از پس و 91 هاى سال در انقالبى مذاق همين با گفت، تهران در مسجد جوزستان تفسير مى

 على توضيحات به بنگريد تفسير جلسات اين باره در. )گرفت مى دارى سرمايه نظام از کنايه را اسرائيل

، حسن عزيزى از اعضاى فرقان نيز در بازجويى گفته بود که در 800ـ  155اشباح، ص  شنود: در فالحيان

ات اشاره به اين قبيل اعتراض اى مصاحبه در ها خوئينى آقاى خود. است کرده اين جلسات تفسير شرکت مى

و اين که از طريق آقاى بهشتى به او منتقل شده کرده است، اما اين که آقاى مطهرى در اين باره چيزى گفته 

. )بنگريد به توضيحات صباغيان راجع 95ـ91، ص 1111آبان  11بنگريد: شهروند امروز،  .پذيرد باشد، نمى

 ها (. خوئينى818، ص 1ـ 6 ش يادآور، در شد مى ها خوئينى تفسيرى هاى به انتقادهايى که به برداشت

 درست فسيرت اين در هدف که کند مى تأييد و نشستند مى تفاسير اين پاى نفر هزار سه دو تا گاه که گويد مى

ين در ا هم پيمان دکتر که افزايد ايدئولوژيک براى نهضت امام خمينى بوده است. نيز مى هاى پايه کردن

ين مربوطه در سوره بقره مانند هم آيه تفسير در هم ها فرقانى قضا از.( است کرده جلسات تفسير شرکت مى

 بازارى، هاى چيست؟... ذبح کردن آن گاو! آرى بايد واسطه چاره راه»: گفتند تحليل را ارائه داده مى

، تحليلى 91، تيرماه 1 شماره بقرة، شريهن به بنگريد. )«بروند بين از ها صاحبان شرکتها و کارخانه داران، سرمايه

. تعابير شگفت در ترجمه و تفسير آيات و تعابير قرآنى است از مملو ها فرقانى تفاسير(. اسرائيل از گاو بنى

بگو روح »آمده است: « قل الروح من امر ربى»در ترجمه آيه  1براى مثال در نشريه دانش آموزى ذکر ش 

ايام انقالب چاپ شده )از ابوالقاسم  هم اى جزوه در.  «باشد ز فرمان پروردگار مى)تراکم حيات رسالت يافته( ا
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دانسته شده و اساسا نام جزوه همين « امپرياليسم»کمالى( و به مجاهدين و مبارزين تقديم شده، دجال همان 

يديد. به اينجا رس کجا از شما که بود پرسيده ها فرقانى از يکى از گويد ناطق مى«. امپرياليسم = دجال»است 

گفته بود اول تفسير پرتوى از قرآن را خوانديم، بعد به مسجد جوزستان رفتيم و بعد از آن شريعتى و بعد هم 

 .(818، و نيز ص 11، ص 1ـ  1اکبر گودردزى. )يادآور، ش 

 هاى بنگريد: يادداشت ;ه استنوشت فرقان تفاسير بر نقدهايى خود هاى استاد مطهرى در يادداشت[25]  .

: نويسد مى 881به شريعتى دارد(. در ص  هم اى طعنه 881 ص در) 881 ـ 880 ص ،8 ج مطهرى، استاد

 يشپ سال صد چهار و هزار در است آمده قرآن گويى. اند تفسير کرده بقاتىط ديدگاه از را قرآن همه خالصه»

تفاسير يعنى خالى  گونه اين»: نويسد مى 888 ص در و.  «ماترياليسم تاريخى مارکس را پياده کند نظريه که

 ;تکردن مفاهيم دينى از معنويت و همه را تفسير مادى کردن، به معنى خالى کردن زير پاى دين و مذهب اس

همان سياستى که مارکس پيشنهاد کرد که براى مبارزه با دين بايد مفاهيم دينى را تفسير مادى کرد و الحق 

 . «بهترين راه همين است

 هاى ديدگاه از متعددى هاى نمونه آنجا در استاد. 11 ـ 85 ص گرى، بنگريد: علل گرايش به مادى[26]  .

 .نقد کرده است سپس و نقل را آنان

 55، ص 1ـ  1يادآور، ش [27]  .

 115، ص 13امام خمينى در آينه اسناد، ج [28]  .

توضيحاتى در باره  مطهرى على دکتر. 51 ،15 ـ 11 ص شناختم، بنگريد: شريعتى آن گونه که من مى[29]  .

 1/10/35کيهان، بنگريد: روزنامه  :است خواندنى که داده دست به ها فرقانى فکرى هاى خاستگاه

 15ـ  11، ص 1ـ  1يادآور، ش [30]  .

 189، ص 1ـ  1يادآور، ش [31]  .

 113، ص 1ـ  1يادآور، ش [32]  .

 111همان، ص [33]  .

 3تحليلى از اوضاع سياسى ايران، )از گروه فرقان( ص [34]  .

 811، ص 1ـ1يادآور، ش [35]  .
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 889ـ881، ص 1ـ1يادآور، ش [36]  .

 برغانى( و سعيدى و مرحوم) ثالث شهيد و ثانى شهيد و اول شهيد از ها بگذريم که تجليل فرقانى[37]  .

 .غفارى، با اساس تفکر آنها مغايرت دارد

 1ـ  8( ص 91سالنامه يکم فرقان، )اعالميه تيرماه [38]  .

 15ص ، 1ـ1يادآور، ش [39]  .

 11، ص 1113شهروند امروز، هشتم ارديبهشت [40]  .

شايد مناسب باشد اشاره کنيم که اين زمان گرايش به ساده زيستى در ميان جوانان مسلمان چندان باال [41]  .

شخصى به نام مهندس عباس تاج دست به تشکيل جمعيتى با نام جمعيت  91گرفته بود که در خرداد سال 

ران ساده زيستى زد. هدف از تشکيل اين جمعيت کم کردن تشريفات زندگى و بدينوسيله از اشکاالت طرفدا

نرانى سخ براى هم را مفتح آقاى جماعت اين. است کاستن کنند، جوانانى که تمايل مارکسيستى پيدا مى

ى طرخانى و دعوت کرده بودند. حاضران در اين مجلس از جمله مهندس بازرگان، بابايى، مهديان، حاج

 111مورد طعن ساواک هم قرار گرفت. بنگريد: فرياد بعثت، ص  همين که بودند ثروتمندان از ديگر اى عده

 118ـ 

ق به دست دو نفر از گروه فرقان ترور شد که اين دو تن در  1155ر شامگاه عيد قربان سال وى د[42]  .

 .دستگير و اعدام شدند 10اوائل سال 

به نامه امام به مرحوم ربانى پس از اين ترور بنگريد در: روايت پايدارى، مقدمه، ص سى و نه، و [43] . 

صادر کردند، نوشتند که کشتن مرحوم ربانى  10 فروردين 18 در که اى اطالعيه ضمن ها چهل. فرقانى

زمندگان به وسيله ر»بوده است که « فرمان خداوند مبنى بر کشتن ائمه کفر و مشرکين»شيرازى، با توجه به 

 هب شبيه ها هيچ ترديدى نبايد کرد که در تاريخ ما همه چيز فرقانى«. مؤمن توحيدى به اجراء درآمده است

 هاى کافر دانستن همه مخالفان خود، روش قرآن، از آنان مندى بهره نوع آنان، تشکيل از. است خوارج

ر آقاى هاشمى رفسنجانى دادند به سه آيه )فقاتلوا ائمة وتر براى که اى اطالعيه در ها فرقانى... و بار خشونت

اسناد اين قسمت را آقاى فاکر در اختيار ) .الکفر(، )فقاتلوا اولياء الشيطان( و )قاتلوا المشرکين(استناد کردند

 .(بنده گذاشت

 .مراجعه شود 13ـ 11، ص 1ـ  1به توضيحات خويش ايشان در يادآور، ش [44]  .
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مطهرى را کشتند، از کمک  استاد وقتى اما ;کرد وى از جمله کسانى بود که به گودرزى کمک مالى مى[45]  .

 را وا ها به او سرباز زد و حتى گودرزى را تهديد کرد که کميته را خبر خواهد کرد. يک ساعت بعد، فرقانى

نگريد به توضيحات حسين در باره شرح کمکهاى حاجى طرخانى به گودرزى ب .کردند ترور اش خانه جلوى

 115، ص 1ـ  1مهديان در: يادآور، ش 

ماند. بنگريد به مصاحبه وى در  سه تير هم به وى اصابت کرد اما سالم ;وى همراه شهيد عراقى بود[46]  .

 10/18/1111کيهان 

 91، ص 1ـ  1يادآور، ش [47]  .

)مصاحبه با جمال اصفهانى رئيس اطالعات وقت  10، ص 1113شهروند امروز، هشتم ارديبهشت [48]  .

 (کميته و يکى از مسؤوالن پرونده فرقان

 101ـ  100، ص 1ـ  1يادآور، ش [49]  .

 109ـ  101، ص 1ـ  1يادآور، ش [50]  .

ز بنگريد: ني ;11ـ  11شرح اين ماجرا را الويرى به دست داده است: خاطرات مرتضى الويرى، ص [51]  .

 18عبور از بحران، هاشمى رفسنجانى، ص 

 111 ـ 51 ص  ،1ـ  1مصاحبه با وى را بنگريد در يادآور، ش [52]  .

است که با عنوان  1111نمونه آن اطالعيه آنان به مناسبت حمله امريکا به عراق در فروردين [53]  .

 .شود نام گروه فرقان در باال و انتهاى آن ديده مى و يافته شارانت «خواهند مى چه خاورميانه در ها امپرياليست»

الجوردى شش  شهيد که نويسد . جمال اصفهانى مى11، ص 1113شهروند امروز، هشتم ارديبهشت [54]  .

مغز متفکر گروه بود خيلى زود تواب شد و  که هم اقرلو: افزايد مى وى. برد ماه شبانه روز با آنها بسر مى

گودرزى را آرام کرد. بصيرى هم پشيمان شده بود و يک روز ديدم که موهاى صورتش را کنده است. 

اسداهلل الجوردى هم دادستان بوده و اساسا از همين  توضيحات ناطق نورى )که خودش قاضى پرونده فرقان و

 1جا پايش به دادستانى باز شده( هم در باره سرنوشت برخى از اينها جالب توجه است. بنگريد: يادآور، ش 

 11، ص 1ـ 

 11همان، ص [55]  .
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 که هست معاديخواه آقاى ىها . هرچند نوعى نزاع پنهانى در آن با برخى از گفته1ـ  1يادآور، ش [56]  .

 .است کرده پاسخگويى به وادار هم ايشان
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 نجاه انقالب انديشگي و عبدالرضا حجازي در اوائل دهه پ

 رسول جعفريان :نويسنده

 11/11/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

در  1115بهانه اصلي اين نوشته، همين کلمه عصر فضا در کتابي بود که عبدالرضا حجازي در سال  :خالصه

 .باره رسالت قرآن نوشت

در باره رسالت  1115 بهانه اصلي اين نوشته، همين کلمه عصر فضا در کتابي بود که عبدالرضا حجازي در سال

آدم وقتي آن اثر را مي ديد فکر مي کرد قرار است دين يک جوري با عصر فضا پيوند بخورد.  .قرآن نوشت

اما روال بحث اين بنده خدا کم کم به سمت شرح زندگي حجازي رفت که از وقايع شگفت انقالب و تقريبا 

م. اطالعات هم چندان در دسترس نبود. مطمئن فراموش شده است. چاره اي نبود. نمي خواستم زياد بنويس

هستم کساني هستند که آگاهي هاي فراواني در باره وي دارند. اميدوارم اگر نقصي ديدند بنده را آگاه کنند و 

مطالب را تکميل. همان طور که گفتم سوژه اصلي، کتاب او بود که اين کتاب در جريان انقالب انديشگي 

ولو متوسط بود اما موثر هم بود... تازه دست آخر کتاب ديگري را هم از همين  ديني در اوائل دهه پنجاه

 دست مرور کردم

 چه کتابهايي انقالب را ساخت؟

جامعه انقالبي ايران پيش از انقالب مسير هاي مختلفي را براي پيشبرد انقالب بايد طي مي کرد. در اين 

رسش اصلي براي بنده هميشه اين بوده است که جامعه زمينه حوزه انديشه يکي ازموثرترين آنها بود. يک پ

شريعتي؟ مطهري؟ طالقاني؟ عالمه  انقالبي ديندار با چه انديشه اي انقالب کرد؟ کتابهاي بازرگان؟

طباطبائي؟ حاج سراج انصاري؟ مکارم شيرازي؟ مصطفي زماني؟ و ديگر چه کساني؟ آثار ترجمه شده 

 ه است؟سهم هر يک چه اندازه بود مصريان؟

شمار اين افراد البته بيش از اين هاست. برخي يک کتاب، برخي بيشتر، کساني يک ترجمه يا بيشتر از آثار 

مصريها و... داشتند و هر کدام گوشه اي از کار را گرفته بود. مثل سفره اي که هر کسي يک گوشه را بگيرد 

 .ود که سمت و سوي اينها به کجاستو آن را جمع کند. هر قشري کتابي مي خواستند، اما مهم اين ب

اساساً بهتر شدن وضع مالي طبقه  .از سال پنجاه به بعد برخي از آثار مانند کتابهاي شريعتي بيشتر منتشر شد

احمد  «راه حسين»متوسط شهري زمينه را براي توسعه نشر فراهم کرد. در اين زمينه کتابهاي ديگري مانند 
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انتشار يافت... و به هر حال خيلي از آثار ديگر که بنده در کتاب جريانها  رضايي هم بود که در دواير خاصي

و سازمان هاي ديني دوره پهلوي سعي کرده ام فهرستي از آنها بدست دهم. حتي آثار کساني چون علي 

 ،تهراني يا گلزاده غفوري و شماري ديگر. در حوزه انديشه البته مدارس ملي ـ ديني آن دوره بسيار موثر بود

هم در تهران و هم در مشهد..... و باز هم به جز کتاب، جلسات مذهبي و حسينيه ارشاد و غير اينها... به هر 

 .حال دامنه انديشه اي که با آن انقالب شد مهم است

در سطوح پايين تر هم کتابهايي بود که در قم نشر مي شد. اينها به خصوص روي جنبه هاي مترقيانه دين 

يک نثر ديني تازه و به روز شده درست شده بود  .دادند. دست کم ظاهر آنها اين طور بودخيلي مانور مي 

که بين نفي و اثبات آنچه در باره دين و مذهب گفته مي شد، سعي مي کرد دين را موافق تجدد نشان دهد، 

اره قرآن لي در بطبعا جنبه هاي مثبت آن نه منفي. اين ادبيات جالب و قابل بررسي است. در اين آثار، مسائ

و رسالت و اعجاز و نبوت و اينها هم که، هم نياز به پاسخ گويي به شبهات داشت و هم رهنمودهاي جديد 

براي نشان دادن ترقي، مطالبي نوشته مي شد. من فکر مي کنم ادبيات اين کتابها خود موضوع يک پايان نامه 

مورد بررسي قرار نگرفته است. بنده عالقه  دکتري جدي است و هنوز اين آثار به خصوص از حيث محتوا

مند به اين بحث بوده ام و همان طور که اشاره کردم گاه گاه گريزي در کتاب جريانها به آن زده ام، اما مي 

دانم که بسياري از آثار را نديده ام و نتوانسته ام در باره آنها چيزي بنويسم. در اينجا يک نمونه را انتخاب 

 .مؤلف آن هم که سرنوشت شگفتي دارد، سخن خواهم گفت کرده و در باره

 عبدالرضا حجازي و سرنوشت شگفت او

( يکي از 1191و چاپ چهارم آن در  1115)چاپ اول آن در شهريور « رسالت قرآن در عصر فضا»کتاب 

آثاري است که در زمينه بحث باال قابل ذکر است. اين کتاب از واعظ معروف آن وقت سيد عبدالرضا 

( بود که سرنوشت عجيبي پيدا کرد. وي از سلسله روحانيوني بود که در قم 1111يا  1118حجازي )متولد 

دهه سي درس خواندند و سپس براي منبر و درس و دبيرستان و دانشگاه به تهران رفتند. کساني چون 

 شگي انقالبمطهري و بهشتي و باهنر و هاشمي رفسنجاني و خيلي هاي ديگر، کساني که در بخش اندي

نقش مهمي داشتند. اما اين يکي قدري متفاوت بود و بعدها نيز سرنوشت ديگري پيدا کرد. ضمن اين که با 

آنها بود، اما پشت صحنه هايي داشت که تاکنون در باره آن بحث کافي نشده و طبعاً تا اسناد درستي در 

اينجا مقصودم مسائل قبل از انقالب است. اما  اختيار نباشد نمي شود با اطمينان در باره آنها چيزي گفت. در

بعد از انقالب، ايشان که تقريبا از سوي روحانيون انقالبي طرد شده بود، در اطراف آقاي شريعتمداري بود و 

در جريان آنچه به عنوان کودتا عنوان شد با قطب زاده و روحاني ديگري به نام مهدوي درگير ماجرا شد و 

ايي در اين ميانه رد و بدل کرد که مربوط به کودتا مي شد)خاطره ها، محمدي ري گفته اند که پيغام ه
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 .(. مدتي بعد هم اعدام شد1/801[ 1111شهري، ]تهران، مرکز اسناد، 

وضعيت با قاعده اي داشته اما بعد از آن  1115و  1111حجازي در ارتباط با مسائل انقالبي، تا حوالي سال 

 :ده است. پيش از آن بهتر است اشاره اي به شرح حال کوتاه وي داشته باشيمبه تدريج مشکالتي پديد آم

در شهرضاي اصفهان متولد گرديد و پس از »در پشت جلد کتاب رسالت قرآن شرح حالش چنين آمده: 

فراغ از تحصيالت ابتدايي و متوسطه در حوزه علميه اصفهان و قم به فراگرفتن علوم اسالمي پرداخت. وي 

لها اقامت در حوزه علميه قم و آموختن سطوح عاليه و خارج در فقه و اصول و آموزش فلسفي، پس از سا

به تهران عزيمت نموده و دوره دانشکده الهيات و معارف اسالمي را در رشته فلسفه د رتهران و آنکارا به 

پذيرش رنجهاي سال است که در تهران با  11( متجاوز از 15پايان رسانيد. ايشان اکنون )ظاهرا سال 

اجتماعي، با بيان گرم و منطقي خود به وعظ و تبليغات اسالمي اشتغال داشته و از خطبا و گويندگان مشهور 

 .همين عبارت پشت جلد کتاب سيستم اقتصادي اسالم وي هم هست«. و دانشمند کشور به شمار مي آيد

ياني شيرين و منطقي شيوا و ب»محمد شريف رازي دو صفحه اي در باره وي نوشته و گفته است که 

در حوزه علميه آمده، از محضر آقاي  1185دانسته و اين که در سال  1111دارد. تولد وي را سال «علمي

بروجردي و آقاي مجاهدي استفاده کرده، و در تفسير عالمه طباطبائي هم شرکت مي کرده است. به گفته 

اين پست حساس مصائب فراوان و سوائح زيادي مجاهدي است که در »وي در شمار وعاظ نامي کشور و 

ليسانس را در دانشکده الهيات »به گفته رازي وي «. را تحمل کرده و مورد غبطه بسياري قرار گرفته است

آثار وي همين دو کتاب يعني رسالت قرآن در «. دانشگاه تهران و دوره دکترا را در دانشگاه آنکارا طي کرده

ـ  8/190( دانسته شده است ]گنجينه دانشمندان، 1111اسالم )چاپ اول در عصر فضا و سيستم اقتصادي 

تا  98ق([. اين شرح حال بايد مربوط به سالي باشد که او در زندان بوده است، يعني سالهاي 1151قم) 191

 ب. بيفزايم برادرش عبدالرسول حجازي نيز از نويسندگان و خطباي همين دوره تهران بوده و بعد از انقال91

است که در دو مجلد « مثل علي هرگز»به اهواز رفته و سه چهار سالي پيش درگذشته است. آخرين اثر وي 

 .منتشر شده است

به جز منبر، وي را با همين کتاب مي شناسند، کتابي که تأثير قابل مالحظه اي روي تفکر و انديشه جاري 

مطهري يا شريعتي و بازرگان و عالمه طباطبائي مقايسه اما عمومي جامعه ديني داشته و صد البته نبايد با آثار 

کنيم؛ اما بايد اعتراف کرد که در سطح عموم، اثري پرفروش بوده و اين نکته را شمارگان چاپ کتاب نشان 

 .مي دهد

عبدالرضا بيشتر تأثيرگذاري اش از طريق منبر بوده، چنان که گفته شده فردي خوش سخن و داراي لحني 

 .تجذاب بوده اس
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 91تا  18عبدالرضا حجازي بين سالهاي 

از نظر سابقه انقالبي، فعاليت وي به نسل جوان فعال در اطراف فدائيان اسالم بوده است. آقاي گرامي و 

ديگران از نقش وي در همراهي با فدائيان اسالم سخن گفته اند. اما فعاليت اصلي وي در دوره نهضت 

است. در گزارشي از نقش وي در ايام حرکت پانزده خرداد آمده است:  بوده 18اسالمي در حوالي خرداد 

عبدالرضا حجازي واعظ، در شبستان مسجد جامع به منبر رفت و درباره شخصيت و مقام و دانش حضرت »

 خدايا مرجع تقليد شيعيان و»علي و حکومت ايشان به تفصيل صحبت نمود و در پايان سخنانش گفت: 

اهلل خميني را به سالمت و موفق بدار. خدايا اهلل خميني را آزاد کن. خدايا آيتتمسلمان جهان حضرت آي

 اهللآقايان ديشب در خواب حضرت آيت»بعد گفت: « اهلل خميني را از ميان بردار.فاصله بين ما و آيت

اري خواست که من هم در بين مردم بودم و در اين مراسم سوگوخميني را ديدم و فرمود خدايا دلم مي
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 19اين عبارات را ساواک در سه شنبه « برد.ماه در زندان به سر مي 1آقا مدت دانيد کهکردم. ميشرکت مي

 .خرداد که سايت ويژه اي دارد گزارش شده است 19گزارش کرده و در روزنامه 1118بهمن 

مت جناب مستطاب هم امام نامه اي به وي نوشته و از کارهاي وي تقدير کرده است: خد 1111در شهريور 

: به عرض دامت افاضاته -سيد االعالم و ثقة االسالم خطيب محترم آقاى آقا سيد عبد الرضا حجازى

رساند، مرقومه آن جناب که حاکى از صحت مزاج شريف و حاوى اظهار محبت و تفقد از حقير بود، مى

شويد، مورد کمال و مىمساعى جميله و شدايد و محروميتهايى که متحمل شده  .موجب تشکر گرديد

ه واقع شد -عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف -تقدير، و اميد است ان شاء اللَّه مورد توجه حضرت ولى عصر

پس از آزادي امام و وقتي شماري از مردم  21/1/43[ در تاريخ 1/153. ]صحيفه امام: «و مأجور باشيد...

در  .(18/813)امام در آينه اسناد: « از حاضران تشکر کردآقاي حجازي به نمايندگي از امام خميني »آمدند، 

حجازي در خاتمه »هم باز پس از يکي از اجتماعات مردم در منزل امام،  11فروردين همان سال  81روز 

مردم را دعوت کرد که تماس دايم خود را با مراجع قطع نکنند تا در آينده نحوه مبارزه و شروع آن طبق 

 !(. ممکن است مقصود عبدالرسول حجازي هم باشد18/190مام در آينه اسناد:ا«)نقشه انجام گردد

به خدا قسم من هر » :آورده که گفته است 11ساواک بخشي از سخنراني سيد عبدالرضا حجازي را از سال 

موقع که از منبر پايين مي آيم از خدا طلب مرگ مي کم، چون در اين مملکت ما در خفقان بسر مي بريم. 

روزها ما نمي توانيم حقايق را بگوييم و انتقاد کنيم... وضع ما طوري است که بايد هميشه در حال اين 

خفقان باشيم. ما مسلح نيستيم و قشوني هم در اختيارمان نمي باشد و با کسي هم سر جنگ نداريم. اسلحه 

ساواک، شيخ غالمحسين ياران امام به روايت اسناد «)ما قرآن و اخبار امامان و مراجع تقليد مي باشد

. از اين پس از اين کتاب با عنوان شيخ غالمحسين جعفري ياد خواهم 81/1/11تاريخ  11جعفري، ص 

حتي با بکار بردن وسائل فني، اعمال و رفتار و تماس هايش »ساواک دستور داده که بشدت  11کرد(. سال 

بخشي از سخنراني وي در مسجد ارک را در  (. ساواک11/811کنند )امام در آينه اسناد، « را دقيقا کنترل

عليه فساد غربي و رواج آن در ايران آورده و گفته که اعالميه هايي در باره بازگشت  11/10/19تاريخ 

(. بر اساس گزارش ساواک، 11/931 حضرت آيت اهلل العظمي خميني پخش شده است )امام در آينه اسناد:

نوار سخنراني اخير حضرت آيت اهلل خميني و »ته بوده، همراه خود وي که از حج به عراق رف 1115در سال 

جزوه بيانات ايشان را با خود به ايران آورده اند و براي استماع و بهره برداري در اختيار دوستان مي گذارند. 

آيت اهلل خميني در مورد سلطنت بحث مفصلي نموده و داليل و مدارکي را از آيات قرآني و اخبار و 

)امام در آينه  «يث مستند عليه سلطنت اقامه نموده که بحث روز محافل و مجالس گرديدهاحاد

(. اين بايد مربوط به درسهاي حکومت اسالمي امام باشد که جزوات آن چاپ شده و به ايران 11/111اسناد:
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ي بوده حاال خانه وارد مي شد. در انتهاي اين سند ساواک نوشته که وي اوائلي که به تهران آمده، فاقد چيز

 .مجلل و راننده و زندگي خوبي دارد

ش( نام وي درآغاز ليست ساواک از يک سلسله از 1190ق / 1151در اواخر دهه چهل و اوائل دهه پنجاه، )

پس از نام هاشمي و در  11/10/13روحانيون انقالبي به عنوان اشخاص ممنوع المنبر بوده است )در ليست 

 .(119، 118غالمحسين جعفري همداني، ص  ممنوع المنبرها بوده است. بنگريد: نام اول 1190ليست سال 
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 (93تا  98حجازي ميان دولت و انقالبيون! )حجازي سالهاي 

به نظر مي رسد به تدريج، مواضع حجازي به دولت نزديک شده و اين سبب شده است تا انقالبيوني مانند 

(. مامور ساواک در سال 31ـ  31/ 10 ه وي بزنند)امام در آينه اسناد:محالتي و مرواريد دست به اقداماتي علي

گفته است که وي در يک مجلس خصوصي از اينکه افرادي مانند الهوتي مرتب اسم امام را به زبان مي  91

(. جالب است که همان زمان تالش 10/111آورند و زندان مي افتند انتقاد کرده است)امام در آينه اسناد، 

(. اين که گفته شود 150تا زمينه مسافرت سيد احمد خميني را به عراق فراهم کند )همان، ص  کرده

مخالفت با شريعتي از سوي واليتي ها يکي از داليل سوق يافتن حجازي به سمت مخالفت با نيروهاي 

اما مجموعاً  (11/151امام در آينه اسناد: انقالبي است، ضمن آن که شاهد مختصري دارد )از جمله بنگريد:

 .دلچسب نيست

به هر حال به تدريج وي همزمان با نزديک شدن به دولت و ساواک، از سوي انقالبيون طرد شد. سخنراني 

هاي وي در راديو نيز مشکل درست کرد و وقتي مورد انتقاد سخت قرار گرفت به تدريج و بيش از پيش به 

همراهي مي کند. در اين زمان، حوالي سالهاي  سمت مخالف رفت، اما تالش مي کرد نشان دهد که هنوز

حجازي با توجه به روابط قديمش با امام، سعي مي کرده انتقادهايي نسبت به حرکت انقالبيون و  98و  91

رفتارهاي آنان از جمله با خودش مطرح کند و امام را از رفتار به اصطالح خود تند انقالبي باز دارد. به گفته 

حجازي به امام که در نجف بود نامه نوشته از همکاري وي با دولت عراق انتقاد کرده ساواک، يکبار همين 

بود. اين نامه يکي از انتقادي ترين نامه هايي است که يک روحاني مي توانسته در آن شرايط به امام که 

امه که از ن محبوبيت زيادي ميان انقالبيون مسلمان داشته نوشته باشد. بر اساس گزارش ساواک، وي در اين

. شما خورشيد تابناکي بوديد، ولي دچار کسوف گشته و اطرافيان در 1بيروت به امام نوشته، گفته است: 

. به چه دليل شما 8نجف و در تهران دست به کارهاي زشتي زده اند و به همه علماي اسالم حمله مي کنند. 

. به 1است که از کمونيسم الهام مي گيرد. نوارتان را به راديو عراق داده ايد و دولت عراق فقط دولتي 

. در شان يک مرجع نيست که عليه دولت ايران 1طرفداران خود بگوييد دست از تهديد بنده بردارند... 

(. متن نامه نيامده و 10/801اعالميه داده بيست مرتبه کلمه استعمار را تکرار نمايد)امام خميني در آينه اسناد: 

دنبال آن آمده که امام پاسخي به وي داده که فتوکپي آن به پيوست تقديم مي اين گزارش ساواک است. 

لزوم اجتناب از »باشد، اما چيزي در کتاب نيامده است. اين پاسخ مي تواند نامه اي باشد که تحت عنوان 

خدمت جناب مستطاب «: 1151جمادى االول  1/ 1198خرداد  11زمان: » در صحيفه آمده است:« اختالفات

 ايّده اللَّه تعالى -يد االعالم آقاى حاج سيد عبد الرضا خطيب محترمس

مرقوم شريف واصل، سالمت و توفيق جنابعالى را خواستار است. موجب تأسف است که آقايان محترم که 
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دانند به جاى آنکه هر چه بيشتر در وحدت کلمه کوشش کنند و به دوستان خود را خدمتگزار به اسالم مى

زدن بدخواهان، عمق آن زيادتر و از مقاصد اى با هم اختالف پيدا کرده و با دامنايند، با جزئى بهانهخود بيفز

مانند. اين جانب از شماها و هر کس به شماها اتصال دارد انتظار دارم اختالفات جزئيه را کنار عاليه بازمى

فوف خود متصل کنيد. از خداوند گذاريد و براى اهداف مقدسه اسالم مجهز شده و دوستان بيشترى به ص

 .تعالى توفيق همه را براى اين مقصد مقدس خواستار است. از جنابعالى و ساير آقايان اميد دعاى خير دارم

 (8/901 صحيفه امام:«)و السالم عليکم. روح اللَّه الموسوي الخمينى

است نوشته است: اظهار نظر  98به هر حال ساواک دنباله نامه اعتراضي وي از بيروت به امام که سال 

پيرامون صحت و سقم اظهار وي مستلزم تحقيق و بررسي است! ولي افزوده: ضمنا از موقعي که سخنراني 

نامبرده از راديو ايران پخش شده، مسلماً مورد تنفر طرفداران ]امام[ خميني واقع شده و در حال حاضر تا 

 .حدودي داراي وجهه دولتي است

ديکي انقالب، بلکه از همان دوره زندان که رفتار دولتي ها با وي دوستانه بوده، به تدريج به هر حال در نز

انقالبي ها ديدشان نسبت به او عوض و تدريجاً فضا عليه وي بسيار سنگين شده است. مواضع آنها عليه 

پرونده  رسي بهوي مستند به شواهدي بود که با همه پوششي که اوضاع داشت، بر آنها آشکار شده بود. دست

ساواک وي براي بنده مقدور نبوده و نيست، اما همين مقدار که جسته گريخته در باره وي اسنادي منتشر 

در  99شده، حاکي از اين است که درک انقالبيون نسبت به وي درست بوده است. ساواک در سال 

به عبدالرضا حجازي »خميني را  گزارشي، از يکي از افراد خود خواسته است تا متن اعالميه عيد فطر آقاي

 .(17/284 :]امام خميني در آينه اسناد« نشان دهند فکر نکند خميني اقدامي عليه مصالح کشور نمي کند

هم وقتي ساواک نسبت به نگارش يک متن توسط امام ترديد کرده خواسته است که متن  91حتي در سال 

اً آن را ]امام[ خميني نوشته است )امام خميني در آينه اسناد: را به اداره يکم بدهند تا از حجازي بپرسند واقع

18/131). 

اين مي رساند که حجازي نقشي ميانه بازي مي کرده، ضمن همکاري به ساواک به آنان مي گفته که ماجرا 

چندان تند نخواهد شد و ساواک به اين ترتيب خواسته او را در جريان بگذارد و آنها هم اگر مشکلي داشته 

اند با وي در ميان مي گذاشته اند. ساواک يکبار ديگر هم که در نوشته منسوب به امام شک کرده از مأمور 

يک نسخه به اداره يکم داده شود که با حجازي صحبت کنند تحقيق کنند آيا آن را »خود خواسته است 

م خميني در آينه اسناد )ص در همين جلد از اما .(17/328 :)امام خميني در آينه اسناد« خميني نوشته است

( صريحاً آمده است: محترما به استحضار مي رساند حجازي واعظ اطالع مي دهد که طبق اطالع موثق، 119

در وقايع اخير مرتضي پسنديده برادر خميني نقش تحريکاتي و تامين کمک مالي موثري داشته است 
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 . (3/5/1191)مورخه 

شيخ غالمحسين جعفري در تهران  91ها دور نبوده چنان که در سال  به هر روي، اين امور از چشم انقالبي

عبدالرضا حجازي همواره سعي مي کند دو رو بازي کند؛ يعني هم مي خواهد »در مجلسي گفته بود که 

خود را طرفدار دولت جا بزند و هم مي خواهد مخالفين دولت را براي خود داشته باشد. در حالي که چنين 

کما اين که براي دولت دستش رو شده و پدرش را درآوردند. پس از مدتي زنداني بودن  امري محال است،

و  990غالمحسين جعفري همداني، ص )با دستگاه دولت ساخته و تعهد داده که طبق نظريه آنان رفتار کند 

م وي (. نبايد شک کرد که جداي از نقاط ضعفي که در حجازي بوده، ساواک ه1111]تهران، 151 بنگريد:

را بازي داده و سعي کرده نقشي دوگانه در مقابل وي ايفا کرده و رابطه او را به طور کامل با انقالبيون 

 .تخريب و در عين حال از زبان و فکر و موقعيت او استفاده کند

گزارش کرده که اعالميه تندي با امضاي روحانيون آزاد تهران عليه وي منتشر شده و  93ساواک در شهريور 

ما ميخواهيم شيوه و روش يک خائن عابدنما که در مقام و لباس روحانيت است بشما »ر آن آمده است: د

معرفي کنيم: اين ناخلف که در خفا با اربابان خود و دشمنان اسالم زد و بند نموده و به اسالم و شرايع 

الحال ين واعظ معلوممقدس آن خيانت ميکند عبدالرضا حجازي است که در سيادت او شک فراوان است. ا

همان عبدالرضا اقدامي اصفهاني است که متاسفانه خود را منتسب به سلسله آل رسول اکرم )ص( مي نمايد. 

دانيد که مصلحتي اين شخص را به محبس فرستادند ولي شبها مخفيانه او را بمنزلش مي بردند. آيا مي

ا يوغ بندگي اربابان را از گردن خود برندارد. اهالي زندگي مجلل باو دادند و پولهائي در اختيارش گذاشتند ت

شريف تهران آگاه باشيد که اين گرگ صفت که به لباس روحانيت ملبس شده است بجز خيانت به دين 

]انقالب اسالمي به روايت اسناد ساواک: « اسالم و مذهب حقه شيعه جعفري کار ديگري انجام نميدهد

قبل از انقالب هم »از رابطه نزديک احمد آقا با وي ياد کرده و اين که  [. آقاي منتظري در خاطراتش11/119

که آقاي سيد احمد خميني را از مرز گرفته بودند و به زندان قزل قلعه آوردند در آنجا آقاي سيد عبدالرضا 

حجازي هر روز براي او ناهار مي آورد، خوب اين خيلي مهم بود که کسي از خارج زندان هر روز براي 

(. عزت شاهي در خاطراتش در باره عبدالرضا 105)خاطرات آيت اهلل منتظري ص « ک زنداني ناهار بياوردي

عبدالرضا حجازي به لحاظ اخالقي فردي کثيف و فاسد بود، عکسي از او به همراه »حجازي گفته است: 

ب ها مطالاين سخنراني کرد و البته درزني پيدا کرده بودند. او واعظ بود و در جاهاي مختلف سخنراني مي

به هر حال معلوم مي شود ذهن انقالبي ها نسبت به وي خوب نبوده اما اين که دالئلش «. سياسي نمي گفت

مامور ساواک در اعترافات بعد از انقالبش در دادگاه، « ژيان پناه»چه بوده بايد جستجو شود. بعد از انقالب 

يک دختر بي حجاب به ديدن وي در زندان آمد و او ناظر  گفته بود که زن او لباس بد پوشيده بود و با
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 .(مالقات آنها بوده است)سايت مگ ايران

درگذشته( آن دوره از چپ ها در  1133يک زنداني سياسي چپ با نام عباس فضيلت کالم )که سال 

م سيد االسالعلت زنداني شدن حجت :خاطرات زندان سالهاي پنجاه در باره عبدالرضا حجازي نوشته است

اعالميه خميني بوده که به خاطر آن به يک سال  شد، خواندن و پخشطور که گفته ميعبدالرضا حجازي آن 

شد. در آن زمان که همه زندانيان با او مانند يک زنداني سياسي ضد رژيم برخورد نمي .زندان محکوم شد

قات مال("آکواريوم"يا به قول زندانيان  هاي آهنيمالقات کوتاهي با خانواده و بستگان خود آنهم پشت ميله

شد. آقاي حجازي در تمام دوران شد و همه صحبتها کنترل ميدر اين حالت از طريق گوشي تلفن انجام مي

ها با خانواده خود مالقات حضوري داشت و با آنها زندان به آساني و آرامي ساعت زندان خود در باغ بزرگ

و بيشتر به يک مزدبگير و گماشته پنهاني دولت شباهت داشت تا يک مبارز نشست، امي و بش به خوش

خواهد کرد که در  از رهايي از زندان کوشش مذهبي ضد رژيم. نامبرده به زندانيان مذهبي قول داده بود پس

ز آزادي به ا اي ايدئولوژيک راه بيندازد. و انصافاً پسراديو و تلويزيون بر ضد جهان بيني مارکسيستي مبارزه

هاي چهارگانه ديالکتيک در تلويزيون طور ريشهو همين عمل کرد و در باره تضاد از نگاه مارکسپيمان خود

لويزيون چنين چپ در پاي ت. اکثر زندانيان مذهبي و هممارکسيستي پرداختدولتي رژيم شاه به تبليغات ضد

تهي و فاقد انسجام و خط و ربط بود. در پايان ميانهاي او اساسا زندان به اين برنامه نگاه کردند. صحبت

 .نيز رسوايي ببار آورد که باعث خنده همه زندانيان شد صحبتش

http://www.nashrebidar.com/gunagun/ketabha/albert.sorabiyan/khatrat.htm 

 .در باره درستي و نادرستي بسياري از اين مطالب بايد تحقيق مستقل بشود
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 ()ياد از فرقان و آشوري 93تقادي حجازي به امام در سال نامه ان

يک نامه مفصل براي امام نوشته که ساواک نسخه اي از آن را که البد خود وي به آنها  93حجازي در سال 

داده بوده در پرونده امام گذاشته است. نامه مفصل و مهمي است. اين نامه در کتاب امام خميني در آينه 

چاپ شده است. به نظر مي رسد، او در مقابل انقالبي ها که وي را  495تا  113فحات ص 13اسناد جلد 

و  93متهم مي کردند! خواسته است دوباره خود را به امام نزديک کند، به خصوص که تاريخ نامه آبان 

نزديکي هاي پيروزي است و وي اين قدر باهوش بوده که احتمال بدهد انقالب خواهد شد. هشدارهايي 

م که در نامه داده، بوي اين را مي دهد که او مي خواهد امام را از نفوذ کمونيستها بترساند! اين مي توانسته ه

به تحريک ساواک هم نوشته شده باشد، گرچه اين زمان ساواک کامال در هم ريخته شده و فاقد برنامه 
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کامال زمينه اين کار را داشته و مرداد هم شد و حجازي  81ريزي بوده است. اين کاري بود که در کودتاي 

خطر اين است »به آقاي شريعتمداري زده، عينا هم خطر را گوشزد کرده که  93در تلفني که در پانزده مهر 

اما جداي از آن،  . (10/460 :)امام در آينه اسناد« يعني امام ـ را بگيرندکه يک عده چپي بروند و دور آقا ـ

فته از اردات ديرينه به امام ياد مي کند و اين که از آغازي که جهاد پيگير حجازي در آغاز نامه مفصل پيشگ

مي شناخته است. سپس اشاره « آن حضرت را به عنوان پيشوايي اعلم، اتقي و اليق از ديگران»شروع شده 

دو سال در زندان ايستادگي کردم، آزارها و شکنجه ها،  1191تا مرداد  1198از مرداد ماه »مي کند که 

همه « »فحاشي هاي دست بند، خلع لباس، ... و خارج زندان خانواده ام با فقر مالي دست به گريبان بودند...

سپس بر اساس تجربه زندان خود گويد که نهضت را دو چيز تهديد «... اين تلخي ها در راه حق شيرين بود

ود در پاريس با امام و اين که شعار سپس با اشاره به ديدار خ«. انحراف اول بهره برداري کمونيسم»مي کند: 

که  مي توان با شهود عيني دريافت»کمونيستي مربوط به دستگاه جبار است، در آن ترديد کرده و مي گويد: 

. «کمونيسم در ايران، به دليل اين که نتوانست اسالم را فسخ کند، براي مسخ اسالم دست بکار شده است

ظاهر مسلمان، تمام قرآن کريم را به مکتب مارکسيسم عرضه کرده و سپس مي نويسد: عده اي از جوانان به 

پس از توجيه آيات قرآن به انديشه هاي مارکسيسم، به نام فرقان و به شکل جزوه منتشر ساخته اند و اين 

جزوه ها نزد آقاي مرتضي مطهري موجود است. اين گروه خود را در لباس طرفداري از حضرت عالي 

بعد از «. از ويران کردن انديشه هاي اسالمي، جوانان را به سوي مارکسيسم مي برندپنهان کرده و پس 

در ميان طالب، اين گروه رخنه »توضيحاتي و ارائه شواهدي به نفوذ اين افکار در ميان طالب مي پردازد: 

انند تو کرده اند و برخي ملبس شده اند، بيشتر حجره ها از کتابهاي مارکسيستها موج مي زند، کمتر مي

سپس به کتاب توحيد آشوري «. جواب بدهد و رد کنند و بيشتر مي خوانند و گاهي هم مجذوب مي شوند

کتاب توحيد نوشته آشوري نتيجه اين فاجعه است. آشوري تربيت شده آقا سيد علي »پرداخته است: 

اي خزعلي ـ ايّده اهلل ـ در اي ايده اهلل است و ايشان خود را از صحابه حضرت عالي مي دانند... از آقخامنه

سپس مي افزايد: شايد رژيم ايران در اين کار دست داشته باشد که کتابخانه «. اين مورد تحقيق بفرماييد

مدرني، کنار مدرسه دارالشفاء افتتاح گرديده و با قيمت ارزان کتابهاي مارکسيستي را در اختيار جوانان و 

در مجلسي در تهران،  51ذي قعده  13ر مکارم شيرازي شب طالب قرار مي دهد به طوري که آقاي ناص

حضور آقاي مطهري و برخي ديگر از انديشمندان اسالم اظهار کرد. اين کتابها برخي از طالب را مجذوب 

کرده و با تجليل از حضرت عالي به ديگر مراجع حمله مي کنند و پيش از نام مراجع، کلمه تيسمار را 

ي قم را پر مي کنند از مرگ بر آيت اهلل ... و مرگ بر آيت اهلل ... ابوموسي اشعري و استعمال کرده، ديوار ها

بنده و مانند بنده از اين افتراها بي بهره نبوده و ما که از حريم اسالم دفاع مي کنيم اسالم خالصه نه اسالم 
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 ...«عرضه شده به مارکسيسم سازماني، درباري و دولتي مي شويم

بهره برداري »گيزه وي را در نگارش نامه بهتر نشان مي دهد. وي انحراف دوم پس از اين جمالت آخر ان

دانسته و با اشاره به درسهاي اخالق امام در مدرسه فيضيه مي « سقوط معيارهاي اخالقي»را « مارکسيستها

ه ا منتسب بگروهي به ظاهر از صحابه حضرت عالي در قم و تهران و شهرستانها و يا آنها که خود ر»نويسد: 

وي «. شما مي دانند لقاء اهلل را هيچ گرفته... تهمت و غيبت کار آنهاست و نامش را علم رجال مي گذارند

در اين زمينه به تفصيل سخن گفته که دقت در آن، نشان از اقداماتي دارد که طالب انقالبي عليه افرادي مثل 

و يا همکاري با رژيم بودند مطرح مي کردند. در  حجازي و ديگر روحانيوني که متهم به غير انقالبي بودن

داخته و سپس به بحث شريعتي پر«. و بنده نيز از اين آتش سوزان بي نصيب نبوده ام»اينجا دوباره مي گويد: 

فراموش نکنيم نوشته مرحوم دکتر شريعتي گذشته از برداشت هاي جالبي که از مسائل اسالمي »مي نويسد: 

اي عوارض جنبي است و هجوم به روحانيت غير مسوول و سرانجام آقاي مطهري دارد، بعد ديگرش، دار

وآقاي بازرگان رد شريعتي و لزوم تهذيب نوشته هايش اعالميه دادند و ما نيز از آنان طرفداري کرده و 

ذي قعده حضورتان نشسته  15سرانجام طرفداران وي که عده اي از آنان از جمله پسر ايشان روز يکشنبه 

سوال از امام مي پرسد و ضمن آن در عين انتقاد از وضع موجود  81در اينجا وي «. ند، ما را متهم کردندبود

آمده است:  80از موضع ايشان و بيشتر با حالت طلبکارانه مي خواهد تا اين موارد را اصالح کند. در سوال 

يفه فاسئلوا اهل ال ذکر عنايت آيا اين سواالت، حضرت عالي را خشمناک مي کند و يا به مصداق آيه شر»

ـ  1/487 :خاصه خود را شامل حال سوال کنندگان کرده و بذل محبت خواهيد فرمود؟ ]امام در آينه اسناد

159]. 

صرف نظر از انگيزه هاي شخصي حجازي اين نامه براي نشان دادن فضاي فکري تهران و اختالف نظرهاي 

وجود داشته، ابهاماتي که مربوط به نظام آينده بوده و بسياري از  روحانيون، همين طور انتظاراتي که از امام

 .مسائل ديگر فوق العاده مهم است که جاي بحث در باره آن اينجا نيست

بنده در باره فعاليت هاي حجازي پس از انقالب چيز زيادي نمي دانم و اخباري ندارم. حتما دوستان نزديک 

باشند. از کتاب خاطره هاي آقاي ري شهري مي دانم که در ماجراي و دور ايشان بايد آگاهي هايي داشته 

کودتايي که قطب زاده و ديگران بودند بوده است. و مي دانم که اعدام شده، اما از جزئيات و اين که دقيقا 

به خاطر چه مسائلي اعدام شده آگاهي ندارم. در واقع اين مقاله بيش از همه به خاطر مسائل پيش از انقالب 

 .به عنوان افزوده اي بر کتاب جريانها نوشته شد که جز يک مورد کوتاه از او يادي نکرده بودم و
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 رسالت قرآن در عصر فضا و سيستم اقتصادي اسالم

توسط انتشارات دين و  1115عبدالرضا حجازي کتابي در باره سيستم اقتصادي در اسالم داشت که سال 

صفحه که عرض کردم تا 111ن رسالت قرآن در عصر فضا بود در دانش چاپ شد، اما کتاب مفصل او همي

تصوير جلد کتاب بسيار زيبا بود و نشان از آن که اسالم با تمدن  .چهار چاپ از آن منتشر شده بود 91سال 

همراه است، زيرا در اين تصاوير چنان چه مالحظه مي کنيد، عکس جهان به نوعي در قالب يک آنتن 

يکي از نشانه هاي تمدن جديد و جنبه هاي ارتباطاتي در آن بود ديده مي شود. در اين  ماهواره اي بزرگ که

کتاب باز مثل خواسته هاي بشر اما اين بار از زاويه اي ديگر، تقريبا تمامي مباحث مربوط به باورهاي ديني 

نبه نا پرهيز از جو معقول بودن آنها و تأمين منافع دنيوي و اخروي و نيز هماهنگي با پيشرفت بشر و ضم

هاي منفي آن ديده مي شود. به عالوه به برخي از مسائل قديمي هم مانند داروينسيم اشاره دارد و اين که 

يک ماه طول »(. در مقدمه آمده است: 159اين حرفها امروزه باطل شده و کنار گذاشته شده است)ص 
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به نظر وي اين مساله نشان از آن «گرديد. نکشيد که سه هزار جلد از کتاب رسالت قرآن در عصر فضا ناياب

آن همه بي بند و باريهاي »و به رغم  «روشنفکران و نسل جوان به درک مفاهيم درخشنده قرآن»دارد که 

تبليغات سم آلود مبشران مسيحي و صهيونيزم »و نيز « اخالقي که ميان مردم روز به روز توسعه مي يابد

عالقه مند هستند. بحث اول کتاب در باره ضرورت وحي و انگيزه « ازندجهاني که ضد اسالم به راه مي اند

هاي پيدايش مذهب است. بحث دوم در باره اعجاز قرآن، بحث سوم شاهکارهاي علمي و هنري قرآن، 

بحث چهارم نگاهي به اعالميه هاي جهاني قرآن و اعالميه جهاني حقوق بشر و مقايسه آنها. بررسي اين دو 

ادامه يافت و اين نشان مي دهد که محتواي کتاب روي چه چيز تمرکز  110تا  898حات اعالميه در صف

کرده است. کتاب مي خواهد نشان دهد که در عصر فضا هنوز دين حرفي براي گفتن دارد و اين طور 

به رواج  ايشان اشاره...«. اين حرفها گذشت.... دنياي جديد عصر تسخير فضاست »نيست که کساني بگويند 

بيرحمانه نسل جوان سرتاسر جهان را در چنگال خود »فساد و گسترش مصرف هروئين و الکل دارد که 

(. در اين کتاب هم استناد 11« )قرار داده ... در هر سال صدها هزار انسان را به کام مرگ و انتحار مي کشد

ي زيولژيست معروف مبه کلمات فرنگي ها مثل نقل حديث مقدس است و فراوان: مارلين بوکس کريدر في

 .[13گويد: آلبرت انيشتاين که وجود يک قدرت خالقه را قبول داشت آن را چنين تعريف مي کند .... )ص 

منبع بيشتر اين حرفها کتاب دايره المعارف فريد وجدي مصري است که از دهه بيست به بعد همواره مورد 

که آن زمان مکرر چاپ مي شد و « وجود خدا اثبات»استفاده اين قبيل نويسندگان بود، همين طور کتاب 

نويسندگان آن عده اي دانشمندان غربي بودند. در باره آن کتاب بايد تحقيق جدي صورت گيرد که چه 

مقدار در دواير فکري ما تاثير گذاشت. پاسخ دادن به جامعه شناساني که دين را برخاسته از روحيه ترس 

دانند در فصلي ديگر مورد توجه قرار گرفته است. ادبيات پاسخ گويي  دانسته يا انگيزه دينداري را جهل مي

به اين شبهات نيز از نظر نوع استدالل جالب است. بحث علم و دين نيز يکي از بحثهاي جذاب آن دوره 

است که البته مرحله اول در غرب و بعد در بالد عربي و سپس در ميان ما مسأله شد و سعي کرديم به آن 

در اين کتاب نيز از عظمت فرهنگ اسالمي ياد شده و نشانه هايي از وجود علوم در متون ديني و  بپردازيم.

و هو الذي خلق السموات و االرض في ستة »قرآن بدست داده شده است. اين که در قرآن آمده است که 

« شيء عنده بمقدارو کل »اين که آمده است  .به معناي اين است که قرآن، قانون تکامل را قبول دارد« ايام

اين از آيات شگفت انگيز قرآن »يعني اندازه گيري موجودات و مسأله کميت در آنها از نظر قرآن است: 

ادوارد  .(139)ص « است که به طور کلي مي گويد هر چيزي از لحاظ کم و کيف داري نظم و مقدار است

علم نه »اساتيد زيست شناس است مي گويد: لوتر کيسل استاد و دکتر در حقوق از دانشگاه کاليفرنيا که از 

تنها حدوث عالم را ثابت مي کند بلکه روشن مي سازد که دنيا در يک لحظه معين در نتيجه يک انفجار 



2548 

 

بعد از هم از بحث از الکتريسته و جاذبه عمومي و نبودن اکسيژن در ماوراء  .(177) «...بزرگ بوجود آمده

است. اشاره کردم که فصلي هم در باره بطالن نظريه داروينيسيم آورده جو و اينها در قرآن شواهد آورده 

 است. بحث« علي اطالل المذهب المادي»است، و غالب آنها برگرفته از کتابهاي مصري به خصوص کتاب 

من اين نيست که اينها نادرست است، بلکه نشان دادن روند اين قبيل بحث ها در متون ديني متاخر ماست و 

ينها آثاري بوده که جنبه انديشگي تحول و تغيير را در جامعه ما تغذيه کرده است. در بحث اعالميه اين که ا

حقوق بشر و حقوق اسالمي به بحث هايي چون بردگي پرداخته و اين که خود اروپا وضع اسف باري 

رده م از آزادي بداشته و اطالعاتي در باره وضعيت سياه پوستان و غيره بدست داده است، در حالي که اسال

 .(831ها سخن گفته است )

بحث هاي حقوقي، تساوي مردم در حقوق و مسائل قضايي در ادامه آمده و تالش شده است تا يک تصوير 

ديني از سيستم حکومتي در اسالم ارائه شود. در اين زمينه، حجازي بايد در کنار دهها نويسنده ديگري که 

ته اند گف« نظام اسالمي»انقالب، به طور مستقيم و غير مستقيم سخن از در طول نزديک به چهار دهه قبل از 

ياد شود، به خصوص او کتاب سيستم اقتصادي اسالم را نوشته است. از ميان حقوق، بحث آزادي مذهب 

است که باز هم بر اساس يک قاعده، اول به غرب حمله مي شود که وضع شما بدتر بوده، ما بهتر از شما 

عد اشاره مي شود که ما هم خوبي هاي شما را داريم. سپس به تفاوت ها اشاره شده که اتفاقا بوده ايم. ب

مسائل حساسي هستند و ضرروت وجودي آنها ثابت مي شود، مطالبي که اتفاقا غرب سر همانها با ما بحث 

تناد اس« فبشر...»آيه  دارد و ما نمي توانيم از دايره فقه خود خارج شويم. در کل البته آزادي مذهبي داريم به

. بعد هم از آزادي بيان و عقيده گفته مي «ال اکراه في الدين»و « لست عليهم بمسيطر»مي شود، همين طور 

نکته اي را که در اينجا بايد يادآور شد اين است که آزادي عقيده، بيان، فکر و امثال »(. البته: 190ص )شود 

(. نظامات 191« )اسالم و تمدن اروپا با هم فرق فاحشي داردآن ... داراي حدودي است که از ديدگاه 

 .(108شده است ) «حدود آزادي»اقتصادي دنبال آن بحث شده و سپس باز هم بحثي از 

همه اين حدود از جمله نظارت دولت، قوانين اجتماعي و آنچه اخالق و حدود اسالمي بيان کرده، حدود 

ه کتاب خاطره اي است که مولف در حضور عالمه طباطبائي و اين آزادي را معين مي کند. آخرين صفح

بر فرض چراغ تابناک اسالم در شرق »پروفسور هانري کربن داشته است. در آن مجلس کربن گفته است: 

 .(412)ص « خاموش و يا کم نور شود، خورشيد تابناکش از گريبان افق مغرب زمين طلوع خواهد نمود

ن شده باشد که ذهنيت بخش مهمي از افرادي که با کتاب و منبر عمومي، ذهن از همين مقدار نقل بايد روش

جامعه متدين انقالبي را نسبت به اوضاع آن روز منتقد کرده و زمينه را براي تحول آماده مي کردند، چگونه 

 ربوده است. در پايان بد نيست عبارتي هم که ساواک از يکي از منبرهاي سيد عبدالرسول حجازي ـ براد



2549 

 

نقل کرده بياورم. وي بيشتر در مسجد جامع تهران منبر مي رفته و نامش در  8/1/13عبدالرضا ـ در تاريخ 

فهرست اعالم کتابي که اسناد شيخ غالمحسين جعفري همداني در آن آمده مکرر آمده است. عبارت منبرش 

ضا حجازي به منبر رفته يعني جعفري( سيد عبدالرسول حجازي برادر عبدالر) ... پس از وي»اين است: 

اظهار داشت: امروز جامعه ما که در قرن بيستم زندگي مي کنيم عملش با عصر جاهليت مطابقت دارد. در 

عصر جاهليت دختر کشي رواج داشت و امروز که قرن بيستم است بنا به آماري که رئيس دانشگاه تهران 

با مردان هستند، سقط جنين يا کورتاژ کرده اند. داده تعداد زيادي از زنهاي باسواد که مدعي تساوي حقوق 

موقعي که با آنها مصاحبه شده که چرا دست به اين اعمال خالف قانون و دين مي زنيد اظهار داشته اند اوالً 

از جهت مادي قادر به تامين زندگي آنها نيستيم و در ثاني بچه آوردن ما را ضعيف و زيبايي ما را از ما 

 .(811)شيخ غالمحسين جعفري، ص « ع آزادي ما در جامعه مي شودسلب مي کند و مان

او هم جالب است. آن زمان شايد براي نخستين بار اين مباحث را مرحوم « سيستم اقتصادي اسالم»اما کتاب 

امام موسي صدر در مجله مکتب اسالم مطرح کرد. مقصودم مباحث مربوط به اقتصاد اسالمي است و اين 

ن يا حتي سيستم دار بود« اقتصاد اسالمي»تم دارد. اين موضوع يعني طرح اين موضوع که اسالم يک سيس

آن، در ادبيات دفاعي اسالمي در اسالم نوين سياسي موضوع يک پايان نامه است. کتاب سيد عبدالرضا 

و  يساله بوده منتشر شده و اين تفکر در ميان روحانيون مترق 89يعني زماني که وي  1111حجازي در سال 

جوان اين دوره، همان نسلي که در مکتب اسالم يا حاشيه آن و مجالت مشابه مانند مکتب تشيع بودند، 

با درخواست آقاي سيد هادي خسروشاهي از مؤلف براي تجديد  15وجود داشت. چاپ دوم کتاب در سال 

ه دارد که چاپ نشر عرضه شده که يادداشتي هم از ايشان در مقدمه هست. مقدمه خود حجازي هم اشار

صفحه  101اول آن ده سال پيش از اين چاپ شده و اکنون با تجديد نظر عرضه شده است. اين کتاب در 

هم نقد اقتصاد مارکسيستي است و هم گذري بر ابواب مختلف اقتصادي اسالم که در اين نظم به عنوان يک 

 .سيستم ارائه شده است
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*** 

 !اول مخترع بمب شيخ علي بود

ن که بحث به اينجا رسيد، و به رغم اين که ارتباطي ميان اين بحث با بحث بااليي نيست، مي خواهم اکنو

گزارش يک کتاب تأثير گذار ديگر را هم در همين دوره روي منبر هايي فعال در جامعه ديني اواخر دهه 

سندگان معروف و يک دليل آن هم اين است که بدانيم تنها آثار نوي .چهل و اوائل پنجاه معرفي کنم

مشهوري که از اين دوره مي شناسيم روي مردم مؤثر نبوده بلکه کتابهاي ديگري هم اثر داشته که معموال از 

آنها غفلت شده است. طبعا ميان اين نويسنده با آنچه باال در باره عبدالرضا حجازي گفتيم هيچ ارتباطي 

 .از آثار متوسط اما مؤثر بوده است« هاي بشر خواسته»وجود ندارد، اما کتاب مورد نظر ما با عنوان 

در ايام عيد امسال که زماني که در مشهد در منزل دوست عزيز جناب آقاي دانش سخنور بوديم، آقاي 
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ياد کردند و تأکيد مؤکد داشتند که اين اثر در ميان « خواسته هاي بشر»مهدوي راد و ايشان هر دو از کتاب 

فوذ بود. در واقع منبرهايي که در همان حوزه انديشه کار مي کردند، از اين منبري هاي آن دوره خيلي پرن

کتاب استفاد کرده و منبر مي رفتند. جماعت اهل منبر حد فاصل استفاده از کتابهاي متوسط در اين زمينه با 

ند و هم مردم و انتقال مفاهيم آنها بودند. برخي هم مانند مرحوم هاشمي نژاد در همين حوزه، هم مي نوشت

 .منبر مي رفتند

مخصوصا بحث فساد غرب و  .به هر حال اين جماعت به مسائل اجتماعي توجه داشتند و عالقه مند بودند

مظاهر منفي تجدد مهم بود. اينها را حتي مرحوم کافي هم متوجه بود و نسبت به آنها هشدار مي داد. 

 .نوارهاي ايشان هم در اين زمينه قابل بررسي است

از يک روحاني به نام علي مشکيني بود که نامش به دليل مشابهت با مرحوم « خواسته هاي بشر»اب اما کت

آيت اهلل مشکيني دردسرساز هم شده بود. نويسنده خود را علي مشکيني نجفي مي ناميد که مبادا با آقاي 

اشت و آنها خط و مشکيني معروف اشتباه شود. اين کتاب از اين بابت که روي ذهن منبري ها اثر مي گذ

ربط براي وضعيت موجود ترسيم مي کردند مهم است. بحث هاي تمدني، مسائل اخالقي در جامعه، و مهم 

تر از همه آرمانها و اهدافي که از حرکت اسالمي داده شده و مردم به آن نويد داده مي شدند مهم بود. در 

، از درون اين کتابها در مي آمد. اشاره کردم واقع اتوپيايي که قرار بود اگر تغييري حاصل شد، محقق شود

اينها نوگراي سطحي بودند و ترس از سنتي ها هميشه مانع از آن بود که قدمي فراتر ازآنچه در ساختارهاي 

اصلي بود بگذارند. بخشي از اينها هم در حوزه مسائلي در وحدت شيعه و سني بود که در آنجا نيز محافظه 

چکترين اظهار نظر را نمي دادند مگر آن که در يک مقطع مرجعيت شيعه مانند کاران سنت گرا اجازه کو

آقاي بروجردي چيزي بگويد که آن هم اندکي بعد به فراموشي سپرده مي شد. تازه اگر هم گفته مي شد 

 .غالبا در حد حرف مي ماند. مسأله زن و حقوق زن هم از مسائل کليدي بود که خط قرمز داشت

خواسته هاي بشر که ترسيم همان اتوپياست، جالب است. به طور کلي بايد گفت زبان اين مروري بر کتاب 

کتابها معموال ساده و قابل فهم و در عين حال متفاوت با گذشته است، اما پيچيدگي فکري در آنها ديده نمي 

بال استق»از شود ضمن آن که سعي مي شود همه چيز نو به نو بيان شود. در مقدمه يک صفحه اي نويسنده 

کم نظير و تقدير و تشکرهايي که از طبقات مختلف جوامع اسالمي نسبت به کتاب خواسته هاي بشر روي 

ياد کرده که درست هم مي گويد. آنجا نوشته که اين استقبال سبب تجديد چاپ کتاب شده و اين بار « داده

 .(به دست موسسه مطبوعاتي خزر سپرده است )چاپ چهارم دست بنده بود

جنبش علمي و ترقيات سرسام آور اروپا دوشادوش پيشرفت خود فضائل »نخستين عبارت کتاب اين است: 

اخالقي و معنويات را به دست فراموشي سپرده و سبب گشته مردم تمام مسائل علوم را از نظر تامين ماديت 
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و مذهب تنها براي تامين ما در عين اين که معتقد هستيم که مساله دين  .و خواسته هاي مردم نگاه کنند

ماديت و اميال مردم نيست با اين همه براي اين که افکار مردم را به طرف دين سوق دهيم مساله دين و 

مذهب را از نظر تامين خواسته ها و اميال مردم تحت تعقيب قرار مي دهيم تا دلدادگان مکتب تمدن بدانند 

عبارت  از اين«. يال مادي مردم نمي تواند به پايه دين برسدکه هيچ مکتبي حتي از نظر تامين خواسته ها و ام

مي توان مقصد نهايي اين قبيل آثار را دريافت. طبعا نياز است که جمله ايشان را دوباره بخوانيم. خواسته 

هاي بشر که ايشان در بخش هاي مختلف کتاب از آنها بحث کرده، عبارت اند از عدالت اجتماعي، قانون و 

ي، حکومت و سلطنت، تبليغات يا آئينه سرنوشت بشر، تربيت و تکامل، اقتصاد و علت تاسيس قانونگذار

آن، جنگل و مراتع و معادن، سلسله خواسته هاي انفرادي بشر، آيا اسالم با علم و تمدن مخالف است؟ 

بي، علي ابن شيخ در جنگهاي صلي)اسالم و مسلمين سرچشمه اختراعات، اول مخترع بمب شيخ علي بود 

(، خواسته هاي شهويه، ضررهاي موسيقي، بحث زن، نيروي غضبيه، حيا و عفت، چگونه پيغمبر 893ص 

نتيجه غايي بود! در تمام اينها، جمله اصلي همان عبارتي است که اول ذکر شد. بحث از اين که غربي ها 

ندلس بوده که غربي ها با نقشه علمشان را از ما گرفته اند، ما بوده ايم که چه و چه بوده ايم. تمدن ما در ا

 .آن را از دست ما ربودند. در زمينه هاي ديگر نيز ماجرا به همين شکل است

صفحه است و در جاي جاي کتاب از مطالب فرنگي ها هم مطالبي نقل مي شود و درست در  159کتاب 

 .آخرين صفحات دو صفحه از گوستاولون آمده است
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 علماي قديم در خطبه هاي جمعه چه مي گفتند؟ 

 رسول جعفريان :نويسنده

 09/11/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

از علماي برجسته شيعه در قرن يازدهم هجري،  گزارشي است کوتاه از کتابي از فيض کاشاني ، :خالصه

جمعه براي طول سال  91کتابي که او در باره خطبه هاي نماز جمعه تأليف کرده و شامل خطبه هايي براي 

 ... است، خطبه هايي کوتاه و جمع و جور بدون

مي دانيد.  چند روز قبل دانشجويي زنگ زد و گفت که در باره خطبه هاي نماز جمعه از دوره صفوي چه

مقصودش اين بود که در اين زمينه تکليفي دارد و کمک مي خواست. من هم که طبق معمول بدجواب 

هستم، گفتم: ببين عزيزم! من هرچه در اين باره مي دانستم در کتاب صفويه در عرصه فرهنگ و سياست 

 .آورده ام. بعد از آن هم ديگر کاري انجام ندادم. تلفن تمام شد

بيکاري شروع به جستجو در فايل هاي ديجيتالي مي کردم. نگاهم به نسخه اي از مرحوم فيض  شب به دليل

کاشاني افتاد که مجموعه اي از خطبه هاي نماز جمعه را انشاء کرده بود. طبعا به آن دانشجو دسترسي 

در  و اين کتابش نداشتم. اما حاال اين مطالب را مي نويسم، و با اين که فکر مي کنم قبال هم در باره فيض

 .کتاب صفويه يادي کرده ام، نکاتي را يادداشت مي کنم شايد ببيند و بکارش بيايد

پيش از اين، يک نکته ديگر را هم بگويم. زماني مرحوم آيت اهلل احمدي ميانجي به بنده مي فرمود که من و 

آميرز علي ]يعني آيت آسيد مهدي ]مقصودش آيت اهلل سيد مهدي روحاني دوست چهل ساله اش بود[ به 

اهلل مشکيني امام جمعه قم، اصطالحي که از قديم بين خودشان متداول بود[ مي گوييم: آميزرا علي! امير 

الحق آقاي  .المؤمنين )ع( خطبه هايش کوتاه بود. شما هم سعي کن خطبه هاي نماز جمعه را کوتاه بخوان

شايد  .ه ديده بوديم، کوتاه ترين خطبه ها را داشتمشکيني رعايت مي کرد و شايد در بين ائمه جمعه اي ک

 .دقيقه بود 19دقيقه تا  89زمان دو خطبه اش متوسط بين 

حاال که خطبه هاي انشائي فيض را نگاه مي کنم، معلوم مي شود اصل خطبه نماز جمعه عبارت از حمد و 

سائل نه معمول بوده و نه الزامي. ثناي الهي به عالوه دعوت به تقوا و صلوات بر معصومين است. اما باقي م

خطبه دوم هم حمد و ثناي الهي بوده و نصيحت کوتاه و بعد هم صلوات بر ائمه که البته اهل سنت بر خلفا 

درود مي فرستادند. طبعا همه در دورد و ثنا بر خدا و پيامبر )ص( مشترک بودند. اهل سنت، اسم خلفا يا 
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که در اخبار تاريخي هست که اسم او را در خطبه مي آوردند، اميران وقت را هم مي آوردند و همين 

 .مقصودشان همين است

فيض بکنيم معلوم مي شود که مقصود « الوافي»اگر نگاهي به  اما اين که ريشه اين انشاي خطبه چيست،

 زايشان مشابه سازي با روايتي است که در آنجا از احمد بن حسين، از نضر، از يحيي حلبي، از عجلي، ا

که اين چنين آغاز  .محمد، از امام ابوجعفر باقر عليه السالم نقل شده و خطبه اول روز جمعه را آورده است

 :مي شود

ا من و من سيئات أعمالن -الحمد هلل نحمده و نستعينه و نستغفره و نستهديه و نعوذ باهلل من شرور أنفسنا

أن ال إله إال اللَّه وحده ال شريک له و أشهد أن  يهدي اللَّه فال مضل له و من يضلل فال هادي له و أشهد

و اختصه برسالته و أکرمه بالنبوة أمينا على غيبه و رحمة للعالمين و  -محمدا عبده و رسوله انتجبه لواليته

أوصيکم عباد اللَّه بتقوى اللَّه و أخوفکم من عقابه فإن اللَّه ينجي  صلى اللَّه على محمد و آله و عليهم السالم

 و يلقيهم نضرة و -من اتقاه بمفازتهم ال يمسهم السوء و ال هم يحزنون و يکرم من خافه يقيهم شر ما خافوا

سرورا و أرغبکم في کرامة اللَّه الدائمة و أخوفکم عقابه الذي ال انقطاع له و ال نجاة لمن استوجبه فال تغرنکم 

يها و على أهلها الفناء فتزودوا منها الذي أکرمکم اللَّه به من الدنيا و ال ترکنوا إليها فإنها دار غرور کتب اللَّه عل

و ال يتقبل اللَّه إال من  -التقوى و العمل الصالح فإنه ال يصل إلى اللَّه من أعمال العباد إال ما خلص منها

. .. و عن منازل من کفر و عمل في غير سبيله -المتقين و قد أخبرکم اللَّه عن منازل من آمن و عمل صالحا

ثم تقول اللهم صل على أمير المؤمنين و وصي رسول رب العالمين ثم تسمي األئمة حتى تنتهي إلى صاحبک 

ثم تقول اللهم افتح له فتحا يسيرا و انصره نصرا عزيزا اللهم أظهر به دينک و سنة نبيک حتى ال يستخفى 

کريمة تعز بها اإلسالم و أهله و تذل بها ء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليک في دولة بشي

النفاق و أهله و تجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتک و القادة في سبيلک و ترزقنا فيها کرامة الدنيا و اآلخرة 

ثم يدعو اللَّه على عدوه و يسأل لنفسه و أصحابه ثم  اللهم ما حملتنا من الحق فعرفناه و ما قصرنا عنه فعلمناه

يهم فيسألون اللَّه حوائجهم کلها حتى إذا فرغ من ذلک قال اللهم استجب لنا و يکون آخر کالمه يرفعون أيد

عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُکُمْ  وَ يَنْهى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى أن يقول

 .(1/1111 الوافي: ) ثم يقول اللهم اجعلنا ممن تذکر فتنفعه الذکرى ثم ينزل -کَّرُونَلَعَلَّکُمْ تَذَ

همان طور که مشاهده مي فرماييد: ماهيت اين خطبه را سه چيز تشکيل مي دهد: حمد و ثناي الهي يا همان 

 .ب وقتتحميديه. دعوت به تقوا و سوم صلوات بر امامان تا برسد به امام آخر يا خليفه و صاح

همه اين مطلب، نبايد ده دقيقه بيشتر طول بکشد. باز به طور معمول خطبه دوم کوتاه تر است و گاهي 

 .صلوات بر امامان در خطبه دوم گفته مي شد
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فيض در وافي روايت ديگري هم از خطبه امام علي )ع( در نماز جمعه آورده که متن آن هم کوتاه و حد 

 .[1191ـ  1/1198ست ]اکثر سه صفحه از کتاب وافي ا

اما اين که خطبه هاي نهج البالغه مربوط به خطبه هاي جمعه باشد، ترديد جدي هست، آن ها بيشتر 

سخنراني هاي امام در وقت جنگهاي صفين و جمل يا مواردي است که مردم را براي امري به مسجد فرا 

 .مي خواندند

ين بوده است. ايشان امام جمعه اصفهان از طرف فهم فيض کاشاني هم از خطبه خواني در نماز جمعه هم

شاه عباس ثاني بود و مدتها در مسجد شاه اصفهان نماز جمعه مي خواند. فيض نماز جمعه را واجب مي 

دانست و در اين باره رساله اي هم دارد که بنده آن را در مجموعه دوازده رساله فقهي در باره نماز جمعه در 

 .(1111، انصاريان، دوره صفوي چاپ کردم. )قم

 اما کتاب خطبه هاي فيض کاشاني شامل چه جور خطبه هايي است؟

بايد عرض کنم اين کتاب، نسخه اي در دانشگاه تهران دارد که عکس آن در لوح فشرده مربوط به آثار فيض 

ه ست که« الخطب في الجماعات و الجمعه»کاشاني که مرکز کامپيوتري نور منتشر کرده آمده است. نام آن 

استفاده شده است. در آنجا شماره کتاب  1101از فيلم موجود در کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران به شماره 

بوده است. اين نسخه  1119آمده و معلوم مي شود اصل نسخه همانجاست و تاريخ عکسبرداري سال  5955

 .قدري تميز شده و در اين لوح فشرده درج شده است

خطبه نماز جمعه و بعد از آن خطبه اي براي عيد قربان، عيد  111ه هاي تا صفحه در نسخه ياد شده خطب

 .صفحه پاياني است 183فطر، دوباره عيد قربان، نماز استسقاء و خطبه عقد نکاح آمده است. ص 

نسخه اي از کتاب خطبه هاي فيض که با خط زيباتري است، در کتابخانه مجلس موجود است. اين نسخه 

ريم است که هر فريم دو صفحه روبروي هم را مي گويند که در عکسبرداري جديد معمول ف 111شامل 

 .شده است

)دوران  1013( کتابت شده است. يعني سال 1051اين نسخه در زمان خود مرحوم فيض کاشاني )متوفاي 

 :سلطنت شاه عباس دوم(، چنان که در پايان آن آمده است

سب االمر االشرف االعز االعلي من مصنفها و مؤلفها ـ طول اهلل عمره و فرغ من کتابة هذه الخطب الشريفة ح

رزقنا دوام خدمته بنجاة اهل اهلل بفهمها و االيقاظ بها و رزقه برد اليقين و لذة المناجاة في شهر ربيع الثاني 

1013 

 .رده استاز اين جمله بدست مي آيد که اين مجموعه را هم به امر شاه عباس ثاني تاليف و تدوين ک

بايد عرض کنم که اين نسخه به خطي جز خط فيض است اما مربوط به زمان حيات مؤلف است و 
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اصالحاتي به خط فيض در اطراف برخي از صفحات ديده مي شود. حقيقت بنده نسخه پژوه نيستم تا 

 .راي ما بيان کنندظرايف و دقايق اين امور را بفهمم. البد اهل فن مي توانند نکات ديگري را در اين باره ب

خطبه آمده است. در صفحه دوم، تاريخ رحلت مؤلف  111چنان که روي صفحه اول قيد شده در اين کتاب 

 .سال عمر کرده است 11آمده و قيد شده که  1051ربيع الثاني  88روز سه شنبه 

رزند اريخ والدت فهمانجا آمده است که مطلبي را به خط فيض در باره والدت فرزندش يافته به اين شرح: ت

اعز ارجمند محمد ملقب بعلم الهدي المکني بابي الخير عصمه اهلل من االفات بعد مضي نه ساعت تقريبا از 

شب پنج شنبه اول ربيع االول از سال هزار و سي و نه از هجرت موافق دهم آبانماه جاللي ئيالن ئيل و 

 و القمر في العقرب و السنبلة طالعاکانت الشمس في الدرجة الخامسة و العشرين من الميزان 

و باز آمده: و کان وفاته طاب ثراه )يعني وفات علم الهدي( وقت غروب الشمس من يوم االثنين تاسع عشر 

 .مهرماه قوي ئيل 1مطابق  1119شهر جمري االولي سنه 

 :در مقدمه کتاب هم آمده است

هذه مأئه خطبة و نيف جمعتها إلحدي و  اما بعد فيقول محمد بن مرتضي المدعو بمحسن ـ عفي عنه ـ

خمسين جمعة و عيدين، عدد اسابيع السنة، و العيدين لئال يتکرر شيء منها في العام، بل تتجدد بحسب 

تجدد االيام، و يکون لکل اسبوع مجموع، و لکل عيد جديد و لکل عائدة فائدة، و اکثرها ملفق من کالم 

تصرفات تقتضيها لسان الحال في هذه االوان و يرتضيها افهام أکثر أبناء االئمة المعصومين صلوات اهلل عليهم ب

ثم  الزمان و اوردت للشهور الشريفة ما يناسبها و لالستقساء خطبة و للنکاح اخري و لنبدأ بالجمعات العامة

 .ثم العيدين ثم االخيرين و من اهلل التأييد و االعانة الخاصة

هفته آماده کرده و خطبه براي عيدين  91که بيش از صدتاست، براي تعداد اجمالش اين که اين خطبه ها را 

 .هم آورده و انتخاب اين تعداد براي اين است که يک خطبه در سال مکرر نشود

محتواي آنها را هم از کلمات معصومين گرفته و فقط تغييرات مختصري داده که متناسب با فهم مردم زمانه 

 .ره شد از دايره حمد و ثناي الهي و صلوات و دعوت به تقوا خارج نشده استباشد. اما همان طور که اشا

 .در اينجا چند صفحه از اين کتاب را هم مي آورم
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 مورخي که تاريخ اسالم را همزمان براي شيعيان و سنيان مي نگاشت 

 رسول جعفريان :نويسنده

 09/11/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

ميرخواند مورخ برجسته قرن دهم هجري است که روضه الصفاي وي براي قرنها منبع شناخت تاريخ  :خالصه

درگذشت، عالوه بر  501ني دوره تيموري بوده است. او که در ذي قعده اسالم و ايران تا روزگار خودش، يع

االخبار را هم نگاشت و در هر دو اثر کوشيد تا تاريخ دوره اسالمي را چندان  روضة الصفا، کتاب خالصة

 .ماليم بنگارد که متناسب با ديدگاه هاي دو گروه اصلي مسلمانان يعني سنيان و شيعيان باشد

برجسته قرن دهم هجري است که روضه الصفاي وي براي قرنها منبع شناخت تاريخ اسالم و يرخواند مورخ 

درگذشت، عالوه بر روضة  501ايران تا روزگار خودش، يعني دوره تيموري بوده است. او که در ذي قعده 

دان ماليم االخبار را هم نگاشت و در هر دو اثر کوشيد تا تاريخ دوره اسالمي را چن الصفا، کتاب خالصة

 .بنگارد که متناسب با ديدگاه هاي دو گروه اصلي مسلمانان يعني سنيان و شيعيان باشد

الصفا از تواريخ عمومي شناخته شده دوره تيموري است که زير سايه حکومت فرهنگ دوست  روضة

 .تيموريان هرات و شخص اميرعليشير نوايي و سلطان حسين بايقرا تأليف شد

( اين تاريخ عمومي را به سبکي دلپذير و ماليم با ديدگاه هاي شيعه و سني 501)م  مؤلف آن ميرخواند

آقاي جمشيد کيانفر که دوره آن را تصحيح مجدد و  .نوشت، به طوري که مورد قبول عامه مردم قرار گرفت

باره آن شرحي در مقدمه در باره آن نوشت و آراء ديگران را هم به تفصيل در  (1110بازنشر کرد )تهران، 

آورد. در اين مقدمه، هم نسخه ها را شناسانده و هم ترجمه هاي مختلف آن را جزءا و کال در زبانها و لهجه 

 .هاي مختلف ترکي و همين طور التيني شرح داده است

در ميان جمالت ايشان نکته اي آمده که دوست دارم در اينجا شرحي در باره آن بدهم، با قيد اين که بنا 

الصة خ»باره خود روضة الصفا حرفي بزنم، بلکه مي خواهم اشاره به کتاب ديگر خواند مير يعني  ندارم در

 .بکنم که تلخيصي از روضة الصفا به قلم خود خواند مير با برخي اضافات است« االخبار
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 :اما نکته اي که ايشان اشاره کرده اين است

براى شيعيان نگاشته است، او نخستين مورخ تاريخ عمومى  ميرخواند با آنکه اهل سنت بوده گوئى تاريخ را

عشرى اختصاص داده )آغاز جلد سوم(. گرچه است که فصلى از کتاب بزرگ خود را به شرح حال ائمه اثنى

به مانند ديگر مورخان عمده شرح حال امامان شيعى را ذيل حوادث حکام و خلفا نگاشته )واقعه جانسوز 

نشان از عالقه  (( اما با وجود اين، اختصاص فصلى مستقل به شرح حال ائمه )عکربال، ذيل خالفت يزيد

وافر او به ائمه اطهار و بيانگر گرايش او به تفکر شيعى است. و همين گرايش را به هنگام نگاشتن وقايع 

 .(1/81الصفا:  دهد. )روضةخالفت حضرت علىّ بن ابى طالب و واقعه کربال به خوبى نشان مى

و نيز « وسيلة الخادم الي المخدوم»و هم مقدمه کتاب « تاريخ تشيع»بارها و از قديم االيام، هم در بنده 

يادداشت هاي تاريخي مکرر در همين وبالگ، اشاره کرده ام که جريان تسنن دوازده امامي، جريان عميقي 

امروز، در سرزميني به وسعت در تاريخ اسالم در ميانه قرون ششم تا دوازدهم و حتي بعد از آن زمان تا به 

نواحي مسلمان نشين چين تا عمق دولت عثماني همين جريان فکري حضور داشته است. در اين باره دهها 

نسخه وجود دارد که اين مطلب را تأييد مي کند و بارها بنده تصاوير آنها را در منابعي که اشارت رفت 

 .آورده ام

است که که حق آن بود که خالصة االخبار هم که نسخ فراواني از آن در آنچه بايد در اينجا بيفزايم اوال اين 

( چاپ مي شد. البته بخش اخير آن که در باره تاريخ هرات است منتشر شده اما 1/505دسترس است )دنا: 

تا آنجا که بنده جستجو کردم متن اصلي چاپ نشده، مگر آن که در گوشه اي به صورت سنگي يا سربي 

(، و نيز 501که بنده نديده باشم. نسخه هاي کهن آن در دانشگاه تهران )فيلمها با تاريخ  چاپ شده باشد

و نسخه ديگري همانجا با  519، نسخه اي در ملک با تاريخ 513نسخه خطي در همانجا با تاريخ رمضان 

ان آورده ( شرحي در باره آن و نسخه هاي خارج از اير1/111هست. منزوي هم در فهرستواره ) 531تاريخ 

 .است. به عالوه از ترجمه هاي ازبکي و انگليسي و روسي آن هم ياد کرده است

ثانيا نکته اي که آقاي کيانفر نوشته اند که اين نخستين مورخي است که فصلي از کتاب بزرگ خود را به 

نيست،  «اولين»شرح حال ائمه اثناعشري اختصاص داده، همان طور که اشاره شد، درست نيست، زيرا او 

 بلکه بسياري از مورخان پيش از او نيز چنين کرده اند که در جاي ديگر به تفصيل آورده ام

اما ميرخواند در خالصة االخبار از اين زوايه چه کرده است؟ اين نکته اي است که مي خواهم اندکي شرح 

 :دهم

ر دوره تيموري را که نوعي ميرخواند همين روش را در کتاب خالصة االخبار خود نيز بکار گرفته و تفک

اسالم سني ـ شيعي ماليم است در اين کتاب انعکاس داده است. البته امير عليشير و جامي، هر دو مرتبط با 
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دولت عثماني بودند، اما اين زمان، هنوز صفويان بر سرير قدرت ننشسته و دولت تيموري معارض جدي در 

بگيرد. با اين حال، تعصب مذهبي اميرعليشير و جامي به خراسان نداشت که جدالهاي فکري و مذهبي باال 

رغم نفوذ قاطع تشيع در خراسان، مانع از آن شد که سلطان حسين بايقرا که اراده رسميت دادن به اين 

 .مذهب را داشت، در اين کار موفق شود. دست کم اين نکته اي است که برخي از منابع آورده اند

هاي  در بخش وضه الصفا و به عنوان خالصه آن، حاوي شرحي از تاريخ انبياءاالخبار، بسان ر کتاب خالصة

آغازين کتاب است. پس از آن شرحي از اخبار حکما، گزارشي از تاريخ ايران باستان به سبک و سياق قدما، 

 .از کيانيان تا اشکانيان و سپس ساسانيان و آنگاه ورود به بحث تاريخ پيامبر )ص( آمده است

آغاز شده است. وقايع  «(بيان نسب همايون حضرت خاتم النبيين )ص»بحث از  11ما از فريم  در نسخه

انگاه وقايع سال آخر با بيان برخي ازويژگي هاي دوران مکه، و سپس مدينه بر حسب سنوات هجرت، و

 .حضرت رسول )ص( مسائلي است که زندگي آن حضرت را پوشش داده است

است. در اينجا « ذکر خلفاء راشدين و ايمه اثنا عشر رضوان اهلل عليهم اجمعين در( »118مقاله پنجم )فريم 

از زندگي و وفات خلفا با ذکر شرحي از اقدامات آنان و نيز ازواج و اوالدشان آمده است. آنگاه پس از بيان 

نوبت  «رينذکر مراجعت اهل فتنه و غوغا و شهيد شدن ذي النو»رويدادهاي مربوط به خليفه سوم به عنوان 

ذکر »( تا 181مي رسد. )فريم « اسداهلل الغالب امير المومنين علي بن ابي طالب کرم اهلل وجهه»به خالفت 

( و 110)فريم « شهادت يافتن اسداهلل الغالب و مظهر الغرايب امير المؤمنين علي بن ابي طالب کرم اهلل وجهه

 .ذکر کنيت و القاب علي مرتضي و اوالد و ازواج

بعد از چهار صفحه، ذکر امام حسين بن علي «. ذکر خالفت امير المومنين حسن سالم اهلل عليه» آنگاه

ذکر امام پنجم »و « ذکر امام چهارم علي بن حسين سالم اهلل تعالي عليهم»(. و صفحه بعد 118مرتضي )فريم 

 «اهلل تعالي عليهما ذکر امام ششم جعفر بن محمد الباقر سالم« »محمد بن علي بن حسين رضي اهلل عنهم

ذکر امام هشتم علي بن موسي الرضا « »ذکر امام هفتم موسي بن جعفر الصادق رضي اهلل عنهما( » 111)فريم 

ذکر امام دهم علي بن محمد التقي سالم « »ذکر امام نهم محمد بن علي الرضا رضي اهلل عنهم« عليه السالم

ذکر امام دوازدهم ابوالقاسم « »بن علي نقي رضي اهلل عنهماذکر امام يازدهم حسن ( »111)فريم  «اهلل عليه

ذکر » 111(. مقاله ششم در باره معاويه است. در فريم 119فريم ) .«محمد بن العسکري رضي اهلل عنهما

  .«[اهلل ]عليه تسلط و تغلب يزيد پليد لعنة

ان مي دهد که او تاريخ امامان قيد نام ائمه و شماره امامت آنها و نيز شرح حال امام دوازدهم، همه نش

اثناعشر را در کنار خلفاي راشدين با ديدگاهي آورده که مناسب همان نگاه تسنن دوازده امامي است. 
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اشارت رفت که اين سنت فکري پيش و پس از آن فراوان وجود داشته و گرچه گروهي تحت اين عنوان 

 .طوالني حضور داشته استشناخته شده نبوده اند، اما اين مشي فکري در يک دوره 
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 ظهور سفياني در شام نزديک است + سند 

 رسول جعفريان :نويسنده

 03/11/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

ق توسط يک ايراني از اهالي کرماني در باره ويژگي  1819متن حاضر رساله اي است که در سال  :خالصه

هاي سفياني و والدت وي در شام نوشته شده و آن را عالمت نزديکي ظهور دانسته است. در اين زمينه، عالئم 

 .ره بدهد خودداري نموده استديگري را هم گردآوري کرده، هرچند از اين که حکم قطعي در اين با

 مقدمه 

 متني را که مالحظه مي فرمايد محتواي نسخه اي است از مجموعه نسخ اهدايي ميناسيان به کتابخانه دانشگاه

UCLA  در امريکا که مسووالن کتابخانه مزبور آن را همراه با بسياري از نسخ ديگر روي وب سايت خود

 .گذاشته اند

است، اما مع « داستان خروج سفياني»ادامه يافته و عنواني که به آن داده شده  19ا ت 1نسخه مزبور از صفحه 

 .االسف نام نويسنده و تاريخ تأليف در اين نسخه نيامده است

شود که وي از رجال شهر کرمان است که به طهران هم رفت و از اشارات موجود در متن چنين معلوم مي

ي هم به کاغذي دارد که آقاخان از بمبئي فرستاده و در آن هم آمده است آمد دارد. وي در اواخر رسال، اشارت

 .اندکه منجمان فرنگي هم وعده ظهور عيسي و امامي از مسلمانان را داده

به هر حال شک نيست که اين نسخه در کرمان تأليف شده و همان طور که خواهد آمد تاريخ آن نيز سال 

 .ق در ميانه دوره ناصري است 1819

اي که نويسنده بر اساس روايات خش اصلي و نخست رساله در باره داستان خروج سفياني است. مسألهب

 .موجود تالش کرده است تا گزارشي از خروج سفياني و چگونگي آن بدهد

طبعا در ميانه گزارش، تالش دارد تا ضمن آن که مجموعه نقلهاي مربوط به سفياني را در يک گزارش يکپارچه 

 .دهد، به برخي از اختالف نظرها اشاره کرده و براي آنها يا ابهامات ديگر، وجه جمع يا راه حلي بيابدارائه مي



2569 

 

اي خبر داده است که سفياني متولد شده، و نيز شواهد ديگري که او در از آنچه در پايان رساله آمده که ثقه

روشنگري در اين زمينه نوشته شده است. شود که اين گزارش براي باره احتمال نزديکي ظهور دارد، معلوم مي

 .انتظار وي آن است که با انتشار اولين خبر در باره ظهور سفياني، ما وظيفه داريم تا خود را آماده قيام کنيم

پس از خاتمه داستان سفياني، به عنوان يک عنوان يک عالمت حتمي براي ظهور، وي شروع به بيان عالئم 

ظهور سيد حسني يماني با اندکي تفصيل و برخي ديگر را گزارشي اشاره کرده و ديگر دارد. برخي را مانند 

اما در  .شود. همواره تأکيد دارد که برخي از نشانه ها حتمي بوده و هيچ بدائي در آنها روي نخواهد دادرد مي

هاي ظهور را به  به تعبير ديگر نشانه .گويد که امکان بدا در آنها هست و حتمي نيستندباره شماري ديگر، مي

 .حتمي و غير حتمي تقسيم کرده و اين البته کم و بيش معمول بوده است

نکته مهم اين است که اصل نگارش اين رساله به نوعي براي نشان دادن اين نکته است که ظهور نزديک است. 

ل قطعي م اين ها دليکند که هيچ کداوي در اين باره به تطبيق برخي از عالئم پرداخته و ضمن آن که تأکيد مي

شود، اما تمايل به آن دارد که احتمال نزديکي ظهور را نشان دهد. از جمله سخن از بر نزديکي ظهور نمي

از جمله عالمات، قتل بسياري شود. مرگ قرمزي که »شوند: مي گويد، اين که بسياري کشتهمرگ قرمز مي

 -  که خيلي باعث اميدواري شد. مثال: در ينگي دنيااند همان است، اگرچه بشارتي پارسال شنيدم خبر داده

گفتند دعوائي شده که پانزده کرور آدم کشته شده، و اين الحمدهلل يک بشارتي بزرگ است مي -امريکا  يعني

شوند! همچنين دعوا که در ميان ايد، پانزده کرور دشمن خدا کشته ميکه شما در خيابانهاي خود خوابيده

 !«وم و اُرُس و انگليس اين دعواها که شد الحمدهلل اينها همه از عالمات ظهور استسالطين است، از ر

در اين زمينه عالوه بر عالئم ظهور، از پيشگويي منجمي در تهران ياد کرده که گفته است در پنج سال آينده 

 اند که ظهور عيسيتحوالت مهمي در دنيا رخ خواهد داد. حتي برخي از منجمين اروپايي هم در اين باره گفته

 !نزديک است

گر گويد چهار يا پنج سال ديکند تطبيق نوروز و عاشوراست که مييکي از مسائلي که با اهميت از آن ياد مي

هاي پيش که استخراج شده، شخصي دو چشم شما روشن باد که بر حسب تقويم»اين اتفاق خواهد افتاد: 

ويم، او آنچه حساب کرده، چهار سال ديگر روز عاشورا، روز سال پيش تقويم را استخراج کرده، و در آن تق

کردند که آن منجمي پارسال در طهران ذکر مي»افزايد: سپس مي«. نوروز خواهد شد، و اين خبر بزرگ است

ب افتد به روز عاشورا بر حسکه ده سال پيش استخراج کرده، گفته يا چهار سال يا پنج سال ديگر نوروز مي

شايع شدن اين خبر که سفياني زنده است و کسي او «. اين بشارتي است و سبب اميدواري استآن تقويم؛ و 

باز شخص به ثقه خبر داد، مرد »را در شام ديده، در حوالي جنگ جهاني اول و بعد از آن در ايران پييچيد: 
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 لد کرده، و او ازداد که سفياني هم تونمود، مرد مقدس صالحي خبر ميثقه بود، و شکل و حرفش دروغ نمي

کرد، مردي نبود دروغ بر شيخ مرحوم ببندد و شيخ هم آدمي نيست نفهميده حرفي زبان شيخ مرحوم نقل مي

 .«بزند. ديگر آن شخص اشتباه کرده باشد يا نکرده باشد چه عرض کنم

« دتمال فرج داررود تولد کرده باشد. اين خبر نوروز هم که احاحتمال مي»البته وي ضمن اين که تأکيد دارد 

« شودها هيچيک دليل نيست ولکن خبري است که باعث روشنايي چشم و اميدواري مياين»اما بر آن است که 

از بمبئي هم آقاخان کاغذي نوشته بودند، جميع علماي فرنگ و منجمين صاحب سررشته از آنها اتفاق و »

ان نازل خواهد شد، و آن امامي که مسلمين اند بر اينکه دو سه سال ديگر حضرت عيسي از آسماجماع کرده

گفت پنج سال ديگر اوضاع عالم در طهران هم که بوديم منجمي بود، بسيار ماهر، مي«. »گويند، خواهد آمدمي

 .«بر هم خواهد خورد، و به کلي تغيير خواهد کرد

ظهور و نزديکي  آيد که هدف اصلي از نگارش اين رساله، طرح همان بحثاز اين مطالب چنين بدست مي

 .«آن بوده است

اشاره وي به اين که تا چهار سال ديگر روز عاشورا با روز نوروز منطبق  :در باره سال تأليف اين رساله

 طور هب که  -تواند به ما کمک کند تا تاريخ نگارش آن را بيابيم. تنها سالي که در دوره اخير خواهد شد مي

دهم محرم تقريبا  با فروردين يکم –روي سال قمري مي زند  سال، سال شمسي يک دور 11معمول هر 

ق روز عاشورا با روز هفتم محرم برابر 1188ش است. در حالي که در سال  1891ق  1815منطبق است سال 

 .ق بوده است 1819است. بنابرين سال تأليف رساله چهار سال قبل از اين تاريخ، يعني 

( 1158ط به سفياني ندارم و البته در کتاب مهديان دروغين )نشر علم، بنده هيچ نظري در باره احاديث مربو

بحث کوتاهي در باره آن آورده ام. نظريه سفياني، گويا يک نظريه اموي که پس از سقوط آن دولت در مقابل 

مهدي مطرح شد، ظهور چند سفياني از آل اميه براي بازگرداندن خالفت به امويان شاهدي بر اين امر است. 

ما به تدريج احاديث آن قلب شده و تالش زيادي شد تا وجهه منفي به سفياني داده شود.اين يک نظريه ا

 .ابتدايي است که بايد در باره آن تحقيق بيشتري صورت گيرد

اين رساله را براي چاپ در پايان کتاب مهديان دروغين آماده کرده بودم که گويا مدتي در اين کار تاخير 

رين بهتر بود همين جا بياورم تا مورد استفاده بيشتر قرار گيرد. صفحاتي از نسخه را در البالي خواهد شد. بناب

 .متن موجود خواهيد ديد
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 متن رساله

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 [خروج سفياني]

اين تر از همه آنها، خروج سفياني است و از جمله آن عالمات که بدا در آن نيست و اعظم از همه آنها و بيّن

 .خروج سفياني امري است که ديگر بدا در نوع اين نيست

اين سفياني يک مردي است اسم او عثمان، پدر او عنبسه و از قبيله حرب است، و قبيله حرب االن هستند در 

و اين سفياني از آن طايفه است. و اين طايفه از ذريّه يزيد  .اي هستند از اوالد ابوسفيان بن حربعرب. طائفه

 .عاويه هستند. و اين مرد از آنهاستبن م

نشيند در شامات، و معلوم است که همان وقت همچنين کسي در هشت ماه قبل از ظهور بر تخت سلطنت مي 

واجب نکرده تولد بکند. گاه است پنجاه سال پيش از آن تولد کرده باشد، و اميدواريم که تولد کرده باشد. و 

تر شود، متشخّصنشيند. خرده خرده بسا آنکه اول سرباز ميت نميمعلوم است يک دفعه هم بر تخت سلطن

 .نشيندآيد بر تخت ميشود، و کم کم ميشود، و هکذا تا اينکه صاحب منصب ميمي

کند گاه است، حاال مثالً اسمش عثمان آقا افندي باشد، و اگر باشد بسا و چون اصطالحات دولتها تفاوت مي

 .ت منصب ديگري هم داردآنکه توپچي هم هست. گاه اس

د. نشينناالولي باشد بر تخت ميخالصه يک همچو کسي هشت ماه قبل از ظهور که عبادت از دهم ماه جمادي

و هفت هشت ماه بيشتر خروج کرده قشون جمع کرده، و واليات و دهات گرفته، چندين واليات را تسخير 

کند و بر تخت سلطنت در دهم ير ميکند. دمشق و حمص و فلسطين و اردن و قنسرين را تسخمي

 .نشينداالولي ميجمادي

تمل النفس است، و يح شود در شامات. و اين مرد بسيار خبيثاميه است و سلطان ميسفياني از بنيو اين  

نصراني هم باشد. چون صليب در گردن دارد و احتمال دارد صليب او پنهان باشد و صليب بتي است به اين 

بندند در هنگام نماز، مثل مُهري که شما همه همراه داريد براي نماز نصاري آن را در گردن مي]صورت[ + و 

 .کننددارند، و در گردن خود ميخود، نصاري هم در کليساهاي خود از آنها دارند و به همراه خود برمي

اشکال اسم او اسم  خالصه در گردن اين ملعون صليب هست و احتمال دارد نصاري باشد در پنهان، و ظاهر 

اسالمي باشد، و شکل مسلمانان باشد، و در روم بوده، آنجا نصراني زياد بوده، و نصراني شده و اصلش نصراني 
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بوده، خدمت دولت اسالم کرده، اسم خود را تغيير داده، بر شکل اسم مسلمانان کرده، بهر حال اسمش عثمان 

 .است، و صليب در گردن دارد

 [النفس است سفياني مردي خبيث]

النفس، و اين ملعون خدا را در مدت عمر خود نپرستيده است، و ايمان بخدا نياورده، شخصي است بسيار خبيث

کند، همچو قساوت و شقاوتي دارد، و القلب. زن خود را تقصيري به او کرده، زنده در گور ميبسيار قسي

سيار سرخ است. کله او بسيار بزرگ است. نمايد صورت او برو چنان ميصورت خشن است، و زبر و آبله

 .اند، و شايد اين جوره باشد، و شايد بدا شود، و جوري ديگر باشدها را فرمايش کردهاين عالمت

اين جزئياتش حتمي نيست. ولکن نوع اين خبيث، بدا ندارد و خواهد آمد و سلطنت خواهد کرد و قشون 

خطر عظيم براي دوستان اميرالمؤمنين خواهد بود. از سر زيادي از شامات بر گرد او جمع خودهد شد، و 

نشيند و يک دسته ديگر از قشون خود گذرد. مگر کسي پنهان کند خود را از او و از قشون او. ميکسي نمي

يکدسته ديگر از قشون  .فرستد که مکه و مدينه را خراب کنند. خانة کعبه را خراب کنندرا به طرف حجاز مي

تد بعراق، يعني به طرف کوفه و به طرف مشاهد مشرّفه که آنها را خراب کنند، و آثار آنها را فرسخود را مي

 .رسدخراب کنند و شيعيان در آن زمان بيشتر آنها در اين صفحاتند و از آنها آسيب بسيار بدوستان و شيعيان مي

 [قشون سفياني]

ر خواهد بود که سالطين حاال ندارند اين قدر فرستد، سيصد هزار نفآن قشوني که به جانب مکه و مدينه مي

قشون. سالطين حاال نهايت پنجاه فوج شصت فوج داشته باشند، ولکن آن ملعون يک دسته قشون او که به 

رود، سيصد هزار خواهد بود و اين به جهت اين است که قشون دو جوره است: يک جانب مکه و مدينه مي

چي بايد قشون سلطان باشند، مثل دولت حق که همه مردم رعيت قشوني است ايلجاري است و جميع رعيت

و قشون امامند. اگر جميع مردم را حکم کنند که بايد برويد، بدعوا بر همه الزم است بروند و جيره و مواجبي 

هرچه  .گيردکند و مالي از ايشان نميدهد که سربازي کرد، و کسي هم به ايشان تعدّي نميهم به آنها نمي

کنند مال خودشان. کسي از ايشان کنند، هرچه بيداد ميکنند، مال امام است، امالک آباد مييل دولت ميتحص

کند که بيايد به دعوا، هر کسي بايد تدارک خود را ببيند، و گيرد. نهايت در وقت حاجت والي حکم مينمي

 .دشوبرود و بر او فريضه است، و به اين سبب و از اين جهت قشون زياد مي

تواند گيرد، بيش از پنجاه فوج شصت فوج نميدهد و قشون ميو اما آن کسي که دستي جيره و مواجب مي

ه اينقدر کند کشود و آن هم به اين طورها حرکت ميبگيرد ولکن وقتي جميع رعيت بايد نوکر باشند، آسان مي
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تواند اينقدر قشون جمع کند، ميکند، واال شامات قابل سيصد هزار قشون نيست. دولت روم قشون جمع مي

 .لکن خود شامات تنها قايل اين قدر قشون نيست، مگر اينکه اينها بطور ايلجاري باشد

 [سفياني و اعزام سيصد هزار سرباز به حجاز]

کنند. قاطرهاي آنها در روند مدينه را خراب ميفرستد به سمت حجاز. ميخالصه سيصد هزار قشون مي

به  کند. اين طور که کردند بيرون رفتنداندازند. ببين خداوند چه قدر صبر ميرگين ميمسجد پيغمبر )ص( س

اردوي او  .گويند. معسکر او آنجا خواهد انداختسمت مکه. در بيرون مدينه زميني است که آنجا را بيدا مي

شود صاحب صيحه. مي شود، از جانب خدا مأموراندازند. در اين اثنا جبرئيل مأمور ميروند آنجا بار ميمي

کند که پاي خود را بر اغلب صيحات که که هست بواسطه جبرئيل خواهد بود. صاحب صيحه را خدا امر مي

شکافد، و جميع آن سيصد شود و زمين از هم ميگويد: يا بيداء ابيدي القوم که رجفه ميزند و ميزمين مي

 .رودهزار قشون به آن زمين فرو مي

گويند و لمين که عقال شتر باقي نخواهد ماند، مگر دو نفر از طايفه جُهَينه که يکي را وتر ميالحمدهلل رب العا

يکي را وتير و آنها دو برادرند. و در بعضي اخبار از طايفه مراد، و شايد جهينه هم يک شِقي از طايفه مراد 

زند به صورت اين دو، دايره ميباشند. و در مثل عرب است: عند الجُهينه الخبر اليقين. ملکي بال خود را 

اننده گويد نذير و ترسگردد. به يکي ميشان برو ميشود و روشان به پشت و پشتصورتهاشان منقلب مي

ه سمت گويد بشير باش و برو بباش. برو و خبر هالک اين قشون را براي سفيان و قشون او ببر. و به يکي مي

 .و را که خدا دشمنان او را تلف کرد و هالک شدندمکه و به خدمت امام عرض کن و بشارت ده ا

 [قشون سفياني در عراق]

کنند. يآيند قتل بسياري در کوفه مفرستد، آن دسته مياي که به سمت عراق ميدسته قشون را با دستهاين يک

ت شجمع کثيري را خواهند کشت. هفتاد نفر از نيکان با نفس زکيه و شخص مؤتمن بزرگواري را خواهند ک

 شوند و قشون او اطرافشوند. جمع کثيري در آنجا کشته ميعباس کشته ميو سيصد هزار از بزرگان بني

کند کند. در اين وقف منادي ندا ميکشد تا اينکه کوفه را تسخير ميگيرند و آنچه بايد بکشد ميکوفه را مي

شود يست تومان پول قديم تخميناً ميکه هر کس سر يک نفر از دوستان علي را بياورد دو هزار درهم که دو

 .شود، به او بدهندکه حاال هزار ريال مي
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رود سر او را جهد همسايه به همسايه و او را به تهمت تشيع خواهد کشت. ميچون اين ندا بلند شود، مي

جمع کثيري  شود. وو به اين واسطه قتل بسياري در کوفه مي .گيردبرد و آن دو هزار درهم را ميبرد و ميمي

 .دستهشوند. اين هم يکدر کوفه کشته مي

 

 

ها. بالهاي شود از آمد و شد اين علَمها و رايتشود بغداد از شدت قتلها. خراب ميبعد عرض کنم که چه مي

چند بر بغداد نازل شود که بر هيچ امتي نازل نشده باشد، و از نوع هر بالئي خدا بر بغداد نازل خواهد کرد. 

ر شود مگر دشود. چنان آبادي که مردم خيال کنند روزي قسمت نميآني که بغداد در نهايت آبادي ميپس از 

بغداد. و بگويند اين بغداد بهشت است و زنهاي آن حوريان آن هستند و اطفال آن غلمان. و خداوند اين بغداد 

 .را چنان خراب کند که کسي اگر بگذرد و بگويد اين جا يک وقتي بغداد بوده
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 [پايان کار سفياني]

کند و مدت سلطنت اين نه ماه طول خواهد کشيد. و پس از ظهور در دهم جمادي االولي سفياني خروج مي

برند روي حضرت، يک ماه ديگر سلطنت خواهد کرد، و دعوا خواهد کرد و کشته خواهد شد. سر او را مي

 .کشند او راسنگي و مي

 [خروج دجال]

بايد در ولي عالمت حتمي ديگر بروز خواهد کرد، و آن خروج دجال است. دجال هم مياالو در دهم جمادي

االولي خروج کند. و اين دجال يک بالئي است بزرگ. هر پيغمبري امت خود را از دجال دهم جمادي 

او ها مقدر نشده و در آخرالزمان در اين امت مقدر شده خروج کند. دجال اسم ترسانيده، و در زمانهاي آن

 .لقب اوست .نيست

آيد که اسم او صائد است و اسم پدر او صيد است، و حديثش را صدوق روايت کرده، از بعضي اخبار برمي

ولکن سندش و روايتش سني هستند، اعتبار چنداني ندارد. و صايد اسمش است و صيد اسم پدر اوست، و 

 .زاده هم استصيد يهودي بوده و اين ملعون يهودي

 .اين طور است ولکن عرض کردم اعتباري ندارد در آن حديث

 [دجال جادوگر است]

ـ وعده فرموده که در آخرالزمان بايد بيايد. آنچه از قرينه اخبار من مي ـ صلي اهلل عليه و آله  فهمم غرض پيغمبر 

د، زيرا کنبايد مردي باشد جادوگر. نه اين است که به قاعده طبيعت دنيا حرکت مياين است که اين مرد، مي

دارد. همچو خري موافق طبيعت دنياي که خري که يک ميل راه گام اوست، همچو خري طبيعت دنيا برنمي

 .ادوگرنمايد مردي باشد ج]ما[ نيست. اين هم که صاحب معجزه نيست، خالق نيست. پيعغمبر نيست. چنين مي

ان و يک کوه از آتش به همراه او به و در بعضي روايات ما بين دو چشم االغ او يک ميل راه است. يک کوه ن

رود که از تسلطي که در سحر و جادو دارد، همچو چيزي به مردم آيد از نظم او. و احتمال مينظر مي

کند. امر اين ملعون حکايت ديگري است. گويا نماياند. همه روي زمين را در اين بيست ماه طي ميمي

شود اين کارها سر بزند، به جز اينکه مام و از غير نيکان نميکند. امر عظيمي است. از غير ااالرض ميطي

 .شودسحر باشد، طور ديگري نمي
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کند. جميع زمين طي مي .خشکدگذرد، آن آب ميو از جمله خواص اين بدبخت آن است که به هر آبي مي

 .تواند باشدرود، مگر داخل مکه و مدينه نميبه همه جا مي

 [جالزنان و يهوديان پيروان د]

ان روند صاحبکنند دجال را بيشتر از همه کس زنان و يهوديان، و بيشتر از پي او ميو آن روز متابعت مي 

هاي سبز که يهودانند. و خروج خواهد کرد در زماني که قحط شديد شده باشد، و مردم بسيار مضطر طيلسان

نشان  يد که اين نان است، و نهر آبينمادهد، و چنان ميباشند. يک کوه سفيدي به همراهي خود نشان مي

ها را جنّت نام گذارده، و دهد، و ايندهد. آبها هم که فرو رفته، از خباثت، او نهر آبي نشان مردم ميمردم مي

کند: اَنا الذي خلق فسوّي اَنا الذي دهد، و اين را جهنم نام گذارده. فرياد ميکوه عظيمي از دور نشان مردم مي

گردد. و از پي و به اطراف عالم مي .نا ربکم االعلي. منم خالق خلق. منم پروردگار اعالي شماقدّر فهدي، اَ

 .روند زنان و يهوديان]او[ مي

کنند جميع االرض ميکه[ طي]روند، و اين فهمم، نه معنيش اين است که به همراهي خر او ميآنچه من مي

گردند، اين طور نيست، بلکه پيروي او زمين را مي زنها و جميع يهوديان در مدت هشت ماه، جميع روي

آورند، و االّ خرش يک قدم او يک ميل راه است. حاال اين زنها با پاهاي نازک و کنند و اعتقاد به او ميمي

 .کنند؟ پس مقصود پيروي در اعتقاد استضعيف و ناتواني که دارند چگونه متابعت او مي
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 [قيافه دجال]

ي است يک چشم او ممسوح است. طوري صورت او کج است که يک چشم او چنان کج و اين خبيث مرد

 .زندنمايد که در پيشاني او چشم اوست. و چشم او سرخ است و مثل ستاره صبح برق برق ميمي

کند، شود، و ادعاي خدايي مياي در آخرالزمان پيدا ميآيد. همچو فتنهغرض همچو مردي در آخرالزمان مي

کنند و پيروي او در اعتقاد کنند و متابعت قول او ميروند. بعضي اقرار به خدايي او مياو مردم مي و از عقب

 .االرض کنندکنند، واال الزم نکرده همه طيّ مي
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شود، اين هم حتم است. در بعضي روايات هست که در االولي ظاهر مياين گفته هم که در دهم جمادي 

ايتي از طرف خراسان ظاهر شود. شخصي خروج کند از آنجا و روانه شود به االولي يک رهمين دهم جمادي

 .اماين سمت. ولکن تفصيل حکايت او را که چه خواهد کرد، نديده

 [ظهور سيد يمني از ديلم و رفتنش به کوفه]

قبل م شود. پانزده عَلَکند ورايات بسيار بلند مييکي ديگر سيدي است حسني يماني از طرف يمن خروج مي

 .کنندشود. هر يک از آنها مردم را به سوي خود دعوت مياز ظهور بلند مي

بهترين اين آيات رايت حسني يماني است که زمين را پاک کند از ظالمان، و خدمت از براي دولت امام 

ان طآيد. در اصل يماني است و لکن چون سلکند. پس آن بزرگوار در بعضي قومي و بالد از ديلم بيرون ميمي

آيد. و ديلم همين سمت قزوين است. آن سيد يمني و آن شخص حسني از جانب شده از ديلم بيروان مي

آيد، و قشوني بسيار سخت و صلب و بسيار شجاع که دلهاشان مثل پاره آهن است، براي خود تحصيل ديلم مي

منافقان نيست. طفل شيرخوار کشد. گويا رحم در دلش بر بيند، هر کس را ديد ميکشد. هرچه را ميکرده مي

کشد کشد و ميکشد. به هر کس برسد ميکشد. تا آنکه شجاعان را ميکشد. طفل از شير باز کرده را ميرا مي

 .رود به کوفهتا مي

گويد: اين چه داستان است؟ به کوفه که رسيد هنگامي است که امام هم به کوفه آمده، بعد به قشون خود مي

م گويد بياييد برويد کسي است از علومين که ادعاي او اين است که اوست مهدي. ميگويناين کيست؟ مي

ن شخص شود، ايرود. بعد از آني که قشونها آراسته ميگويد. با قشون خود مياين را ببنيم، اين کيست، چه مي

ل خدا؟ گويد تو اگر حجت خدا هستي، کو اسلحه رسورود پيش روي لشکر، به خدمت امام، ميحسني مي

 کو بُرد پيغمبر؟ کو عمامه او؟ کو دلدل او کو؟ زره او کو؟ شمشير او؟

د کوبگيرد، و ميدهد و عصاي پيغمبر را ميآورد و نشان ميامام جميع مطالب او را از يک سبدي بيرون مي

بيند، مي ها را کهاندازد. و حسني اينشود که جميع قشون را سايه ميبر يک سنگي، درختي بسيار عظيم مي

ها اين است کند: حقا تويي امام، و مقصود او از اين خواهشبوسد، عرض ميآيد و رکاب امام را ميپيش مي

 .که قشونش بينند و ايمان بياورند، و االّ خودش مؤتمن است بلکه شايد در باطن هم از جانب امام آمده باشد
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 [رايت حسني زيباترين رايت است]

تر]ين[ رايات رايت حسني يماني است. بسيار خوشگل است. چنان حسني هدايت يافتهخالصه اين است که 

 .برد، يا اين غضبي که او دارد. و اين خيلي حکايت استدارد که حسن او دلهاي مردم را مي

اند. اين عالمات را که از امام و از جمله قشون او چهل هزار زيدي هستند، و قرآنها به گردن حمايل کرده

کند. چون قبول دهد و آنها را موعظه ميها هم سحر است. سه روز به آنها مهلت ميگويند اينند، ميديد
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گويد بگذاريد حسرت بر آنها باشد. چنانکه تحريف کردند آنها را و تغيير دادند کنند، قرآنهاشان را هم مينمي

 .آن را

خراساني و رايت حسني، الزم نکرده از کند، ولکن رايت االولي خروج ميباري آن شخص در دهم جمادي

 .رودمحتومات باشد. احتمال بدا در آن دو مي

 [آمدن باران شديد]

بيشتر  شود تا اينکهاالولي که رسيد، بناي باران شديد ميباز از جمله عالمات اين است که بيستم اين جمادي 

ز صور دويم، بايد باران بيايد که جميع کند. به جهت اين است که چنانکه قبل اهاي دنيا را خراب ميخانه

شود، قبل از اين احياء، هم چهل روز باران روي زمين تر شود و آب بگيرد، و بدنهاي مردگان هم زنده مي

بيايد تا مردگاني چند در اول ماه رجب زنده شويد و هي بناي زنده شدن مردگان شود. اين است حضرت 

 .ادي و رجبامير فرموده که عجب و اي عجب بين جم

 .کدام عجب از اين باالتر که مردگان از قبر بيرون آيند و شمشيرها بر دوش بگذارند

 [بايد آماده بود]

حاال هر يک عالمات را که انسان ديد، ديگر بار مسارعت کرد. به محض خبر سفياني ديگر بايد دست و پا را 

 .کرد جمع کرد. ديگر در آن وقت خورده خورده سفر رو به جهاز بايد

شود و چشم مؤمن به آن شود اين است که در همين ماه رجب ظاهر ميباز از جمله عالماتي که ظاهر مي

سر در قرص آفتاب ظاهر خواهد شد، و منادي از تن يا تني بيشود و آن اين است که با سري بيروشن مي

هاست که آيد. ز هرها به حرکت در ميآسمان ندا خواهد کرد که: أال لعنة اهلل علي الظالمين. از آن صدا، دله

شود. ندايي ديگر خواهد آمد که ازفت االزفه، يعني آنچه بايد نزديک شود نزديک شد. دلهاي منافقان آب مي

 .است که مرتعش خواهد شد، اما مؤمنان از بشاشتي که دارند نزديک است در پوست نگنجند

شود. هالک الظالمين، چشم مؤمن در اين وقت روشن ميآيد: هذا اميرالمؤمنين قد کر في ندايي ديگر مي

بايد ظهور جسد امير در قرص خورشيد بشود، و اين  .شود. اين هم از عالمات حتمي استدلهاشان خرم مي

 .بدا ندارد

 .شود بدا در آن نشودديگر اول ماه تا آخر ماه باران ببارد. مي
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ايد از آن عالمات، ا بگيريد و مهياي سفر شويد. اگر ماندهاين عالمات را که ديديد ان شاءاهلل تدارک خود ر

 .اول از اين عالمت بايد تدارک خود را بگيريد

 [رمضان 81ندايي از آسمان در صبح ]

يکي ديگر از اين عالمات آن است که در ماه رمضان، در صبح جمعه بيست و سيم ندائي از آسمان به اسم 

کند، و مردم را حق با شيعيان اوست، و اسم او و نسب او را ندا مي آيد که حق با اوست، وامام زمان مي

کند که حق با آيد، شيطان از مغرب ندا ميکنند، و در عصر همان روز ندايي ديگر ميدعوت به سوي او مي

کند شما را. همين که آن دعوتي است زميني، و آن دعوتي است آسماني. عثمان و آل اوست، و کفايت مي

اند که آن دعوت آسماني است، و اين دعوت زميني است. کند شما را که مخبران صادق خبر دادهيکفايت م

آيد و اين داخل محتومات است که در ماه رمضان در صبح بيست و سيم بايد بشود. همچو ندايي از آسمان مي

 .ديگر حاال جمعه هم باشد، يحتمل بدا در آن بشود
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 [خورشيد گرفتگي در نيمه ماه]

گيرد، و از روزي که دنيا خلق شده همچو چيزي نشده باز از جمله عالمات آن است که آفتاب در نيمه ماه مي

گيرد و اين را هم که در نيمه ماه آفتاب بگيرد، و در آخر ماه هميشه آفتاب بگيرد، در آن روز در نيمه ماه مي

 بود، موافق عادت الرسم علي اگر امر اين که ببينند و شوند  کنند تا مردم متذکربر خالف عادت جاري مي

بود، ملتفت شوند که اين امر برخالف عادت است. حساب منجمان کم شده، از پي اين حرف برآيند، ببينند 

 .اندچه خبر است، لکن اين را در عالمات حتمي نفرموده

 [کندقتل سيدي که مهلت را تمام مي]

الحجه سيدي که نام محمد است و نام پدر بيست و پنجم ماه ذيباز از جمله عالمات حتمي آن است که در 

گويد: شود برود مکه و مردم را دعوت کند. از زبان امام مياو حسن است، از نوکرهاي امام است، مأمور مي
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ايم. ما معدن نبوتيم. بيايد ما را ياري اند. ما اهل بيت رحمتاز وقتي که پيغمبر مرده، حق ما را غصب کرده

 .يدکن

برند. و اين سيد در نزد خدا بسيار محترم است، گيرند و او را مابين رکن و مقام سر مياهل مکه دورش را مي

و پس از قتل آن سيد بزرگوار، ديگر خدا به اهل زمين مهلت نخواهد داد، مگر پانزده شب. وقتي او را کشتند، 

و اين عالمت را ان شاءاهلل در مکه باشيم  خدا غضب خواهد کرد. مهلت از اهل زمين برداشته خواهد شد.

 .کشدآيد، و انتقام ميببينيم. اين ديگر منتهاي سير عالم خواهد بود، و خدا به غضب مي

 .ها بود که عرض کردماند. محتومات اينهاي بسيار ذکر فرمودهو عالمت

شه ظاهر است، لکن شايد او بزرگتر دار. و اين هميباز از عالمات در بعضي بالد ستاره ذو ذنب است، ستاره دم

شود، و آن بزرگوار ظهور نخواهد کرد يا اين شود و عالم تباشير او هرج و مرج ميباشد يا تا سرش بيشتر مي

 .دار ظاهر نشودستاره دم

 [مرگ قرمز و دعوا در ينگه دنيا]

 ، اگرچه بشارتي پارسال شنيدماند همان استباز از جمله عالمات، قتل بسياري شود. مرگ قرمزي که خبر داده

گفتند دعوائي شده که پانزده کرور آدم کشته شده، و اين که خيلي باعث اميدواري شد. در ينگي دنيا مي

ايد، پانزده کرور دشمن خدا کشته الحمدهلل يک بشارتي بزرگ است که شما در خيابانهاي خود خوابيده

از روم و اُرُس و انگليس اين دعواها که شد الحمدهلل اينها  شوند. همچنين دعوا که در ميان سالطين است،مي

 .همه از عالمات ظهور است

 [رواج طاعون]

شود. طاعون در ميان مردم افتد. طاعون که پيدا شد به اين واسطه قدري دنيا تخفيف خالصه قتل بسياري مي 

دهد، حتّي آنکه ا تخفيف ميهمين جهت خدا اين طوره .کند. مؤمنا]ن[ بايد خيلي زحمت بکشندپيدا مي

فرمود دو ثلث مردم بايد بميرند. در بعضي از روايات هست از هفت نفر بايد پنج نفر تلف شوند. در بعضي 

اند. جميع اوضاع عالم از روايات از ده نفر نه نفر که از مردم يک نفر باقي مانند. اينها همه از شمشير امام

د از قشون امام است. آفتاب قشون امام است. زمين از قشون امام است. اند. بااند. قشون امامشمشير امام

کند. قشون امام است که هالک کرده، چه افتد. جمع بسياري از خلق را هالک ميبيني زلزله ميمرتبه مييک

 .کشته امام  کند از خارج بيايد و مردم را بکشد يا خودشان بر زمين فرو روند، همه رافرق مي
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 [!ت دولت بني عباسبازگش]

آيد و احتمال کلي خالصه در دنيا اين اوضاع رو خواهد داد. باز از عالمات آنچه از بعضي احاديث برمي 

گردد و واجب نکرده سلطان کلي عباس برميرود که اين هم داخل محتومات باشد، اين است که دولت بنيمي

عباس بشود. ممالکي چند در تصرف ايشان ، دولت بنياند بايد باز دولتروي زمين باشند. همين قدر فرموده

اند، و معروف در ميان مردم خواهد آمد. اين هم باز راه فرج دارد که شايد مثالً دولتي از دول از آل عباس بوده

 آيد کهعباس باشند ومسلط شوند، چه ضرر دارد. خالصه از احاديث همچو برمينباشد ولکن در واقع از آل

 .عباس بايد باشدشود، باز در دول بنيعباس ممهد خواهد شد، و وقتي امام ظاهر مياي بنيباز دنيا بر
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 [جنگ امويان و عباسيان در قرقيسيا]

ه اتفاق اميعباس و بنيباز از عالمات آخرالزمان دعوائي است که در قرقيسيا که نزديک فرات است ميان بني

ود هاي خاهد شد. ندايي خواهد آمد که اي درندگان! سير کنيد شکمخواهد افتاد. و قتل بسياري از بزرگان خو

 .را از گوشت جباران. و اين دعوا شايد در همان بالد عربستان باشد

ي بسيار هايعباس دو مرتبه بايد سلطنت کنند و باز هم عالمتغرض احاديث خيلي داللت بر اين دارد که بني

 .کنيمها اکتفا ميذکر شده و به همين

 [انطباق روز عاشورا و نوروز]

ها که شد عالمت اين است که عالم اي است که قبل از ظهور بايد بشود. و ايناين عالمات عالمات خاصه 

شود، روز نوروز، در آن روز بايد واقع شود. و از به حد بلوغ رسيده، و همين که روز عاشوراي آن سال مي

 .سالهاي طاق بايد باشد

شود، آنکه اول سال و اول تحويل دوره است، و چون دولت از دوره به دوره منتقل مي اما نوروز به جهت 

بايد اول سال باشد، و چون در روز اول خالفت اول اميرالمؤمنين )ع( در روز نوزده بوده، در آخر هم بايد مي

ي سيدالشهداء. و خيزد به خونخواهختم به همان بشود، و بايد در روز عاشورا باشد، به جهت آنکه بر مي

بايد روز جمعه باشد، بجهت آنکه، روز جمعه روز ظهور حکومت و سلطنت است، و روز اجماع خاليق مي

 .است

 [تان روشنچشم]

هاي پيش که استخراج شده، شخصي دو سال پيش تقويم را استخراج چشم شما روشن باد که بر حسب تقويم

هار سال ديگر روز عاشورا، روز نوروز خواهد شد، و اين خبر کرده، و در آن تقويم، او آنچه حساب کرده، چ

شود هر سي و شش سال يک دفعه نوروز به محرم بيفتد، مضايقه افتد، چه ميبزرگ است. همچو اتفاقي کم مي

افتد در اين عمرهاي ما که هرگز همچو چيزي نيست، لکن حاال به روز عاشورا هم بيفتد، خيلي کم اتفاق مي

 .نديدم

کردند که آن منجمي که ده سال پيش استخراج کرده، گفته يا چهار سال يا پنج سال سال در طهران ذکر ميپار

 .افتد به روز عاشورا بر حسب آن تقويم؛ و اين بشارتي است و سبب اميدواري استديگر نوروز مي
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 [سفياني متولد شده است]

داد نمود، مرد مقدس صالحي خبر ميدروغ نمي باز شخص به ثقه خبر داد، مرد ثقه بود، و شکل و حرفش 

کرد، مردي نبود دروغ بر شيخ مرحوم ببندد و شيخ که سفياني هم تولد کرده، و او از زبان شيخ مرحوم نقل مي

 .هم آدمي نيست نفهميده حرفي بزند. ديگر آن شخص اشتباه کرده باشد يا نکرده باشد چه عرض کنم

شيخ خبر داده بودند که در آن تاريخ موجود شده و تولد کرد، و بعيد شود که غرض قلب مؤمن روشن مي

ها هيچيک رود تولد کرده باشد. اين خبر نوروز هم که احتمال فرج دارد. اگرچه اينهم نيست؛ احتمال مي

 .شوددليل نيست ولکن خبري است که باعث روشنايي چشم و اميدواري مي

 [کاغذ آقا خان از بمبئي]

آقاخان کاغذي نوشته بودند، جميع علماي فرنگ و منجمين صاحب سررشته از آنها اتفاق و  از بمبئي هم

اند بر اينکه دو سه سال ديگر حضرت عيسي از آسمان نازل خواهد شد، و آن امامي که مسلمين اجماع کرده

ز آنجا گويند، خواهد آمد. دو سه ديگر همچو حکايتي واقع خواهد شد. خالصه او هم همچو خبري امي

 .نوشته است اگر هم راست نيست، باز بشارت است. باعث اميداوري است

 [پيشگويي يک منجم در تهران]

گفت پنج سال ديگر اوضاع عالم بر هم خواهد خورد، و در طهران هم که بوديم منجمي بود، بسيار ماهر، مي

 .به کلي تغيير خواهد کرد

شود، فرجي برسد. آخر تا چند چشممان در انتظار سفيد ياميد است که اين عالمات که پي در پي ظاهر م

شد. مذهب اسالم از دنيا کم شده. نمانده از قرآن مگر خط قرآن و بعضي هم يکپاره. و آنها را هم جزو جالل 

اند. ديگر نمانده است حرمت از قرآن. تصديق قرآن از ميان عالم و جاهل برطرف شده. چه آيه خود قرار داده

کنند. از ايمان نمانده مگر اسمش. رسم از ميان رفته. عر حافظ تفاوت پيش آن ندارد. اعتباري نميقرآن چه ش

هايي که هيمه است براي جهنم در دان جهنم شده. بدنمساجد هيمه .در مساجد نمانده مگر اجتماع بدنها

اسم آل محمد را در بسياري  اند. دلها متفرق است. بدنها مجتمع است. نفاق عالم را گرفته.مسجد انبار کرده

 .توان برداز جاهايي عالم نمي

توان اسم امام زمان را دانيد خدا چه قدر التفات در حقش کرده، چه بسيار بالد که نمياين کرمان! شما را نمي

 .آنجا برد
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م ]به[ برکت ان شاءاهلل اميدواري .کنند. پس مردم اين طورنداگر در آنجاها اسم امام را بينند ببري وحشت مي

 .محمد و آل محمد صلوات اهلل عليهم که فرج آل محمد نزديک باشد

 .و صلي اهلل علي محمد و آله الطيبين
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 مشترک سنايي غزنوي و خواجه رشيد الدين به اموياننگاه 

 رسول جعفريان :نويسنده

 05/11/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

شيعي قرن ششم با نگاه خواجه رشيدالدين وزير و مورخ بزرگ  _نگاه سنايي غزنوي شاعر سني  :خالصه

در تفسير تاريخ دوره اموي بسيار به دوره ايلخاني در دهه هاي پاياني قرن هفتم و اوائل قرن هشتم هجري 

 .هم نزديک، و به واقع بايد گفت نگاه خواجه سخت متاثر از اين شاعر حکيم و بزرگوار ايراني است

 مقدمه

( يکي از مهم ترين وزراي ايراني است که در عقل و قلم و 311بدون شک خواجه رشيد الدين فضل اهلل )م 

که در سنين کهولت، ميان اختالفات دروني دولت ايلخاني گرفتار آمد اداره سرآمد وزيران ايراني است. وي 

و به اتهامي پوچ و بي معنا گردنش زده شد، نويسنده يکي از بزرگترين دايرة المعارف هاي تاريخي هم هست 

لعه اترين اثر تاريخي باشد که بيشترين دايره جغرافيايي در عالم را مورد مطکه از نظر دايره بينشي، بايد کهن

تاريخي قرار داده است. در واقع، جامع التواريخ، تاريخ عالم است که براي اولين بار اين وسعت جغرافيايي 

 .را مورد توجه قرار داده است

بخش هايي از اين کتاب که بيشتر دوران معاصر اوست، از دير باز محل توجه مستشرقان و ايرانشناسان بوده 

هاي اخير استاد محمد روشن، اين اثر مهم تاريخي را با صبر و حوصله و چاپ و ترجمه شده است. در سال

تصحيح کرد و به چاپ رساند. چنان که مي دانيم در ماه گذشته بخش تاريخ اسالم و ايران آن که شامل سيره 

نبوي، تاريخ خلفا تا آخرين عباسيان مي شود در يک جلد ]از سه جلدي که تاريخ جهان قديم به عالوه 

طبعا اين چاپ، بي نقص و عيب نيست، اما با توجه به  .ت و اختالف نسخه اي مي شد[ انتشار يافتتعليقا

 .زحمت زيادي که آقاي روشن کشيده، عجالتا اثر بسيار خوب و پسنديده اي است

به طور کلي و در مقايسه ميان بخش هاي معاصر جامع التواريخ با بخش تاريخ اسالم آن، بايد گفت، بخش 

ندان غني نيست و بيشتر گزيده و خالصه از اخبار تاريخي قديمي است که البته البالي آنها گهگاه اخير چ

مطلب تازه اي هم وجود دارد. با اين حال، آنچه هست اثري است که در تواريخ فارسي بايد مالحظه شده و 

 .تازه هاي آن محل توجه قرار گيرد
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ا بايد به دانشجويان ارائه کنم، به موضوع بررسي ديدگاه مورخان اين روزها که درس تاريخ امويان و عباسيان ر

در باره اين دو دولت توجه کردم و اين کار را براي نمونه از همين جامع التواريخ آغاز کردم. اهميت اين 

بحث از آن روي برايم جالب بود که بدانم رشيد الدين که يک دانشمند سنّي از نوع ايراني آن است، يعني به 

وارسته و خردمند و عقل گراست، در باره امويان چه  انساني همزمان و دارد باور فلسفي و عقلي فکري   ظامن

مي انديشد و جايگاه اين دولت را در مجموعه تحليلي که از تاريخ اسالم هست در کجا مي داند؟ شايد زماني 

لت ت، مقايسه کرد، ابن خلدوني که مدافع دوبتوان زماني اين ديدگاه را با ابن خلدون نيز که تقريبا معاصر اوس

اموي است. عجالتا حدسم آن است که نوعي گرايش در متون تاريخي و ادبي فارسي از قرن ششم و شايد 

قديمي تر وجود دارد که به رغم تسنن، نسبت به بني اميه به طور عموم و معاويه به طور خاص، ميانه اي 

باورهاي اهل سنت جاي دهد. اين که عرض کردم تاريخي ـ ادبي،  ندارد و حاضر نيست او را در مجموعه

در اينجا دو مثال را آورده ام يکي خواجه رشيدالدين و ديگري سنايي غزنوي که رشيدالدين تحت تأثير او 

 .هم بوده است

ک سني نخست اين که او نه تنها ي .در باره ديدگاه رشيد الدين در باره امويان بايد بدين نکته توجه داشت

معتقد است بلکه در تاريخ زندگي وي هيچ گاه گفته نشده است که به مذهب تشيع انتسابي داشته است، اما 

عالقه ويژه  (همان طور که اشاره شد، مانند بسياري از ايرانيان اهل سنت در آن روزگار، نسبت به امام علي )ع

 .شاعران بهترين دليل بر آن است اي دارد. علقه اي که در بسياري از سطح وجود داشت و دواوين

نکته ديگر اين است که بطور کلي چه نسبتي ميان مذهب اهل سنت با بني اميه وجود دارد؟ اين درست است 

که يک باور عمومي از حدود هزار سال قبل به اين سو وجود داشته که از تمام صحابه رسول اهلل )ص( دفاع 

ست، مجتهدانه تعبير مي کند، اما آيا هيچ زماني خالف اين ديدگاه کرده و اعمال آنان را حتي اگر نادرست ا

به خصوص در باره معاويه وجود نداشته است؟ در پاسخ بايد گفت بر اساس منابع متقن، بسياري از بزرگان 

و علماي اهل سنت در عراق و بعدها ايران، از ديرباز منتقد معاويه بودند و او را در بيشتر حوادث آن دوران 

يکي از مشهورترين آنان که در عين حال از بزرگترين عالمان اهل سنت است، حاکم  .قصر اصلي مي دانندم

نيشابوري است که به هيچ روي حاضر به تأييد معاويه نبوده و به رغم متهم شدن به تشيع، هميشه با تندي از 

جر گفته است که حاکم در سال به نقل از العبر ابن ح [11/ 9]  الذهب شذرات در  وي سخن مي گفته است.

بدنيا آمد... کتابهاي زيادي نوشت و رياست خراسان در فن حديث بلکه رياست کل دنيا به او رسيد.  181

معاوية، و هو ثقة حجّة. در او تشيعي بود و تندي نسبت به  سپس مي افزايد: و کان فيه تشيّع و حطٌّ على

 .معاويه، اما ثقه ي حجت بود
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ان بودند کساني مانند حاکم نيشابوري فراوان بودند، هرچند به خاطر اين نوع نگاهشان به معاويه در واقع فراو

مورد آزار هممذهبان خود قرار گرفتند چنان که ذهبي گويد: انما تکلم في معاوية، فاوذي. ]همانجا[. با اين 

ي است، ديدگاهي دارند که حال بايد پذيرفت که عامه اهل سنت، نسبت به معاويه، بر اساس اين که صحاب

 .رفتار او را مجتهدانه تأويل مي کنند و راضي به انتقاد از او نيستند

 

 سنايي و خواجه: دو ايراني مسلمان سني

 مورخ متأثر از شاعر حکيم

( غزنوي روبرو هستيم، دو شخصيتي که از 919( با سنايي )م 311در اينجا عالوه بر رشيدالدين فضل اهلل )م 

برجسته ادبي و فرهنگي ايران و در عين حال که از اهل سنت هستند. وجه اشتراک آنان در بحث  چهره هاي

مورد نظر ما اين است که اما هر دو، سخت منتقد معاويه و بني اميه اند و آل ابي سفيان را مورد هجمه و 

مند بودند، هرچند به  سخت عالقه (ع) مؤمنان امير به نسبت آن، کنار  در  انتقادهاي سخت قرار مي دهند.

عنوان يک سني، خالفت رسمي را هم پذيرفته و نظر مساعدي نسبت به خلفاي اوليه داشتند. خواجه رشيد 

هرگز خشتي بر خشتي ننهاد و از معروفان »در پايان خالفت امام، و ذيل بيان سيرت آن حضرت گويد: 

م و گفت: نمي خواهم که در شکم من چيزي نمي خريد و جراب خود مهر مي کرد تا ما آنرا چرب نکني

چيزي رود بغير آن من دانم که آن چيست.... بهاءالدين ماهيني راست که بزرگيست از افاضل عصر و يگانه 

 و اسالم تاريخ جامع،] «توتيا قدمهاش خاک عقل  اي من تراب خاک کف پاي بوتراب / در چشم»دهر: 

عالي است و بايد اين شاعر شيعي را يافت. به آقايان بشري  اين نکته اخير بسيار .[1808ـ 1801 ص ايران،

 .و عظيمي متوسل شدم که کار حرفه اي آنان است

نخست گزينشي که وي از ميان  :رشيدالدين از دو جهت ديدگاه خود را نسبت به بني اميه نشان داده است

نقلها در باره امويان بکار برده و مطالبي رويدادهاي اين دوره انجام داده است. دوم تعابيري که احيانا در ميانه 

آن در اين باره نقل کرده است. اظهار نظرهاي وي، گاه نسبت به اشخاص است و گاه نسبت به  و  که از اين

تمامي سلسله و خاندان سفيان. اصوال در متون قديمي تاريخي، اظهار نظر اندک است و بيشتر بايد از نوع 

 .ته مي شود، ديدگاه نويسنده را استخراج کردنگارش يا آنچه تحليل متن گف

نخستين موردي که وي در باره معاويه اظهار کرده، در بيان داستان شهادت امام علي )ع( است. وي پس از 

نقل داستان شهادت امام علي )ع(، معاويه و عمرو بن عاص، با ياد از کشته شدن امام بدست ابن ملجم، اشعاي 

[ را مي آورد که حاوي قضاوتي نسبت به معاويه و آل سفيان است. اينجاست 919ـ  131از سنايي غزنوي ]
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که اين دو شخصيت به هم پيوند مي خورند و ديدگاه هاي مشترکي در اين زمينه پيدا مي کنند. سنايي يک 

( ضد معاويه است، يعني به رغم 109سني خراساني است با اين استثناء که پيرو مکتب حاکم نيشابوري )م 

پذيرش خلفاي چهارگانه، از معاويه سخت بيزار است. روال باور تاريخي ـ فضا ئلي وي از ابوابي که در 

کتاب حديقة الحقيقه آورده آشکار مي شود. وي پس از ابوابي که در فضليت رسول دارد، خلفا را چنين آغاز 

ايش امير ير المؤمنين عثمان، ستمي کند: ستايش ابوبکر صديق، ستايش اميرالمؤمنين عمر الفاروق، ستايش ام

 .المؤمنين علي بين ابي طالب

از اينجا به بعد، قدري مفصل تر در باره جنگهاي داخلي امام علي )ع( سخن گفته و مخالفين وي را سرزنش 

مي کند: صفت جنگ جمل، صفت حرب صفين و کشته شدن عمار ياسر، قصه قتل امير المؤمنين علي بن ابي 

عدائه و حساده، در ستايش امام حسن و امام حسين، در فضيليت امير المؤمنين حسن بن طالب، في مذمة ا

علي، سبب قتل امير المؤمنين حسن بن علي، در مناقب امير المؤمنين حسين بن علي، صفت قتل حسين بن 

 .علي به اشاره يزيد عليه اللعنه، در صفت کربال و نسيم مشهد معظم

امام ابوحنيفه، ستايش امام شافعي. آخرين نکته اي که وي در اين بخش آورده  و در پايان اين قسمت: ستايش

مذمت نزاعهاي حنفي شافعي است و وي با ستايش همزمان از آنها اين منازعات را نادرست مي داند با اين 

نبود /  هالفريقين ]گر ترا بوحنيفه ديو نمود / او سوي دين بجز فرشت في مذمة اهل التعصب و نصحية عنوان:

 [شافعي گر بر تو بولهب است / بسوي من امين حق نسب است

اين اشعار بخشي از مثنوي سنايي در باره خلفاي نخستين است که وي به مثابه يک سني، در ستايش آنان به 

ترتيب از ابوبکر، عمر و عثمان سخن گفته و در نهايت به امام علي )ع( رسيده است. ]در اين باره در غزل 

ديوان سنايي آمده است: صادقي بايد که چون بوبکر در صدق و صواب / زخم مار و بيم دشمن از بن  115

جيحون سوي ترکستان کشيد  ز لشکر عرب از  دندان کشيد / يا نه چون عمر که در اسالم بعد از مصطفي /

ريد: . و نيز بنگ/ پارسايي کو که در محراب و مصحف بي گناه / تا ز غوغا سوزش شمشير چون عثمان رسيد

ديوان باز در نعت نبي )ص( و خلفا و اشعار ديگر او در باره سه چهار خليفه به ترتيب در طريق  101قصيده 

التحقيق[. با اين حال اشعار وي در ستايش امام علي )ع( به خصوص آنچه در باب سوم حديقه الحقيقه تحت 

ره امام علي که دنبالش در با« يت وي بر جميع پيغمبراناندر نعت پيامبر ما مصطفي عليه السالم و فضل»عنوان 

شعر بلند و بسيار غني و مشتمل بر فضائل آن حضرت سروده است. از جمله اين بيت: نايب مصطفي به روز 

 .[غدير / کرده در شرع مر ورا به امير. و در جاي ديگر: بهر او گفته مصطفي به اله / کاي خداوند وال من وااله
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به همين روال را خواجه رشيد الدين دارد، آنجا که وقتي تاريخ پس از رحلت را بيان مي کند، عنوان تقريبا مشا

]جامع التواريخ، تاريخ ايران و اسالم، «. ذکر استخالف ابوبکر الصديق رضوان اهلل عليه»بحث چنين است: 

 ي معتقد، از آنان ياد مي کند.به همين ترتيب در باره خلفاي ديگر هم چنان ياد مي کند که يک سن .[8/1111

(، و 1119هرچند در همانجا، ماجراي فدک را چنان نقل مي کند که دقيقا در منابع شيعي آمده است. )ص 

کاشي خاطر فاطمه »ابوبکر که بر آن نادم بود، نخستش آن بود که  «کاشکي هاي»بعد از آن هم در ضمن 

 ) 1181)ص « براي فدک نيازردمي

 

 

 

 تاريخي سنايي در باره تاريخ صدر اسالمديدگاه هاي 

تشابه ديدگاه خواجه رشيدالدين با سنايي سبب شده است تا وي بدون آن که اراده اظهار نظر داشته باشد، 

ابياتي از آن مثنوي را که در حديقة الحقيقه آمده انتخاب کرده و در اينجا آورده است. اين تشابه در اين 

 .از اهل سنت هستند، از آل سفيان بشدت تنفر دارنداست که هر دو به رغم آن که 

سنايي پس از بيان ماجراي شهادت امام، در باره شادمانه زيستن دشمنان امام علي )ع( سخن گفته است. وي 

با اشاره به آمدن ابن ملجم به کوفه، رفتن به مسجد و ضربت زدن بر سر امام علي )ع( از قول ابن ملجم آورده 

 : است که

 ر کردم کنون ندارد سودکا                           ا اين معاويه فرمودکه مر

 زوال گرفت سبب زان خاندان                 جان بداد آن زمان علي در حال  
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دارد که شش بيت آن را  مفصلي اشعار و گويد، مي سخن علي امام اعداي و حسّاد مذمت در آن  پس از  

 .[1155ص  8]جامع التواريخ، تاريخ اسالم و ايران، ج  خواجه رشيدالدين آورده است

 چيست خود اين رب يا حکمست چه اين                     بعد ازو خصم شادمانه بزيست

 خالي خيرها جمله از ليک                           خالِ ما بود خصم او حالي  

 سپيد ليک بود ديده بر خال                    خال مشکين نبود بر خورشيد  

 است ابليس که عم نه و خال نه آن                      آنکه مرد دها و تلبيس است  

 اشزاويه ستهاويه در که دان                   اشوانکه خواني کنون معاويه  

 نيست خالق ترس و مخلوق شرم                      آنکه جز ابله و منافق نيست  

 و دوزخ آنجا پر اينجا مطبخ                صمان او چه بنده چه حرکرده خ  

 بود تواند پر کاسه با کيسه                    بهر کردي به زير چرخ کبود  

 زبان به نامشان برآرند که                     چه خطر دارد آل بوسفيان  

 عناد راه به جز نرفتند هک                         آل مروان و آل سفله زياد  

 اوست بابت عوام زُبير کي                  با علي کي بود مخنّ دوست  

 بدند عاد قوم همچو طاغيان                          در ره دين يک زياد بدند  

 بهشت باغهاي ز باغيانش                    دور دورند در نهاد و سرشت  

 آيد چون که بگو محشر روز                         يدهرکه او برعلي برون آ  

 خون بريزي کش آنست واجب                     هرکه باشد خوارج و ملعون  

 يار معاويه حالتِ با بود             پس تو گويي که حزم و حلم و وقار  

 ستني حکيمي از آزردن علي                     بغي کردن برو حليمي نيست  

 پهلو شش دماغ دکان درِ                     کي بُوَد آن کسي حکيم که او  

 الموت قلعه همچو را سينه                     کند از بهر لوت و باد بروت  
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 ناو چون گلو آسيا چون معده                      از براي دو سير روغن گاو  

 آيد چون امام عاقل سوي                          آنکه بر مرتضي برون آيد  

 عقبي منزل بسيجيد چون                         مصطفي گاه رفتن از دنيا  

 برآشفتند بگذاشتي چه که                      جمله اصحاب مر ورا گفتند  

 نگاه کنيد نکو را عترتم                          اللّهگفت بگذاشتم کالم  

 ه چون نورِ ديدگان منندهم                           ران که نايبان منندباز يا  

 قدر داند چه را ادريس مر او               آنکه ز ابليس حيله جويدر و غدر  

 بودي چون ميش گاو با شير                    نه علي از خسان زبون بودي  

 بگذاشت صورتي مرد پي از               صورت ملک را که روح نداشت  

 برخواند خويشتن عزل آيتِ                 ملک معني گرفت و نيک براند  

 محتاليست و زرق که آن دلست نه                    دل هرک از محبتش خاليست  

 برست حشر روزِ عوانان از                       دل آن کو به مهر او پيوست 

 ايديهم فوق يداللّه وز                           هاشمنشوي غافل از بني 

 را فاطمه نداد فطامش جز                   داد حق شير اين جهان همه را 

 را آتش دوگونه آن کرد سير                   دور کرد آن دو گبر ناخوش را 

 جوانمرديش باعث عوض نه                      نه غرض بود داعيه مرديش 

 دوست ندارم من باش گو هرکه                   جانب هرکه با علي نه نکوست 

 دانمي پارگين نقش چون ورنه                   دانهرکه او با عليست دين مي 

 را زهرا چشم نورِ مر زهر                              خال ما داد بهر دنيا را 

 ا علي چکار بودب ورا مر                     هرکرا خال از اين شمار بود 

 انگار خال به را بوبکر پور                         گر همي خال بايدت ناچار 
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 او برادر بُوَد به ما خال                          عايشه به بود ز خواهر او 

 اب بودش خُزيمه را او آنکه                      حفصه و زينب و دويم زينب 

 خانه بدو آراسته شد که                            باز ميمونه بود و ريحانه 

 ويران خاندان گشت ازو که                      چون فتادي به دخت بوسفيان 

 بودند ما مادران جملگي                     اين همه جفت مصطفي بودند 

 ان بودندج بسان را مصطفي                          هريکي را برادران بودند 

 ما حالي زيان سفيان ابن                 از چه مخصوص شد به خالي ما 

 ناخوش قصّه ز به کوتهي                       اي سنايي سخن دراز مکش 

 حسن مير گزيده ثناي در                      اي سنايي بگوي خوب سخن 

 .تايش حسنين، سخن مي گويداز اينجا به بعد سنايي در س 

نگاه منفي سنايي نسبت به معاويه در موارد ديگري از اشعار وي نيز درج شده است. از جمله وي با استعانت 

 :از روايتي که رسول )ص( دعا مي فرمايد که معاويه هيچ گاه سير مباد، مي گويد

 آميزم چه هم به آتش و آب                            آز چون آتش تن هيزم    

 بنشيب رخ آز است سيل همچو                 چون سرابيست آز تشنه فريب    

 باز دارد دست تو از خاک به که                     هست چون معده معاويه آز    

 :در جاي ديگري هم در وصف بيابان گويد

 راست اويهمع دل همچون خاک               بوده هامون او چو هاويه راست    

وي در جاي ديگر از خداوند مي خواهد که حب آل رسول را و بغض آل سفيان را در دل وي پايدار نگاه 

 :دارد. اين اشعار هم در حديقه الحقيقه است

 شدم سير ذميم حيات زين                           تا به دل بر گنه دلير شدم

 آيد مرا عدم ز وجود بهتر                       مقصودزين حيات ذميم بي  
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 شدم ستوده خود جان و تن وز                       من ز بار گنه چو کوه شدم  

 بخرد خود مرگ ز کاره نيست                         مرگ بهتر ز زندگاني بد  

 روز و شب بر گناه خود مُقرم                     سال و مه بر گناهها مُصرم  

 نمايراه رسول اين حرمت                         همتايداوند فرد بياي خ  

 آساني به جهان گذارم تا                        که مرا زين گروه برهاني  

 بازاري زمانه در نيستم                          گرچه دارم گناه بسياري  

 ه و گنه کارمآلود گرچه                         دارمدو سبب را اميد مي  

 ياري خبربي جمع چنين زين                     که نجاتم دهي بدين دو سبب  

 بتول جفت شيرمرد آن حبّ                      آن يکي حبّ خاندان رسول  

 زيان رسيد بدو ايشان از که                      وآن دگر بغض آل بوسفيان  

 دهي برات مرا جهنّم وز                   ت دهيمر مرا زين سبب نجا  

 است دين اين که آيدم چنان ظن                است اين حشر روز به من ٰ مايه  

 خبرانبي شمار اندر نيست                 شکر ايزد که بنده چون دگران  

 ار رهايي ره بديدم تا                        اي سنا داده مر سنايي را  

 بفرمايي جزا را ظالمان                        که تو بر ظالمان نبخشايي  

 فضول فضل جاي دارند آنکه                     خاصه بر ظالمان آل رسول  
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 سنائي و خواجه رشيد الدين و متهم کردن معاويه به قتل عائشه  

سر رسول خدا )ص( مي داند آنجا که در همين حديقه سنائي در ادامه اشعارا باال، معاويه را قاتل عايشه هم

 :الحيقيقه گويد
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 طاغي آن بکشتش و شهيد شد                       عاقبت هم بدست آن باغي    

رشيد الدين در جاي جاي کتاب خود، ضمن ارائه اخبار مربوط به معاويه وتأسيس دولت اموي، نشان مي 

به طوري که بسياري از اين اخبار به گونه اي است که اصل دين و  دهد که موضع تندي نسبت به او دارد،

ايمان معاويه را در معرض ترديد جدي قرار مي دهد. وي در سال مرگ وي که شال شصت هجري است مي 

[. 1888ص  8نويسد: در اين سال معاويه به دوزخ رفت الي لعنة اهلل ]جامع التواريخ، تاريخ ايران و اسالم، ج 

 .يک تعبير مي توان موضع رشيدالدين را نسبت به معاويه دريافتاز همين 

آنگاه باز «. و خال المؤمنين بود و کاتب وحي»... در جاي ديگري در باره ويژگي هاي او از جمله مي نويسد: 

نقطه اشتراکي ميان خود و سنايي در اين باره ديده و بالفاصله گويد: درين معنا سنايي غزنوي فرمايد رحمة 

 :هلل عليها

 نيست کاري به ويم دوستي              پسر هند اگرچه خال من است  

 نيست افتخاري نيز خطش به              ور نوشت او خطي ز بهر رسول  

 نيست افتخاري خال و خط به                    در جهاني که شير مردانند  

وحي و فضيلت در باره معاويه گفته است. پس از آن مي اين تعليقه وي بر نکته اي است که به عنوان کاتب   

اول آن که خالد وليد را به امر او دارو دادند. دوم محمد بن ابي  :افزايد: و با وجود اين فضائل رذايل نيز دارد

بکر را در شکم خر نهاد و بسوخت. سوم آن که به خليفه وقت بيرون آمد و تيغ در وي کشيد و کرد آنچه 

را زينهار دادو به دارو هالک کرد. و يزيد را به قتل حسين امر کرد و به قول زمخشري در کتاب  کرد. و حسن

ربيع االبرار عايشه صديقه را در چاه انداخت و هالک کرد و از خبث سيرت و رجس مکيدت و عقيدت او 

 جنس بسيار کرده استخوارج و روافض پديد آمدند به آن حيلت که قرآن بر سر نيزه کرد و هلّم جرا. از اين 

که بر شمردن آن تطويل الطايل باشد و از همه عجيب تر که بعضي از مسلمانان او را در خالف با علي، 

 ص اسالم، و ايران تاريخ التواريخ، جامع]  مجتهد مي دانند که آن غايت تجاهل و تغافل است و السالم.

1881) 

هم آمده( همراه با ارجاع به کتابي است به  1811ر ص سخن رشيد الدين به ماجراي کشته شدن عائشه )که د

 عماد  از و بهايي کامل به معروف که السفينه![. اين کتاب از  :نام الکامل في السقيفه ]در چاپي آقاي روشن

( است، از آن حکايت دارد که منبع وي در اين باره کتابي شيعي  300شيعي )متوفاي حدود  طبري الدين
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هم آمده، بايد مورد بررسي قرار گيرد،  زمخشري االبرار ربيع در مزبور مطلب  گفته استاست. اما اين که 

 .چرا که در نسخ چاپي اين اثر نيامده است

( که به 111تا آنجا که مي دانيم، اين مطالب براي نخستين بار در کتاب اوائل االشتباه بوده و ابن طاوس )م 

[. الزم به يادآوري است که کلبرگ نوشته 901طرائف، ص ] .استاين اثر دسترسي داشته، از آن نقل کرده 

است که اين مطلب در برخي از نسخ طرائف نزد وي نيامده اما در نسخه چاپي و ترجمه فارسي آمده است، 

 [811بنگريد: کتابخانه ابن طاوس، ص 

ه ه، خود سنايي است کهمان طور که اشاره شد، پيش از رشيد الدين، اين خبر يعني قتل عائشه توسط معاوي

 دينهم  در صفت جنگ جمل در حديقه الحقيقه، پس از بيان شکست اصحاب جمل، و بازگرداندن عايشه به

بکر، در باره عايشه گويد: عاقبت هم بدست آن باغي / شد شهيد و بکشتش آن  ابي بن محمد برادرش همراه

به  891ـ  899ص  الحقيقه، حديقة]  مخوانآن که با جفت مصطفي زينسان / بد کند مرو را بمرد  /طاغي 

تعليقات حديقة الحقيقه، تهران، مطبوعاتي ] رضوي مدرس  [1111کوشش مدرس رضوي، تهران، دانشگاه، 

در شرح اين بيت اشاره به نقل عماد طبري در کامل بهايي و نيز مطلب رشيدالدين  [158ـ  150علمي، ص 

اريخش آورده است که خواهيم آورد. از رشيد الدين آغاز مي کنيم که در جامع التواريخ و حافظ ابرو را در ت

 :مي نويسد

اين حديث معتبر است که معاويه  [در ربيع االبرار زمخشري و در کامل السفينه ]درست آن: الکامل في السقيفه

لمومنين ام ا عائشه را به خانه خود دعوت کرد و سرچاهي به ني بپوشيد و بر آن کرسي آبنوسين نهاد و عايشه

را بر آنجا نشاند. بر نشستن و فرو رفتن همان بود. معاويه بفرمود تا چاه را با آهک بينباشتند رضي اهلل عنها. 

[ عين اين عبارت در تاريخ حافظ ابرو ذيل رخدادهاي سال 1158، تهران، 1881، ، 1811]جامع التواريخ ص 

، فريم 31151آورده ندارد. ]مجمع التواريخ، نسخه مجلس آمده و عبارت هيچ تفاوتي با آنچه رشيدالدين  91

811]. 

بيرون آمد با غالمى هندى  عايشه :است آمده صورت اين به مزبور  عماد طبري که منبع رشيدالدين است، خبر

او را اعزاز کرد و بدان کرسى اشارت کرد که بنشيند چون در آنجا نشست  و بر خر مصرى سوار شده معاويه

انداختند و خاک انباشتند  گفت تا غالم و خر را هم بکشتند و هم در آن چاه در حال معاويه به چاهفرو شد 

به مدينه رفت بعضى گفتند به يمن رفت و حسين عليه السّالم  مردم در اختالف افتادند برخى گفتند عايشه

به وارثان او داد. ]کامل بهايي ،  دانست و جماعت خاصان معاويه، حسين عليه السّالم ترکه او رااين حال مى

 .[613ص 
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( باز از معاصران اين گروه، در مقدمه بخش اسماعيليه زبدة التواريخ، به نقل از 311ابوالقاسم کاشاني )م 

زمخشري در ربيع االبرار گويد: معاويه اگرچه خال مؤمنان و کاتب وحي بود، و بيست سال امارت مسلمانان 

حد، دندان مبارک رسول )ص( بشکست و مادرش جگر حمزه عم رسول بخورد، کرد، اما پدرش در جنگ ا

و خودش خالد بن وليد را زهر داد، و محمد ابوبکر را در ميان خر نهاد و بسوخت، و مالک اشتر را زهر دا، 

و عائشه در چاه انداخت و به آهک بينباشت و بر خليفه وقت که امير المؤمنين بود بود خروج کرد و امام 

سن )ع( زهر داد و شهيد کرد و پسرش يزيد عليه اللعنه را به قمع و قهر اوالد علي وصيت کرد، بعد ما که ح

بر سر منابر جمله عالم که موضوع و مرفوع ايشان بود، او را با جمله هاشميان لعنت فرمودن، تا عاقبت يزيد 

س از اوالد علي )ع( شهيد کرد و سر آن حضرت بر وفق الولد سرّ ابيه به کربال، امام حسين را با هفتاد و اند ک

را با اوالد و اطفال و عورات و مخدرات به استهزاء و استخفاف به شام بردند و يزيد عليه اللعنه قضيب بر 

وي پس از نقلي از سيد مرتضي «. لب و دندان مبارک امام حسين )ع( مي زد بر سبيل افسوس و مي خنديد

گويد: در اين معنا سنايي گويد: پسر هند اگر چه خال منست / دوستي  «لمحاسنالعيون و ا»به نقل از کتاب 

ويم بکاري نيست.... تا سه بيت. و ديگر در کتاب فخري نامه آورده: خال ما بود خصم او حالي / ليک خالي 

انسته در منابع بعدي اين شعر هم از سنايي د]ز خير ها خالي ]تا سه بيت[. و ديگر بزرگي از اعيان گويد 

شده[: دوستان پسر هند مگر بي خبرند/که ز احوال بد او به پيمبر چه رسيد ]تا چهار بيت[. کاشاني سپس مي 

افزايد: و خود معاويه را خليفه دانستن غايت شقاوت و خزي و خذالن باشد و صاحب لمعات آورده که 

در اينجا به انتقاد از رويه اهل سنت وي « ابوسفيان در جاهليت امام زنادقه باشد و در اسالم رئيس منافقه.

بر سر تمامت منابر اسالمي »پرداخته که چطور طاعن و شام باقي صحابه، ملعون و مطرود است اما معاويه که 

و  او را محق« که به تيغ علي منصوب و مرفوع بود لعنت بر علي )ع( و ساير هاشميان مي کردند تا هزار ماه

يخ، ابوالقاسم عبداهلل بن علي کاشاني، به کوشش محمد تقي دانش پژوه، تهران، مصيب مي دانند؟ ]زبدة التوار

 (9ـ  1، ص 1111

از ديگر معاصران رشيد الدين که حکايت عايشه و معاويه را نقل کرده، شيخ حسن کاشي شيعي از شعراي 

نوان زن سيوم همسران آن حضرت، از عايشه به ع بيان ذيل که است  (311دوره سلطان محمد خدابنده )م 

 :زندگي کرد و در نهايت به دست معاويه کشته شد ياد کرده و اين که نه سال با پيامبر )ص(

آن لعنتيش فکند در چاه / آن دشمن آل لعنة اهلل / زان روي ز گور او نشان نيست / گورش بجز اندر آن جهان 

د محمدي، )شيخ حسن کاشي متوفاي حدو نيست / سالش برسيد تا به هفتاد / تا آخر عمر در چه افتاد ]تاريخ

 [11، ص 1133، به کوشش رسول جعفريان، قم  301
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 «تمامت اصحاب بني اميه با سالح پوشيده»رشيدالدين در باره دفن امام مجتبي )ع( هم اشاره به مجهز شدن 

پيش عباس. و بعد  حسين، چون فتنه قايم ديد، او را به بقيع دفن کرد .آنها پيش آمدند و نگذاشتند و گويد:

 .[1818از آن محمد باقر )ع( را همانجا دفن کردند. ]ص 

و اما در باره قتل عايشه توسط معاويه، در منابع کهن تاريخ اسالم چيزي نيامده و تاکنون روشن نشده است 

 .که اصل اين خبر چه بوده است

اسناد قتل عايشه به معاويه  :تي سنايي نوشته اسمدرس رضوي به نقل از عبداللطيف عباسي شارح حديقه

 از نظر مدرس رضوي، اين سخن«. به کلي خالف واقع است و از فريقين کسي چنين مطلبي ننگاشته است

 .[158]تعليقات حديقة الحقيقه، ص «. ناشي از قلت تتبع و عدم اطالع بوده است»عبداللطيف 

 ديگر مواضع رشيدالدين در باره معاويه

معاويه او را با جماعت خود » :ر بن عدي هم ضمن بيان داستان شهادت وي گويدرشيدالدين در باره حج

[. رشيدالدين در پايان 1811]ص «. بکشت به سبب دوستي اهل بيت رسول و امير المؤمنين علي عليه السالم

ستکاري د دولت بني اميه نيز متن خطبه منسوب به سفاح را در انتقاد از امويان آورده اما به نظر مي رسد قدري

شده است. هرچه هست از قول سفاح آورده است که نه معاويه آنست که قصد صحابه کرد و خالد بن وليد 

و حسن و عايشه را و محمد بن ابي بکر را بکشت و .... اما بعد از خاتمه اين خطبه، اشعار ديگري باز از 

 :سنائي غزنوي در مذمت معاويه نقل کرده است بدين شرح

 به پيمبر چه رسيد او بد احوال از که                  هند مگر بي خبرند دوستانِ پسر

 بدريد پيمبر عم جگر او مادر                پدر او لب و دندان پيمبر بشکست

 ببريد پيمبر فرزند سر او پسر              او بناحق حق داماد پيمبر بستد

يزيد و علي آل يزيد ]جامع التواريخ، تاريخ ايران و اين چنين شخص گرش دوست نداري شايد / لعن اهلل 

. همين اشعار را با تصريح به اين که از سنايي غزنوي است پس از مقتل امام حسين در ص  1110اسالم، ص 

 [.هم آورده است 1818

  

 منبع: جشن نامه آيت اهلل استادي

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1527 
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 جدول اعياد شيعي و سني در قرن هشتم هجري در دمشق 

 رسول جعفريان :نويسنده

 01/13/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

صورت  جدولي که خواهيد ديد شامل فهرستي از روزهاي مهم مسلمانان شيعه و سني مذهب به :خالصه

ترکيبي است که در قرن هشتم هجري در ادامه نگرش تسنن دوازده امامي مطرح شده است. اين جدول مربوط 

 .است 333به زيج ابن شاطر متوفاي 

امروز قبل از شروع درس فرهنگ و تمدن که اين ترم بيشتر آن صرف علم نجوم کهن خواهد شد، نگاهي به 

ابن شاطر يا همان عالء الدين علي بن ابراهيم انصاري معروف  .نداختمزيج ابن شاطر با عنوان نزهة الناظر ا

 .است 111هجري و تاريخ کتابت آن نسخه دهم رجب سال  333به مطعّم فلکي متوفاي 

اين کتاب هم مانند زيج هاي ديگر حاوي اطالعات و جداول نجومي مفصل است و در مقدمه کوتاهي هم 

 .( شرحي در باره آن آمده است1158مجمع الذخائر االسالمي، قم، که براي آن نوشته شده )چاپ عکسي 

جدول اعياد المسلمين و ايامهم »چاپ شده است با عنوان  11يکي از جداول اين کتاب که در صفحه 

حاوي اطالعاتي است که بر اساس ماه هاي قمري از محرم تا ذو الحجه، در باره روزهايي که « المشهوره

 .ت دارد، عناويني را آورده استبراي مسلمانان اهمي

بدون شک مسلمانان مانند برخي از اقوام ديگر، روزهاي مهمي را در سال گرامي مي دارند، اما در اين باره 

همه مسلمانان يک جور نيستند. هم به لحاظ روزهايي که به آنها اهميت مي دهند و هم حسي که براي 

ثال سلفي ها حتي به روز تولد پيامبر )ص( هم اهميت نمي بزرگداشت و پاداشت آن روزها دارند. براي م

دهند و آن را بدعت مي دانند، در حالي که قرنهاست و بيشتر هم از زمان فاطمي ها، مسلمانان در مجموعه 

 .جهان اسالم، روز والدت رسول )ص( را حرمت مي نهند

يادي هم مي دهد. اين به دليل اعتقادش در اين ميان شيعه، روزهاي تاريخي بيشتري دارد و به آنها اهميت ز

به دوازده امام است که روزهاي والدت و شهادت يا وفات آنها را مهم مي شمرد. عالوه بر آن هم روزهاي 

 .ديگري را به عنوان روزهاي تاريخي اعتبار مي نهد

د زيج مفر سالها پيش شبيه اين جدول را در کتابي نجومي که از محمد بن ايوب حاسب طبري با عنوان

توسط ميراث مکتوب منتشر شده ديده بودم. محمد بن ايوب در آن جدول صرفا روزهاي شيعي را اعم از 
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اين طبعا يک سنت بوده است که در زيج ها و برخي از آثار  .عيد و عزا و رويدادهاي مهم آورده بود

 ن از تقاويم و تواريخ امم بهنجومي در اين باره صحبت شود. ابوريحان هم در التفهيم در هنگام سخن گفت

 .برخي از اين روزها اشاره دارد که از جمله مطالبي است که در باره اربعين حسيني گفته و مهم است

اما زيج ابن شاطر و صفحه مربوطه، يک ويژگي ديگر دارد و آن اين است که آميخته اي از روزهايي که 

 .را آورده است« لمسلميناعياد ا»براي شيعه و سني مهم است و به قول خودش 

اين جدول از نظر اين بنده خدا از اين حيث اهميت دارد که ابن شاطر يا هر کسي که اين جدول را درست 

کرده آن هم در قرن هشتم، توجه به منازعات شيعي و سني نداشته و همه آنها يک جا برايش مهم بوده 

، کمتر مي توان به اين فکر کرد که کسي صرفا از است. با توجه به وجود مسائل مذهبي و نگاه هاي مربوطه

منظر علمي به اين قضيه نگريسته باشد، بلکه يقين داريم که اين نشأت گرفته از يک باور است که در 

جاهاي ديگر هم در باره آن سخن گفته ايم و آن اين است که در قرون مربوطه، به ويژه در ايران، اختالفات 

شکل گرفته که سعي کرده بين اين دو باور يک ترکيبي پديد آورد. اين که چه  مذهبي اندک شده و جرياني

 .اندازه موفق شده، تنها آثارش را در برخي از کتابها مالحظه مي کنيم

 :اما در اين جدول برخي از مهم ترين روزها که اين ترکيب مذهبي را نشان مي دهد به اين شرح است

 اشورا، مقتل الحسين، قدوم اصحاب فيل، وفات موسي بن جعفرمحرم: مقتل زيد بن علي، تاسوعا، ع

صفر: دخل رأس الحسين بدمشق، وقعة هوازن، مرض النبي صلي اهلل عليه و سلم، زيارة االربعين، خروج 

 النبي الي الغار، وفاة محمد الباقر

دوم الحسن العسکري، قربيع االول: هاجر النبي عليه السالم، نزول صحف ابراهيم، خالفة بن ابي بکر، مولد 

النبي المدينه، تزويج خديجه، مولد النبي عليه السالم، وفاة يزيد بن معاويه ]طبعا براي اظهار شادماني[، فار 

 التنور بالکوفه، وفاة النبي عليه السالم،

باقر، عقر لربيع الثاني حاصر الحجاج الکعبه، وفاة آمنه، تقرير فرض الصاله، اول الدوله العباسيه، مولد محمد ا

 ناقة صالح، مقتل کسري

 جمادي االولي: مولد زين العابدين، قتل الحجاج ابن الزبير، حرب الجمل، وفاة فاطمه الزهراء

جمادي االخره: وفاة ابوبکر الصديق، والية عمر بن الخطاب، مولد جعفر الطيار، مولد الکاظم، جدد ابن الزبير 

 .ن الخطاب الهجرهالکعبه، مولد فاطمة الزهراء، ارخ عمر ب

رجب: رکب نوح السفينه، وقعه صفين، مولد االمام علي، نوم اهل الکهف، صاله ام داود، وفاةالکاظم، مبعث 

 النبي ]که اين قطعا دليل بر تشيع اوست[ و معراجه

شعبان: مولد الحسين، ليلة النصف، صرف الفيل عن الکعبه ]؟[، وفاة جعفر الصادق. ]در نسخه ديگر: تحويل 
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 .القبله الي الکعبه[ که اين بايد درست تر باشد

رمضان: نزول الصحف، مولد الصادق، نزول التورية، دخل النبي بعائشه، مولد الحسن السبط، غزاة بدر، ضرب 

 ابن ملجم لعلي، وفاة االمام علي، فتح مکه، نزول االنجيل، نزول القران، ليلة القدر،

طائف، وقعة احد، متقل حمزه، وفاة ابي طالب، وفاة ابراهيم النبي، نزول  شوال: عيد الفطر، يوم المباهله، غزاة

 جبرئيل بالوحي،

ذي القعده: تزويج فاطمه، رفع ابراهيم القواعد من البيت، انشق البحر لموسي، خروج يونس من بطن الحوت، 

 اول الليالي السود، دحيت االرض من تحت الکعبه،

لمزدلفه، يوم الترويه، يوم عرفه، عيد النحر، النفر بمکه، آخر ايام التشريق، ذو الحجه: مولد ابراهيم الخليل، ا

 .مقتل عثمان رضي اهلل عنه، يوم غدير خم، وفاة عمر بن الخطاب

دقت در اين جدول با توجه به روزهايي که ثبت کرده و حاوي روزهايي است که براي شيعه و سني مهم 

مي خورد. القابي که براي خلفا آورده، در کنار ياد از روز غدير، است همان نگرشي که اشاره کردم به چشم 

وفات و والدت شماري از امامان و حتي ياد از وفات ابوطالب و مانند اينها همه نشانگر باور اين نويسنده 

 .(دمشقي در قرن هشتم در ترکيب ميان دو مذهب است. )ببخشيد ساعت هشت شد من رفتم کالس
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 بعد االنتشار

قاي رسول جزيني لطف کردند دو تصوير از نسخه ديگري از همين کتاب که مربوط به جدول تقويمي باال آ

 بود فرستادند که خط آن بسيار زيباتر است. بسيار سپاسگزارم

  



2616 

 

 

  



2617 

 

 

 

hp?action=article/view/1540http://historylib.com/index.p 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1540


2618 

 

 فرمان امير الحاجي از دوره قاجاري و مقايسه آن با حکمي از روزگار ما 

 رسول جعفريان :نويسنده

 01/13/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

ايام حج است و ضمن اين که دلم آنجاست، دوست دارم گاه گاه مطلبي در اين باره بنويسم. اين بار  :خالصه

ان امير الحاجي از دوره فتحعلي شاه را آورده ام و براي اين که تفاوت مضموني و ادبي فرمان نويسي يک فرم

 .ٰ دو دوره معلوم باشد نمونه اي هم از روزگار خودمان عالوه کرده ام

ش، حجت االسالم و المسلمين 1111از زماني که پس از سه سال تعطيلي حج به خاطر رويداد سال 

، جنابشان تا سال 1130سمت امير الحاج حجاج ايراني منصوب شد، يعني سال  محمدي ري شهري به

اين سمت را بر عهده داشتند و فکر کنم قريب بيست حج تمتع را هدايت کردند. پس از آن تا جايي  1111

که خبر دارم، به توصيه ايشان، آقاي حجت االسالم و المسلمين قاضي عسکر به اين سمت منصوب شد که 

 .نيز عهده دار اين مقام هستند تاکنون

منصب امير الحاج از قديم االيام وجود داشته و شايد در اسالم، قديمي ترين مورد، مربوط به زمان خود 

رسول خدا )ص( است. بعد از آن، هميشه اين منصب وجود داشته و تواريخ نيز ضمن بيان حوادث سالها به 

 .داختنداين منصب و کسي که عهده دار آن بوده مي پر

براي کسي بود که سرپرستي حجاج ايراني را داشت و در بسياري از « عجم آقاسي»در دوره صفوي منصب 

ادوار برخي از امراي دربار صفوي يا خواجگان برجسته که به حج مي رفتند اين مسووليت را بر عهده 

 .داشتند

ن و يا اعياني بود که به حج مشرف بعدها در دوره قاجار منصب امير الحاجي بر عهده برخي از شاهزادگا

مي شدند. طبعا حجاج، مثل هميشه تاريخ، به صورت کارواني اعزام مي شدند و کار امير الحاج حل و فصل 

 .مسائل عمومي آنان در ارتباط با دولت عثماني و شرفاي مکه بود

ت کارهاي عمومي حجاج در دوره پهلوي، براي سالها سفير ايران در مصر يا کنسول ايران در جده مسوولي

را بر عهده داشت تا آن که به تدريج، امور حج در دهه چهل شمسي انضباط بيشتري يافت و زير نظر 

 .به تفصيل آمده است 1198اوقاف درآمد. شرح اين داستان در کتاب کارنامه حج در سال 
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ير مي آورم تا تفاوت فرامين در اينجا دو نمونه حکم امير الحاجي، يکي از دوره قاجار، و ديگري دوره اخ

صادره را از لحاظ ادبي در اين دو دوره نشان داده باشم.در روزگار ما ساده نويسي و کوتاه نويسي دو خصيصه 

مهم اين قبيل فرامين است در حالي که در دوره قاجار بر اساس سنت ديرپايي که از قرن هاي ششم و هفتم 

ي سنگين و مغلق و گاه مصنوع نوشته مي شده چندان که اصل مقصود در به بعد بوده، اين قبيل فرمانها با نثر

 .ميان عبارات ادبي و سنگين و آهنگين گم مي شده است

در اينجا ابتدا حکم مقام معظم رهبري را در باره آقاي قاضي عسکر مي آورم. در متن خبر انتصاب حضرت 

 :چنين آمده است 80/10/1111 حجت االسالم و المسلمين قاضي عسکر به اين سمت در تاريخ

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 جناب حجت االسالم آقاي حاج سيد علي قاضي عسکر دامت توفيقاته

اکنون که جناب حجت االسالم و المسلمين آقاي محمدي ريشهري پس از يک دوره ي طوالني و پر تالش 

تشکر و قدرداني از زحمات و خدمات و پر بار ، از مسئوليت سرپرستي حجاج کناره گيري کرده اند ، با 

ارزنده ي ايشان ، جنابعالي را بخاطر تجربيات گرانبهائي که در اين امر خطير و مهم دارا ميباشيد و با آگاهي 

از صالحيّتهاي وافر و نشاط و ابتکار و روحيه ي نوآوري که بحمداهلل از آن برخورداريد و با عنايت به 

 .نمايندگي خود و سرپرستي حجاج محترم ايراني منصوب ميکنم سوابق خدمات با ارزش تان، به

حج بيت اهلل الحرام اقيانوسي از نعمتهاي بيکران خداوند است که بايد گستره و ژرفاي آن را شناخت و به 

سپاس اين موهبت الهي کمر بست و دَم به دَم ظرفيت خود را ـ در مقياس فرد و امّت ـ براي بهره مندي از 

 .داد آن افزايش

 .توفيق در اين کار بزرگ را براي شما و همکارانتان از خداوند متعال مسألت ميکنم

است. در  فتحعلي شاه ق که مربوط به روزگار 1819از سال  متن فرمان امير الحاجي دوره قاجاريو اينک 

زير سرحدات به عنوان امير الحجازي تعيين مي شود. وي وميرزا عبدالرسول مازندراني اين فرمان حاجي 

 .عراقين عرب و عجم بوده است

 وزير سرحدات عراقين عرب و عجم حاجي ميرزا عبدالرسول مازندرانيفرمان خاني و امير حاجي 

چون به يُمن توالي خاندان رسول امين حريم بارگاه حرم تمکين مطاف طوايف امم، و مروه با صفاي صفه 

آمده، ما را به اداي مناسک حق گزاري و اجراي شعاير سلطنت ابد توام، مقبل شفاة مقبالن عرب و عجم 

شکر حضرت باري از سايق همت مطاياي اين عزيمت، در مساق سياق اخالق ساعي و راعي، روايع نهمت 
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به اهداي هدي اين رعايت مراعي است که از سالکان طريق خدمت و مقيمان مقام صداقت هر آن که در 

هنما، و مَشعر خاطرش از شعاع شعاير شرايع چاکري شَعري بها باشد، مشرع قبول بندگي از شارع اقبال را

ميناي منايش را از زالل زمزم التفات ماالمال، و منهل آمالش را به اجراي ماء معين عنايات عين الحيات 

حصول آمال داريم، عاليجاه رفيع جايگاه، عزت و سعادت همراه، اخالق و ارادت آگاه، مقرب الخاقان ميرزا 

دالرسول را از مبادي احوال منادي اقبال، به سلوک بوادي بندگي داعي و در قطع مراحل خدمت رواحل عب

همتش همواره حامل احمال، کمال مساعي بوده، تا قايد اقبالش به کعبه مقصود رسانيد، و سعادت 

 .استعدادش مستعد معدات عنايات گوناگون گردانيد

مزاياي التفات به مشار اليه منظور، و تهيه اسباب اعتاليش ملزوم در هذه السنه ادوئيل خوب دليل، ظهور 

همت قضا دستور افتاده، او را به خطاب بلند خاني سرافراز، و از تفويض امارت حاج عجم سمت 

اختصاص و امتياز فرموديم که از روي صفاي نيّت، احرام حريم انجام اين خدمت بسته، به اقامت ارکان 

 .سن مساعي خود را مشهود راي مهر ارتسام دارداهتمام، اقدام و محا

مقرر آن که حکام و نواب مراحل و ناظمان مناظم قوافل و رواحل، عموم حجاج و زائرين و قاطبه محرمين 

و مسافرين عالي جاه ميرزا عبدالرسول خان را امير حاج باالستقالل عجم دانسته، در مجاري مسافرت مقتفي 

 ف و تجاوز جايز ندانندقرار و مدار او بوده، تخل

عالي جاهان مقرّبي الخاقان، مستوفيان عظام، و دبيران داراالنشاي سعادت نظام، مشار اليه را در احکام و 

ارقام و مخاطبات و مکاتبات به خطاب مستطاب خاني مخاطب و شرح فرمان همايون را ثبت و در عهده 

 .(818)سفينة االنشاء، ص  1819شناسند، سنه 

  

 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1541 
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  ن(م اندلسي به مفهوم علم و درجات آهمه علوم و يک علم )نگاه ابن حز

 رسول جعفريان :نويسنده

 01/13/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

چهره هاي کم مانندي در تمدن اسالمي مانند جاحظ و بيروني و ابن حزم هستند که ارزش آن دارد  :خالصه

تا هر از چندي براي بازشناسي افکارشان نشست هاي علمي جدي برگزار شود. اين که اينها ايراني يا اندلسي 

ر ساختار انديشگي و تفکر يا عراقي اند اهميت چنداني ندارد، مهم آن است که اين چهره ها تاثير شگرفي د

 .در دنياي اسالم بر عهده داشته و تحرک و توقف ما مديون بازشناسي افکار آنهاست

طبقه بندي علوم يکي از مباحث مهم و مورد توجه فالسفه اسالمي بوده و هر کدام با زاويه ديدي که تحت 

ينايي نگاه اند. فارابي و سپس مکتب ستهاند به آن نگريسهاي ديني، فلسفي، و تربيتي خود داشتهتأثير آموزه

خاص خود را داشته اند، همان نگاهي که بر جريان آموزش فلسفه و علم در شرق اسالمي غلبه کرده است. 

هاي ديني ظاهري، اما در غرب اسالمي، سلطه ابن حزم به عنوان يک شخصيت نقاد اما محصور در آموخته

پيش برده است. نگاه تحليلي وي به بحث علم و طبقه بندي آن، بحث علم را تا حدودي به صورت متفاوت 

در سمت و سوي محدود سازي دانش پيش رفته و از اين جهت به رغم آن که ابن حزم در نقادي پيشگام و 

هاي پيشرفت را باز کند، به ساختن سدهاي محکم حتي تأثيرگذار بر ابن خلدون است، بيش از آن که دريچه

هاي ابن حزم در اين زمينه و روشن کردن اين که چگونه ه است. اين مقاله، گزارشي از ديدگاهبرابر علم پرداخت

 .اين نگاه عوض گشايش، مسير علم را به بن بست کشانده است

 مفاهيم: طبقه بندي علوم، ابن حزم، تمدن اسالمي، تاريخ علم در اسالم

 مقدمه

شوند و معناي بيشماري هستند که مرتب استفاده مي در ميان ما و روزانه، مفاهيم و کلمات و اصطالحات

توجهي به عمق مفهوم دقيق و تطوري آنها که در يک دوره شود، اما به دليل بيخاصي از آنها اراده مي

وانند منشأ چه تتاريخي يا يک چهارچوبه گفتماني شکل گرفته و تغيير يافته، به نوع داللت آنها و اين که مي

کنيم وصرفا با اراده کردن منظور موقت و خاص خود، از آنها عبور شد توجه نميخبط و خطاهايي با

 .کنيممي

سازيم، هزار برابر اصل اين لغات کار دشوارتر وقتي با اين مفاهيم کلماتي را ترکيب کرده و عباراتي را مي
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از اين قبيل را به کار مي دقتي روزانه هزاران شود. با اين حال، در کمال بيتر ميشده و در داللت کار سخت

 .افزاييمبريم و بر معضالت و مشکالت ذهني و گفتاري مي

اگر تصور کنيم که جمالتي که به کار مي رود، در سطوح مختلف علمي است، مثال بخشي عاميانه است، 

بخشي تخصصي، آنهم تخصص هاي مختلف در علوم انساني يا حتي فني و پزشکي، در خواهيم يافت که 

ي تا چه اندازه خواهد بود. تمام اين دشواري به خاطر اين است که دقتي در کاربرد درست کلمه دشوار

 .بريموجود ندارد و ما در جمع، با ترکيبي از علم و جهل، اين مفاهيم را سر هم کرده و آنها را بکار مي

علمي  ک صفحه از يک کتاباين مسأله تنها در گفتار نيست بلکه در نوشتار نيز بوده و هست. زماني که ما ي

اي دارد و در يک منظومه فکري پديد خوانيم، هر کلمه و مفهوم و جمله آن داستان ويژهرا مي يا شبه علمي

هايي که براي اين قبيل عبارات در آمده و بارها در منظومه هاي فکري مختلف تطور يافته است. پيش فرض

 .دشوهايي از چندين علم مختلف ميک صفحه، شامل آگاهينظر گرفته شده، چندان زياد است که گاه در ي

در اينجا، تمام اشکال در اين است که ما اين متن هاي گفتاري يا نوشتاري را درست تجزيه و ترکيب 

سياري گيريم، بکنيم. بسياري را مسلم ميعالمانه نکرده و مدعيات مطرح شده در اين عبارات را تفکيک نمي

گذاريم. در آن لحظه تنها و از بسياري ديگر بدون توجه، عبور کرده آنها پشت سر ميدانيم را بديهي مي

هدف ما، جمع و جور کردن اين عبارت و مفاهيم براي رساندن مفهومي است که آن لحظه خاص در ذهن 

 .داريم

ته ص گرفيکي از وجوه ترکيب در اين قبيل متن ها آن است که گاه هر بخشي از متن ياد شده، از علمي خا

شده و با درآميختن آنها، گفتمان مورد نظر شکل گرفته و معنا و نتيجه اي تازه از آن القا شده است. در 

اي مربوط به کدام دانش است و صحت اينجا، شناخت مرزهاي دانش اهميت زيادي دارد؛ اين که هر قضيه

بات برسد. اين که اگر اين پيش و سقم آن در آن دانش، و براساس معيارهاي خاص آن چگونه بايد به اث

فرض از آن دانش به قرض گرفته شده، آيا در جاي خود ثابت شده است يا خير؟ سنخ آن چيست و 

 اي که در ترکيب جديد بر عهده آن گذاشته شده چگونه است؟وظيفه

 شناخت ماهيت اشياء و طبقه بندي علوم

صورت گرفته و شايد نخستين بار « فلسفه»مي در مباحث مه« ماهيت علم»دست کم از دوره يونان، در باره 

در آن مقطع بود که اهميت انديشه و علم به عنوان يک پديده مستقل مورد توجه قرار گرفت. در اين زمينه 

توان آن را شناخت. گفته نخست بحث از ماهيت شيء و اين که چگونه مي .دست کم دو بحث اساسي بود

را مطرح کرد و ارسطو با بسط آن، منطق را براي « حد»اء و چگونگي اند که سقراط پرسش از ماهيت اشي

تبيين چهارچوب حد و رسم اشياء پديد آورد. اين بحث در تمدن اسالمي توسط فالسفه مشاء ادامه يافت. 
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د، کنترين مسائلي است که باب شناخت عالم را مطرح ميبحث تعريف ماهيت اشياء با حد يکي از مهم

 .ه اين روش کمکي به اين مسأله کرده است يا نه محل بحث استهرچند در اين ک

اي براي شناخت جهان بود، طرح مسأله علم مختلف و اعتبار و اهميت هر بحث ديگري که به نوعي دريچه

اي که به ما توضيح دهد، هر کدام از علوم در کجاي از علم و به عبارت ديگر طبقه بندي آنها بود. مسأله

هايي با يکديگر دارند و اساسا کدام يک علم و کدام شبه علم نمايي قرار دارند. چه تفاوت اعتبار و واقع

هستند. اشرف علوم کدام است و اسفلشان کدام. اين اشرف بودن بر اساس نوع معرفت و موضوعي است 

ز ا که براي شناخت انتخاب مي شود. مباحث فلسفي به ويژه الهيات به دليل اهميت موضوع و استفاده

روشهاي برهاني و قياسي که برترين روش معرفتي در فلسفه يوناني هستند، اشرف علوم است. طبعا علوم 

 .اندتجربي و حسي يا تاريخ و اخبار از اعتبار کمتري برخوردار بوده

اين مباحث برخي به اجمال و برخي تفصيال از ميراث يوناني به دنياي فلسفه اسالمي وارد شد، و پس از 

هاي فراوان جايگاهي در ميان مباحث فلسفي ه متون آنها به عربي، با تفسير و تشريح و افزودهترجم

فيلسوفان بدست آورد. اظهار نظرهاي فراوان در باره آن مباحث صورت گرفت، اما چهارچوب مباحث 

همين طور  ينا ومنطق و فلسفه يوناني که دستشان در گردن هم بود، استوار باقي ماند. کندي، فارابي و ابن س

اخوان الصفا و بسياري ديگر در بحث مراتب علوم و طبقه بندي آن اظهار نظر کرده اند، اما به رغم تفاوت 

مقسم( تعيين اهداف اين علوم و موضوعات قابل شناخت و روش شناخت )هاي صوري که به مبناي تقسيم 

 .گردد، تقريبا کليت آنها همسان استآنها باز مي

ترين مسائل بحث از روش شناخت درست بود. روش غالب در فلسفه يوناني بود، روش عقلي يکي از مهم

و قياسي بود، و تجربه هم مشروط به آن که متضمن نوعي قياس باشد پذيرفته شده. همين نگره از طريق 

انند م آثار يوناني به دنياي اسالم رسيد. تجربه محض در اين نگاه اعتبار چنداني نداشت و حتي در علمي

پزشکي يک پرسش مهم اين بود که قضاياي آن از طريق قياس بايد اثبات شود نه تجربه. در اين نگاه اساس 

معرفت طبي و پزشکي، قياس است و تجربه اهميتي در آن ندارد. نگاهي هم در دنياي اسالم بر اين بود که 

ي خداوند آن را به بشر الهام کرده نه قياس و نه تجربه، بلکه اساس معرفت طبي، معرفتي الهي است، يعن

است. بحثي که اسحاق بن حنين در رساله خود در باره تاريخ طب طرح کرده و اختالف نظر قياس و تجربه 

 .را در تاريخ طب پيش از اسالم و بحث از الهي بودن منشأ آن را نيز در ادامه آورده است

ش شناخت و اثبات قضاياي آنها، درآميختن هرچه هست، آشفتگي در قضاياي علوم، عمدتا به دليل رو

روشهاي متفاوت در درون يک علم، براي مثال تلفيق روش هاي قياسي و تجربي در پزشکي، ناشناختگي 

تاريخچه مفاهيم و لغات و نداشتن يک رويه واحد و عالمانه براي رسيدن و برسيدن سير تحول در آن، و 
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کم يکي از نتايج آن اين شده است ـ که امکان تحول در  مسائلي از اين قبيل، سبب شده است يا دست

ا اين کند. البته مسلمانان بهايي پديد آيد که راه را بر پيشرفت سد ميبستدرون يک علم فراهم نگردد و بن

اختالف رويه در يک علم آشنا بودند، يعني توجه داشتند که براي مثال همان طب، بايد قياسي شناخته شود 

اما مع االسف، مباحث تئوريک اين بخش با جديت دنبال نشد. حکايت زير بسيار جالب توجه يا تجربي، 

 :نويسداست: مسعودي مي

نداشت و دوست داشت  داشت و تقليد را خوشواثق بحث و نظر را دوست داشت و اهل نظر را محترم مي

ک روز جمعى از فيلسوفان و از علوم و عقايد فيلسوفان متقدم و متأخر و هم اهل شريعت مطلع شود. ي

طبيبان بحضور وى بودند و در باره اقسام علومشان از طبيعيات و دنباله آن که الهيات است سخن رفت، 

 :واثق بآنها گفت

ميخواهم چگونگى علم طب و اصول آنرا بدانم که مأخذ آن مشاهده است يا قياس و سنت يا مقدمات »

ختيشوع ابن ب« اند؟ها در باره مقررات شريعت بر اين رفتهانکه بعضىعقل، يا آنرا به سماع توان دريافت، چن

و ابن ماسويه و ميخائيل جزو حاضران مجلس بودند و بقولى حسين بن اسحاق و سلمويه نيز حضور 

 :داشتند، يکى از حضار گفت

اند علمى فتهاند که مأخذ علم طب تجربه است و در تعريف طب گبسيارى از اطباى متقدم پنداشته»الف:[ ]

است که از تکرار مشاهده در احوال مختلف حاصل آيد و نتيجه آخر نيز مانند اول باشد و کسى که تجربه 

اند که تجربه بر چهار اساس استوار است يکى مالحظه اعمال ميکند اين حاالت را مضبوط دارد. و گفته

اسهال و قى که بحکم مشاهده نافع يا طبيعت که در سالم و بيمار انجام ميشود، چون خونريزى و عرق و 

دهد چنانکه انسان مجروح شود يا بيفتد مضر است. يکى ديگر حوادث عارضى که براى موجود زنده رخ مي

و خون کم يا زياد از او برود يا در حال بيمارى يا سالمت آب خنک يا مايعى بنوشد و بحکم مشاهده نافع 

ت که از نفس ناطقه ميآيد چنانکه انسان در خواب ببيند که بيمارى يا مضر باشد. يکى ديگر احوال ارادى اس

را که مرضى معين دارد به چيز مشخصى عالج ميکند و بيمار به شود يا چنين چيزى در اثناى تفکر بخاطر 

او گذرد و پندار خود را بعمل گذارد و يا چنانچه در خواب ديده تجربه کند و آنرا درست يا نادرست ببيند 

ر تجربه کند و نتيجه همان باشد. و قسم ديگر تعميم و قياس است که سه جور است يا يک دارو را و مکر

از مرضى بمرض همانند آن نقل کنند چنانکه ورم قرمز را با ورم مورچه گز همانند گيرند، يا عضوى را با 

ه همانند آن قياس کنند چنانک عضو ديگر قياس کنند چنانکه بازو را با ران همانند گيرند، يا دوائى را با دواى

 .را جز بحکم تجربه نميتوان کرد براى عالج اسهال بجاى به، قرمز دانه دهند و اين همه

اند که اساس صناعت طب اينست که هر مرض را با علت آن به ب[ : جمعى ديگر از طبيبان بر آن رفته]
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ر و بيمارى خاصى بدون رعايت اسباب اصل معنى مربوط کنيم و دواى آنرا به اقتضاى طبيعت و وقت حاض

و علل مفقود و بدون در نظر گرفتن اوقات و جهات ديگر با رعايت عادات و تشخيص طبيعت و حدود 

اند که جزو قضاياى بديهى است که دو ضد در يک حال فراهم اعضاى تجويز کنيم. و چنين استدالل کرده

حال نباشد، گويند و اين بخالف آنست که چيزهاى نشود و بودن يکى مستلزم اينست که ديگرى در همان 

الوجود است و نتيجه آن مختلف تواند بود، و  -ظاهر را دليل چيزهاى نهان گيرند که چيزهاى ظاهر محتمل

حکم قطعى در باره نتيجه آن نميتوان کرد. و اين سخن جمعى از طبيبان ماهر و قديم يونان چون نامونيس و 

 .مشهورند« طرفداران طب طبيعى»ه بعنوان ساساليس و ديگران است ک

« چگونه؟»گفت: « قياس» :گفتند« اند؟اکثريت طبيبان در اين باب چه روشى پيش گرفته»واثق بآنها گفت: 

اين طايفه عقيده دارند که اساس علم طب بر مقدماتى نهاده است که از آن جمله معرفت طبيعت »گفتند: 

مله معرفت صحت و مرض تن و شناخت هواها و تفاوت آن و طبقه بدنها و اعمال اعضاست، هم از آن ج

بندى اعمال و صنايع و عادات و خوردنيها و نوشيدنيها و سفرها، و هم شناخت چگونگى بيماريهاست. 

گويند بمشاهده معلوم شده که صورت و طبيعت موجود زنده مختلف است، و هم صورت و طبيعت 

ر نتيجه هوا و حرکت و سکون غذاى مأکول و مشروب و خواب و اعضاى آن يک جور نيست و تن زنده د

بيدارى و استفراغ يا امساک پياپى و هم در نتيجه عوارض نفسانى از قبيل غم و خشم و رنج، دگرگون 

شود. گويند هدف طب در مورد تن، حفظ صحت موجود در تن سالم و تجديد صحت تن بيمار است، مى

صحت را حفظ کرد، بنابر اين بموجب اين مقدمات طبيب وقتى  پس ميبايد صحت را شناخت و علل

ها و غذاها و عادتها و فصلها و علل ديگر بنگرد تا خواهد مريض را عالج کند بايد در طبيعت بيماريها و تن

بکمک آن استدالل تواند کرد. اى امير مؤمنان اين گفته بقراط و جالينوس و طبيبان متقدم و متأخر ايشان 

تند و اين طايفه با وجود اتفاق در باره قضاياى مذکور بسبب اختالف در کيفيت استدالل در مورد است. گف

دهد که ميان مسلمانان، تفاوت روش بسيارى از غذاها و دواها اختالف دارند. اين عبارت طوالني نشان مي

اند به نقطه مطلوب ستههاي مختلف شناخت در علوم مورد توجه بوده است، اما اين که در اين مسير، نتوان

 .اي است که نبايد از آن غافل بودبرسند، نکته

 نگاه غايت شناسانه در ارزش علم

است افزود.  «هدف از هر علم»به اين مسائل در شناخت جايگاه هر دانش بايد نکته ديگري را هم که 

مسأله دست کم دو تفسير تقدس يک دانشي به اين است که بدانيم که از آموختن آن چه هدفي داريم. اين 

 .دارد

نخست اين است که آدمي براي چه آفريده شده است؟ از نظر حکما، خداوند بهترين چيزي که در انسان 
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قرار داده، يعني عقل، آن را غايت او قرار داده است. کار اين عقل که اساس دانايي است چيست؟ معرفت 

ن برد. براي هميل را به سمت معرفت الهي پيش ميخداوند. بنابرين، نخستين علم، علمي است که در عق

فلسفه اشرف علوم است، چون غايت آن شناخت خداوند است. اين يک تفسير که مسير علم را مشخص 

 .کندمي

تواند بود، اين است که آموختن هر علمي، چه اما تفسير دوم که تفسير نازل همان سخن پيشين هم مي

اين هدف، يا غايت سنجي، امري است که بر علم مورد بحث  يا اخروي. ثمري دارد؟ اين ثمر دنياوي است

حث دهد. اين بافکند. يعني مسير دروني آن علم را تبيين کرده و اخالقيات حاکم بر آن را نشان ميسايه مي

د. کنشايد به واقع نمايي علم کاري نداشته باشد، اما سرنوشت يک دانش را در جامعه بشري مشخص مي

ه ارزش تعقيب کردن دارد يا نه؟ اين ارزش نه به واقع نمايي آن به عنوان يک علم، بلکه به ثمري اين ک

تالش  ايسابقهاست که در بر دارد. خواهيم ديد که ابن حزم، چنان تحت تأثير اين نگاه است که به طور بي

منافع اخروي آن و اگر کند در نظام تربيتي پيشنهادي خود، حد پرداختن به هر علم را در چارچوب مي

 .دنيوي است در حد نياز، محدودسازد

 پردازيم که ضمن آنمي« مراتب علوم»هاي ابن حزم در رساله اکنون و با اين مقدمات بايد به تبيين ديدگاه

که به صورت جدي وارد اين بحث شده، اما به طور شگفت انگيزي مياحث مختلف را با هم خلط کرده 

ت اشياء سخن گفته، هم طبقه بندي علوم و هم بحث غايت سنجي در ارزش علوم. است. او هم از معرف

هاي وي در همزمان به بخشي از اخالقيات در حوزه علم آموزي نيز پرداخته که تأثير مستقيم در قضاوت

 .باره تعمق و غور در علوم مختلف دارد

 

 ابن حزم و رساله مراتب علوم

رد چنددانشي، از نويسندگان عقل گرا و آزاد انديش اندلس است که (، م191ـ111علي بن حزم اندلسي )

هاي ديني، ملل و نحل و تاريخ و انساب است. افکار وي که نکات بديع فراواني مردي پرتأليف در حوزه
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آورد که گويي فلسفه استفاده وي هم در آن وجود دارد، در مواردي، چنان سر از دين گرايي افراطي در مي

راي زمين زدن آن است. وي درست مانند کسي است که از در گشاد قيف علوم، داخل شده و در از عقل، ب

نهايت از در تنگ آن خارج شده است. به عبارت ديگر ابن حزم، آدمي عقل گراست که همه استداللها را به 

و در  گونه اي هدايت مي کند که در نهايت به نوع جزم انديشي و ظاهرگرايي ديني صرف منتهي شده

عرصه دانش بشري، همه علوم بايد فداي يک علم شود. ابن حزم تخصص در تلفيق عقل گرايي و جزم 

تابد و گرايي دارد و ضمن آن که دانشمندي ضد خرافه است، و اما، انديشيدن آزاد فلسفي را هم بر نمي

ت و باز از اول دور چنان که خواهيم ديد براي علوم بشري از هر قسم و رنگ، جداي از آنچه خرافه اس

ريخت، جز در سايه شريعتي ارجمندي قائل نيست. جالب است که وي در فقه نيز از مذهب شافعي که 

پذيراي حداقل اجتهاد در دين بود، به مکتب ظاهري که قريب به نگاه فقهي سلفي بود روي آورد. معناي 

و حديث تسليم شده و اجتهاد و قياس  اين تحول اين بود که وي تنها در دايره نصوص صريح ديني از قرآن

ها در پذيرد. با اين حال ذهن جوال وي چنين نبود که هرآنچه را براي مثال سلفيسنتي مکتب سني را نمي

کوشيد تا در اين بخش استداللهاي خاص خود را داشته اند، بپذيرد، بلکه ميباره کالم و صفات الهي گفته

 .باشد

 رسالة مراتب العلوم

تواند ما را با ديدگاه اين متفکر بزرگ مراتب العلوم ابن حزم، از جمله رسائل کم مانندي است که ميرساله 

جهان اسالم در باره ديد مسلمانان به علم و عالم و جايگاه علوم در منظومه فکري موجود در تمدن اسالمي 

باط با نظام آموزشي و تعليم و هايي در ارتنشان دهد. اين رساله جز آن که هدف اصلي خود را بيان توصيه

، ماهيت آن، واقع نمايي علم در «دانش»تربيت قرار داده، اما به همه مراتب علم آموزي توجه کرده و کليت 

هاي مختلف و از جمله رابطه علم و دين را به خوبي شرح داده است. مقايسه اين رساله ها و رشتهعرصه

دمه منطق المشرقيين ابن سينا نشان مي دهد که ابن حزم در نگارش، براي مثال با رساله اقسام الحکمه يا مق

اي يک علم هم توجه دارد، مسائلي که شايد در استخوان بندي تا چه اندازه به تحليل و تبيين مسائل حاشيه

آن علم جايي نداشته باشد، اما در روشن کردن فضاي آن نهايت اهميت را دارد. اين در حالي است که ابن 

، هدفش صرفا نگارش يک متن کالسيک بدون حاشيه و تحليل است، متني که هم در منطق المشرقيين سينا

[ و هم در رساله اقسام الحکمه ]چاپ شده در تسع رسائل، قاهره، دارالعرب، 1109]قم، کتابخانه مرعشي، 

وت با ابن سينا بوده نگاه تحليلي ابن حزم، از جهات زيادي متفا .ق[ در باره تقسيمات علوم آمده است1181

 .تر بيان کرده استهاي رايج در ميان مسلمانان را شفافو مسائل و ديدگاه

*** 
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کند که خداوند، علم را وسيله کرامت و برتري آدمي بر ساير ابن حزم نخست اين مسأله را مطرح مي

. بنابرين انسان، نبايد دهدموجودات قرار داده است، علمي که به ا و اجازه تصرف در علوم و صناعت را مي

 .بايست آن را درست بکار گيرد و در مسير صحيح پيش ببرداين امانت الهي را ضايع کند، بلکه مي

 !دانش هاي موقت

گويد هر زمان و روزگاري، براي خود حال و هواي خاصي دارد. در روزگاران قديم، علومي بود که وي مي

ي از شد. در اين انتقال، برخراث از نسلي به نسلي ديگر منتقل ميشد و به عنوان مياز آنها سخت مراقبت مي

ماند. از اين جمله است دانش رفت و جز نامي از آنها نميماند و برخي ديگر از ميان ميعلوم برجاي مي

سحر و طلسمات که صورتي از آنها مانده، اما به عنوان يک علم از ميان رفته است. همين طور دانش 

ند مهاي بخيل را سخاوتکرده، قسمي آدماقسامي داشته، بخشي، آدمهاي ترسوي را شجاع ميموسيقي، که 

کرده، اما اکنون آن دانش از ميان رفته است و چنين مي نموده و برخي محبت يا تنفر ميان مردمان ايجاد مي

ان که براي علم هاي مذمومي براي آنها پديد آمده است، چنهايي از ميان رفته و به عکس ويژگيويژگي

اندازي به مال مردمان شده است. کيميا اين وضيعت پديد آمده و ابزاري براي سوء استفاده از نقود و دست

به نظر وي، علم سحر يا موسيقي الاقل وجود داشتند و علم بودند، اما دانش کيميا از اساس علم باطلي 

ست، مثل اين است که قلب آدمي را به قلب است، زيرا قلب يک جوهر به جوهر ديگر اصال امکانپذير ني

 .االغ تبديل کنند يا به عکس. چنين امري در جوهرهاي بيروني هم محال است

از نظر وي، آدمي بايد علومي که در اين زمان سودمند است فرا گيرد، و در تقديم و تأخير ميان آنها اوال 

يت کند، و ثانيا مراقب مراتب اهميت و منفعت رابطه منطقي ميان آنها را در رسيدن از يکي به ديگري رعا

ميان علوم باشد. جز اين عمل کردن، مثل اين است که کسي بخواهد بر بامي برود، اما نخواهد از پلکان 

 .استفاده کند

 دانش دنيايي زير سايه آخرت گرايي

خود  براي ورود به بحث ايابن حزم، نگاه منفعت گرايانه به علم را، البته با تفسري خود از منفعت، وسيله

دنيا و آخرت. اگر اين دو با هم مقايسه شود، خواهيم ديد که  :دهد. آدمي دو عالم بيشتر نداردقرار مي

روزهاي دنيا بسيار کوتاه، اما آخرت، ابدي است. بنابرين اگر کسي در اين انديشه است که علم را ابزاري 

 .باري داردور زيانبراي نفع دنيوي خود قرار دهد، بايد گفت که با

اي براي کسب مال از نظر وي، در يک تقسيم ساده، علم براي دنيا دو نوع است: يا علمي است که وسيله

 .آيد که مقصودش خصوص دانش پزشکي استشود، يا علمي است که براي صحت جسم بکار ميمي
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اين است که مگر با علم چه اي براي کسب ثروت باشد، سوال وي درباره اين که به طور کلي علم وسيله

آيد؟ براي اين کار همراهي با سلطان، ساختمان سازي و تجارت، راه بهتر و اندازه ثروت بدست مي

بنابرين اگر کسي دراين انديشه است که علم بياموزد تا دنياي خويش را  .نزديکتري براي کسب مال است

هاي کوتاه مدت براي کسب ا کرده است، اوال راهدهد. چنين آدمي دو خطثمري انجام ميآباد کند، کار بي

ن تريدرآمد را طي نکرده )مانند تجارت و ...( و ديگري سخت ترين راه را براي اين کار انتخاب کرده که کم

 .نتيجه را براي آبادي دنياي وي دارد

اه ز شده، در راز سوي ديگر، فضيلتي که او در دانش دوستي بدست آورده و از ديگر بهائم و حشرات ممتا

رد. اي از آن بباصلي خودش مورد استفاده قرار نگرفته است. او جوهري را بدست آورده که ندانسته چه بهره

درست مانند کسي که يک شمشير هندي برنده و نفيس تهيه کرده، اما صرفا در آشپزخانه براي شکستن 

 ز اين چيزي هست؟استخوان و دو نيم کردن حبوبات استفاده کند. آيا زيانبارتر ا

د دانشناسد، اما نمياما دانشي که براي تأمين صحت جسم است،چه خاصيتي جز اين دارد که مرضي را مي

تواند آن را برطرف کند يا خير. و يا به فرض که آن مرض را از ميان ببرد، مطمئن نيست که آن که مي

ود شري سر درنياورد؟ تازه مگر مرگ را ميبيماري باز خواهد گذشت يا خير. از کجا معلوم که بيماري ديگ

 از ميان برد و اساس آن را عالج کرد؟

دهد که اگر آدمي علم را براي کسب منفعت ويژه دنبال کند، در واقع، به دنبال منفعت کوچک اين نشان مي

 ند، و االرفته است. تازه اين در صورتي است که اين علم را در راه کسب مال از راه معقول خود استفاده ک

در  .شودباشد که وضعيت بدتر هم مي اگر بخواهد با استفاده از علم دنبال کسب مال از راه هاي غير عادي

 .آنجاست که جاهل بر چنين عالمي به مراتب شرف دارد

ين انجامد و طالب چنها، دانشي است که به رستگاري در آخرت ميبدين ترتيب بايد گفت، بهترين دانش

 .ه خود را به تعب انداخته، تا بتواند راحت ابدي را بدست آوردعلمي است ک

 علومي که به ترتيب بايد آموخت

گويد، اين که در طلب علم اين سه مفهوم ابن حزم در اينجا از اهميت کتاب، سماع و قراءت سخن مي

ام علم برتر و گويد بنا دارد در باره رسيدن به علم سخن بگويد، اين که کداهميت زيادي دارد. او مي

ارجمندتر و بيش از همه مورد نياز مردم مردمان است. همان طور که اشاره شد رساله مراتب علم ابن حزم، 

جنبه تعليم و تربيت دارد؛ به همين جهت، از همينجا خطابش با کسي است که در صدد تربيت فرزندان 

کارش را آغاز کند و کودک را به معلم کوچک خويش است. او بايد از همان آغازين زمان درک و فهم بچه، 

 .و مؤدب بسپارد
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دهد. نخست اين که کودک چه چيز را بياموزد و ديگر اين که از هر در اينجا وي به دو چيز اهميت مي

 .علمي چه قدر بياموزد

نخستين موضوع، آموزش خط و نوشتن است، اما اين که چه قدر ياد بگيرد، همين است که راست و صاف 

جز  گيرد، چيزي، اما حسن خط در حد عالي، که طلبه بسا براي تقرب به سلطان و امير آن را فرا ميبنويسد

ضايع کردن عمر نيست و اين تقرب به سلطان، چيزي جز ندامت ندارد، چرا که کارش ظلم به مردم و 

 .نوشته هايش، توقيعاتي مشحون از کذب و باطل خواهد بود

حدي برسد که بتواند هر متني را بخواند، و البته همزمان به حفظ قرآن نيز  بايد بهدر علم قراءت نيز مي

مشغول باشد. پس از فراگيري نوشتن و خواندن، بايد به سراغ نحو و علم لغت برود. او به تفسير معناي اين 

ن و آ کند. پس ازدو اصطالح و علم پرداخته و کتابهايي را که بايد براي فراگيري آنها خواند معرفي مي

التعمق في علم النحو ففضول ال ]افزايد که تعمق در علم نحو، کاري بيهوده و فضولي است بدون تأمل مي

منفعة بها(، کاري غير واجب که نيازي به آن نيست. خوب شايد خواندن کتاب سيبويه هم خوب باشد، اما 

يي در علم لغت براي تحصيل و در همان حال بهتر است به جاي آن به مسائل ديگر بپردازد. سپس کتابها

کند. در اينجا نيز باز سخن از اقتصار و اکتفا به حد معمول کرده و تأکيد مي کند که بهتر تدريس معرفي مي

االقتصار على المقدار الجاري مما ذکرنا، و االنصراف إلى األهم و األوکد »تر برود: است به سمت علم مهم

ينه، اندکي هم به شعر بپردازد، اما فقط به شعرهاي حکمت و خير، مانند در اين زم«. من سائر العلوم، أولى

غزل و عاشقانه و خمريات، شعرهاي  :اشعار حسان بن ثابت، اما جز اينها از چهار گروه شعر بپرهيزد

آورد. شعر تغرب ]غربت سروده[ و هجو. شعر حماسي و جنگي که روحيه فتنه جويي را در آدمي پديد مي

هم نوعي مباح مکروه است! در اينجا نيز زياده روي در شعر، نوعي پرداختن به دروغ است و  مدح و رثاء

 .«فإن اإلکثار من رواية الشعر، هو کسب غير محمود»خيري در دروغ نيست. 

 رياضي و نجوم

اکنون نوبت علم رياضي است که پس از نحو و لغت بايد فراگرفت. فراگيري، جمع و منها و ضرب و 

مساحت و همين طور مباحث رياضي مربوط به نجوم و ترکيب افالک، چگونگي حرکت آنها، و محاسبه 

، دليل اهميت آن هم اين «فهذا علم رفيع جدا»يادگيري وضعيت بروج و جز اينها. اين دانش بزرگي است 

با  شناسد.است که آدمي، محدوديت عالم را از يک طرف و اهميت صنع باري تعالي را از طرف ديگر مي

توان وضعيت کسوفات را شناخت، طول و عرض بالد را دانست، و در خواندن کتاب مجسطي است که مي

باره جزر و مد آگاهي هايي بدست آورد. سودمندي اين دانش برا ي استفاده بهينه از آب، برداشتن اجسام 

 .سنگين، هندسه بناها و شناخت آالت حکمي مفيد خواهد بود
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جداي از تنجيم است، اين تقسيم بندي را ابن حزم نيز دارد. در اينجا پس از آن که آگاهيم که علم نجوم 

کند که شناخت احکام نجومي، معنا و مفهومي ندارد .اين فراگيري نجوم را الزم شمرد، بالفاصله تأکيد مي

 اگر حق احکام که در باره پيشگويي رخدادها يا سعد و نحس ايام است، به نظر وي يا حق است يا باطل،

باشد، هيچ ثمري جز ناراحتي و غم و نگراني ندارد، براي اين که آدمي بايد در انتظار بيماري و نکبت و 

اي هپايتوان جلوي آنها را گرفت، حرف بيموت عزيزان و کم شدن عمر و جز اينها باشد. اگر بگويند که مي

ا اگر احکام نجومي باطل باشد، طبيعي است؛ براي اين که قضاي الهي حتمي و غير قابل برگشت است. ام

است که شايسته فراگيري نيست. از نظر ابن حزم، هيچ برهاني بر درستي اين احکام نجومي نيست، بلکه 

مشتي تجربه است و چون چنين است، به دليل اين که تجربه اساسا نوعي تکرار است که اگر هزار بار هم 

مان رخ خواهد داد يا نه، باطل و غير قابل استناد است. به نظر وي، دانيم دفعه هزار و يکم هتکرار شود، نمي

کاملي که بتواند همه ابعاد آن را در  اين انتظام کواکب، حداکثر مربوط به ده هزار سال است و داشتن تجربه

برگيرد، ممکن نيست. به خصوص که حتي رصدهاي قديم نيز بر اثر جنگها و غارتها از ميان رفته و اخبار 

آنها هم نابود شده است. بنابرين رصد حتي اين دوره هم ناممکن است، چه رسد به رصد ادوار قبلي عالم. 

دانيم، اين چه مقدار درد ما ابن حزم مي گويد ما حداکثر تاريخ سه هزار سال از تورات به اين سمت را مي

و اين کمتر از هزار سال است. همين  کند؟ از تاريخ فُرس نيز تنها اخباري از دوره ساساني ماندهرا دوا مي

طور تاريخ روم. از تاريخ قبط و سرياني و موآب و غيره هم که هيچ خبر و اثري نيست. از هند و چين هم 

اند. اند، چون دو مملکتي هستند که از آفات دور ماندهچيزي در اختيار نداريم، و بسا رصدهاي قديمي داشته

اند. شايد هند هم چنين باشد. حاصل اين که با نيستند، بلکه اهل صنعتبا اين حال، مردم چين اهل علم 

توجه به گستردگي نظام کواکب و ابهاماتي که براي ما در بسياري از امور آنها وجود دارد و اين که ما فقط 

آنها ظواهر برخي از امور را مالحظه مي کنيم، امکان اين که اين احکام نجومي را تاييد کنيم وجود ندارد. 

« ميراسمع و اسکت و صدّق اال»هيچ برهاني اقامه نکرده و سخنانشان قانع کننده نيست، بلکه بيشتر از باب 

 .است. اگر اين طور باشد، شايسته نيست فرد عاقلي به اين علوم بپردازد، علمي که هيچ فايده اي ندارد

 منطق و طبيعيات و تاريخ

م بايد آن را فراگيرد؛ اين که علم اجناس و انواع و اسامي اکنون نوبت آموختن منطق است که طالب عل

اين علم است که امکان درک تمامي حقايق و تمييز آن  .مفرده و قضايا را بداند، استدالل و برهان را بشناسد

 .دهدرا از باطل به دانش جو مي

ن و همين طور دانش افزون بر منطق، فراگيري طبيعيات، جوّ شناسي، علم شناخت حيوان و نبات و معاد

 .تواند طالب علم را بر استواري و استحکام عالم خلقت و تأثير صانع آگاه سازدتشريح نيز مي
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اي هشود، نبايد از مطالعه اخبار امتدر کنار آنچه گذشت و زماني که طالب علم با نظر و استدالل آشنا مي

تواند به علل نابودي آنها واقف گشته و گذشته و تواريخ قديم غفلت ورزد. با اين شناخت است که مي

را  تواند نابودي پادشاهانياند. او همچنين ميهاي پيشين با آن استحکام از بين رفتهبفهمد که چطور تمدن

ا کردند تکردند و مال و سپاه براي خود فراهم مياندوزي ميکردند، ثروتکشتند، ستم ميکه مردمان را مي

خوب  هايتوان فرق آدمرا پايدار کنند، بفهمد و بشناسد. در تاريخ است که ميسلطنت خويش و اعقابشان 

و بد را شناخت و بر اساس آن، به ستايش افراد پرهيزکار و زاهد پرداخت. بر اساس شناخت عالمان و 

توان ديگران را به پيروي از صالحان و دور کردن فاسقان ترغيب يا صالحان در برابر ديگران است که مي

ترهيب کرد. نکته اينجاست که فراگيري اين دانش بسيار آسان است. در واقع اين علم، نه تنها سهل و آسان 

 .ماندب بهرهآور و لذتبخش نيز هست و بنابرين سزوار نيست که کسي از آن بياست که بسيار نشاط

 علم دين و شريعت

آيد که دانش آموخته، بايد توجه به کته مياکنون پس از آموختن آنچه گذشت، ابن حزم باز به سراغ اين ن

آيد داشته باشد تا بداند چه چيزي را براي فراگيرد و از عمر کوتاه و مشکالتي که براي سالمتي پيش مي

نخستين مسأله ارائه برهان بر محْدَث بودن عالم و به عبارت ديگر اثبات صانع و  .عمر خويش استفاده کند

ودن عالم ست. بحث بعدي، بحث از اصل نبوت است و اين که به هر حال هاي مختلف اين محدث بجنبه

ص( در قرآن بنگرد که خداوند بر اساس )اين بحث ها به اين برسد که آدمي اقرار به نبوت حضرت محمد 

شود. ابن حزم در اين مسير است که آدمي با شريعت آشنا مي .عهود خود چه چيزي از ما خواسته است

شريعت اساس  .ايمباحثي است که ما در کتاب الفصل بالملل و النحل ]کذا[ توضيح دادهگويد: اين ها م

است، در حالي که برهمنها شريعتي ندارند، نصارا هم که خود معترفند که شريعت آنان از خدا نيست، ملت 

ارند که شان از ميان رفته است. به عالوه اعتراف داي از کتابمجوس هم بر اين باورند که بخش عمده

اردشير بابکان براي آنان شريعت درست کرده است. يهوديان هم گويند که پس از خروج از صهيون، بخش 

عمده آثارشان از ميان رفته است و آنچه اکنون از شريعت دارند، چيزي جز آن است که در تورات به آن 

 .اندمکلف بوده

داخته و از دانش شريعت غفلت ورزد، به با توجه به اهميت علم شريعت، اگر کسي به علوم ديگر پر

 .خويشتن ستم کرده است، چرا که بهترين را فداي کمترين کرده است

 

 



2623 

 

 رسالة مراتب العلوم

تواند ما را با ديدگاه اين متفکر بزرگ رساله مراتب العلوم ابن حزم، از جمله رسائل کم مانندي است که مي

عالم و جايگاه علوم در منظومه فکري موجود در تمدن اسالمي  جهان اسالم در باره ديد مسلمانان به علم و

هايي در ارتباط با نظام آموزشي و تعليم و نشان دهد. اين رساله جز آن که هدف اصلي خود را بيان توصيه

، ماهيت آن، واقع نمايي علم در «دانش»تربيت قرار داده، اما به همه مراتب علم آموزي توجه کرده و کليت 

هاي مختلف و از جمله رابطه علم و دين را به خوبي شرح داده است. مقايسه اين رساله و رشته هاعرصه

براي مثال با رساله اقسام الحکمه يا مقدمه منطق المشرقيين ابن سينا نشان مي دهد که ابن حزم در نگارش، 

دي که شايد در استخوان بن اي يک علم هم توجه دارد، مسائليتا چه اندازه به تحليل و تبيين مسائل حاشيه

آن علم جايي نداشته باشد، اما در روشن کردن فضاي آن نهايت اهميت را دارد. اين در حالي است که ابن 

سينا، هدفش صرفا نگارش يک متن کالسيک بدون حاشيه و تحليل است، متني که هم در منطق المشرقيين 

لحکمه ]چاپ شده در تسع رسائل، قاهره، دارالعرب، [ و هم در رساله اقسام ا1109]قم، کتابخانه مرعشي، 

نگاه تحليلي ابن حزم، از جهات زيادي متفاوت با ابن سينا بوده  .ق[ در باره تقسيمات علوم آمده است1181

 .تر بيان کرده استهاي رايج در ميان مسلمانان را شفافو مسائل و ديدگاه

*** 

خداوند، علم را وسيله کرامت و برتري آدمي بر ساير  کند کهابن حزم نخست اين مسأله را مطرح مي

دهد. بنابرين انسان، نبايد موجودات قرار داده است، علمي که به ا و اجازه تصرف در علوم و صناعت را مي

 .بايست آن را درست بکار گيرد و در مسير صحيح پيش ببرداين امانت الهي را ضايع کند، بلکه مي

 !دانش هاي موقت

ويد هر زمان و روزگاري، براي خود حال و هواي خاصي دارد. در روزگاران قديم، علومي بود که گوي مي

ي از شد. در اين انتقال، برخشد و به عنوان ميراث از نسلي به نسلي ديگر منتقل مياز آنها سخت مراقبت مي

. از اين جمله است دانش ماندرفت و جز نامي از آنها نميماند و برخي ديگر از ميان ميعلوم برجاي مي

سحر و طلسمات که صورتي از آنها مانده، اما به عنوان يک علم از ميان رفته است. همين طور دانش 

ند مهاي بخيل را سخاوتکرده، قسمي آدمموسيقي، که اقسامي داشته، بخشي، آدمهاي ترسوي را شجاع مي

ده، اما اکنون آن دانش از ميان رفته است و چنين کرمي نموده و برخي محبت يا تنفر ميان مردمان ايجاد مي

هاي مذمومي براي آنها پديد آمده است، چنان که براي علم هايي از ميان رفته و به عکس ويژگيويژگي

اندازي به مال مردمان شده است. کيميا اين وضيعت پديد آمده و ابزاري براي سوء استفاده از نقود و دست

موسيقي الاقل وجود داشتند و علم بودند، اما دانش کيميا از اساس علم باطلي به نظر وي، علم سحر يا 
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است، زيرا قلب يک جوهر به جوهر ديگر اصال امکانپذير نيست، مثل اين است که قلب آدمي را به قلب 

 .االغ تبديل کنند يا به عکس. چنين امري در جوهرهاي بيروني هم محال است

که در اين زمان سودمند است فرا گيرد، و در تقديم و تأخير ميان آنها اوال از نظر وي، آدمي بايد علومي 

رابطه منطقي ميان آنها را در رسيدن از يکي به ديگري رعايت کند، و ثانيا مراقب مراتب اهميت و منفعت 

 نميان علوم باشد. جز اين عمل کردن، مثل اين است که کسي بخواهد بر بامي برود، اما نخواهد از پلکا

 .استفاده کند

 دانش دنيايي زير سايه آخرت گرايي

خود  اي براي ورود به بحثابن حزم، نگاه منفعت گرايانه به علم را، البته با تفسري خود از منفعت، وسيله

دنيا و آخرت. اگر اين دو با هم مقايسه شود، خواهيم ديد که  :دهد. آدمي دو عالم بيشتر نداردقرار مي

ر کوتاه، اما آخرت، ابدي است. بنابرين اگر کسي در اين انديشه است که علم را ابزاري روزهاي دنيا بسيا

 .باري داردبراي نفع دنيوي خود قرار دهد، بايد گفت که باور زيان

اي براي کسب مال از نظر وي، در يک تقسيم ساده، علم براي دنيا دو نوع است: يا علمي است که وسيله

 .آيد که مقصودش خصوص دانش پزشکي استبراي صحت جسم بکار مي شود، يا علمي است کهمي

اي براي کسب ثروت باشد، سوال وي اين است که مگر با علم چه درباره اين که به طور کلي علم وسيله

آيد؟ براي اين کار همراهي با سلطان، ساختمان سازي و تجارت، راه بهتر و اندازه ثروت بدست مي

بنابرين اگر کسي دراين انديشه است که علم بياموزد تا دنياي خويش را  .ل استنزديکتري براي کسب ما

هاي کوتاه مدت براي کسب دهد. چنين آدمي دو خطا کرده است، اوال راهثمري انجام ميآباد کند، کار بي

ن تريکم درآمد را طي نکرده )مانند تجارت و ...( و ديگري سخت ترين راه را براي اين کار انتخاب کرده که

 .نتيجه را براي آبادي دنياي وي دارد

از سوي ديگر، فضيلتي که او در دانش دوستي بدست آورده و از ديگر بهائم و حشرات ممتاز شده، در راه 

رد. اي از آن بباصلي خودش مورد استفاده قرار نگرفته است. او جوهري را بدست آورده که ندانسته چه بهره

مشير هندي برنده و نفيس تهيه کرده، اما صرفا در آشپزخانه براي شکستن درست مانند کسي که يک ش

 استخوان و دو نيم کردن حبوبات استفاده کند. آيا زيانبارتر از اين چيزي هست؟

د دانشناسد، اما نمياما دانشي که براي تأمين صحت جسم است،چه خاصيتي جز اين دارد که مرضي را مي

ند يا خير. و يا به فرض که آن مرض را از ميان ببرد، مطمئن نيست که آن تواند آن را برطرف ککه مي

ود شبيماري باز خواهد گذشت يا خير. از کجا معلوم که بيماري ديگري سر درنياورد؟ تازه مگر مرگ را مي

 از ميان برد و اساس آن را عالج کرد؟
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ل کند، در واقع، به دنبال منفعت کوچک دهد که اگر آدمي علم را براي کسب منفعت ويژه دنبااين نشان مي

رفته است. تازه اين در صورتي است که اين علم را در راه کسب مال از راه معقول خود استفاده کند، و اال 

در  .شودباشد که وضعيت بدتر هم مي اگر بخواهد با استفاده از علم دنبال کسب مال از راه هاي غير عادي

 .مي به مراتب شرف داردآنجاست که جاهل بر چنين عال

ين انجامد و طالب چنها، دانشي است که به رستگاري در آخرت ميبدين ترتيب بايد گفت، بهترين دانش

 .علمي است که خود را به تعب انداخته، تا بتواند راحت ابدي را بدست آورد

 علومي که به ترتيب بايد آموخت

گويد، اين که در طلب علم اين سه مفهوم سخن ميابن حزم در اينجا از اهميت کتاب، سماع و قراءت 

گويد بنا دارد در باره رسيدن به علم سخن بگويد، اين که کدام علم برتر و اهميت زيادي دارد. او مي

ارجمندتر و بيش از همه مورد نياز مردم مردمان است. همان طور که اشاره شد رساله مراتب علم ابن حزم، 

به همين جهت، از همينجا خطابش با کسي است که در صدد تربيت فرزندان  جنبه تعليم و تربيت دارد؛

کوچک خويش است. او بايد از همان آغازين زمان درک و فهم بچه، کارش را آغاز کند و کودک را به معلم 

 .و مؤدب بسپارد

ه از هر دهد. نخست اين که کودک چه چيز را بياموزد و ديگر اين کدر اينجا وي به دو چيز اهميت مي

 .علمي چه قدر بياموزد

نخستين موضوع، آموزش خط و نوشتن است، اما اين که چه قدر ياد بگيرد، همين است که راست و صاف 

جز  گيرد، چيزيبنويسد، اما حسن خط در حد عالي، که طلبه بسا براي تقرب به سلطان و امير آن را فرا مي

ي جز ندامت ندارد، چرا که کارش ظلم به مردم و ضايع کردن عمر نيست و اين تقرب به سلطان، چيز

 .نوشته هايش، توقيعاتي مشحون از کذب و باطل خواهد بود

بايد به حدي برسد که بتواند هر متني را بخواند، و البته همزمان به حفظ قرآن نيز در علم قراءت نيز مي

ين م لغت برود. او به تفسير معناي امشغول باشد. پس از فراگيري نوشتن و خواندن، بايد به سراغ نحو و عل

کند. پس از آن و دو اصطالح و علم پرداخته و کتابهايي را که بايد براي فراگيري آنها خواند معرفي مي

التعمق في علم النحو ففضول ال ]افزايد که تعمق در علم نحو، کاري بيهوده و فضولي است بدون تأمل مي

ي به آن نيست. خوب شايد خواندن کتاب سيبويه هم خوب باشد، اما منفعة بها(، کاري غير واجب که نياز

در همان حال بهتر است به جاي آن به مسائل ديگر بپردازد. سپس کتابهايي در علم لغت براي تحصيل و 

کند. در اينجا نيز باز سخن از اقتصار و اکتفا به حد معمول کرده و تأکيد مي کند که بهتر تدريس معرفي مي

االقتصار على المقدار الجاري مما ذکرنا، و االنصراف إلى األهم و األوکد »تر برود: سمت علم مهماست به 
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در اين زمينه، اندکي هم به شعر بپردازد، اما فقط به شعرهاي حکمت و خير، مانند «. من سائر العلوم، أولى

شقانه و خمريات، شعرهاي غزل و عا :اشعار حسان بن ثابت، اما جز اينها از چهار گروه شعر بپرهيزد

آورد. شعر تغرب ]غربت سروده[ و هجو. شعر حماسي و جنگي که روحيه فتنه جويي را در آدمي پديد مي

مدح و رثاء هم نوعي مباح مکروه است! در اينجا نيز زياده روي در شعر، نوعي پرداختن به دروغ است و 

 .«کسب غير محمود فإن اإلکثار من رواية الشعر، هو»خيري در دروغ نيست. 

 رياضي و نجوم

اکنون نوبت علم رياضي است که پس از نحو و لغت بايد فراگرفت. فراگيري، جمع و منها و ضرب و 

محاسبه مساحت و همين طور مباحث رياضي مربوط به نجوم و ترکيب افالک، چگونگي حرکت آنها، و 

، دليل اهميت آن هم اين «علم رفيع جدا فهذا»يادگيري وضعيت بروج و جز اينها. اين دانش بزرگي است 

شناسد. با است که آدمي، محدوديت عالم را از يک طرف و اهميت صنع باري تعالي را از طرف ديگر مي

توان وضعيت کسوفات را شناخت، طول و عرض بالد را دانست، و در خواندن کتاب مجسطي است که مي

اين دانش برا ي استفاده بهينه از آب، برداشتن اجسام  باره جزر و مد آگاهي هايي بدست آورد. سودمندي

 .سنگين، هندسه بناها و شناخت آالت حکمي مفيد خواهد بود

آگاهيم که علم نجوم جداي از تنجيم است، اين تقسيم بندي را ابن حزم نيز دارد. در اينجا پس از آن که 

احکام نجومي، معنا و مفهومي ندارد .اين  کند که شناختفراگيري نجوم را الزم شمرد، بالفاصله تأکيد مي

احکام که در باره پيشگويي رخدادها يا سعد و نحس ايام است، به نظر وي يا حق است يا باطل، اگر حق 

باشد، هيچ ثمري جز ناراحتي و غم و نگراني ندارد، براي اين که آدمي بايد در انتظار بيماري و نکبت و 

اي هپايتوان جلوي آنها را گرفت، حرف بيينها باشد. اگر بگويند که ميموت عزيزان و کم شدن عمر و جز ا

است؛ براي اين که قضاي الهي حتمي و غير قابل برگشت است. اما اگر احکام نجومي باطل باشد، طبيعي 

است که شايسته فراگيري نيست. از نظر ابن حزم، هيچ برهاني بر درستي اين احکام نجومي نيست، بلکه 

ربه است و چون چنين است، به دليل اين که تجربه اساسا نوعي تکرار است که اگر هزار بار هم مشتي تج

دانيم دفعه هزار و يکم همان رخ خواهد داد يا نه، باطل و غير قابل استناد است. به نظر وي، تکرار شود، نمي

 که بتواند همه ابعاد آن را در کاملي اين انتظام کواکب، حداکثر مربوط به ده هزار سال است و داشتن تجربه

برگيرد، ممکن نيست. به خصوص که حتي رصدهاي قديم نيز بر اثر جنگها و غارتها از ميان رفته و اخبار 

آنها هم نابود شده است. بنابرين رصد حتي اين دوره هم ناممکن است، چه رسد به رصد ادوار قبلي عالم. 

دانيم، اين چه مقدار درد ما سال از تورات به اين سمت را مي ابن حزم مي گويد ما حداکثر تاريخ سه هزار

کند؟ از تاريخ فُرس نيز تنها اخباري از دوره ساساني مانده و اين کمتر از هزار سال است. همين را دوا مي
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طور تاريخ روم. از تاريخ قبط و سرياني و موآب و غيره هم که هيچ خبر و اثري نيست. از هند و چين هم 

اند. اند، چون دو مملکتي هستند که از آفات دور ماندهدر اختيار نداريم، و بسا رصدهاي قديمي داشتهچيزي 

اند. شايد هند هم چنين باشد. حاصل اين که با با اين حال، مردم چين اهل علم نيستند، بلکه اهل صنعت

نها وجود دارد و اين که ما فقط توجه به گستردگي نظام کواکب و ابهاماتي که براي ما در بسياري از امور آ

ظواهر برخي از امور را مالحظه مي کنيم، امکان اين که اين احکام نجومي را تاييد کنيم وجود ندارد. آنها 

« ميراسمع و اسکت و صدّق اال»هيچ برهاني اقامه نکرده و سخنانشان قانع کننده نيست، بلکه بيشتر از باب 

 .يست فرد عاقلي به اين علوم بپردازد، علمي که هيچ فايده اي ندارداست. اگر اين طور باشد، شايسته ن

 منطق و طبيعيات و تاريخ

اکنون نوبت آموختن منطق است که طالب علم بايد آن را فراگيرد؛ اين که علم اجناس و انواع و اسامي 

امي حقايق و تمييز آن اين علم است که امکان درک تم .مفرده و قضايا را بداند، استدالل و برهان را بشناسد

 .دهدرا از باطل به دانش جو مي

افزون بر منطق، فراگيري طبيعيات، جوّ شناسي، علم شناخت حيوان و نبات و معادن و همين طور دانش 

 .تواند طالب علم را بر استواري و استحکام عالم خلقت و تأثير صانع آگاه سازدتشريح نيز مي

اي هشود، نبايد از مطالعه اخبار امتطالب علم با نظر و استدالل آشنا ميدر کنار آنچه گذشت و زماني که 

تواند به علل نابودي آنها واقف گشته و گذشته و تواريخ قديم غفلت ورزد. با اين شناخت است که مي

را  تواند نابودي پادشاهانياند. او همچنين ميهاي پيشين با آن استحکام از بين رفتهبفهمد که چطور تمدن

ا کردند تکردند و مال و سپاه براي خود فراهم مياندوزي ميکردند، ثروتکشتند، ستم ميکه مردمان را مي

خوب  هايتوان فرق آدمسلطنت خويش و اعقابشان را پايدار کنند، بفهمد و بشناسد. در تاريخ است که مي

داخت. بر اساس شناخت عالمان و و بد را شناخت و بر اساس آن، به ستايش افراد پرهيزکار و زاهد پر

توان ديگران را به پيروي از صالحان و دور کردن فاسقان ترغيب يا صالحان در برابر ديگران است که مي

ترهيب کرد. نکته اينجاست که فراگيري اين دانش بسيار آسان است. در واقع اين علم، نه تنها سهل و آسان 

 .ماندب بهرهت و بنابرين سزوار نيست که کسي از آن بيآور و لذتبخش نيز هساست که بسيار نشاط

 علم دين و شريعت

آيد که دانش آموخته، بايد توجه به اکنون پس از آموختن آنچه گذشت، ابن حزم باز به سراغ اين نکته مي

 زآيد داشته باشد تا بداند چه چيزي را براي فراگيرد و اعمر کوتاه و مشکالتي که براي سالمتي پيش مي

نخستين مسأله ارائه برهان بر محْدَث بودن عالم و به عبارت ديگر اثبات صانع و  .عمر خويش استفاده کند
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هاي مختلف اين محدث بودن عالم ست. بحث بعدي، بحث از اصل نبوت است و اين که به هر حال جنبه

د که خداوند بر اساس ص( در قرآن بنگر)اين بحث ها به اين برسد که آدمي اقرار به نبوت حضرت محمد 

شود. ابن حزم در اين مسير است که آدمي با شريعت آشنا مي .عهود خود چه چيزي از ما خواسته است

شريعت اساس  .ايمگويد: اين ها مباحثي است که ما در کتاب الفصل بالملل و النحل ]کذا[ توضيح داده

معترفند که شريعت آنان از خدا نيست، ملت است، در حالي که برهمنها شريعتي ندارند، نصارا هم که خود 

شان از ميان رفته است. به عالوه اعتراف دارند که اي از کتابمجوس هم بر اين باورند که بخش عمده

اردشير بابکان براي آنان شريعت درست کرده است. يهوديان هم گويند که پس از خروج از صهيون، بخش 

ه اکنون از شريعت دارند، چيزي جز آن است که در تورات به آن عمده آثارشان از ميان رفته است و آنچ

 .اندمکلف بوده

با توجه به اهميت علم شريعت، اگر کسي به علوم ديگر پرداخته و از دانش شريعت غفلت ورزد، به 

 .خويشتن ستم کرده است، چرا که بهترين را فداي کمترين کرده است

 

 علم هدف است يا وسيله

 شود تا ما اشياء را چنان که هستاگر کسي بگويد که علم رياضي و هيئت و منطق سبب ميابن حزم گويد: 

بشناسيم، پاسخ اين است که اين درست است، در صورتي که هدف از آن شناخت، استدالل بر اثبات صانع 

باشد، شناختي تا سبب فوز و رستگاري و خالصي ما از عذاب جهنم شود. اما اگر هدف صرف معرفت 

خواهم تمام مردم ياء، به همان صورت موجود است، اين درست مثل اين که است که کسي بگويد من مياش

شهر خود را بشناسم، به همان شکل و شمايلي که هستند، چنين کسي قطعا به حماقت متهم خواهد شد، 

که زندگي ابدي گيرد، نفعي که در آخرت بکار او آيد، جايي چرا که آدمي علم را براي منفعت آن فرا مي

 .يابدمي

بدين ترتيب علم براي علم، علم براي شناخت درست اشياء، از ديد ابن حزم ارزشي ندارد، مگر آن که در 

جهت شناخت شريعت، خداي متعال باشد. علمي ارزش آموختن دارد که وسيله کسب منفعت آن هم 
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ري ناپسند است مگر در شرايط خاص. منفعت اخروي باشد نه دنيوي. از نظر وي، ثروت اندوزي با علم کا

به اين ترتيب که اگر کسي ثروتي دارد، بهتر است به همان بسنده کند و براي آبادي آخرت خود بکوشد، اما 

گيري از علم، رفع نياز کند، و در اين ميان بهترين کار، معلمي هجاء، اگر نيازمند است، بهتر است با بهره

اينهاست. اين قبيل کارها به مراتب بهتر از نزديکي با سالطين و امراست  صرف، نحو، ادبيات و طب و مانند

گيرد. وي در اين رساله، بارها در اين باره هشدار داده و نکاتي را که آدمي در معرض انواع خطرها قرار مي

ر طبابت اها در اين باره، انجام کيادآور شده که پيداست به اين همکاري بسيار بدبين است. يکي از بدترين

براي سالطين است که بيش از همه خطرناک است. نوع ديگر، همکاري با سالطين در حوزه علم نجوم 

دانيم که ابن حزم در جواني تجربه همکاري با اي نيست و تبعات بدي دارد. مياست که آن نيز کار عاقالنه

 .سالطين را از وزارت و زندان رفتن و .... داشت

 ارزش کتاب در علم

اي، هيچ اي يک دانشمند مهم آن است که ذخيره علمي بااليي داشته باشد و براي حفظ چنين ذخيرهبر

ابزاري بهتر از کتاب نيست، چرا که کتاب بهترين انبان براي نگاه داري دانش است و اگر کتاب نبود، دانش 

براي درستي و نادرستي  شود، ميزانياز ميان رفته بود. بدون کتاب، آنچه از بحث و نظر و علم مطرح مي

تواند محک و ميعار باشد. به عبارت ديگر، اگر شهادت کتابها نبود، ادعاي عالم ندارد. اين کتابهاست که مي

شود عالم در کسب علم از منابع مختلف استفاده کند نه از و جاهل مساوي بود. کتاب است که سبب مي

يک چاه استفاده کند تا چند چاه، و بسا چاهي را که يک منبع خاص. درست مانند تفاوت آدمي است که از 

 .انتخاب کرده شور باشد و هيچ گاه به آب شيرين دست نيابد

نکته ديگر اين است که يک عالم، نبايد عمرش را صرف يک علم کند و از بقيه علوم غافل بماند. کسي که 

علوم، حتي در همان علمي هم که به  داري کرده است. چنين شخصي با توجه به ارتباطچنين کند، کار خنده

آن پرداخته، نقص خواهد داشت. البته روشن است که با اين عمر نمي توان به همه علوم، به صورت 

زه آن هم به اندا«. و ليأخذ من کلّ علم بنصيب»اي برگيرد.گسترده پرداخت، بنابرين بهتر است از علمي، بهره

د و در نهايت به دانشي که طبع و قلب او به آن خو کرده، روي اين است که ضروريات آن دانش را فراگير

 .آورد و در آن غور بيشتري کند

شود که اگر کسي علم را براي تفاخر و کسب مال و منصب فرا ابن حزم اين نکته اخالقي را هم يادآور مي

 .گرفت، از رستگاري دور خواهد افتاد، چرا که هدف او چيزي جز علم خواهد بود
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 [بندي علوم ]يا کدام علم بهتر است؟ تقسيم

بحث تقسيم علوم از جهات مختلفي ارزشمند است، ارزش هر دانش، جايگاه آن، اين که اساسا آنچه در 

شود يا نه و بسياري از مسائل ديگر را از گذشته به عنوان يک علم بوده، از نظر فالن دانشمند علم تلقي مي

آورد. در اينجا ابن حزم، ديدگاه هاي خود را در اين باره بيان  توان بدستهمين مبحث تقسيم علوم مي

 .کندمي

شوند و اين يک تقسيمي است که براي همه زمانها و در از نظر ابن حزم، دانش ها به هفت دست تقسيم مي

 .ميان هم امتها، وجود دارد

 .ر تفاوت دارند. علم لغت. امتها در اين سه دانش با يکديگ1. علم اخبار. 8علم شريعت.  .1

. علم فلسفه، چهار علمي که همه ملل در داشتن آنها با يکديگر 3. علم طب. 1. علم عدد. 9علم نجوم.  .4

 .مشترک هستند

شود. اما علم شريعت، چهار قسم است: قرآن، حديث، فقه و کالم. هر کدام اينها نيز به چند دسته تقسيم مي

به معرفت متن و راوي، علم فقه به فقه القرآن و فقه الحديث و  علم قرآن، به قراءت و تفسير، علم حديث

 .اجماعيات تقسيم مي شود

علم کالم هم شناخت براهين و استداللهاي متکلمان است، وضعيت نحو و لغت هم معلوم است. اما علم 

نها. بندي خاص خود را دارد: تاريخ ممالک، تاريخ سالشمار، شهرها، طبقات و جز ايتاريخ هم تقسيم

ترين تواريخ هم، همين تواريخ ملت اسالم است که از آغاز آن تا فتواحت و مسائل ديگر در آنها صحيح

ابن حزم سپس به اخبار روم و ترک و خزر و غير اينها اشاره کرده ه تواريخ و تآليفي از آنها  .آمده است

اهل علم و ضبط هستند، چيزي در  دانيمبرجاي نمانده است. از اخبار هند و چنين هم، به رغم آن که مي

اختيار ما نيست. از امم منحل شده هم مانند قبطي ها و سرياني ها و ديگران، جز اکاذيب و خرافات چيزي 

اخبار ايرانيان نيز چيز صحيحي ندارد جز آنچه از زمان دارا به دارا است و صحيح ترين اخبار  .نمانده است

آدمي که دنبال اين علم است، بهتر است تنها به آنچه اخبار آن صحيح  آنها از روزگار اردشير بابکان است.

 .است مراجعه کند. از نظر ابن حزم، علم انساب هم بخشي از علم اخبار است

علم نجوم هم شامل دو بخش است، نخست علم هيئت و ديگري احکام نجومي که همان تنجيم است. 

شود. علم ن آن و همين طور علم مساحات تقسيم ميدانش رياضي هم به شناخت قوانين رياضي، براهي

منطق به عقلي و حسي تقسيم شده، عقلي مربوط به الهيات و طبيعيات و حسي فقط مربوط به طبيعيات 

است. دانش طب نيز به طب نفس يا علم اخالق و ايجاد تعادل در نفس و پرهيز از افراط و تفريط و طب 

د. شويمات خاص خود را دارد که در پزشکي به آن پرداخته ميشود. طب جسم نيز تقسجسم تقسيم مي



2631 

 

دانش شعر نيز اقسام خود را در روايت شعر، شناخت معاني و اقسام آن به لحاظ موضوعي و موزوني دارد. 

دو علم بالغت و عبّارة هم نتيجه اجتماع علوم پيشين يا دو علم از ميان آنهاست. اگر عالم به بالغت آن را 

خدا پيش برد و براي تبيين حقائق از آن بهره گيرد، فضيلت است و اگر ضد آن باشد، خسارت. در مسير 

 .آيدعلم عباره )تعبير خواب( هم نوعي طبع در آدمي است که علم به کمک آن مي

 ...علم تجارت و خياطت و

م به علو صناعت علم است يا نيست؟ اين پرسشي است که از ديرباز مطرح بوده است. در تقسيم بندي

نظري و عملي که رايج ترين نوع تقسيم بندي در فلسفه قديم است، جاي صنعت کجاست؟ در اين باره 

توان آن را فراوان بحث شده است. اما به نظر ابن حزم، هر چيزي که مصداق دانايي بشر واقع مي شود مي

ا و غير اينها نيز علم هستند. تنهبنابرين علم تجارت، خياطي، تدبير سفن، کشاورزي و باغداري  .علم ناميد

تفاوتش با علوم ديگر در اين است که اينها صرفا براي دنياي آدمي است، در حالي که علومي که پيش از 

بدين ترتيب هدف از اين علوم براي ابن حزم، معيار و ميزان  .اين گذشت، براي خالصي در آخرت بود

 .است

 نصايح به طالب علمان

اي است که آنان را پردازد. عُجب و حسادت دو صفت رذيلهبه نصيحت دانشجويان مي در اينجا ابن حزم،

کند. نبايد ديگران را تحقير کند. دانش خويش را کتمان نکند. در موضوعي که دانشي ندارد سخن تهديد مي

 .نگويد و نصايح ديگر

 تنها علم شريعت

رزش دارند که ما را در فهم شريعت ياري رسانند. در اي اتنها علم واقعي، علم شريعت است و بقيه به اندازه

گويد ما از آغاز گفتيم که هدف ما از بودن در اين گردد و مياينجا باز ابن حزم به سخن نخستين باز مي

دنيا، و مطلوب ما از آموختن، علمي است که خداوند از ما خواسته است، همان علمي که مي تواند براي ما 

ارمغان آورد، و اين جز معرفت به شريعت و عمل کردن به آن. و اين علم، جز با  فالح و خالص را به

آيد. طبعا بايد ناقلين اين علم يعني سنت بدست نميشناخت احکام خدا يعني قرآن و وصاياي محمد )ص(

د. همين طور علم قراءت مشهوره قرآن را تا بتوان به معاني بهتر پي بر .را هم که راويان هستند شناخت

صرف و نحو و لغت و نيز آگاهي محدود از شعر و نسب و جز اينها مانند علم انساب و غيره هم که بتوان 

احکام فقهي مربوطه را مانند اين که صدقه بر چه کساني حرام است، شناخت. از دانش حساب هم بايد علم 

ته بدون علم هيئت ممکن نخواهد به قبله و زوال را براي دريافت وقت نماز بدست آورد و رسيدن به اين الب
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بود. دانش حساب همچنين براي بحث ارث بسيار سودمند است و دانستن رياضي براي شناخت احکام 

 .ارث، الزم

در شريعت الزم است تا با معرفت عيوبي مانند جنون آشنا شد، چيزي که در تکليف شرعي اهميت دارد و 

 .ن هم نتيجه علم طب براي شريعتآيد. اياين چيزي است که با علم طب بدست مي

خواندن کتب ادعيه هم امري الزم است و اين جز با دانستن خط و بالغت و آنچه که به خاطر زيبايي لفظ 

علم عباره يا همان تعبير رؤيا هم حق است اما  .و معنا آدمي را به سوي خود جلب مي کند، ممکن نيست

 .دون علوم ياد شده مقدور نيستفهم آن نيز ب .جزء نبوت 11در حد يک جزء از 

 .در باره احکام نجومي هم، بطالن آن را جز کسي که بر آن اشراف دارد نخواهد شد

تواند بر همه اين علوم احاطه يابد، بهتر است در هر کدام سهمي داشته باشد، در در صورتي که دانشجو نمي

نه، در امور علمي نيز همين که هر آن صورت درست مانند همکاري يک گروه از مردم در ساختن يک خا

 .شودکسي سهمي داشته باشد، با تعاون و همکاري آنان راه براي فالح و خالصي فراهم مي

بدترين حالت اين است که کسي در اين دنيا عمر خويش را تلف کند، اما در حماقت و بطالت يا معصيت و 

ارد و خدمتي مي کند؛ آن وقت آيا صحيح ستم بماند. اين درست است که هر کسي در اين دنيا شغلي د

است که کسي عمرش را تلف کند و طفيلي ديگران باشد؟ براي يک بنده خدا، هر آنچه که مصلحت دين او 

نياز نيست، انجامش، برّ و مصداق تقواست. بنابرين شناخت در انجام آن است، يا در دنياي خود از آن بي

مانند کارهاي ديگري که براي حفظ دين الزم است، مانند  دين، يک مصداق روشن از تقواست.، درست

 .جهاد و جز آن... اين ادامه دارد تا برسد به صناعات و کارهايي که مردم نيازمند آن هستند

ابن حزم، نه تنها براي کساني که ايمان و ايقان به معاد دارند، بلکه براي کساني که در آن ترديد دارند يا 

داند در اين باره تحقيق کنند. اگر او به کارهاي ديگر بپردازد و ه معاد ندارند، الزم ميحتي از اساس ايمان ب

از پرداختن به اين امر خودداري کند، بدون شک راه خطايي را رفته است. براي شناخت دين، بويژه معاد، 

ن تأکيدات ابن راهي جز بحث از شرايع و دنبال کردن براهين موجود براي شناخت حقايق وجود ندارد. اي

حزم يکسره براي آن است تا نشان دهد، علم آموزي اصلي آدمي بايد در حوزه شريعت باشد. به همين دليل 

در انتهاي اين بحث که حتي تفحص در شريعت را بر غير معتقد به معاد هم الزم مي شمرد مي گويد که 

دازه که بر معتقد به معاد واجب است بر پرداختن به علم شريعت و مقدم داشتن آن بر هر علمي، به همان ان

 .کسي که يا در معاد ترديد دارد، يا اساسا به آن باور ندارد، واجب است

کنند اهل علم هستند، اما در واقع چنين نيستند. اينها نالد که تصور ميوي از جماعتي از اهل علم مي

دانند بسيار بيشتر است، به عالوه که نميگروهي هستند که دانش اندکي در برخي از علوم دارند، اما آنچه 
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خواهند، بلکه بيشتر در پي علم جويي آنان هم براي خدا نيست، چنان که علم را براي رفع جهل نمي

 .دانند و براي علوم ديگر اعتباري قائل نيستنداند علم ميخودنمايي هستند. اينان، تنها آنچه را خوانده

مانند. اين هم نقص بزرگي روند، اما از علوم ديگر باز ميم ديانت ميعده ديگري از اهل علم، دنبال عل

است، زيرا اين جماعت، تقسيم ميراث را ياد نخواهند گرفت. به عالوه، اگر طب ندانند، منافع و مضار 

 دانند، در حالي که رسول اهلل )ص( امر به مداواي مريض داده و اين يعني اينخوردنيها و آشاميدنيها را نمي

 .که بايد علم طب را در حد کفايت فرا گرفت

داند آموزش داد، بويژه اگر در دانش ديني هم چنين نيست که قرآن را بتوان به کسي که عربي درست نمي

داند. عکس آن داند، اما از سنت چيزي نميچنين آدمي، از شريعت تنها يک علم را که همان قرآن باشد مي

را بشناسد اما قرآن نداند، در آن صورت جايي که اختالف قراءت  هم درست است، اين که کسي سنت

 .است و در حکم تأثير دارد، بر وي روشن نيست

دانند اما از علوم شماري ديگر طالب علماني هستند که علوم عربي مانند نحو و لغت و شعر و عروض مي

صل طعام چيزي در اختيارش نيست يا ديگر غافلند. اينها مانند کسي هستند که نمک در دست دارد، اما از ا

 .مانند کسي است که ابزار تيز کردن شمشير دارد، اما خود سالح را ندارد

اند، اما علوم ديگر را مسخره شماري ديگر از اين طالب علمان، به علوم اوائل، يا برخي از آنها واقف

داند. به چنين آدمي بايد گفت: تو داند، اما دانش هاي ديگر را دانش نميکنند. مانند کسي که طب ميمي

دانند، از نظر جسمي سالمتر و عمرشان طوالني تر است، مانند باديه داني بسياري از کساني که طب نميمي

دانند. اين امري روشن است و غير قابل انکار. نشينان و مردم عادي و اهالي بالدي که مردمان طب نمي

بدست آوردن صحت جسم است، چنين چيزي با اندک علم طبي  اگر هدف بنابرين، طب چه ثمري دارد؟

 کنند علومآيد. اين وضعيت در باره اهل رياضي و هندسه هم صادق است، کساني که تصور ميبدست مي

آيد؟ اين که اين ها در باره کواکب به چه کار ميديگر لغو و بيهوده است. بايد به اينها گفت اين آگاهي

افزايد، اينان از اين اشکال رها يا آن ستاره آن طور، چه فرقي دارد؟ ابن حزم ميستاره اين طور باشد 

اي از عالم است و فاقد فايده، مگر آن نخواهند شد، براي اين که آگاهي هاي مزبور هر کدام دانشي از گوشه

نجومي  که با کمک آن بتوان قدرت صانع را دريافت. آگاهي هاي يافت شده، اگر به سمت و سوي احکام

 .هم برود که از اساس مشتمل بر مشتي دعاوي دروغ و خرافي خواهد بود. در اين باره قبال توضيح داده شد

 ايشماري از عالمان منطق نيز همين ادعا را دارند که گويي اين علم بهترين علوم است و ساير علوم فايده

کسي است که آالت بنايي داريد اما در کار ندارد. حرف ابن حزم با اين جماعت اين است که کار شما مانند 

 .بنا استفاده نکرده و معطل پيش شما مانده است
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گويد هدفش از اين مباحث، تحقير اين دانشها نيست، بلکه انتقاد از کساني است که براي ساير ابن حزم مي

 ت. اين کاري استتوان علمي را فرا گرفت وبه علوم ديگر هم احترام گذاشعلوم ارزشي قائل نيستند. مي

 .دهدکه يک آدم منصف عاقل عادل صادق انجام مي

آخرت گرايي در سنجش ارزش اين علوم براي ابن حزم يک اصل است. به گفته وي، اگر هدفي مانند 

« تعب»نجات در آخرت در کار نباشد، آموزش اين علوم هيچ معنايي نخواهد داشت و تنها يک زحمت 

از لذات دنيا مانند خوردن و آشاميدن و لهو و لعب باز مي دارد. اگر آخرت در  خواهد بود. چيزي که آدم را

گيرند که هدف اي قرار ميکار نباشد، هيچ کاري بدتر از علم آموزي نيست. بنابرين، همه علوم در مجموعه

ند يازماز آنها نجات و خالصي در آخرت است و به همين دليل اين علوم با يکديگر پيوند دارند و برخي ن

برخي ديگر هستند. در جمع، هيچ هدفي در علم جويي جز شناخت آن چيزي که رسيدن به آن سبب فوز 

فالعلوم کلها... ال غرض لها إال معرفة ما أدى »در آخرت مي شود، يعني علم شريعت، در کار نخواهد بود. 

 .«هو حسبي و نعم الوکيل إلى الفوز في اآلخرة فقط، و هو علم الشريعة، و باهلل تعالى التوفيق، و

 .اين سخن شاه بيت رساله مراتب العلوم ابن حزم است

  

 

مقاله: ابن سينا و  2009 / 1387ها را بنگريد در: دوفصلنامه جاويدان خرد، تهران، تفسيري از اين ديدگاه] .

 .(طبقه بندي حکمت، محسن کديور

 .(138ـ  111، صص 1199ق، تهران، متن اين رساله را بنگريد در: بيست گفتار، مهدي محق] .

 .[150ـ  111صص 8مروج الذهب، ترجمه فارسي، ج ] .

ـ  181بيست گفتار، صص  :در اين باره بنگريد به رساله حسن بن غالب بن سمح ترجمه مهدي محقق در] .

شش به کو 1115تهران، دانشکده الهيات، 1ـ  1. )متن عربي رساله در: مجله مقاالت و بررسيها، ش 189

  [(محمدتقي دانش پژوه

 [51ـ  95، صص 1، ج 1510رسائل ابن حزم، تصحيح احسان عباس، بيروت، ] .

 

 1151منبع: مقاالتي در باره مفهوم علم در تمدن اسالمي، تهران، نشر علم، 
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 يک تجربه منفي از اسالمي کردن علم نجوم 

 رسول جعفريان :نويسنده

 03/13/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

اين ترم محور اصلي درس فرهنگ و تمدن دوره ارشد را روي بحث فلسفه علم نجوم گذاشتم.  :خالصه

ن با پيشينه اين علم آشنا شوند و هم به لحاظ فرهنگي و تمدني از تأثير بيشتر با اين هدف که هم دانشجويا

علم نجوم در زندگي اجتماعي مسلمانان آگاه گردند. اين بحث جنبه هاي بسيار گسترده اي دارد و در اينجا 

 .مروري بر چند رساله در باره اثبات نظريه زمين مرکزي و استداللهاي ارائه شده در اين باره داريم

ظهور مدرنيته علمي در ايران: »کي از مقاالت خوبي که اين اواخر خواندم مقاله آقاي کامران ارجمند در باره ي

بود « مناقشات پيرامون احکام نجوم و اختر شناسي جديد در اواسط سده سيزدهم هجري / نوزدهم ميالدي

 .( منتشر شده است1151ستان که در مجله ميراث علمي اسالم و ايران سال اول شماره دوم )پاييز و زم

در اين مقاله، مروري بر برخي از مواضع محافظه کاران در حوزه علم، در مقابل نجوم جديد در ايران دوره 

قاجاري به خصوص دوره ناصري شده، و نشان داده شده است که مقاومت هايي برابر نجوم جديد به خصوص 

 .قاويم ثبت سعد و نحس ايام صورت گرفته استدر زمينه تقويم نگاري و احکام نجوم و انتشار ت

م( و سپس کپلر 1101)م   مي دانيم که نخستين بار تيکو براهه سابقه نجوم جديد در ايران از چه زماني است؟

توانستند نجوم جديد را پايه گذاري کنند و صاحب چندين کشف  (م1118م( و بعد از آن گاليله )م 1110)م 

 نجوم قديمي و سنتي بود بشوند. اين اطالعات کي به ايران رسيد؟مهم که متفاوت از نگاه 
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 کپلر

 
 گاليله

نخستين بار در باره برخي از اين مسائل  (1198آقاي ارجمند در مقاله مزبور اشاره کرده اند که پيترو دالواله )م 

هنگام توقف در  1181وي در سال »با يکي از منجمان گفتگو کرده است. بر اساس يادداشت هاي دالواله: 

و  (گوا، نامه اي به مالزين العابدين الري نوشت و او را در جريان ساختن تلسکوپ )آلت چشمک دراز

گويا اين مالزين العابدين برادر عزالدين بن عبدالحي الري منجم «. پيشرفت هاي رياضيات و نجوم قرار داد

 .ا از او در نجوم مي شناسيممعروف زمان شاه عباس اول است که آثاري مانند حل و عقد ر
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اما اين مسأله يعني انتقال تجربيات و دانش جديد نجوم از اروپا به ايران، پس از آن ساکت ماند و دست کم 

از اين که اطالعاتي در اين باره به ما رسيده باشد، آگاهي نداريم. در اين زمينه، نبايد در دوره افشاريه و زنديه 

باشد، زيرا ايران ظرفيت هاي دوره صفوي را در اين زمينه ها از دست داده و عقب تر اتفاق خاصي افتاده 

 .رفته بود

از اواسط دوره قاجار به تدريج و بار ديگر انتقال اين دانش آغاز شد. همين جا بود که هم در زمينه احکام 

خصوص زمين مرکزي نجوم يعني دانش تنجيم و بحث اختيارات ايام و هم در زمينه نظريات نجومي به 

مسائلي از نجوم جديد در ايران مطرح شد. اين مسأله در کشوري مانند ايران که منجمان بسياري در آن در 

سطوح مختلف از دربار تا سطوح مردمي و عمومي و حتي از ميان علماي دين وجود داشت، با مقاومت هايي 

ان اجازه نمي داد که ذهنيت موجود در باره سکون روبرو شد. زيرا طبيعي بود که پارادايم هاي موجود در اير

زمين بشکند و به سادگي نظريه حرکت زمين به دور خورشيد و هم به دور خود پذيرفته شود. در زمينه احکام 

نجوم مشکل تقاويم بود که زندگي عادي مردم بر اساس آن اداره مي شد و يکي از کارهاي جاري همين بود 

ازدواج يا غيره در فالن وقت مناسب است يا خير. در مقاله آقاي ارجمند توضيحاتي  که انجام فالن کار مثال

در اين باره آمده است که ناصرالدين شاه تالش کرد تا با تقويت نجم الدوله، منجم مدرن، راه را بر تقاويم 

مي م احکام نجوقديمي ببندد اما نجم الدوله به او نوشت که مردم هيچ نوع تقويمي را که مشتمل بر آن قس

 .نباشد اصال خريداري نمي کنند

به هر حال آن مقاله به بخش قابل توجهي از اين مجادالت به اشاره و گاه با تفصيل مختصر پرداخته که 

 .خواندني است
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اما اين تجربه جداي از تقابل مدرنيته علمي با علوم بومي در يک مورد مشخص که از قضا با زندگي عادي 

سروکار دارد، همچنان از جهاتي ديگر قابل تعقيب و محل تأمل است. يک مورد مهم آن، مردم هم خيلي 

توجه داشتن به اين مهم است که دفاع از نجوم سنتي با محوريت سکون زمين، احيانا، صورت ديني و مذهبي 

ورشيد گرد خبه خود گرفته و مقاومت برابر نجوم جديد از آن روي بود که هر کسي مثال قائل به حرکت زمين 

 .است، نگاهي بوالهوسانه و غير ديني دارد

در واقع، بخشي از پارادايمي که در اطراف اين نجوم سنتي پيچيده شده بود، جنبه ديني پيدا کرده و خدشه 

ناپذير مي نمود. بنابرين بسياري از کساني که از آن دفاع مي کردند، تحت عنوان اسالمي بودن نجوم سنتي 

ه زبان روز صحبت کنيم( از آن دفاع مي کردند. آنها مي گفتند، نظريه قديمي بطلميوسي مورد )اگر بخواهيم ب

تأييد بسياري از آيات و روايات است و نمي شود در آن خدشه کرد. سابقه اين مسأله به قرنهاي گذشته بر 

ت به ظاهر از نقليامي گشت که به تدريج، علوم مختلف فلسفي و طبيعي و ديني به هم تنيده بود و هر بار 

 .ديني براي تاييد برخي از گزارهاي علمي يا فلسفي استفاده مي شد

زماني که بحث هاي احکام نجومي هم مطرح مي شد، يعني بحث اختيارات ايام، صورت مذهبي آن جدي تر 

تي با حمي شد. شايد امروزه به صراحت گفته شود که قرآن هيچ نوع تأييدي از نظريه بطلميوسي ندارد، يا 

استناد به گفته برخي از فقها و علماي قديم اسالمي گفته شود که احکام نجوم يعني آنچه در باره قرانات فلکي 

و ارتباط سرنوشت آدميان با آن گفته مي شود، هيچ مبناي ديني ندارد، اما در آن مقطع تاريخي، بسياري از اين 

 .رنگ ديني داشتباورها جزئي از يک پارادايم استوار شده و آشکارا 

نويسنده اين سطور درست روي همين نقطه تکيه دارد که چطور مي شود که يک نظريه علمي غلط که ريشه 

در فرهنگ علمي يونان و نجوم بطليموسي دارد، به تدريج رنگ ديني به خود گرفته و دست کم براي بسياري 

 به عنوان يک امر ديني غير قابل خدشه شده است؟

ت که در حوزه طب سنتي هم صورت گرفته و همچنان نيز طرفداران زيادي در همه سطوح، از اين اتفاقي اس

 .تصميم گيري هاي دولتي تا سطوح مردمي دارد

ما امروزه به راحتي مي توانيم توضيح دهيم، بحث هايي که در باره تعيين اول و آخر ماه مي شود، گرچه از 

ن را مسائل فقهي براي تعيين روز اول ماه ذي قعده روشن است علم رياضي و نجوم کمک مي گيرد، اما مرز آ

و کسي اينها را خلط نمي کند، اما بحث ما مربوط به يک دوره طوالني است که طي آن دانشي مانند نجوم، 

رنگ ديني به خود گرفت و زماني که توسط کشفيات جديد به چالش کشيده شد، مدتها مقاومت کرد و در 

 .بر اسالميت خود داشتاين مقاومت تاکيد 
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به ياد داشته باشيم که در دهه اول انقالب در قم، مرکزي به نام دفتر مجامع مقدماتي فرهنگستان علوم اسالمي 

 .وجود داشت که ادعاهايي در باره فيزيک و شيمي اسالمي هم مطرح مي کرد

زه نمي دهد و حتي ممکن است مي دانيم که اين قبيل پارادايم ها به سادگي جاي خود را به ذهنيت هاي تا

براي چند ده سال مقاومت کند. در مقاله پيشگفته آقاي ارجمند با واسطه يا بي واسطه به برخي از موارد 

مقاومت اشاره شده است و بنده نمي خواهم بر آنها مرور کنم. در اينجا تنها مي خواهم به سه مورد که برخي 

 .متن آن ديده و گزارش نشده، بپردازمهم به اشاره در نوشته مزبور آمده، اما 

ق( از رهبران شيخيه همدان )باقريه( است که به دليل 1115ـ  1815نخستين مورد در باره رساله محمد باقر)

آن که پيش از او حاج محمد کريم خان در مسأله سکون زمين درگير شده و از آن دفاع کرده بود، او نيز وارد 

ضيحاتي در باره ديدگاه حاج محمد کريم خان و مقابله اعتضاد السلطنه را با آقاي ارجمند تو .اين مبحث شد

 .وي آورده است

 :است نوشته ( 111ـ  115مجلس، صفحات  8315محمد باقر در اين رساله )نسخه ش 

غفراهلل له و لوالديه و الخوانه المؤمنين ـ که چون در اين  -و بعد چنين گويد اين بنده خاسر محمد باقر »

ان محنت اقتران بعضي از بوالهوسان برخالف سابقان به سکون آفتاب و حرکت زمين قائل شده اند و حال او

آن که سکون زمين و حرکت آفتاب مانند آفتاب واضح است. خواستم اين مطلب را به مقدماتي چند بديهي 

 حرکت آفتاب و سکون زمين االنتاج ذکر کنم، به طوري که بعد از ديدن اين مقدمات، احتمالي باقي نماند در

و ال حول و ال قوة اال باهلل العلي العظيم، و اميد است که اگر امر واضحي را در آن مقدمات ذکر کنم بعضي از 

گوشه گيران استهزاء نکنند که چرا امر واضحي را نوشته ام، چرا که امور خفيه را بايد به امور واضحه، واضح 

 .«ر واضح استساخت چنان که در نزد صاحبان شعو

در پايان اين رساله که شکل استداللي بر اساس مباني خود براي اثبات سکون زمين دارد، به عنوان نتيجه 

معلوم شد الحمد هلل که زمين ساکن است و حرکت شبانه  ... و بعد از فهم مقدمات سابقه»گيري آمده است: 

اسطه فلک االفالک و حرکت سال از حرکت روزي از مشرق به مغرب از صورت هاي دوازده گانه است به و

خاصه آفتاب است از مغرب به مشرق و سبب بلندي و کوتاهي روزها و شبها در تابستان و زمستان عرض 

بالد است، چنان که معروف بود سابق بر اينها در اين بالد. و همين قدر از بيان براي بستن زبان بوالهوسان 

. تمام شد اين مقدمات در شب پنج شنبه هفتم ماه ذي الحجة الحرام کافي است و الحمد هلل رب العالمين

 « حامدا مصليا مستغفرا، تمت 1294
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همين شخص رساله ديگري هم در باره نفي حرکت وضعي زمين دارد که در امتداد نوشته سابق و باز در 

 :مي شود آمده است پاسخ پرسشي ديگر بوده است. در آغاز آن رساله که در کتابخانه ملک نگهداري

که چون در اين زمان محنت اقتران تعليقه اي رسيد  -چنين گويد اين بنده خاکسار محمد باقر ـ غفراهلل له »

از جانب سنّي الجوانب بندگان عظمت بنيان نواب مستطاب اشرف امجد واال عباسقلي ميرزا ايده اهلل تعالي... 
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رموده بودند، پس فقرات فرمايش ايشان را مصدّر داشته و و در ضمن آن فرمايشاتي چند و امر به جواب ف

جواب آنها را مؤخر نگاشته تا از براي هر فقره جوابي بر وفق صواب به توفيق الهي واقع گردد و اهلل ولي 

يک وقتي رساله اي از جنابعالي در اثبات سکون ارض و حرکت افالک  :التوفيق. و هو خير رفيق. فرموده اند

را مالحظه نمودم. از مرحوم مغفور آقا ـ اعلي اهلل مقامه ـ ]حاج محمد کريم خان[ هم جوابي در  ديدم و تمام

سوال خسروخان از آذربايجان در همين مطلب ديده شد، طريقه منجمين و حکماي سابقين را هم مي دانم، 

را  ال آنها و قال و قيلهايعني ديده و شنيده ام جمعي از سابقين هم معتقد به حرکت ارض بوده اند، البته اقو

شنيده و ديده ايد، مقصود اين بود که حضرات فرنگيان برهاني بر حرکت وضعي ارض دارند که تفصيل آن 

را به جناب مستطاب آخوند حالي کرده و عرض نموده به عرض جنابعالي مي رسانند. بعد از بيان آن برهان 

 .«رسد، مرقوم فرماييددر صورت ثبوت آنچه در ابطال آن به نظر مبارک مي 

بدين ترتيب اين رساله هم در نفي حرکت وضعي زمين آغاز شده و از آغاز تا پايان مجادله با اين نظر فرنگي 

 .هاست که زمين گرد خود مي چرخد و نويسنده حاضر نيست آن را بپذيرد

 :وي در پايان اين رساله دوازده صفحه اي مي نويسد

د اهل دين و اسالم از متشابهات نيست و در نزد ايشان حرکت شمس اما جريان و حرکت شمس در نز»

يقيني است و انکار آن از براي کساني که ادعاي اسالم مي کنند خالي از ضرر نخواهد بود. باري فتح باب 

کلي همان بود که عرض شد که هر لفظي از آيات و اخبار که معني آن به طور يقين نرسيده، جهل به آن يا 

 .«آن يا احتمال دادن يکي از محتمالت در آن ضرري ندارد، و همين قدر بيان ان شاءاهلل کافي استتوقف در 
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همين جناب محمد باقر، رساله ديگري هم در اين زمينه دارند که در کتابخانه ملک همراه احقاق الحق در نقد 

 :مسيحيت و يهوديت آمده است. در آغاز آن رساله آمده است
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ين گويد اين بنده خاکسار محمد باقر ـ غفر اهلل له ـ که چون چندي قبل از اين رساله در اثبات و بعد چن»

حرکت شمس و سکون زمين نوشته بودم و از حسن اتفاق در اين اوان بهجت اقتران آن رساله به نظر انور 

بيب اديب اريب طدقيق با تحقيق خليل جليل و دليل نبيل موالي بي عديل و مثيل ميرزا محمد اسماعيل 

السبيل ـ رسيده و ايشان بر اين ضعيف منت گذارده، با بياني لطيف ايراداتي چند طهراني ـ ثبته اهلل الي سواء

به صورت شبهات بر آن وارد گرفته و منّتي بر منت افزوده و ارسال داشته، رفع آنها را از اين خاکسار خواسته 

را در هر عنوان مصدر مي دارم و اعتذارات در تلو آن بيان مي  با بعضي از مطالب ديگر، پس خطابات ايشان

 «.کنم

 .آنگه در ادامه ابتدا گفته هاي ميرزا محمد اسماعيل را آورده و سپس به آنها پاسخ داده است
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جالب است که به خاطر ورود حاج کريم خان در اين مساله شيخي ها به جد درگير اين مساله شده و از جمله 

( نيز رساله شمس الجاريه در اثبات سکون زمين و حرکت افالک را نوشت که 1180العابدين کرماني )م  زين

 .ق در مطبعه سعادت چاپ شده است1119در سال 
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 رساله آفتاب و زمين در اثبات سکون زمين

يزدي فرزند  اما رساله آفتاب و زمين که آقاي ارجمند هم به آن اشاره کرده در اصل متعلق به ميرزا عباس

 .ش نوشته است 1851ق /  1332ميرزا علي اکبر صراف است که آن را در سال 

اين رساله در اصل يک رساله سياسي و در زمره رساله هاي سياسي پس از مشروطه است که هدفش باز 

 .نمودن داليل انحطاط ايران زمين با آن همه سابقه درخشان است
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( بر اساس 851ـ  248)صص « بنياد فلسفه سياسي در ايران عصر مشروطيت»متن رساله مزبور در کتاب 

( از آن بدست داده 13ـ 19همان چاپ سنگي قديم منتشر شده و گزارشي از آن هم در مقدمه همان اثر )ص 

( از چاپ سنگي، که در باره اثبات 11ـ  11شده است. متاسفانه بخش قابل توجهي از اين رساله )صص 

حرکت شمس در گرد آن است، از چاپ آن در کتاب بنياد فلسفه سياسي به دليل بي ارتباط  سکون زمين و

 .به اين مسأله توجه داده شده است 891بودن آن با بحث سياسي رساله مزبور، حذف شده و در پاورقي ص 
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هد نشان دآنچه در اين رساله جالب است اين است که نويسنده که مي خواهد بنياد فرهنگ بومي را استوار 

و غرب را در برابر عظمت شرق و ايران گذشته تقويم و ارزيابي کند، در ضمن به يک مبحث علمي ـ نجومي 

هم پرداخته و سعي کرده از نظريه زمين مرکزي قديم دفاع کند. در واقع، اين دفاع به مثابه نوعي دفاع از سنت 

 .و علوم بومي در برابر تجدد است

در وقت تأليف اين رساله، باور داشتن به حرکت زمين و سکون خورشيد، از  يک نکته شگفت آن است که

لوازم مشروطه خواهي بوده و يکي از داليلي که سبب شده است نويسنده دنبال آن موضوع برود، همين است. 

 رگزارش وي از اين که چرا اين بحث را طرح کرده جالب است، بيشتر از اين زاويه که دفاع از برخي از افکا

بومي و به اصطالح هويتي، مي تواند ناشي از تلقي آنها به عنوان بخشي از دين باشد، چنان که مي تواند نشأت 

گرفته از نگاهي ملي گرايانه يا بومي گرا باشد. اين که فکر کنيم داشت هاي ما جاودانه است و هر چند کم و 

ه دست برداشتن از انديشه هايي که چارچوب بيش اعتراف مي کنيم که خطاهايي داريم اما در مجموع حاضر ب

 :نيستيم، اساس اين نگرش است. وي مي نويسد (هاي اصلي فکر ما را مي سازد )افکار پارادايمي

و اما چيزي که اين ناچيز را به نگارش اين اوراق وا داشته، اين است که شبي با چند نفر از آشنايان »

در ميان آمد. بعضي از آنها مي گفتند که زمين به دور خود همصحبت بودم و سخن از حرکت و سکون زمين 

مي گردد و آفتاب در جاي خويش ايستاده. و چون اين اعتقاد را از لوازم و شرايط مشروطه طلبي مي دانستند 

و مرام هم مشروطه خواه، توقعشان از من اين بود که به اين اعتقاد اقرار نمايم يا الاقل سکوت کرده به قصور 

خود اعتراف ورزم. من مي گفتم چيزي بر خالف حس و بدون دليل و برهان نمي توانم پذيرفت. آنها فهم 

مي گفتند: چون تو نمي تواني گرامافون و امثال آن را اختراع کني بايد هرچه مي گويند تصديق نمايي. من 

بي صاحب معجز، احدي مي گفتم: خود مخترع گرامافون هم ادعاي نبوت نداشته و چنين توقعي را غير از ن

از من نمي تواند داشت و اين اختراعات هم معجزات نيست، زيرا که از عالم طبيعت است و ساخته دست 

بشر و هر اختراع و اکتشافي در ابتدا حيرت بخش بي خبران بوده ولي نه موجب ايمان با خردان. و اين گونه 

در اين فکر مانده مي گفتم که چرا حُسن قبول من  گفتگو با هم مي داشتيم تا شب گذشت و آنها رفتند و من

ظنم زياد؟ چه شده که بعضي به اعجاز برخي از اروپائيان تصديق کرده و آنها را مخبر صادق کم شده و سوء

شان چرا بعضي ايمي دانند و من هر وقت آنها را ديده يا کلماتشان را شنيده به خيال ساحر و افسون مي افتم؟

ه سعادت مي دانند و من از غول بيابان هالکت مي ترسم؟ چه باعث شده که پاره اي آنها را خضر پي خجست

بهتر آن است که را آزادي بخش و نجات دهنده مي نامند و من در اين اسمها معني بندگي و اسارت مي يابم؟

جلسه  هذا چنددر همين موضوع فکر کرده از ترديد خارج شوم و به تحقيق پرداخته حقيقت را کشف نمايم. ل

ديگر با اين اشخاص گفتگو کرده ديدم حاال که من در مقام استدالل برآمده برهان جويي مي کنم، يکباره طفره 
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زده مي گويند ما داليل مدّعي را نمي دانيم، ولي البته خودهاشان دليل دارند و چگونه مي شود امري را که 

خطا باشد. من مي ديدم که اين حرف خيلي لغو و بچه تمام اهل دنيا و حکماي عصر قبول کرده اند غلط و 

گانه است به جهت آن که خودشان مي گويند که چندين هزار سال اهالي دنيا و آن همه فالسفه و حکما باور 

داشتند چيزي را که يک وقت يک نفر به خطاي آنها برخورده و متدرجا عقيده او قايم مقام عقيده آنان گرديده 

وجه اعتمادي به قول اين مردم و حکمايشان نيست و خودم بايد مطلب را به طور تحقيق است. پس به هيچ 

بفهمم و در اعتقاد نفهميده تقليد نکنم زيرا که مسوول وجدان و فهم خودم هستم. و چون از بيانات اين 

دعي م اشخاص چيزي معلوم نمي شد گفتم بهتر آن است که کتب آنها را بدست آورده اگر دليلي بر اثبات

ذکر کرده باشند بدانم. لهذا از يک نفر از همان اشخاص خواهش کردم که اگر کتابي در اين باب داريد بدهيد 

ببينم. او هم دو کتاب آورد. يکي طبعي و يکي خطي. چون بدقت مطالعه کرده ديدم مطلقا دليلي و برهاني 

وري که بعد ا زاين بيشتر به فکر افتادم به ط ذکر نمي کند و آنچه نوشته از قبيل رد و اثباتهاي ساختگي است.

خواب از من ربوده شده بود و در اين اثنا که فکر مي کردم يقين کردم که زمين ساکن است و شمس متحرک 

و حاصل افکارم را نوشته به نام آفتاب و زمين ناميدم. چون که مثل آفتاب روشن است و مانند زمين متقن. و 

زد ارباب خرد و اهل علم مقبول افتد مي توانم گفت که تاريخ نگارش اين مقاله اگر آنچه نوشته ام در ن

ـ  11ق، ص  1118آفتاب و زمين، چاپ سنگي، ) .مطابقت خواهد کرد با اوايل تاريخ بيداري اين مملکت

15). 

ار راين يک نمونه بحث در باره يک مبحث علمي است که به عنوان نوعي فکر و انديشه غربي مورد انکار ق

مي گيرد. از غرب و افکار جديد آن به عنوان سحر و افسون ياد مي شود و ضمن اعتراف به برخي از 

اختراعات، بر آن است که اين قبيل اظهار نظرها بي دليل و غير علمي طرح شده است. يعني ضمن اين که 

 .دبحث علمي مي کند، تحت سيطره کامل افکار گذشته است و در درون آنها چرخ مي زن

اين که مؤلف پس از آن تالش کرده تا داليل علمي خود را داير بر نادرستي نجوم جديد آن هم پس از سيصد 

سال که از پذيرفته شدن آن در غرب گذشته ارائه کند، البته کار خوبي است. تالش براي درک درست و علمي 

يا هدف ايجاد تقابل ميان دو طرف و  کار کردن امري شايسته است، اما آيا انگيزه آن، يک انگيزه علمي است

 تحليل آن به عنوان دو فکر غربي و شرقي و يا حتي اسالمي و کفري است؟

کتاب مباحثي را در باره شناخت نجوم طرح مي کند که البته در قالب نجوم بطلميوسي  13نويسنده تا صفحه 

اما در انتها تالش مي کند نظريه  و در عين حال برخي از استداللهاي ظاهرا رياضي و نجومي و حسي است،
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زمين مرکزي را يک نظريه قرآني نشان دهد و به آياتي که در ماجراي حضرت ابراهيم )ع( و خورشيد پرستان 

 :آمده استناد کند. وي مي نويسد

اغلب ارباب فکر اين ممالک دست از تفکر کشيده و ره سپر باديه تقليد گشته خويش را به بيگانه تسليم »

اند و هرچه مي شنوند ندانسته قبول نموده سپس در مقام نشر و ترويج آن برآمده در اثبات حقانيتش  نموده

آنگاه در تأييد سخن خود گويد: اين آيه از قرآن کريم را که در مقام احتجاج آمده «. دليل تراشي هم مي کنند

ذ قال ابراهيم ربي الذي و بداهيت و ضرورت شرط صحت حجت و قاطعيت برهان است يادآور مي شويم: ا

يحيي و يميت، قال انا احيي و اميت، قال إنّ اهلل يأتي بالشمس من المشرق، فات بها من المغرب، فبُهت الذي 

متضمن معني سير و حرکت و نقل از نقطه اي به نقطه اي است اين آيه مبارکه داللت  کفر. و چون اتيان بشيء

ا از مشرق بر مي آورد، يعني اين حرکت منظمه خورشيد را که حس دارد بر اين که خداوند تعالي آفتاب ر

ا بدين ترتيب پاي قرآن ر«. مي نماييد و در آن شکي نمي رود به تحريک انگشت قدرت پروردگار من است.

 .در ميانه بحث باز کرده و آن کتاب مقدس را مؤيد نظريه خود معرفي مي کند

از زاويه اسالمي کردن علوم اهميت دارد. اين که ما بر قرن  اين تجربه، دست کم در اينجا و براي من،

گذشته مرور کنيم و دريابيم که تالش ها و روشهاي ما براي تطبيق ميان علوم جديد و افکار بومي و ديني، 

 .چه تجربه اي را پشت سر نهاده است

آورد که نمونه اش کتاب  البته آخرين حلقه هاي اين نوع مطالب معموال سر از شيوخ وهابي و سلفي در مي

 1108معروف بن باز در باره کواکب و حرکت شمس و سکون ارض و اين قبيل مطالب است که در سال 

 .صفحه منتشر شده است 31ق در 
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همچنان فکر مي کنم کتاب علم و دين باربور که به قلم تواناي آقاي خرمشاهي و قبل از سي سال پيش ترجمه 

يي است که در اين زمينه مي تواند به ما کمک شايسته اي بنمايد. طبعا آنچه گذشت نه به شده، يکي از کتابها

معناي صرف نظر کردن از تالشهاي علمي هزار ساله مسلمانان در مباحث نجومي است که خود ميراث 
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ند وگرانقدري است و نه تحقير فرهنگ و داشت هاي بومي. اما هيچ چيزي مقدس تر از دانايي نيست که خدا

 .بشر را به خاطر آن و تعليم و يادگيري اسماء آفريده است
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 سند تکمله اي بر مقاله: تجربه منفي از اسالمي کردن علم نجوم + 

 رسول جعفريان :نويسنده

 89/13/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

همان طور که از عنوان باال بر مي آيد در ادامه مقاله اي که در باره تجربه منفي از اسالمي کردن علم  :خالصه

 .نجوم نوشتم در اينجا يک نامه و يک سند ارائه خواهم کرد

نوشتم و ضمن آن به « يک تجربه منفي از اسالمي کردن علم نجوم»مهرماه مقاله اي با عنوان  10در تاريخ 

چندين کتاب و رساله در باره اثبات سکون زمين در مقابل نظريات جديد نجومي اشاره کردم. سه مورد از آن 

 .رساله ها ـ و البته نه همه اش ـ از علماي شيخيه بود، اما رساله هاي ديگري هم بود

برابر ديدگاه هاي نجومي غربي باز مي گردد که برخي آنها را سياسي مي دانستند، اصل اين مسأله به مقاومت 

گاهي مباني آن را درک نمي کردند، و شماري هم ظواهر قرآن و حديث را حمل بر سکون زمين و حرکت 

 .نجومي جديد برخالف قرآن است با آن مخالفت کردند خورشيد دانسته به اعتبار اين که آراء

حميد رضا نفيسي که خود در زمينه تاريخ علم هم فعال است، توضيحي را نوشتند که مي آورم  دوستم آقاي

 :و البته افزوده اي هم خواهم داشت

 به نام خدا

با سالم و تشکر از دريافت مقالة تحقيقي پيرامون سکون زمين، چند نکته به شرح ذيل به نظر اين حقير 

 :کنم مي تقديم که رسد¬مي

موردِ حرکت زمين و اجرام  در دانشجويان، بهترِ تفهيم براي امروزي نجومِ هاي کالس در ناکنو هم  الف

آسماني از مدل بطلميوسي استفاده مي شود و به کمک آن مدل، مسائل جهت يابي، قبله يابي، مختصات 

 .مکانها، زمان سنجي و محاسبة تاريخ را بهدقت پاسخ گو ميباشند

يران، مدعيان ناشي و به ظاهر آشنا به علوم جديد، طوطي وار از فرنگ اين وقتي در قرن نوزدهم در ا -ب

گونه سوغاتها يا خبرش را مي آورند طبيعي است با مقاومت مدعيان سنتي روبرو شوند زيرا آن سنتي ها 

بامهارتِ تمام به کمک مدلهاي خود مسائل شان را با دقت حل ميکردند و لذا چه دليل داشت سوغات 

 .ير قابل دفاعِ ناشي ها را بهسرعت باور و استعمال کنندمشکوکِ غ

وقتي مباني علم و تکنولوژي تفهيم و بومي شد، نظريه هاي کامل تر به طور طبيعي رشد و زايش  -ج

 .خواهد داشت. و هر عاقلي بعد از تفهيم مطلبِ صحيح دست از مقاومت و مقابله برمي دارد
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م مد نظر باشد، مسئلة نسبي بودن حرکاتِ فيما بين مطرح مي شود وقتي تنها مسئلة حرکت بين چند جر -د

اجرام را ساکن تلقي کرده و حرکت بقيه را  آن از کدام هر توان¬و در حلِ مسئله اي از جنس حرکت مي

نسبت بدان مطالعه کرد و به هر صورت هر مدلي مبناي کار در نظر گرفته شود آخر االمر جواب هاي 

 .مي آيديکسان و صحيح بدست 

 1151حميدرضا نفيسي، مهر  -مؤيد باشيد 

به هر حال مقاومت برابر نجوم چنين داليلي داشت و جالب است که پس از نشر مقاله اي از آقاي ارجمند 

در شماره دوم مجله ميراث علمي اسالم و ايران در باره تاريخچه مخالفت با نجوم جديد در دوره قاجاري، 

همان مجله که به تازگي انتشار يافته، باز مقاله اي در باره اين موضوع اين باره ديدم که در شماره چهارم 

جاذبه تجدد: واکنش در برابر نجوم جديد در ايران و ژاپن از »مقايسه ايران و ژاپن منتشر شده با عنوان 

 .يوئيچي ايساهايا که توسط پويان رضواني ترجمه شده است

سکون زمين به عربي به دست آمد که در اواخر قرن سيزدهم هجري در همين حال کتاب ديگري در اثبات 

برهان هاي قطعي  «البراهين القطعيه علي عدم دوران الکرة االرضيه» در مصر به عربي انتشار يافته با عنوان

ميالدي در مطبعه کوکب شرقي اسکندريه در مصر  1139داير بر عدم حرکت کره زمين. اين رساله در سال 

صفحه با ستايش دولت خديوي مصر و در دوره اسماعيل منتشر شده  11است. اين رساله در  منتشر شده

است. رساله ياد شده بحث را ديني و قرآني آغاز کرده فلسفه خلقت زمين و در خدمت بودن ساير کرات را 

ا ينجبراي آن مطرح و سپس به صورت علمي بر اساس نجوم جديد و قديم بحث را دنبال کرده است. در ا

 .صفحه اول و آخر آن را تقديم خوانندگان مي کنم
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 ابوريحان بيروني دو نقاشي بي نظير از روز غدير و مباهله در نسخه اي از االثار الباقيه 

 رسول جعفريان :نويسنده

 89/13/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

نسخه اي از االثار الباقيه در فرانسه نگهداري مي شود که بسيار زيباست و بر اساس گفته فهرست  :خالصه

ر درج نويس در قرن شانزدهم ميالدي کتابت شده است. در اين نسخه دو نقاشي از روز مباهله و روز غدي

 .شده که در نهايت زيبايي است و بايد گفت از بهترين نقاشي هاي مذهبي باقي مانده از آن روزگار است

( به گواهي االثار الباقيه و بخش تقويمي خود )که فهرستي از روزهاي مهم مذهبي 110ابوريحان بيروني )م 

م معناست. اين احتمال وجود دارد که اعم از عيد يا عزا را در آن تقويم مي آورد( بدون شک شيعي به تما

برخي از مطالب ارائه شده توسط او در اين بخش، به تقليد از تقويم هاي رايج بوده که مراسم و ايام عبادي 

و با فضيلت شيعي هم در آن آمده، اما لحن عبارات او به قدري روشن است که عالئق شيعي وي قابل انکار 

 .حقيق بيشتري صورت گيردنيست. در اين باره البته بايد ت

نسخه اي از االثار الباقيه در فرانسه نگهداري مي شود که بسيار زيباست و بر اساس گفته فهرست نويس در 

قرن شانزدهم ميالدي کتابت شده است. در اين نسخه دو نقاشي از روز مباهله و روز غدير درج شده که در 

 .هاي مذهبي باقي مانده از آن روزگار است نهايت زيبايي است و بايد گفت از بهترين نقاشي

بايد توجه داشت که اين نقاشي ها در همه نسخ کتاب نيست و حتما از خود ابوريحان نه، اما کاتب ظريف و 

 .هنرمندي اينها را به کتاب افزوده است

و  همان ماه روز مباهله است. گفتني است که امسال هزار 81روز هيجدهم ذي حجه روز غدير و روز 

چهارصدمين سال آغاز خالفت رسمي امام علي است، چرا که روز کشته شدن خليفه سوم در اين روز رخ 

 .هجري بوده است 19داده و سال 
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آن نقاشي چهار صد سال قبل که صورت ها را نشان داده و اين هم نقاشي امروز که صورت ها را محو کرده 

( وسط خيابان 1119/  1151م گرفته شده که به مناسبت غدير امسال )است. اين تصوير از خيابان جمهوري ق

 .مهر گرفتم 81نصب شده است. عکس را عصر روز پنج شنبه 
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در باره نقاشي آثار الباقيه، آقاي عمادي حائري نوشتند که اصل اين نقاشي در نسخه االثار در اديبنورگ کتابت 

گر از جمله نسخه سپهساالر بازسازي شده است. تصويري از آنچه بوده که بعدها در نسخه هاي دي 303سال 

بوده را در اينجا مي گذارم.با  1151در مقاله ايشان با عنوان گزارش ميراث سال ششم شماره پنجم و ششم آذر 

 سپاس از ايشان
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 بهترين هاي سلسله قاجار از ديد يک سياستمدار کهنه کار 

 رسول جعفريان :نويسنده

 89/13/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

ميرزا سيد باقر کاظمي از رجال خوشنام است که قريب پنج دهه در صحنه سياسي ايران و عمدتا در  :خالصه

وزرات خارجه فعال بود. از مشروطه تا پايان دوره مصدق. در اينجا مروري بر بخشي از خاطرات وي دارم 

 .که به نظرم حاوي نکات بسيار ارزشمندي از هر جهت است

در  1188نخستين بار نام ميرزا سيد باقر خان کاظمي را در اسناد مربوط به سيد ابوطالب يزدي که در سال 

شنيدم. آن زمان گويا در مصر مقام سفارت داشته است. آدمي بوده بسيار متدين، عميقا مکه گردن زده شد 

ملي که آخرين پست سياسي او هم معاونت دکتر مصدق در دوره نخست وزيري او بود که پس از آن 

بازنشسته شد. از جواني در وزارت خارجه و گاهي هم در وزارت خانه هاي ديگر بوده و کار بسيار با 

است و نشر تاريخ ايران  1111ي که کرده نگارش خاطراتش است که تاکنون سه جلد آن تا آخر اسفند ارزش

 .با صبر و حوصله آن را منتشر کرده است

اين اواخر به مناسبتي جلد دوم اين کتاب را تورق مي کردم. بيشتر به دنبال اخبار تحوالت حجاز بودم، اما 

وده و بيشتر يادداشت ها مربوط به اتفاقات آنجاست که همزمان تحصيل ديدم که ايشان آن زمان در امريکا ب

هم مي کرده است. با اين حال جسته گريخته مطالبي داشت که براي کارم سودمند بود. برخي از نکات ديگر 

 .را هم يادداشت کردم

ت که نکات مهم به بعد را ديدم و معناي اين يادداشت اين نيس 110تاکيد مي کنم که من از حوالي صفحه 

 .همين هاست. در البالي کتاب، نکات با ارزش زيادي هست

مرحوم کاظمي يادداشت ها را ماهانه نوشته، اول مسائل خاص خود، سپس برخي از تحوالت داخل ايران و 

نگاهي هم به تحوالت جهاني، اين تقريبا ساختار هر ماه را تشکيل مي دهد. متاسفانه روز برخي از حوادث 

 .با اين که مي توانست بسيار با ارزش باشدنيست 
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يک بحث در باره تغيير سلطنت در ايران دارد که به هر حال از دور شاهد بوده اما گزارش ها را نوشته و 

 .ديدگاه هاي خود را هم ثبت کرده است

ه مدرس و البتماجراي تصويب ماده واحده تغيير سلطنت را که هشتاد نفر از هشتاد و پنج نفر امضا کردند 

سخت مخالفت کرد و همين طور مصدق )با استدالل خاص خود( آورده که رسميت و مشروعيت قانوني 

ندارد چون صحه همايوني پاي آن قانون نبوده و بنابرين قانون نيست. اما آنها کار خود را ادامه دادند. شبانه 

و او را در واقع از ايران بيرون کردند )ص هم پولي به محمد حسن ميرزا وليعهد دادند و تا لب مرز بردند 

113). 

در بخش اخبار دنيا، معموال بخشي را به سوريه اختصاص داده و از جنايات فرانسوي ها در کشتار مردم ياد 

 .کرده است

نظريات من راجع به  :يک جا در باره ديدگاه خودش در باره سالطين قاجار اظهار نکرده که جالب است
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ين سلسله قاجاريه در تمام دوره يک صدو پنجاه ساله سطنت خود، به عقيده من دو نفر قابل تغيير سلطنت: ب

 .توجه و تمجيد بوده اند

يکي عباس ميرزا نايب السلطنه که مردي تربيت شده و متجدد و رشيد و عالقه مند به آبادي و تجدد ايران 

ساله او با روس ها و بعد جنگ هاي ديگر او بوده و اقدامات او در امور اداري و نظامي و جنگ هاي يازده 

با عثماني و ازبک ها و ياغيان ترکمن و غيره کرد، باعث تحسين دنيا و افتخار تاريخي او بود. ديگر سلطان 

 احمد شاه 

آخرين پادشاه سلسله قاجاريه که مردي بسيار مودب و معقول و وطن پرست و داراي احساسات بشر دوستي 

صول دمکراسي و اجراي قانون اساسي و دخالت نکردن در امور مربوط به حکومت هاي و کامال مقيد به ا

قانوني بود و قضيه خودداري او از تصديق قرارداد با انگلستان که وثوق الدوله و نصرت الدوله تعزيه گردان 

اذيت مردم آن بودند، از خاطر هيچ وطن پرست ايراني محو نيم شود. احمد شاه در فکر جمع مال و آزار و 

 .(198و ضبط اموال و امالک مردم و رشوه گرفتن نبود. )ص 
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در اخبار بيروني اشاره به اين که مصطفي کمال پاشا اخيرا تصميم کرده که قرآن را به ترکي ترجمه نمايند 

 .(118]يعني بدون عربي[. )ص 

قت تصرفات جديد او را به رسميت شده و در حقيبين انگلستان و ابن السعود پادشاه حجاز معاهده امضاء

 .(111شناخته اند. )ص 

 :اعالميه و تلگراف علماي نجف به علماي تهران

قاضي وهابي به هدم قبه و ضرايح مقدسه ائمه بقيع حکم داده، هشتم شوالمشغول تخريب من بعد، معلوم 

حکومت اسالميه  نيست چه شده، با حکومت مطلق چنين زنادقه وحشي به حرمين اگر از دولت عليه و

 عالج عاجل نشود، علي االسالم السالم ابوالحسن اصفهاني، محمد حسين نائيني

عهد نامه مودت بني علي عليه السالم و  :مهم ذيل به دست آمده استدر عمارت چهلستون اصفهان اشياء

به مهر  دو جلد قرآن کريم به خط کوفي روي پوست آهو .بزرگان انصار روي پوست آهو به شکل طومار

آيا کسي ) (111امام حسن و خط علي بن الحسين. خرقه خاص شيخ صفي الدين از ابريشم و کرباس. )ص 

 (خبر دارد اينها کجاست؟

کاظمي نوشته: در دوره اول  .تقي زاده به امريکا مي آيد تا در برپايي نمايشگاهي اقدام کند 1109در تير 
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ه و عبا ديده بودم. اما حاال با آن وقت از حيث لباس و مجلس ايشان را در جلسات علني مجلس با عمام

( اطالعات مربوط به تقي زاده در اين صفحات و بعد از آن زياد 111ص )ظاهر تفاوت زيادي کرده بودند 

 .است

اما بدتر از آن سرنوشت  ...سرنوشت سردار اسعد بختياري که شد وزير دربار پهلوي و بعدها که مي دانيم

به واسطه سختي هاي وزارت ماليه نسبت به او، براي دريافت ماليات »ي فاتح ديگر تهران که سپهدار تنکابن

هاي عقب افتاده اش در هشتم محرم در زرگنده خودکشي کرد و در امامزاده صالح تجريش مدفون گرديد و 

ده است پانزبه فقرا اطعام مفصلي شد و قرار شد دولت از محل عايدات امالک سپهساالر که توقيف نموده 

 .(158هزار تومان به خانواده او بدهد. فاعتبروا يا اولي االبصار )ص 

 در ماه مرداد: اقداماتي جهت تميز کردن کتابخانه سلطنتي و نقل کتب آنجا به کتابخانه ملي

 .(158و نيز براي ايجاد موزه مملکتي در جريان است )ص 

در  عضويت اين جا به بعد اخبار او مربوط به ايران است: کاظمي در آبان و آذر به ايران بازگشته است و از

حزب ايران نو به دنبال تشويق دولت براي تشکيل احزاب کاري است که او انجام داده و داليلش را نوشته 

 .(111است )ص 

فوت شمس العلماء محمد حسين قريب گرکاني که مدتها استاد ما در مدرسه سياسي بود در اين ماه )آذر 

 .(115( به رحمت ايزدي پيوست. )ص 1109

تا انتها گرفتم و چندين مرتبه منزل اقوام و دوستان به افطار مهمان : روزه ماه رمضان را از ابتداء1109اسفند 

 .(181بودم. )ص 

 به آرامي تسلط نظاميان در ايران آن صورت زشت خود را نشان مي دهد. کاظمي مي نويسد: 1101از سال 

عدم رضايت زيادي از عموم طبقات مردم از اجحافات نظامي ها و  .ملکت خوب نيستاوضاع عمومي م

افسران در واليات و مرکز و تعديات بلديه و ضبط آب مردم و بردن به سعد آباد و غرض راني و پستي 

و  .(111اکثريت وکالي مجلس و از اين قبيل مسائل وجود دارد و روز به روز هم زياد تر مي شود )ص 

 .توضيحات ديگر در گرفتن بودجه ها توسط وزرات جنگ و مأمورين نظامي 119 صفحه

 1نوشته: خوراک بوقلمون  1103کاظمي گزارش يک منوي غذاي روي ميز يک رستوران را در ارديبهشت 

قرآن و پنج شاهي، چلو  8قران و دو شاهي، چلوکباب:  8قران، خوراک ماکاروني  1قران، خوراک جوجه: 

قران و پنج شاهي، قليان: يک قران دو شاهي،  8دو قران و پنج شاهي، چلو خورش فسنجان  :خورش قيمه

ده شاهي. شيرکاکائو: ده شاهي.  :ميوه .شاهي 1شربت يک قران، دوغ ده شاهي، ليموناد دوازده شاهي، چاي: 

 .بستني: ده شاهي. قهوه: پنج شاهي. نان و پنير و سبزي و پياز هم مجاني
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(443) 

تومان خريداري  1800يک خانه کوچک را در پشت مسجد سپهساالر به قيمت  1103مين سال وي در ه

 .(119کرده است. )ص 

به خاطر لغو کاپيتوالسيون همه جا را چراغاني کردند اما انتخابات مجلس در اين سال،  1103در اوائل سال 

درآوردند: چه غالب بلکه تمام  اولين انتخاباتي بود که به قول کاظمي، هر کسي را خواستند از صندوق

اعضاء انجمن ها را از نوکرها و اشخاص معتمد دولت نه ملت معين کردند و وکال را نيز قبال براي هر نقطه 

 .(113ص ) .در نظر گرفته به انجمن ها دستور مي دهند که آن اشخاص را از صندوق درآورند

يت اميني بوده است. يک بار مي گويد: در کاظمي همجا بر تدين خويش اصرار دارد و واقعا هم شخص

شهريور اين سال به کربال رفته و .... شب آخر که روي بام خوابيده بوديم، صداي مناجات مرا بيدار کرد و 

يا ايها االنسان ما غرّک بربک الکريم الي آخر. طوري  :آواز بسيار ساده و بلند و موثري اين آيه را مي خواند

ديدن گنبد مطهر و صداي خواننده د رمن اثر کرد که بي اختيار منقلب شدم و تا عمر  اين آيه و آن محيط و

 .(198ـ  191ص )دارم اين حالت را فراموش نمي کنم و همواره آن را در ذهن خود مجسم خوام داشت 

 اطالعات وي از سفر پادشاه افغانستان، امان اهلل خان به ايران، جالب است و اين که رضا شاه از وي

 .(454خشمگين شده و فکر کرده که مي خواد خودي نشان دهد )ص 

 :اين مجلد چند فقره ضمانم دارد که ارزش تاريخي دارد

 .(138رونوشت قباله ازدواج پدر و مادرم: )ص 

 .(131رونوشت وقف نامه مدرسه و مسجد کاظميه )ص 

 (که خانوادگي بوده( )133رونوشت وقف نامه مرحوم حاجي ميراز سيد احمد خان کاظمي )ص )

اما يک فقره ضميمه بسيار با ارزش که در قم شناسي اثري بسيار ارجمند است، مطلبي با عنوان مختصري از 

 آثار تاريخي قم 

است. وصف مقبره فتحعلي شاه با سنگها و کتيبه هاي داخل آن، مطالبي که  119تا  135است که از صفحه 

براي دفع و رفع فجره »هزار( و نيز اين که  900ار قشون ايران )روي آن نوشته شده از جمله در باره شم

 .کفره چند کرور داده مسلمين را از شر آنها خالصه کرديم(. و مسائل ديگر

همانجا آمده: در قم مقبره سه چهار نفر از سالطين صفويه و عده زيادي از شاهزادگان صفوي نيز وجود 

دويم صفوي است که ... بسيار عالي با سنگ هاي مرمر و نقاشي دارد. معروف تر از همه مقبره شاه عباس 

هاي عالي و صندوق بزرگ مزين به آيات قرآن که با طال و نقره به خط نسخ بسيار عالي دور آن نوشته اند 

قمري  1031و تاريخ آن را به حروف ابجد اين طور نوشته اند: صندوق مزار شاه عالم عباس که مي شود 
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اگر خبري داريد بدهيد لطفا. ما که هر چه پرس و جو  مي داند اين سنگ کجاست؟ آيا کسي] .هجري

 .(کرديم نيافتيم

 .در ضمائم يک نامه از دهخدا در تاييد مدارج علمي ميرزا سيد باقر خان کاظمي هست

بايد اين خاطرات را  .به هر حال مرحوم کاظمي از شخصيت هاي بسيار با ارزش تاريخ اين دوره است

ند تا دانست در دوره پهلوي، آدم هاي قابلي هم بوده اند هرچند خود پهلوي ها آدم هاي سبک و بي خوا

 .عقلي بودند. اگر هم در اين دوره، نشاني از علم و فرهنگ هست کار اينهاست

يک شبي هم منزل دوست عزيز آقاي استاد غالمرضا سحاب بوديم و يادي از  :اين خاطره را هم بيفزايم

اظمي شد و آقاي سحاب فرمودند با آقازاده ايشان پيوند دوستي داشته اند. همان شب ايشان لطف مرحوم ک

کردند يک هديه اي که زماني اميري در بحرين به کاظمي داده بوده و بعدها از طريق پسر ايشان به آقاي 

ال اثري د اما به هر حسحاب رسيده به بنده لطف کردند. عبايي بود که گرچه از نظر صوري قابل استفاده نبو

با ارزش بود. اميدوارم هرچه زودتر مجلدات ديگر اين خاطرات به عالوه گزارش ها و يادداشت هاي کاظمي 

 .در وزارت خارجه، نخست وزيري قديم )که رياست جمهوري فعلي است( و سازمان اسناد ملي چاپ شود

ايشان توسط دوست ارجمند جناب حجت االسالم  و اين نکته را هم بيفزايم که اين اواخر بخشي از نامه هاي

قاضي عسکر که حاال چهار سال است که نماينده مقام معظم رهبري در حج و در واقع امير الحاج است، در 

به صورت يک کتاب و با نام شهيد  1322باره کشته شدن سيد يزدي به ناحق توسط سعودي ها در سال 

 .ايد در همان سايت حج باشدمروه چاپ شد. متن اين کتاب و اسناد ب
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 آيا چيزي به نام طب اسالمي داريم؟ 

 رسول جعفريان :نويسنده

 81/13/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

اءا اين به معناي انکار اين نيست که در قرآن استثن ترکيب اين کلمه خيلي شگفت است. طب اسالمي؟ :صهخال

در باره عسل مطلبي آمده، يا چند روايت در اين زمينه هست، بحث سر کتابهاي پر حجمي است که در اين 

 مي خورد مردم دهدزمينه تاليف مي شود، گرايشي که مي کوشد باورهاي يوناني را به اسم طب اسال

اين به معناي انکار اين نيست که در قرآن استثناءا در باره  ترکيب اين کلمه خيلي شگفت است. طب اسالمي؟

عسل مطلبي آمده، يا چند روايت در اين زمينه هست، بحث سر کتابهاي پر حجمي است که در اين زمينه 

به اسم طب اسالمي خورد مردم دهد .... و بيش از تاليف مي شود، گرايشي که مي کوشد باورهاي يوناني را 

صد سال است که مخالفت با دانش جديد را رقم مي زند.... يک تجربه را اين بار در زمينه اسالمي کردن طب 

مالحظه بفرماييد که واقعا پديده غريبي است. مطالب بنده را رها کنيد، صفحاتي که از يک کتاب در آخر مقاله 

 .کنيد بعد کامنت بگذاريد آورده ام مطالعه

راستش در اين سالهاي اخير، طب سنتي خيلي رواج يافت و اغلب اوقات براي اين که محبوبيت بيشتري پيدا 

کند عنوان طب اسالمي هم به آن داده شد. در صحنه علم پزشکي هر چندي آدم هايي پيدا مي شوند و با 

هم به آنها دشنام مي دهند، يعني همين اينترنت و  کمک ابزارهاي جديد و فن آوري نوين غربي که هميشه

 .سي دي و هزار چيز ديگر، از مزاياي طب سنتي و بد و بيراه به داروهاي جديد و پزشکي نو سخن مي گويند

بنده متخصص اين رشته ها نيستيم، اين را مي دانم، اما در سياست که دو سه درصدي سر در ميارم، مي دونم 

هايي  آدم تاريخ، در که همان است زياد متفاوت آدمهاي قبيل اين سوي رويهاز  خالفکه حرفهاي نامعقول 

که هميشه سعي مي کنند با دشنام به اين و آن، ته کار يک چيز شگفتي را نگه دارند که عقل طبيعي آن را باور 

 .نخواهد کرد

اما ظاهرا با ادله محکم، آن هم  اين رويه که شايد در جاهاي ديگر دنيا هم باشد، يعني مخالف خواني بيدليل

در مقابل شواهد بيشمار، يک پديده جالبي است که توجه خيلي ها را به خودش جلب مي کند اما بعد از 

يک مدتي از رنگ و لعاب افتاده و عاملين بيکار شده ـ بعد از کسب درآمدي و شهرتي ـ و معمولين هم 

قاعده اول. )شبيه برخي فالگيرها و ... چي درماني ها و  اين .دوباره به همان روشهاي جاري بر مي گردند
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 (غيره و غيره

از سوي ديگر، وقتي بحث طب سنتي و به اصطالح با تعبير که بايد از آن به عنوان يک دروغ شاخدار ياد 

 بياد مي شود، آدم به ياد اين مي افتد که قرنها عنوان فلسفه اسالمي را براي فيزيک و ط «طب اسالمي»کرد 

و فلسفه يوناني بکار مي برديم و هنوز هم. در حالي که آن هم روشن بود که يک ترکيب ناجوري است که 

فقط مي شود گفت به اعتبار اين که متعلق به مسلمانها بوده )که نبوده ولي در آن سهيم شده اند( اين عناوين 

لقب ديني، يا جاهالنه يا با پسوندهاي اسالمي درست شده است. اينها دانش و عقل بشري است که 

 .فريبکارانه روي آنها گذاشته شده است

اما ترديد در ترکيب طب اسالمي به معناي مخالف با استفاده از داروهاي گياهي نيست، البته اگر مبناي 

علمي داشته باشد، اما اگر قرار باشد بر اساس برداشت هايي باشد که در کتابهاي پزشکي قديم مانند تحفه 

ب و هزاران اثر ديگر باشد که اغلب بدون تجربه علمي و بيشتر از روي حدسيات است، باور جدي به الغرائ

آنها ندارم. اينها ربطي به اين نکته ندارد که امروز روز درمان گياهي را اگر علمي باشد بر درمان شيميايي 

اروهاي گياهي با تکنيک ترجيح مي دهند. در ظرف اين چند دهه جاي بسياري از داروهاي شيميايي را د

جديد گرفته و کار خوبي است، اما بايد پرسيد: اين چه ربطي به طب سنتي دارد؟ اين خودش از طب جديد 

درآمده و با شناخت مضرات داروهاي شيميايي در صورت امکان از داروهاي گياهي استفاده شده است. 

مي کنند و گوش به الطالئالتي که در اين باره  همين االن هم نود و نه درصد مردم از همين داروها استفاده

توسط عده اي سودجو گفته مي شود نمي دهند. پزشکي جديد هم خودش در مسير پيشرفت، به نواقص 

 .کار خودش توجه دارد

تازه بايد پرسيد مگر درمان کردن آدم ها فقط به داروست؟ بسياري از درمانها با جراحي و ابزارهاي فني 

اء با دانش هاي بنيادين است که امروز خط مقدم پيشرفت علم است. آزمايشات، عکس، و ديگر و با اتک

بسياري از مسائل ديگر که روي سلول ها انجام مي شود و هزاران هزار مسأله ديگر پزشکي جديد. آن وقت 

 اين عقل است که آدم آن هم علم و تخصص را با کار عطاري و گياهان علفي مخلوط کند؟ مگر آن که

همين ها را طب جديد در آزمايشگاه ها تهيه و اثر آنها را تأييد کند که البته هر عاقلي خواهد پذيرفت. ؟ 

راستش کدام مريضي از فقير و غني حاضر است براي اين قبيل بيماري ها خود را دست عطاري ها و نباتي 

 ها و فال گيرها بدهد؟

 .بگذريم

وازات مخالفت به همه چيز جديد از حوزه سياست بگير تا مسائل اما اين که ما در آغاز عصر جديد، به م

ديگر، از علوم نجومي بگيريد تا طب و غيره، به مخالفت برخاستيم، شايد وجهي از اعتماد به نفس قديمي 
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مان بود که به تدريج در حال ترک خوردن بود. يک درخت قطور اما از درون پوسيده، به هر حال مقاومتي 

دارد. اما وقتي پرزور باشد، اره کار خودش را خواهد کرد. مقاومت ما در اين حد که الزم باشد  در مقابل اره

قدري با فکر انتخاب کنيم و بويژه وقتي گزينه هاي متفاوت هست، قدري محتاط باشيم خوب بود، اما بايد 

يف نون و ترجمه ها و تألتوجه داشته باشيم که ما بايد سريع تر حرکت مي کرديم. به نظر بنده، کار دارالف

هاي آن عالي بود. ما هنوز جايگاه آن مدرسه را به لحاظ آموزشي نمي شناسيم، اما آن رويه، اساسي دنبال 

 .نشد و کارها پيشرفت. بخش مهمي از عقب ماندگي ما سر نظام آموزشي است

اشت در باره آن نوشتم و اما يکي از تجربه هاي جالب همين برخورد با نجوم بود که پيش از اين دو يادد

مقاالت ديگران را هم معرفي کردم. در زمينه طب جديد هم بحث فراوان است و يک بار هم متني را در اين 

 .زمينه که متعلق به استاد ارجمند جناب آقاي حداد عادل بود در همين وبالگ نقد کردم

موارد و آن وقت سيل  اين از يکي بودن مسيحي و يهودي و فرنگي به جديد طب کردن  در واقع متهم

 .فحش که نثار آن مي شد، به دنبالش که واقعا از آن حرفهاست

اما اين بار قصد دارم يک نمونه از آن نوشته ها را در باره طب بياورم، با تأکيد بر اين که اگر از سر مخالفت 

همچنان با طب که بحث و  با نجوم گذشتند که هنوز نگذشتند ]نمونه اش برخي از کامنت هاي همان مقاله[

تجارت خاص خود را دارد و هزاران نفر درگير آن هستند، به اعتبار يک روش ديني و اسالمي، حساسيت 

نشان مي دهند. هنوز هم ساالنه صدها هزار نسخه از کتابهاي طب اسالمي به فروش مي رود، در حالي که 

م در آخر اعتقادات پنبه آنها را زده، براي معلوم نيست تکليف آن هم حديث متضاد که حتي شيخ صدوق ه

 .چيست

ق / 1139اما اکنون مي خواهم يک متن مهم ديگر را که حدود شش هفت دهه قبل )تاريخ يک جزوه آن 

در نقد طب جديد و ستايش و تمجيد از طب قديم  «راهنما نجات از مرگ مصنوعي»ش است( با عنوان 1119

ا با آيه هم مزين کرده که ما بايد فرهنگ اهل کتاب را دور بريزيم و اين نوشته شده و نخستين جزوه اش را ر

 .که طب جديد از آثار يهود و نصاراست، معرفي کنم تا به نمونه اي از استداللها در اين زمينه آشنا شويم

در اين مجموعه که به صورت شبه نشريه چاپ مي شده و مجموعه آنها در نسخه چاپي که در دسترس بود 

يک مجموعه جلد شده، استدالل هاي عجيبي عليه طب جديد آورده و کارش را با اين آيه قرآن آغاز کرده  در

 «نَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُووَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ آمِنُوا بِالَّذي أُنْزِلَ عَلَى الَّذينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَ اکْفُرُوا آخِرَ» که 

[ 

 لبته آيه آن قدر مغلوط آورده که شرم دارم عين آنچه آورده بياورم. در تصوير زير ببينيدو ا
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 .و بعد از آن هم هرچه توانسته به طب جديد به عنوان يک امر فرنگي، دشنام و ناسزا گفته است (

را در حد  خداي را شکر که طبيبان ما از دارالفنون به اين سمت، به اين اباطيل گوش ندادند و اين دانش

 .خود در ايران گرامي داشتند

بار اين حال بد نيست مروري بر استداللهاي اين شخص داشته باشيم، استداللهايي که همچنان هم فعاالنه 

 .دنبال مي شود و شما و ما مي توانيد و مي توانيم از دهان بسياري بشنويم

ا هر آدمي مي فهمد که ترياک يا سير چه باز هم تأکيد مي کنم، بحث بر سر داروهاي گياهي نيست، اين ر

اندازه مي تواند در درمان برخي از دردها مفيد باشد، پزشکي و داروسازي جديد هم از اينها استفاده مي 

کند، اما اين چه ربطي به دارهاي گياهي و درمان هاي قديمي دارد که اکثر قريب به اتفاق آنها مسائل غير 

 .علمي و بي خاصيت است

آن معلومات بقراطي است که پزشکي ما را هم قرنها فلج « ديني کردن»نچه براي بنده اهميت دارد، تازه آ

کرد و اجازه نداد که متحول شود. تازه وقتي هم دنياي جديد ميکرب و واکسن را به ما شناساند و بالي وبا 

ديني بودن مورد دشنام  و آفت هاي ديگر را دور کرد، همچنان طب جديد را به اعتبار فرنگي بودن و غير

 .قرار مي دهيم

دلم مي خواهد صفحات اول اين کتاب را که در اينجا مي گذارم، ولو با زحمت شده با دقت مطالعه کنيد و 

 .به استدالل نويسنده را که زبان حال بسياري از افراد دانشمند ما در طول يک قرن و نيم گذشته است، ببينيد

 .استاوال که اين طب جديد مزخرف 

 ثانيا غربي ها هرچه دارند از ما گرفته اند،

 .ثالثا که اينها کار يهودي ها و براي تسلط برماست

 .رابعا آن که از وقتي درمانهاي جديد آمده، بيماري ها بيشتر شده و همه در حال مرگ و مير هستند

يافت و هزاران هزار آدمي قرنها مشکل وبا در سفرهاي تجاري و زيارتي از اين طرف به آن طرف انتقال مي 

را به کام مرگ مي کشاند تا آن که بحث قرنطينه مطرح شد و معاينات پزشکي و ريشه آن خشکانده شده 

است. حاال اين که ويروس هاي جديد مانند ابوال و ايدز و غيره آمده معنايش اين نيست که در طبيعت 

ل زا شده است. در اين باره هم همان دانشمندان نبوده، بلکه باالخره از جايي به آدمي منتقل شده و مشک

تالش مي کنند آنها را درمان کنند، اما در اينجا باز ما مي گوييم که اين پدرسوخته ها اينها را درست کرده 

 .....اند که به جان ما بيندازند و 

 شود و در اين نگاه هنوز کتاب تحفه حکيم مومن بر اين همه رشته تخصصي پزشکي ترجيح داده مي



2674 

 

همچنان عده اي دربدر دنبال نسخه هاي آن هستند تا چاپش کنند و کنار عطاري بفروشند و درآمدي به 

 .جيب بزنند، چون مشتري فراوان دارد

  :نخستين عبارت کتاب و برخي ديگر از مطالب آن چنين است

ختند. اي آقايان! بيدار شويد. ملت رذل يهود و نصارا که مفتن روي کره مي باشند ما را به اين روز سياه اندا

خواب غفلت تا کي ما را دارند از هستي مال و جان ساقط مي کنند به انواع و اقسام بسيار سهل و آسان که 

 .خودمان بي اطالع مي باشيم

اي آقايان در زمان ما طب جديد يک درس سراپا غلط ابتدا تحصيل مي کردند بعدا مشغول طبابت مي  ...

مراض هم در طب جديد منحصر است به عکس برداري و تجزيه خون آن هم به طور شدند و تشخيص ا

 ....ناقص و به مقتضاي لکل جديد لذة، هر چيز تازه اي لذت دارد

و حال آن که اطباء بزرگ يونان طب يوناني زحمات بسيار کشيده اند و خدمات بزرگي به جامعه بشر  ....

جود است و علم طب يوناني را کامال شرح داده اند و کوچکترين نموده اند و اين طب کامل از کتابها مو

 ....احتياجي به طب جديد نداريم

برويد در خزانه دولت انگليس ببينيد از نسخه هاي محمد زکريا چگونه استفاده مي کنند، چه از طب چه 

 ....دواسازي

ه ع( يک جلد کتاب مي باشد کبرويد در کتابخانه آستان مقدس ثامن االئمه حضرت علي بن موسي الرضا )

 ....ميليون تومان قيمت دار. ما داراي چنين گوهري مي باشيم و بروز سياه افتاديم 18خارجي ها مي گويند 

يکي از خالف بزرگ طب جديد اين است که اموات را قطعه قطعه مي کنند به اسم اين که ببينيم چه 

ه و ضد اين ميکروب را پيدا کنيم.... تو کوچکتر ميکروبي در وجود اين شخص بوده که اسباب هالکش شد

منفذهاي غير محسوس بدن مي باشد چه خلطي مي »از آن مي باشي که بفهمي اخالط فاسد که در مسام 

 .....باشد و ضد اين خلط چيست

حال آن که در طب يوناني کوچکترين احتياجي به عمل نامبرده ندارد فقط به نگاه کردن ظاهر مرض و 

 ...تشخيص مرض را مي دهد عالماتش

 طب جديد اول مريض را هالک مي کند بعد تشريح مي نمايد و کوچکترين نتيجه هم بدستش نمي آيد

يک خالف ديگر که با آمپول هاي گران قيمت ماده مرض را خشک مي کنند و حال آن که در طب يوناني با 

 ....اده مرض خشک مي شودمقدار قليلي سرکه که از خارج و يا داخل بدن استعمال کنند م

آقايان! در وجود خودم روز اول که سرطان ظاهر شد کوچکترين مهلتي به مرض ندادم و از خارج با سرکه 
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و سفيد آب قلع و غيره ضماد نمودم و از داخل بدن شروع نمودم به ميل کردن مبرات و آش جو با سرکه و 

نمودم و کوچمترين آسيبي اين مرض مهلک  غيره بحمداهلل ماده مرض سرطان را از وجود خودم دفع

 .«شغال بيشه مازندران را / نگيرد جز سگ مازندراني»نتوانست به من برساند: 

اي واي بر ما که طبابت يک پيرزن بياباني بهتر و موثرتر از طب جديد است و اين طب جديد ما را به روز 

و صعب العالج نموده است و ماده مرض عموم  سياه انداخته و مردم را مبتال به انواع مرض سوداوي مهلک

 .از خل سودا و صفرا و بلغم مي باشد «خون کثيف»از خون سوخته 

 

اين ها نمونه اي از عبارات درخشان اين کتاب مفصل است که البته مجموعه اي از نشريات با نام راهنماي 

 .نجات از مرگ مصنوعي است
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 هزاره گرايي، خرافات و سياست 

 رسول جعفريان :نويسنده

 11/13/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

قتصادي از يک طرف و فقر از طرف ديگر فراگير مي شود، وقتي آشفتگي فکري و ناامني سياسي و ا :خالصه

بساط خرافه گرايي پهن مي شود. اينجاست که طالع بينان و فالگيران وارد ميدان شده و با استمداد از باورهاي 

 .هزاره گرايانه و نگاه هاي مشابه، سفره خويش را پهن مي کنند

طرف و فقر از طرف ديگر فراگير مي شود، بساط  وقتي آشفتگي فکري و ناامني سياسي و اقتصادي از يک

خرافه گرايي پهن مي شود. اينجاست که طالع بينان و فالگيران وارد ميدان شده و با استمداد از باورهاي 

هزاره گرايانه و نگاه هاي مشابه، سفره خويش را پهن مي کنند. بابيه يکي از حرکت هايي بود که سفره اش 

فقر گرفته قاجار پهن کرد، هرچند نتوانست اندوخته اي کسب کند. رستم الحکماء  را در ايران جنگ زده و

از آن چهره هاي مشکوک اين دوره است که مي کوشد باور هزاره گرايي را با مهدويت پيوند بزند و آتشي 

 ...روشن کند که خود وزيرش باشد و در کنار آن گرم شود، اما امير کبير همه اين رشته ها را پنبه کرد

به بعد و شايد هم زودتر، بحث ظهور قوت  1810با گذشت نزديک به هزار سال از غيبت از حوالي سالهاي 

ود. ب گرفت و يکي از کساني که در اين باره، چندين بار در جاهاي مختلف اظهار نظر کرد، رستم الحکماء

 .در اينجا مروري بر نوشته هاي وي در اين باره داريم

 شناسند که تاريخ طنز گونه ايرانعروف به رستم الحکماء را به کتاب رستم التواريخ ميمحمد هاشم آصف م

از دوره شاه سلطان حسين تا دوره فتحلي شاه است، تاريخي که سعي کرده ذهنيات خود را با تاريخ درهم 

بنابرين  .گويه نمايدآميزد و با ارائه ترکيبي از داستان ـ تاريخ در غالب طنز، مسائل تلخ جامعه ايراني را وا

توان اعتماد کرد، اما مي توان بين شوخي و جدي، برخي از واقعيات )نه لزوما هر چند به تاريخ او نمي

پردازند از قلم او خواند. شايد اين کتاب گفتماني ويژه از اين دوره حقايق( را که مورخان رسمي به آن نمي

 .نسبت به رويدادهاي يک صد ساله ايران باشد

اند هاي وي در باره تاريخ ايران يا ذکر آراي کساني که در باره او سخن گفتهده در اينجا قصد شرح ديدگاهبن

خواهم يک را ندارم. تنها در ادامه مباحثي که در باره ادعاهاي دروغين براي ظهور يا نزديکي آن داشتيم، مي

 .حساس و حتي مبهم است را بيان کنم برگ ديگر از اين مسائل را که از قضا بسيار تلخ و در عين حال
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ـ  1811منجر به عهد نامه گلستان و دومي از  1881ـ  1811دو جنگ بزرگ ميان ايران و روس ]اولي از 

که منجر به ترکمانچاي شد[ نه تنها بخش هاي مهمي از کشور را از ايران جدا کرد، بلکه ضربه سختي 1811

ر آستانه ورود به دنياي جديد و تحوالت آن بود، تبعات زيادي در اين ضربه که د .به روحيه مردم ايران زد

يز هاي مردم نايران به همراه داشت. آنان که اهل تجدد بودند، و البته بسيار اندک، به سويي رفتند، و توده

 .هاي ديگري انتخاب کردندراه

حمد احسايي و سيد کاظم در اين دوره آشفتگي، ظهور افرادي مانند ميرزا محمد اخباري، و سپس شيخ ا

رشتي و در نهايت بر اثر تبليغات ظهورگرايانه آنها برآمدن سيد علي محمد باب در يک مقطع چهل ساله، 

 .بخشي از پيامدهاي اين جنگها و ضربات روحي ناشي از آن در اميد به ظهور و نجات شيعيان بود

 .آيد مسأله مهمي بودياين که دولت روس چنان قدرتي دارد که کسي از عهده آن بر نم

اند و خودشان با دولتشان توانايي ايستادگي دو شکست قطعي، نشان از آن داشت که مردم ايران ضعيف شده

در مقابل روسيه را ندارد. در اين شرايط چيزي که در اذهان مردم بود اين بود که چه بايد کرد؟ دولتي که 

، فقر و فالکت همه جا را گرفته، اعتماد به نفس وارد جنگ شده، شکست خورده، هزاران کشته داده

مردمانش از بين رفته است، اکنون چه بايد بکند؟ اين درست شرايطي بود که بر اساس آنچه ما از ادعاهاي 

توانيم آن را شرايط ظهور بناميم. در اين شرايط شماري از افراد که گرفتار شناسيم، ميدروغين ظهور مي

در طرح دعاوي شگفت بودند يا از هوشي سرشار در شناخت اوضاع ناهنجار  نوعي ماليخولياي فکري

اي اي بربرخوردار بودند، شروع به طرح ادعاهايي کرده، خود را متصل عوامل هورقليايي معرفي کرده، زمينه

 .طرح بابيت و مهدويت فراهم کردند. در واقع شرايط اجتماعي کامال مساعد با اين تبليغات بود

گرايي که پيش از اين هم از آن سخن گفتيم و گفته شده است نکته ديگري هم وجود داشت. هزاره در اينجا

که اصل آن از آيين زرتشتي گرفته شده است، معنا و مفهوم خاصي پيدا کرد. زماني که تاريخ ايران به حوالي 

شويم. طبعا بسياري از شد، معنايش اين بود که به هزار سال از غيبت نزديک مينزديک مي 1810و  1890

توانستند از اين مسأله استفاده کنند. غيبت امام مهدي )ع( در کساني که به دنبال فرصت بودند، به راحتي مي

توانست از چند سال پيش از آن خواست زودتر اقدام کند، ميرخ داده بود. بنابرين اگر کسي مي 810سال 

 .اين مسأله را مطرح کند

و مسأله مهم وجود داشت. نخست شرايط سخت شکست آن هم از دولت روسيه که هر بنابرين تا اينجا د

اي را هم تصرف کند. ديگر شرايط مذهبي هاي تازهلحظه امکان داشت، مدعي جنگ سومي شده و سرزمين

 .دادکه فرا رسيدن هزاره را خبر مي

ميزد، آعيت و طنز و خياالت را بهم ميکند، و واقمورخي که در اين دوره با تيزبيني اين مسائل را دنبال مي
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رستم الحکماء است. وي در چند مورد به اين بحث پرداخته و ظهور را سبب نجات ايران از دست روسيه و 

 :داند که ايران گرفتار آن شده است. در اين باره دست کم در چهار مورد سخن گفته استگرفتاريهايي مي

 داستان سوال و جواب حکيمانه .1

مجموعه رسائل »ق است. اين متن در  1811تأليف سال « داستان سؤال و جواب حکيمانه»ورد در رساله يک م

چاپ شده است( اثر ياد شده خوابي است که وي طي آن ديداري با فتحعلي شاه  (357ـ  1/191قاجاريه: 

 ن رساله با طرح بحثکند. وي ضمن مطالبي که بيان کرده، در جايي از ايدارد و نصايحي را به وي عرضه مي

شکست ايران برابر روسيه بحث ظهور سيدي را براي نجات ايران مطرح کرده است. وي اين متن را در سال 

ته اي به همراه داشته، نوشيعني سال صلح با روسيه آن هم پس از دو نبرد که هر دو شکست مفتضحانه 1811

گ وجود ندارد. در واقع، شکست دادن روسيه از و گفته است که هيچ راهي براي جنگيدن با اين قدرت بزر

د گويشود.وي ميدست قدرت عادي سياسي در ايران ناممکن بوده و واگذار به ظهور قريب الوقوع مهدي مي

سيد عربي در حوالي نجف ظهور خواهد کرد و دنيا را پر از عدل و داد کرده، همه شيعيان را  1810در سال 

در اين شانزده سال، درگير شدن با روس و سرشاخ شدن با وي به مصلحت ايران نجات خواهد داد. به نظر او 

نيست. به عالوه که آنان دنبال استانبول هستند و طبعا زياد به آنها توجه کرد. بنابرين اگر ما اين شانزده سال 

صورت، بي را به مسامحه و مداهنه بگذرانيم، موعود خواهد رسيد و همه ما را نجات خواهد داد. در آن 

ايم. به عالوه، به نظر وي، دولت روسيه، آن قدرها هم که گفته مي شود بد جهت کسي را به کشتن نداده

است، مي توانيم حدس  1810ـ  1891نيست، و مي شود با وي کنار آمد.اگر بدانيم که ظهور باب بين سالهاي 

ي از خواص مانند احسائي و رشتي و ديگران، هاي مردم و غالبا از ناحيه برخبزنيم که در ميان عوام و توده

مسائلي مطرح بوده است که رستم الحکماء نيز همان را دستمايه اين متن خود ]به طنز يا جد[ قرار داده است. 

خواست در شهرها جستجو کرده و مهدي را بيابند.اکنون سيد کاظم رشتي از سالها پيش از آن از هوادارانش مي

کنيم:پس به نظر عبرت شهر ري را کماء را از داستان سؤال و جواب حکيمانه نقل ميعين عبارات رستم الح

 اش نوشتهاند و بر هر آجر پارهاند آن را. گويا آن را در هاون کوفتهمالحظه فرما و ببين چگونه خراب نموده

و دويست چهل و  غرض آن که موافق حساب اين دعاگو از اين سال هزار«. فاعتبروا يا اولي االبصار»است: 

[ گروه بد عاقبت روس، صاحب غلبه و استيال خواهند 1810[ تا سال هزار و دويست و شصت ]1811چهار ]

بود و در ايران و روم، بلکه پنج کشور ديگر هم اگر با هم اتفاق نمايند چاره ايشان را نخواهند کرد. و چون 

را تصرف نموده، به جانب بغداد و کوفه روند و تا باشند، مملکت ري و عراق استانبول[ مي]طالب قسطنطنيه 

کرکوک و موصل را هم به چنگ آورند و از جانب جنوده نامعدوده بر سر ايشان خواهد آمد و چاره ايشان 
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نتوانند نمود و مغلوب شوند. و آن گروه بد عاقبت قصد قسطنطنيه داشته باشند و به اين آرزوي خام نخواهند 

 کوفه و ودويست و شصت از ميان قبايل و طوايف اعرابي که در اطراف و جوانب رسيد. پس در سنه هزار

خوش شکل و شمايل، و غيور و شاعي که  باشند، بيرون آيد نوجوانکربالي معالّ و نجف اشراف ساکن مي

چنان  ،او را امير مهدي نام باشد و عباپوش باشد و گروه عباپوشان به او متفق گردند و با آن گروه بد عاقبت

نديده و نشنيده باشد و آخر االمر در زمين مبارک نجف  محاربه عظيمه نمايد که از بدو ايجاد تا آن زمان کسي

 قتل خواهند رسيد و آن به شمشير آبدار آتشباران جهان ساالر عرب و لشگرش آن گروه بد عاقبت کال به

علوم و فضايل و کماالت و آداب صوري عرب واال شان و صاحبقران عالي حسب و هاشمي نسب و به جميع 

و معنوي آراسته و به صفات حسنه و اخالق محسنه و خصايل محموده پيراسته، و در شجاعت و سخاوت 

بي عديل و در جود و کرم و همت بديل و از قوم و قبيله خود قريب به هزار سوار با تربيت شمشير زن 

و پرخاشجويي هر يکي با صد سوار رستم نبرد برابري  خنجر گذار با خود داشته باشد که در فنون سواري

نمايد و همه با اسب و اسباب و آالت حرب گرانمايه باشند. و به علت همين جهاد اکبر و غلبه و ظرف 

ريافتن بر اين گروه بدعاقبت روس که کشور ايران و روم از سهم ايشان متزلزل و هراسان و ترسان بود چنان 

که سالطين با جاه و تمکين و خواقين و خوانين باداد و دين و ملوک روي زمين، شهرتي در عالم نمايد 

بالطوع و الرغبه، باج و خراج و تحف و هدايا و ارمغاني به درگاه جهان پناهش خواهند فرستاد و او را به 

باال  رمتابعت هفت کشور و جهان کدخدايي و پيشوايي قبول نمايند و تا مدت دو سال چنان کار آن بزرگوا

گيرد که از روي فخر و مباهات تاجداران پياده در قفاي آن شهنشاه تاج بخش خواهند دويد و ربع مسکون 

هاي هاي بسيار و دفينهزير نگين آن سليمان نمکين سکندر آيين خواهد آمد و در زمان خيريت نشانش، گنج

ل و انصاف در دست داشته باشد. و بي شمار بروز خواهد نمود و همه را به عساکر قسمت کند و ميزان عد

به سبب عدل و جود محمود و اسوه حسنه و فصل الخطاب و حسن سياستي که جبلي ذات قدسي صفات 

آن زبده کائنات مي باشد به هر شهر و دياري که رو نمايد استقبالش نمايند و مطيع و پيروش گردند و هفتاد 

رواج ما انزل اهلل دهد و علماي با تزوير با تلبيس دنيا  و دو ملت فرمان پذيرش شوند، اصالح ملل نمايد و

پرست را قتل فرمايد و بدعت ها براندازد و در زمانش اغنياء، خوار و فقرا درست رفتار با اعتبار باشند و در 

عهدش هر رازي زود فاش و آشکار گردد و پنهان نمي ماند. دنباله اين سخن دراز است.پس در اين صورت، 

يعني با اين گروه بد عاقبت جنگ هاي با شکست بي فتح و ظفر  ! آهن سرد کوفتن چه فايده دارد؟اي پادشاه

چه حاصل دارد؟ پس، اقتضاي حکمت و مصلحت ملکي آن است که اين شانزده سال را به مماشات و مداهنه 

ف اموال خود را تلو ماليمت و مصالحه و مسالمه با اين گروه بدعاقبت، سلوک و رفتار فرمايند و به عبت، 

و خاليق را به کشتن ندهند و مشغول شوند به تهيه لشکر و تربيت ايشان به قانون حکمت. و دفع دشمنان 
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ند و نماياند و ضعفا را پامال مياند و در هم افتادهخانگي بفرما که اکنون در هر گوشه و کناري طغيان ورزيده

صاحب عز و جاه و تمکين. و اگر اين شانزده ساله به  کشند. از دشمن خانگي حذر کن، ايهمدگر را مي

باشند لطايف الحيل بر اهل ايران گذرد، غنيمت خواهد بود. اي پادشاه! گروه روس دشمناني شيرين رفتار مي

توان کردار و رفتار نمود و دشمنان سازگار مي باشند در همه باب، و جان و مال و به همه قسمي با ايشان مي

باشند و ميزان عدل و ا از تو دريغ نخواهند داشت. و صاحب رسم و راه و نظام عقلي ميو عرض خود ر

حساب و احتساب در دست دارند. از ايشان مترس و از دشمنان خانگي در حذر باش که اگر العياذ باهلل 

اره در ين بفرصت يابند از جان و مال و عرض چيزي باقي نمي گذارند.بجز اينها، رستم الحکماء مطالبي در ا

گويد: چهل سال قبل سفري به مشهد رفته و در شهر تون، ماليي را ديده همين رساله دارد. از جمله آن که مي

نزد آن »را « قصيده شرح الحوادث در مدح حضرت صاحب االمر از راده طبع خود»که اهل دل بوده و آنجا 

عمت اهلل برآمد. با خود داشتم و خواندم و در حين محاورت سخن از احکام جاماسب و شاه ن«. »مال خواندم

سپس خطاب به فتحعلي  .«شنيد. و قدري از احکام خود به جهت او خواندم. شنيد و تحسين و تصديق نمود

)مجموعه «. نمودها داللت و اشارت بر سلطنت طوالني تو ظهور حضرت قائم ميو همه اين حکم»شاه گويد: 

اد شده روايتي از کمال الدين صدوق در باره رؤيت صاحب االمر )ع( (سپس مالي ي1/111رسائل قاجاريه: 

اين »توسط علي بن ابراهيم بن مهزيار نقل کرده که نويسنده را به وجد آورده و خطاب به فتحعلي شاه گويد: 

حديث معتبر و اين نص صحيح چنان به حقيقت پيوسته و به صدق آميخته که شک و ريب منافقين وانکار 

و غماض منکرين در آن چون آتش در آب افتاده و قير در آتش ريخته خواهد بود، زيرا که ظهور معاندين 

أکيد دارد در ادامه ت«. باشد.آثارش بيشتر از آفتاب بر آسمان و وضوح نتايجش افزونتر از روز در تابستان مي

به رکاب بوسي موالي خود  تا شانزده سال ديگر که ان شاءاهلل»که شانزده سال ديگر ظهور رخ خواهد داد: 

است تا شش سال  1811کند که از اکنون که سال آنگاه پيش بيني مي .«جناب صاحب االمر شرفياب شويم

هزار بار پناه بر خدا »اما بعد از آن « کار سلطنت و جهانبانيت بهتر و باالتر گردد»خواهد بود،  1891ديگر که 

فتنه خيز شرانگيزي که در آن وقت و زمان صورت پذير  ، واقعه هايله1891و اول  1890از آخر سال 

، 1هاي قاجاري، ج ]سياست نامه«. غرض آن که شش سال ديگر آسمان به کامت خواهد گرديد«... »شودمي

که او را مال اکبر معلم ناميده در پايان شمس  1800داستان مالقات با اين شخص در سال  .131ـ  115ص 

آمده است. ]آقاي  455چاپ شده، در ص  118ـ  133صص  1ياست نامه ج االنوار هم که در همين س

زرگري نژاد نگفته از چه نسخه اي استفاده کرده. و اين مشکل را براي رسائل ديگر اين مجموعه هم دارد. 

اي در باره امام موجود است[. در آنجا اشعاري عربي ناپخته 331نسخه اي از آن در کتابخانه ملي به شماره 

نويسد: اين رساله شيرين مقاله، پانصد ان )ع( و ظهور و موقعيت خود در آن وقت آورده و در پايان ميزم



2689 

 

[ سال پيش از ظهور انور حضرت قائم آل 331]کذا در چاپي: درست: يازده چنان که در نسخ خطي ملي ش 

و اين سطر در آن اضافه  دهد که نسخه دست بابيه بودهيادداشت اخير نشان مي] .1890محمد نوشته شد. سنه 

کند[. در ادامه اشعاري در باره حمله شده است. نوع نگارش صفحات اول نسخه نيز اين مسأله را تأييد مي

به همان قسم که پير بزرگوار ما »روسها آمده و اين که همه گفتند مقاومت بايد کرد اما عقيده من آن بود که : 

ه مصالحه و مسالمه نمود، شهشناه ما که دم از غالمي آن جناب مي جناب سيد االوصياء علي مرتضي با معاوي

اي هم از برساخته هاي خود در همين ضميمه ادعيه .زند با نافليان، با امپراطور روس مصالحه و مسالمه نمايد

 حضرت القائم المنتظر، صاحب االمر المقتدر،»در باره امام زمان )ع( به عربي طي چندين صفحه آورده است. 

سالگي خود کرده و تاريخ  30در اينجا رستم الحکماء اشاره به سن «. مراد اهل جميع المذاهب و الملل...

 118، ص 1را آورده است. همان، ج  1891

که فتحعلي شاه در  1890نوشته شده باشد، پيش گويي يک حادثه در سال  1811اگر واقعا اين متن در سال 

قيقا روشن نيست که اشاره به مرگ وي باشد. اين قبيل پيشگويي ها آن درگذشت، جالب است. جز آن که د

گويي نبود، بلکه از روي عالئمي نجومي يا جاماسبي ترديدي غيبشد، بيکه فراوان توسط منجمان مطرح مي

و هزارگرايانه بود که از صدتا ممکن بودي دو سه نمونه، آن هم شبيه آن، رخ بدهد. اشاره وي يا ديگران به 

 .بدون شک مربوط به گذشت هزار سال از غيبت بود 1810ر در حوالي ظهو
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 ملک کتابخانه  جُنگ .2

متن دوم از جُنگي است که رستم الحکماء در آنجا نيز مطالبي در اين باره نوشته است. وي در اين متن که 

پنج سال و دو ماه »د: گوياست مي 1893کتابخانه ملک آمده، با اظهار اين که االن سال  330در جنگ شماره 

افتد. به اتفاق مي 1818است. بنابرين از نظر وي ظهور در سال « و نيم به ظهور جناب صاحب االمر مانده
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نوشته شده است، زماني که درست يک سال بعد از آن ميرزا علي محمد،  1893هر روي اين متن در سال 

را فرا گرفت. طرح اين دعاوي دنبال همان فضايي  بابيت خود را مطرح و علني کرده و آشوبي پردامنه ايران

بود که اصل آن از کربال و توسط سيد کاظم رشتي برخاسته و دهها نفر ديگر هم از شاگردن وي بالفاصله 

مدعي مهدويت شدند، جز آن که کار باب به دليل درآميختنش با سياست،  1891پس از مرگ وي در سال 

 .باال گرفت

کتابي با نام « که پنجاه سال قبل از اين باشد» 1803متن، اشاره دارد که در سال  رستم الحکما در همين

جواهر الکلم را در قم ديده و در آنجا خوانده است که عالئم ظهور نزديک شده است. به هر روي در اين 

. تجنگ، بحثي از جنگهاي ايران و روس نيست و وي بيشتر از رواج مظاهر فساد در ايران سخن گفته اس

تأکيد بر رواج فساد و گسترش آن، همواره در بحث ظهور، مطرح شده و به صورت نرخ شاه عباسي اين 

مسأله در همه ادوار بوده است. وي در اين متن مظاهر متنوع اين فساد را با عبارات ويژه خود بيان کرده و 

وده و طبق آنچه نقل شده، هايي را که به نظر وي عالمت ضعف دينداري در جامعه و رواج فساد بنشانه

 .عالمتي براي نزديکي ظهور است، شناسانده است

غرض آن که چون در آخر اين زمانه خيرت نشان »عين عبارت رستم الحکماء در اين جُنگ چنين است: 

که پنج سال و دو ماه و نيم به ظهور جناب صاحب االمر مانده و علما و فضال و فقها مطرفين  1893سنه 

از حکمت بيگانه تفاخر نماينده به اموال و اوالد و خانه هاي خوب و النه هاي مرغوب ساخته و نافرزانه 

پرداخته آراسته و پيراسته با فروش نفيسه و ظروف و اواني لطيفه و خيل و بغال و حمير و بعير و خدم و 

ه علم و حسن عمل باشند نه بحشم و غالم و کنيز و دولت و ثروت و نعمت و کوکبه و دبدبه و چاوش مي

و صالح و سداد و فعل خير و اصالح و اصول روگردان و متوجه فروع مي باشند و مفتيان دوست عاجله 

مدعي و مدعي اليه چندان معطل و حيران دارند که از تعطل و بطالت و تضرر از مدعا چشم بپوشند، و 

ي ال يتم الرياسة اال بحسن السياسه ارباب حل و عقد و حکام شرع و عرف غافل از اين کالم مستدام مرتضو

سلوکشان با خلق چنين است که مثال به آهو مي فرمايند بگريز که تازي تو را خواهد گرفت و به تازي مي 

فرمايند بدو و آهو را بگير و هر دو را از تک و تاز بي فايده ضايع مي نمايند؛ و کفر به صورت اسالم و 

دل و جهل به صورت علم ايران را فرو گرفته، و به سبب خيانت فسق به صورت تقوا و ظلم به صورت ع

عمّال بي وقوف و افراط و تفريط محاسبات ديواني خزانه االسالم پادشاهي و بيت المال دين پناهي با 

نقصان و پادشاه از قلّت مداخل و کثرت مخارج و بخشش هاي بي مصلحت بسيار حيران، و غير رؤسا، 

اه در اضطراب و وضع الشي في غير موضعه ظلم ايران را احاطه نموده، و هر رعيت خراب و لشکر و سپ

وضيعي در حلق و دلق و جلق و خانه و النه و لباس وزي و اسباب و آالت معيشت و زندگاني تفوق بر هر 
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شريفي مي جويند، و هر کسي از زي مناسب خود بيرون رفته و در ايران حساب مانند نقش بر آب، و 

ن آب در غربال شده، و از بي تميزي حکّام شرع و عرف، زيّ و لباس مرد و زن عکس هم احتساب چو

شده، زيرا که لباس مردها از درازي بر روي زمين مي کشد، و زيّ و لباس زن ها از کوتاهي باالي ناف اگر 

شان از يراست بايستند عورت پيش ايشان پيدا و اگر خم بشوند عورت پشت ايشان پيدا، و دهنه شلوار ا

 .فراخي به شش هفت زرع رسيده، و تا هفت شلوار از اقمشه رنگارنگ نازک بر روي هم مي پوشند

پناه به خدا مي برم از اين اسراف و بي ناموسي و بي عصمتي و بي عفتي و بي شرمي و بي غيرتي اهل 

 .اسالم

صحرانشينان بر اهل بالد و پس در اين وقت، طعن و مالمت و سرزنش قوم نصارا و يهود و گبر و هندو و 

 .قراي اهل اسالم به شدت تمام وارد مي آيد

که پنجاه سال قبل از اين باشد در مسجد جامع شهر قم کتاب  1803بر اولو النهي معلوم باد که در سنه 

جواهر الکلم جناب سيد االنبياء در دست کسي بوده، از دست او گرفتم و دو سه ساعت آن را مطالعه »

از آن کتاب چنين مفهوم شد که نزديک به ظهور جناب قائم )ع( اين عالمات مذکوره بايد ظاهر  نمودم، و

 .امبشود، و در اين باب قصيده غرّاي بسيار شيريني عرض نموده

غرض آن که در اين وقت خاليق از صراط المستقيمي که جناب خاتم النبيين و آل طاهرينش در آن داخل 

د که ذات پاک آن جناب از آن منزّه و مقدس از اسراف و تبذير و تکبر و کبر و استکبار اناند، بيرون رفتهبوده

و اختيال و تفاخر بود. غالم خود را در قفاي خود سوار مي کرد و با خدم خود طعام مي خورد و در بازارها 

ام و يمشي في مالهذا الرسول يأکل الطع»به راه مي رفت و طعام مي خورد چنان که در قرآن مذکور است 

 .«االسواق

و از آن جناب و آلش خانه و کاشانه و ابنيه رفيعه و عمارات عاليه نمانده. اللهم صل علي محمد و آله 

 [نسخه ملک 330الطاهرين. ]جنگ شماره 

در بخش ديگري از اين جنگ، اشعاري در باره نزديکي ظهور دارد و آنها را با اشعار شاه نعمت اهلل ولي در 

حکم صريح مداح چهارده معصوم سيد »کند: وي ذيل عنوان ته و يادي هم از جاماسب نامه ميهم آميخ

الفالسفه رستم الحکماء در بدو جواني از روي رياضت جسماني و روحاني در باب ظهور جناب مستطاب 

 :آورداين شعر را مي «شمس االئمه مهدي

 بشارت بر ارباب اقبال باد

 [دمبارک به صاحبدالن فال با
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 که ظاهر بگردد امام هدي

 ضياء دل و ديده مصطفي

 جهان مقتدا قائم منتظر

 خداوند اقبال و فتح و ظفر

 شهشناه شاهان نيکو سلوک

 که باشد گدايش مطاع ملوک

 مسيح ابن مريم وزيرش بود

 که چون خور ضمير منيرش بود

 بگفت آصف عارف حق طلب

 ز روي نشاط و سرور و طرب

آنگاه «. دباشبينم سيد العرفاء شاه نعمت اهلل ولي ميبينم ميبيت از قصيده مي گويد: اين چندسپس مي

هايي آورده که در باره صفويه و قاجاري و فتحعلي شاه سروده شده ]يا به عبارت بهتر منسوب شده[ نمونه

ملک[ در ادامه براساس پيشگويي هاي جاماسب، محاسبه اي نجومي هم آورده و  330است. ]جنگ 

 .هاي از پادشاهان را بر شمرده استبقرانصاح

رسد، رستم الحکماء دائما بحث ظهور و نزديکي آن را داشته و تقريبا در تمام به هر روي به نظرم مي

 .کرده استهاي خود آن را دنبال مينوشته
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 رساله شمس االنوار  .3

شاه قاجار نوشت. رساله با اين عبارات  رستم الحکماء رساله شمس االنوار يا قانون سلطنت را به نام محمد

ظهور موالئي صاحب االمر و النهي شمس االئمة حجة اهلل و خلفيته في االرض في سنة » :شودآغاز مي

بعد هم اشعاري در ستايش فتحعلي شاه و محمد شاه. اين رساله که در تعريف قانون «. ميمونة مبارکة

بيضا و شريعت غرا و تبيين قواعد و قوانين حکمت آئين بيان اصول ملت »سلطنت است به گفته وي در 

[ در 135، 1/133نوشته شده است. ] سياست نامه هاي قاجاري:  «سلطنت و وزارت و آداب مالزمت

اي به بحث ظهور نيست، اما در پايان آن اشعاري آمده که برخي از ابيات سرتاسر رساله ياد شده، گويا اشاره

ربيع الثاني  81بر اولوا االلباب پوشيده مباد که در شب »از آوردن اشعار گويد:  آن در اين باره است. پيش

اين اشعار آبدار را يک غالم عقيدت فرجام اخالص شعار  ...در ميان نوم و يقظه  1808من شهور سنه 

 :ارادت دثار جناب صاحب الزمان )ع( رستم الحکماء عرض نموده که مبارک باد

 آيدمژده ياران که يار مي 

 آيديار ياري شعار مي

 مهدي کامکار هفت اقليم

 آيدهادي روزگار مي

 شاه سلطان محمد فرخ

 آيدقائم هشت و چار مي

 وارقاتل جند روس روبه

 آيدشير پروردگار مي

 منتظر پيشواي هر ملت

 آيدرافع انتظار مي

 در هزار و دويست و پنجاه

 آيدبوالعجب کار و بار مي

 ردآفتابي غروب خواهد ک

 آيدکه از آن دهر تار مي
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 هر کسي راست دعوي شاهي

 آيدقرار ميسلطنت بي

 ناگه از نسل شاه رفته به خلد

 آيدداوري شهريار مي

 شکنايب مهديست او بي

 آيداز پدر يادگار مي

 در هزار و دويست پنجه

 آيدروس با کارزار مي

 ري و قزوين و طالقان و بغداد

 آيدکوفه زايشان فکار مي

 هزار و دويست شصت و دو در

 آيدشجر حق به بار مي

 آن سليمان آصفش دستور

 آيدلطف حق يار غار مي

 قائم آل مصطفي وه وه

 آيدبا هزاران هزار مي

 خالي ايران ز روس از تيغ

 آيدآن گزين شهسوار مي

 ياور او هيچ وز او مقتول

 آيداعور خر سوار مي

 در هزار و دويست و هفتاد

 آيدمي الفرار الفرار

 هست دعوي مهدي و دجال

 آيدهر طرف کارزار مي
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 در هزار و دويست و هشتاد

 آيدرونق کار و بار مي

 نيست قرني دگر از آن خوشتر

 آيدگل هميشه بهار مي

 طول آن دور هست پانصد سال

 آيدعالمي چون نگار مي

 اول دوره زحل باشد

 آيدآسمان خوش مدار مي

 آصف عصر رستم الحکماء

 آيدهوشيار ميعارف 

 1815کرد اين حکم در سنه طغر 

 آيدبهر هر کس بکار مي

که  1890گويي حادثه اي در سال ، پيش1808شعر از سال  .نکته اول در اين اشعار آشفتگي در تاريخهاست

مثال مرگ فتحعلي شاه است، روي آمدن پادشاه بعدي که محمد شاه است در همان سال با قيد سال، خبري 

و سپس اشاره به پانصد سال و دور زحل و در نهايت  1810و بعد  1830از ظهور، يادي از سال  1818در باره 

هاي اين چنيني دهد که ويژه پيشگوييشده، همه نوعي آشفتگي را نشان مي 1815اين که اين حکم در سال 

هور از آن زمان اي است که منجمان قديم و متخصصان امر ظاست. اهميت دور زحل در تعيين ظهور نکته

 رسد سالهايتاکنون روي آن تأکيد داشته و انواع محاسبات هفت هزار ساله و هزار ساله را دارند. به نظر مي

 .کنددقتي ميذکر شده در آثار رستم الحکما هيچ اعتباري ندارد و وي در بکار بردن آنها عمدا بي

راني ايرانيان از روسيه بوده، در اين اشعار نيز نمود نکته ديگر در اين اشعار، اشاره به روس است و اين که نگ

دارد و معلوم مي شود که ظهور مهدي براي دفع روس، متوقع بوده است. در اواخر رساله شمس االنوار وي 

« وانيخجهال در گوشه و کنار ريزه»گويد که نظر قبلي خود را در باره لزوم صلح با روسها تأکيد کرده و مي

صلح بشود. در واقع وي نظريه صلح خود را با ظهور درآميخته تا مشکل روحي ـ رواني  کرده نگذاشتند

 .مملکت را حل کند
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 رستم التواريخ .4

شباهت به فضاي پست مدرن امروزي نيست. براي وي مطلبي که قصد بيانش فضاي ذهن رستم الحکماء بي

نام اشخاص. همه مطالب يکپارچه بين را دارد مهم است نه ظرف تاريخي و سال وقوع و جديت در 
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گيرد. کتاب رستم التواريخ که سال تأليف آن ساختگي و واقعي و در عالم تخيل ما ناظر به محتوا شکل مي

خبر، اي بشر ابله بي»گويد: سال يک نمونه مهم است. در اين کتاب مي 19هم مشخص نيست، با اختالف 

خواهم ملت حق و منهاج مستقيم را بتو نمايم... ما علي بن ابي يام، ماکنون که با تو آشنا و رفيق گشته

طالب)ع( را خليفه بر حق محمد )ص( مي دانيم... و بعد از امامت و خالفت علي بن ابي طالب و يازده 

دانيم. خصوصا امام دوازدهم حضرت قائم آل محمد که ان شاءاهلل فرزندش را پشت به پشت امام بر حق مي

ار و دويست و شصت و دو به سبب غلبه کفر بر اسالم، آنجناب از ارض غري ظهور خواهد در سال يک هز

نمود و کفر و شرک را مغلوب و ظلم را فاني و ضاللت را معدوم و عالم را مسخر خواهد نمود و او را 

و وزير کهنه سالي از اهل فارس خواهد بود که مجموعه جميع کماالت و فضائل و آداب و علوم و فنون 

لموم و حکمت ... خواهد بود.... خواهند گفت که اين پادشاه، سفياني است و از دودمان اکابر اصفهان. 

شخص يک چشم بزرگ، قطور، بزرگ شکم، دلير، ... از سمت لرستان خروج نمايد .... و مدت ده، دوازده 

سينا به دست مبارک حضرت  سال با حضرت قائم )ع( مجادله و محاربه نمايد و آخر االمر بر دامنه کوه طور

 [11ـ  18رستم التواريخ: ص ] .«عيسي)ع( با عصاي موسي )ع( کشته و شکم دريده خواهد شد

ده، يافتن شايم که از کربال به ايران و هند تزريق مياين عبارات در فضايي است که مکرر اشاره کرده و گفته

 بارات رستم التواريخ مانند بقيه آثار ساختگيع( آشفتگي ع)موعود. اما اين که باب است، يا خود قائم 

مدعي شد، آن هم در وهله نخست، نه قائم، که باب.  1891بلکه  1818اوست. علي محمد باب نَه در سال 

تاب اين ک»بعد هم که قائم شد، ادعاي نبوت کرد. جالب است که در پايان کتاب، گويا کسي نوشته است: 

الحکما غالم آن جناب دست رستماالمر بهاهلل صاحبحضرت خليفهمستطاب يازده سال پيش از ظهور 

نوشته شد و همان سلطان صاحبقراني که عرب هاشمي نسب و سفاک روس و اهل انکار است و در سال 

آيد و عالمگير است. بي شک و شبهه هزار و دويست و شصت و دو از جانب ارض غري بيرون مي

. به جز اينها در تذکرة الملوک او و نيز نشاط نامه و 131ـ  139تواريخ: ]رستم ال«. الزمان همان استصاحب

 .شماري ديگر از دستنوشته هاي وي مطالبي در اين باره آمده است

اين عبارت رستم التواريخ که در تأييد ظهور باب است، همراه مطالب ديگر از چاپ دوم اين کتاب که در 

ن مطلب را خودش نوشته يا شخصي ديگري به کتاب افزوده، بوده حذف شده است. اين که اي 1198سال 

چندان روشن نيست. يک احتمال اين است که کار ديگري باشد، و نويسنده اين متن خواسته است نوعي 

پيشگويي براي ظهور باب ارائه دهد. رستم الحکماء نوعا و از قديم االيام در باره ظهور سخن مي گفته و 

قبلي آمد، همه اينها فضايي بوده که در دهه چهل و پنجاه قرن سيزدهم هجري  هايهمان طور که در بخش

در ايران حاکم بوده و نه سيد علي محمد، که چندين نفر ديگر هم مدعي مهدويت شدند. اصوال در باره 



2711 

 

 زندگي وي، سال تأليف اين کتاب و ادعاهاي ديگر وي در باره اين که فالن کتاب را در فالن تاريخ نوشته،

 تر آن که گفته شده کتابتوان به يقين رسيد. اين روش خود او بوده است. از همه شگفتبه هيچ روي نمي

نوشته شده و  1818تأليف شده است! بنا به گفته آقاي شهبازي )در وبالگش( کتاب در سال  1819در سال 

ر واقع اين کتاب پس از جعلي است وصرفا براي اين که اين پيشگويي درست از آب درآيد. د 1819تاريخ 

نوشته شده است. اين محتمل است که تنها در دو سه صفحه پاياني  1811طرح دعاوي باب و پيش از سال 

 .کتاب دستکاري شده باشد

  

 

 امير کبير و ناصرالدين شاه بساط بابيه را جمع کردند

آغاز  بر اساس بينش هزارگرايي بدين ترتيب شاهد هستيم که از حدود دو دهه پيش از ظهور بابيه، تالشهايي

شده بوده و کساني را در انتظار ظهور گذاشته است. شرايط خاص سياسي ايران پس از دو جنگ بزرگ ميان 

ايران و روسيه، و نيز فقر عمومي ناشي از آن و همين طور اقدامات گسترده در از هم پاشي فکري در ايران 

اي از بين بردن فضاي فکر اجتهادي بود، عاملي براي تقويت اين که بخشي از آن ناشي از تالش اخباري ها بر

نگرش بود. غالبا در اين ادوار است که خرافات بيش از پيش در ذهن مردم مي نشيند و فرصت طلبان از آن 

براي ترويج افکار خويش بدست مي آودرند. در چنين فضاهايي است که وقتي صدايي از جايي بر مي خيزد، 

تواند هواداراني را جذب کند و سبب تغييراتي در اوضاع فکري و فرهنگي و حتي اجتماعي و به راحتي مي 

اقتصادي جامعه شود. بدون شک در اين فضا، ظهور فکرهاي اصالحي از ناحيه کساني چون امير کبير و بعدها 



2711 

 

د خود به خود ناصرالدين شاه که از جهاتي تحول خواه بود، سبب شد تا جامعه به حرکت تدريجي و کن

 .سمت اصالحات ادامه دهد، و صداهاي معارض که مي توانست سبب آشفتگي بيشتر شود، خاموش گردد

 



2712 

 

 

  



2713 

 

 ))با اختالف اندک 81منبع: انديشه پويا: ش 

 

icle/view/1553http://historylib.com/index.php?action=art 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1553


2714 

 

 نکردند؟ دفاع( ع) حسين امام از ايرانيان چرا

 جعفريان رسول: نويسنده

 1151/  01/  01: سايت روي انتشار تاريخ

 

 و سياسي هاي بندي دسته نکردند؟ دفاع ايشان از ايرانيان چرا برگزيد؟ را کوفه حسين امام چرا: خالصه

 .ديگر پرسش چند... و بود؟ چگونه کوفه در مذهبي

 .يمن يا ايران مثال نداشتند؟ وجود ديگري جاي شيعيان آيا کرد؟ انتخاب را کوفه( ع)حسين امام چرا -

 که منا جايي بود، مکه بود، کرده انتخاب امام آنچه. «کرد انتخاب را امام کوفه» بگوييم پاسخ در است بهتر

 دن،بو حرم و قرآن حکم به مکه. برساند شهادت به آنجا در را (ص) خدا رسول نواده نتواند يزيد دولت دست

 وقتي. نداشت تعريف اين با ديني امنيت که بود اسالمي بالد ديگر با مقايسه در اين و داشت امني پوشش

. رفت سمت آن به شود، مي حمايت آنجا از که يافت نسبي اطمينان حضرت و کرد، انتخاب را امام کوفه،

 سياسي ظرن از اين و شد امام رفتن سبب آنان اصرار. بود کوفيان هاي نامه رسيدن از پس ،کوفه به مسلم رفتن

 به ور سياسي حرکت به اقدام امام تا شود مي سبب مردم، حضور يعني «حاضر حضور» بدانيم، که است مهم

 آن شابهم که هايي مهنا بود، کوفيان هاي نامه با _ ع علي امام تعبير به _ «حاضر حضور» اين. باشد داشته جلو

 .است شده ناامن هم مکه که است وقتي اين. است نشده گزارش ديگري شهر در

 در ايران/ بود چه عاشورا قضيه به هاايراني واکنش/ نکردند حمايت( ع) حسين امام از چرا کوفه هايايراني -

 داشت؟ شرايطي چه تاريخي برهه آن

 سالهاي حدود از که است کشوري ايران چيست؟ داريم دوره اين در «ها ايراني» و «ايران» از ما که تصوري

 دين و آيين داشتند، جدايي رسم و راه حال هر به که مردمي. درآمد اعراب سلطه زير بعد، به هجري 19

 از اريبسي در داشت، را خود سربازان عرب، قوم. گرفتند قرار اي تازه قوم سيطره تحت داشتند، مستقلي

 شمار جز ها، ايراني و بودند، کرده اقامت عربي قبايل شهرها، از برخي در بود، زده اردوگاه ايران شهرهاي

 .پرداختند مي جزيه و بودند خود زندگي امور مشغول آنها. بودند نگرويده هم اسالم به هنوز اندک، بسيار

 نوانع به ايرانيان هنوز شد، آغاز امويان عليه شورش وقتي عاشورا، از بعد سال هفتاد که بدانيم است جالب

 طبعا. داشتندن مستقل سياسي اقدام هويت و کردند مي نظامي فعاليت خراسان در عربي قبايل نظام پياده سرباز
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 همراه هجري 13 ـ 11 سال در ايرانيان، از شماري البته. نابجاست ايرانيان حضور براي کربال، در ما انتظار

 مختار، يامق در و بودند، آورده اسالم و بودند، ستم مورد که بودند ردگانيب شبه يا بردگان اينها بودند، مختار

 بومسلما کنار در ايشان از شماري که آن تا نيست آنان از خبري باز آن از بعد. يافتند حضور براي فرصتي

 ودخ ددمج هويت تدريج به که زماني از ايرانيان. کنند مي شرکت امويان عليه قيام در و آمده گرد خراساني

 سني حتي. دادند نشان جدي طور به( ع) حسين امام به را خود تمايل آوردند، بدست اعراب حمله از پس را

 سنت اهل توسط کتاب دهها تيموري عصر خراسان همين در. بودند حسين امام به مند عالقه هم ايران هاي

 آنها شيعت هاي نشان اولين. شدند تمايلم تشيع به کم کم ايران مرکز عالوه به. شد نوشته حسين امام باره در

 که تندنداش مستقلي سياسي هويت ها ايراني افتاد، اتفاق کربال که زماني در اما. بود سادات از استقبال هم

 .باشند حاضر کربال مانند جنبشي يک در يا کنند سياسي موضعگيري بخواهند

 با سال، 90 از پس داريم انتظار چرا. شناختندنمي را( ع) حسين امام کوفه مردم که شودمي اشاره مرتب -

 شناختند؟مي را پيامبر نوه مردم ها،رسانه نبودن و زمان آن شرايط

 آن .بود( ص)پيامبر نواده نبود، عادي فرد( ع) حسين امام که آن نخست: داشت وجود اينجا در مهم نکته دو

 نبايد راچ بنابرين. بود پيامبر پسري نواده تنها ،بود داده رخ آن از قبل سال ده که برادرش شهادت از پس هم

 چند از حسين، امام همين پدر (ع) علي امام که آن دوم شناختند؟ مي را او ديگر شهرهاي حتي و کوفه مردم

 کوفه شهر در 10 سال رمضان در شهادت زمان تا 11 سال يعني خليفه، عنوان به وي با مردم بيعت از پس ماه

 کوفه ردمم که است طبيعي. است بوده کوفه مقيم و مسلمانان خليفه حسين، امام پدر سال رچها از بيش. بود

 محبوب دختر( س)زهرا فاطمه فرزند( ع)علي امام فرزند حسين. داشتند مي خاندانش و او از تصوري بايد

 و رافاط يا نهمدي اهالي از خود که بودند کساني کوفيان، از بسياري و کرد مي زندگي مدينه در(ص)پيامبر

 شناخت از نسخ وقتي بنابرين. بودند رفته حج براي بسياري. داشتند مدينه به آمد و رفت و بودند آن نواحي

 امر در ر،روزگا آن. باشد داشته ها رسانه به ربطي که نيست چيزي گوييم، مي کوفيان ميان در( ع) حسين امام

 .ودب کافي مقدار همين و بود همين ارتباط همين شناخت

 نتخابا خود ديدگاه تبليغ مناسب فرصت داشتن براي مکه که آن وجود با حسين امام چرا تاريخى نظر از -

 گذاشت؟ تمام نيمه را حجش امام که دارد صحت گفته اين آيا و/ کرد؟ ترک را مکّه ناگهان بود کرده

 آمادگي خبر رسيدن دوم يزيد، حکومت عوامل توسط امام قتل احتمال نخست: داشت علت دو مکه ترک

. آمد شپي هم مشکل قضا از که آيد پيش شهر براي مشکلي که آن از پيش تعجيل بر مسلم اصرار و کوفه

 مامت نيمه اما. است آمده تواريخ در هم دو هر که است مکه ترک علت به مربوط اساسي علت دو اين بنابرين
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 بگذارد مامت نيمه و باشد کرده آغاز را تمتع جح مثال کسي که اين يعني معناست، فاقد تقريبا حج گذاشتن

 و شد، خارج مکه از حجه ذي هشتم روز امام.. کرد چنين امام نه است شدني فقهي نظر از نه فرضي چنين

 ربطي و است، آن انجام به موظف کسي هر مکه به ورود وقت که مفرده عمره جز به امام که اين از گزارشي

 است، نهم روز در عرفات به رفتن براي شدن محرم و حج اعمال مقدمه که «تعتم عمره» ندارد، تمتع حج به

 سفر مادهآ احتمال به و نداشته سال آن در را حج فريضه انجام قصد گفت بايد ظاهرا بنابرين. بود نداده انجام

 .کرد اعالم را آن هفتم روز که چنان بوده

 بودند؟ کرده دعوت امام از هم( همعاوي زمان در) يزيد حکومت از قبل کوفه مردم آيا -

 تمايل (ع) بيت اهل به کم دست يا بودند شيعه افتاد، اتفاق عاشورا واقعه که زماني در کوفه مردم سوم يک

 دامان در دبع نسل تربيت و( ع) علي امام زمان از غالبا افراد، اين تشيع. خواستند مي را آنان حکومت و داشتند

. بودند زهمبار و قيام دنبال به بيش کما صلح، ماجراي و( ع) علي امام شهادت از پس از آنان. بود قبلي شيعيان

 هادتش به حسن امام وقتي. بود عادي و منفي بيشتر آنان مبارزه البته. بود عدي بن حجر اقدامات اش نمونه

 برادر راه هم حسين ماما اما کردند، ابراز ايشان به را خود عالقه و نوشتند حسين امام براي تسليتي نامه رسيد،

 مي نبنابري. شد فراهم زمينه و رسيد خالفت به يزيد و مرد معاويه تا بود اين. داد ادامه معاويه به مواجه در را

 حفظ ترخاکس زير را امويان با مخالفت آتش که بوده انقالبي شيعه زيادي شمار کانون کوفه، که گفت توان

 .کردند علني را آن يزيد، آمدن و معاويه مرگ با و بودند کرده

 هم آنها د،داشتن بيشتري قدرت هاييگروه چه بود؟ شکل چه به کوفه مردم( ايقبيله) حزبي بنديتقسيم -

 بودند؟ نوشته نامه امام براي

 بودند بايلق روساي نظر زير قبيله هر افراد که قبايلي يکي: داشت وجود کوفه براي جمعيتي ترکيب نوع دو

 شامل که طائفي امروز اصطالح به يا مذهبي دوم. است شکل همين به عراق از اي عمده بخش هم هنوز و

. بودند اندک بسيار اول گروه که بودند خوارج احيانا و حکومت حمايت مورد مذهب طرفداران شيعيان، جمع

 اما ،بودند هم دولت مخالفت جمع همان از برخي. نبود دست يک لزوما حکومت، حمايت مورد مذهب البته

 و بايليق نظام با اول مرحله در ترکيب، دو اين در سياسي گيري تصميم. بودند متفاوت خوارج و شيعيان با

 خود يجا در دو هر اما گذاشتند مي تاثير يکديگر روي اينها. بود طائفي و مذهبي تقسيمات بعد مرحله در

 آنان طريق از که بود قبايل شرفاي و روساء روي آوردن فشار کردند، استفاده آن از امويان آنچه. بودند موثر

 عمومي يماتتصم روي که بود اي اندازه به اما کنند، کنترل درصد صد توانستند نمي طبعا. کنند کنترل را مردم

 شماري و ودندب مؤثر شيعي، باورهاي اساس بر شيعيان بود، ضعيف دولت که زماني در. بگذارند تاثير سياسي
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 به که يمال خاص امتيازات و شد ميدان وارد قبايلي سيستم زياد، ابن آمدن با اما پيوستند، آنان به هم مردم از

 جدا دبودن پيوسته آنان به مردم از که هم افرادي. شدند محدود شيعيان حکومت، فشار با طبعا. شد داده آنان

 .شدند

 جودو با) بود؟ حکومت تنگرف دست به امکان داشت؟ مزيتي چه ماندند،مي خود بيعت بر کوفيان اگر -

 ...(و زبير بن عبداهلل يزيد، چون مخالفاني

 شرق خالفت مرکز کوفه است، بوده آدم هزار چهل سي مثال با کوچک شهر يک فقط کوفه کرد تصور نبايد

 سلطه رزي آن مختلف نواحي و بصره و کوفه يعني عراقين، عالوه به آن مختلف هاي بخش و ايران تمام و بود

 همين بر تارمخ زماني که آن دليل به. نبود کار تمام اما بود، جلو به گامي شد، مي يکپارچه کوفه اگر. ودب کوفه

 همين. ستا صورت همين به سياسي فعاليت حال، اين با. برود پيش آخر تا نتوانست اما يافت، تسلط شهر

 اما داد، دامها فشردگي با بايد را راه يباق. کنيد مي آغاز را خود فعاليت بياوريد بدست را مهمي پايگاه شما که

 .دانست قطعي را چيز همه توان نمي

 شکستند؟ بيعت جان ترس از چطور بودند، نظامي عموما آن مردم و بوده نظامي شهر يک کوفه اگر -

 عرب نظاميان براي کربال، حادثه از پيش سال پنجاه چهل که بود اردوگاهي يک نبود، نظامي شهر يک کوفه

 مي اعزام شرق مختلف نقاط به جنگ براي و شده، مقيم آمده، آنجا به خانواده همراه که بود شده هساخت

 ايميد شهر يک به تبديل موقت اردوگاه اين تدريج به و بودند شهر آن در آنان هاي خانواده بنابراين. شدند

 قابل شمار هم حاال و ودندب نظامي آن مردان روزگاري که شهري البته. درآمد شهرها ديگر رديف در و شد

 اينها گرم ندارند؟ ترس اينها مگر باشند، نظامي کنيم فرض. بودند نظامي هنوز فتوحات، ادامه حکم به توجهي

 داخلي امور هب مسأله اين اما بودند، فعال بيروني هاي جبهه در آنها که است طبيعي کنند؟ بيعت ترس از نبايد

 هم آنها که است اين مقصود. بودند شهر در نيز آنان هاي خانواده که شرايطي در هم آن گشت، مي بر آنان

 ضعف قاطن داشتند، يکديگر با که اختالفاتي به توجه با زور و اجبار مقابل در و بودند شهرها ساير مردم مثل

 البته هاناي. بودند زياد ابن خصوص به و امويان فشارهاي و شام حمله نگران ديگر، مسائل از بسياري و ايماني

 .شود نمي اند کرده دعوت را او خودشان که کسي و( ص) پيامبر نواده دادن تيغ دم و شکستن بيعت توجيه

 

 (تفاوت اندکي با) 1151  آبان 9 همشهري روزنامه

on=article/view/1559http://historylib.com/index.php?acti 
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 سکه هاي شيعي الجايتو در موزه همايون ترکيه 

 رسول جعفريان :نويسنده

 11/11/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

ق گزارشي از سکه هاي دوره ايلخاني و جاليري ضمن کتابچه اي در ترکيه چاپ 1111در سال  :خالصه

آنجا معرفي شده است. اين سکه نشانگر گرايش امامي شده که شماري از سکه هاي سلطان محمد خدابنده در 

 .اوست، برخالف ايلخانان قبلي و سلطان ابوسعيد، خلف وي که آنها همگي بر مذهب سنت بودند

حکومت کرد و دولت وي با داشتن وزيري با  311ـ  301سلطان محمد خدابنده ايلخاني ميان سالهاي 

 .يکي از بزرگترين دولت هاي تاريخ ايران محسوب مي شود (311فرهنگ مانند رشيد الدين فضل اهلل )م 

نويسنده اين سطور هم  .در باره امامي مذهب بودن وي بارها سخن گفته شده و شواهدي ارائه شده است

 .در تاريخ تشيع در ايران در اين باره سخن گفته است

که شماري از سکه هاي  امشب به کتابچه اي حاوي معرفي سکه هاي موزه همايون در ترکيه برخوردم

 .ق است 1111سالطين ايلخاني را معرفي کرده و چاپ سال 

حک شده  «اسامي دوازده امام» و نيز «محمد رسول اهلل علي ولي اهلل» روي سکه هاي خدا بنده، کلمات

 .که نشانگر تشيع امامي اين ايلخان است. در اينجا برخي از صفحات را مي آورم

ت که بار اول در باره سکه هاي ضرب شده در شهر عبارات روي سکه را مي روش معرفي کتاب اين اس

آورد اما دفعات بعد فقط تاريخ را قيد مي کند. بنده چند نمونه از صفحات کتاب را که حاوي عبارات شيعي 

 .است مي آورم

 ي و جاليريويژه مسکوکات دولت ايلخان« موزه همايون»کتابي که اين تصاوير از آن گرفته شده، با نام 

 .است

که ابتداي سلطنت اوست، اسامي چهار خليفه را دارد، اما سکه هاي بعدي  301جالب است که سکه سال 

بوده و  305ديدار عالمه حلي با الجايتو در سال  .و اسامي دوازده امام جاي آن را گرفته است« علي ولي اهلل»

 .گرفته استگويا سکه ها هم از همان سال به بعد رنگ شيعي به خود 

آمده که  ....«اللهم صلي علي »در اطراف سکه، در مواردي صلواتيه آمده که در اين معرفي ها، با تعبير 

 .مقصود صلوات بر چهارده معصوم است که صلواتيه شناخته شده در کتيبه هاي شيعي است
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ه، الدين نمونه هاي آن آمدمنهاي تشيع اولجايتو، از گفتگوهاي وي با رشيد الدين که در آثار مختلف رشيد 

عظمت و داتنش اين ايلخان مغول بدست مي آيد. نمي دانم کسي در باره اين وجه او تا به حال چيزي 

 .نوشته است يا خير

 

  

 .در نمونه زير اسامي دوازده امام )ع( آمده است
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مي چهار خليفه اول روي آن است که هنوز الجايتو تغيير مذهب نداده بود بنابرين اسا 301سکه زير از سال 

 .آمده است
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 (نمونه صلواتيه بر دوازده امام )ع
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 نمونه زير هم صلواتيه دارد که با اشاره آمده و بقيه عبارت حذف شده است
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مجلد ديگري از همين موزه همايون مربوط به سکه هاي دولت هاي اوليه از جمله عباسيان است. يک نمونه 

 :رضا در دوران واليتعهدي معرفي شده را اينجا مي آورم که سکه امام
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  !شايد قديمي ترين رساله عمليه چاپي

 رسول جعفريان :نويسنده

 11/11/0151:  ار روي سايتتاريخ انتش

 

ابتدا چاپ سربي در ايران آمد بعد چاپ سنگي. اگر اين حرف درست باشد، ما خيلي بدشانس بوده  :خالصه

ايم که چاپ سربي به اين خوبي را کنار گذاشته به سراغ چاپ سنگي رفتيم. البته آن چاپ چون حروف چيني 

تفاده مي شد و براي چاپ يک کتاب، يک اثر خطي نابود، نداشت راحت تر بود، اما يا بايد از نسخ خطي اس

يا با دست نوشته مي شد که همان وقت حروف چيني را مي برد.... بگذريم اين جا يک رساله عمليه را که 

 .سال پيش با حروف سربي چاپ شده را معرفي مي کنيم 150قريب 

دي بر رساله عمليه نويسي فارسي با تأکيد درآم»سه چهار سال پيش دوستم آقاي مهريزي مقاله اي با عنوان 

( نوشت که در حال حاضر با همين عنوان مي توانيد آن را در سايت 1811ـ  1110بر نخبه مرحوم کلباسي )

 .فقهي آشنا خواهيد شد هاي نويسي رساله سير با  کتابخانه مجلس بخوانيد. در آنجا

قه شيعه، کتابي است با همين نام از دوست دانشمند جناب در زمينه تاريخ فقه، يکي از بهترين آثار در باره ف

آقاي دکتر حسين مدرسي که سالها پيش به فارسي درآمد. طبعا کتابهاي فقهي که بعدا شناخته شده مي تواند 

 .مقدمه کتاب که با عنوان درآمدي بر فقه شيعه چاپ شد، بسيار عالي بود .به آن افزوده شود

شيخ بهايي ياد مي شود، اما بعد از آن و « جامع عباسي»وره صفوي معموال از در ميان رساله هاي فقهي د

 .شايد حتي قبل از آن آثار فقهي متعددي نوشته شد

در دوره قاجار اين حرکت با شتاب بيشتري دنبال شد و نخبه مرحوم کلباسي که زماني در حکم عروة 

اپ شد. من آن چاپ را نديده ام که با ق چ 1811الوثقي مرحوم سيد محمد کاظم يزدي بود، در سال 

حروف سربي بوده يا سنگي اما مي دانم که طي آن دو سه دهه، معموال کتابها به صورت سربي چاپ مي 

 .شد

گفتني است که بسياري از علما ـ از جمله شيخ انصاري ـ با حاشيه زدن بر نخبه مرحوم کلباسي، اجتهاد 

له را فراهم کردند. فهرست آن حواشي را آقاي مهريزي در مقاله ياد خود را تثبيت کرده و زمينه نوشتن رسا

 .شده آورده است

در اين دوره، يکي از چهره هاي بسيار معروف فقهي و علمي و همين طور سياسي، مرحوم سيد محمد باقر 
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ق( است که در اصفهان قدرت و نفوذ فوق العاده اي داشت و مسجد سيد اصفهان از 1810شفتي )م

 .رهاي اوست. رساله هاي فراوان رجالي و فقهي از وي برجاي مانده استيادگا

 

او هم رساله عمليه داشت )با عنوان تحفه االبرار( و هم پاسخ به سواالت فقهي که اين دومي مورد بحث 

 .ماست. کتابي است مفصل و در شمار نخستين کتابهاي چاپ شده در ايران با حروف سربي است

قرآن چاپي سربي ايران را روي سي دي آماده کرده و منتشر کرديم، مقدمه اي نوشتم و زماني که نخستين 

عنوان آن  15کتاب در ايران چاپ شد که  81ق تعداد  1815تا  1811آن جا عرض کردم که بين سالهاي 

ق حيات القلوب مجلسي با حروف سربي چاپ شد و قرآن همراه با اعراب و دو  1811ديني بود. در سال 

 .ق منتشر گرديد 1818نگ در سال ر

چاپ شده و مقدمه اي دارد که بخشي از  1811اما رساله سوال و جواب هاي فقهي مرحوم شفتي، در سال 

آن در کتابهاي چاپي ديگر هست و قسمت آخر آن مقدمه معموال اشاره به کتاب مورد نظر دارد که اين 

 .مقدمه براي آن نوشته شده است

تحعلي شاه ستايش شده و از تالش هاي منوچهر خان گرجي که سهم قابل توجهي در در اين مقدمه از ف

امور کاري جناب استادي ميرزا زين »صنعت چاپ در ايران دارد، ياد شده و در پايان گفته شده است که 

العابدين تبريزي که در محروسه ايران مبدع اين فن است به سعي و دست رنج اقل خلق اهلل عبدالرزاق 

فهاني کتبي که اکثر مردم از آن منتفع گردند مطبوع آمد. اميد که در نظر ارباب دانش مطبوع آيد از آن اص
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جمله کتاب سوال و و جواب که مشتمل بر چند کتاتبست که به مرور دهور اغلب مردمان از بالد نزديک و 

وال نموده اند و آن جناب، جواب السيد محمد باقر اطال اهلل بقائه س ....دور از سرکار جناب شامخ االلقاب 

هر يک را بيان فرموده اند مطبوع مي شود اميد که مسائل آنها معمول به جميع مردمان گرديده که ماجور و 

البته تاريخ پايان کتاب «. 1811مثاب باشند بالنبي و آله االمجاد في شهر صر المظفر ختم بالخير و الظفر في 

 111است. کتاب  (ميالدي 1111شمسي و  1210)قمري  1247د سال که تايپ و تصحيح را نشان مي ده

 .صفحه است و وعده داده شده که مجلد ديگري هم خواهد داشت

جداي از آن که اين چاپ سربي است که متاسفانه در ايران ادامه نيافت، صفحه بندي آن از اين جهت جالب 

ديگر مطلب باب فقهي قبلي هر کجا تمام  است که هر بابي به صفحه جديدي منتقل شده است. به عبارت

شده، و ولو باقي صفحه سفيد باشد، ديگر حروف چيني ادامه نيافته و باب جديد در صفحه بعدي آمده 

 .است

قرمز چاپ شده و اين براي چاپي در آن سال جالب « جواب»و « سوال»نکته جالب ديگر اين که کلمه 

 .اعراب و رنگي است از اين هم شگفت تر است است. با اين حال، نمونه قرآن چاپي که با

در آنجا « المقدمه في االصول»نخستين صفحات با بحث تقليد آغاز شده با اين که در باالي آن نوشته شده 

فتواي وي اين است که باقي ماندن بر تقليد ميت جايز نيست و عدول از آن الزم است. اما بعد از آن بحثي 

ت همين طور در باره نبوت بحث خوبي دارد. به نظر مي رسد اين قسمت جالب در باره معاد مطرح شده اس

 .است اگر باز نشر شود. بنده خبر ندارم چنين شده است يا خير

بحث طهارت که البته منظم نيست و همان طور که گفته شد در پاسخ به سواالت است به عنوان دومين 

 .استبحث کتاب آغاز شده و به پرسشها پاسخ داده شده 

توجه داريم که کتابهاي سوال و جواب از اين جهت که گاه مشتمل بر برخي از مباحث اجتماعي و تمدني 

 .هستند و اشاراتي به وضعيت جاري در جامعه دارند، جالب هستند. اين اثر هم خالي از اين فوايد نيست

عي به نظر مي رسد نويسنده، سبخش هايي از کتاب عربي و استداللي شده و برخي نيز حالت فتوايي دارد و 

 .کرده اگر در جايي رساله به خصوصي در مبحثي داشته عينا در اين کتاب بگذارد

به هر حال اين کتاب هم تاريخ چاپ است و هم تاريخ فقه و هم تاريخ رساله نويسي. عالوه بر اين از لحاظ 

 .عي آن دوره استمحتوايي آماده است تا موضوع يک پژوهش جانبي در باره تاريخ اجتما
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 چيست؟ در افراطي هاي حرکت با ع حسين امام حرکت فرق

 جعفريان رسول: نويسنده

 1151/  01/  11: سايت روي انتشار تاريخ

 

 است ممکن که اين همه از تر مهم و رفتارها و باورها در گري افراط باره در است گفتگويي متن: خالصه

 .است حتوضي نيازمند مسأله اين. نيست درست قطعا که شود منسوب( ع) حسين امام به تند اقدامات از برخي

 طور همين و فکري باورهاي شامل که باورها در يکي. است بخش دو در معمول طور به اعتدال و افراط

 خط روي که است مرامي تشيع، اصوال باورها، بخش در. رفتارها در ديگري و شود، مي فقهي و حقوقي

 يشيفتگ نه و شود، احاديث و اخبار و قرآن ظواهر منکر که گراست عقل چندان نه مثال، براي. است اعتدال

 .شود خرد و عقل منکر که دارد احاديث و اخبار به نسبت افراطي

 هاي فرقه ميان در اعتدال و افراط شناخت در مهم هاي نشانه از يکي که «ايمان» تعريف بخش در طور همين

 انآن زعم به که را کسي هر و بودند، افراطي خوارج،. کند مي دنبال را ميانه خط يک تشيع، است، اسالمي

 و تند،نداش خوارج با فرقي چندان هم معتزله بخش، اين در. تنددانس مي کافر شد، مي «کبيره گناه» مرتکب

 .دانستند مي کافر نه و مومن نه را شخصي چنين نهايت

 مسلمان ،داشت اعتقاد نبوت و توحيد به و گفت مي را شهادتين که کسي هر شيعه، علماي تشيع، مذهب در اما

 مي لمانمس را «اهلل رسول محمد و اهلل اال اله ال» يندهگو اما بودند قائل مراتبي ايمان براي البته. دانستند مي

 بوده افراطي باورهاي نيز شيعيان ميان در که کنم نمي انکار من. برخوردار مسلماني حقوق تمام از و دانستند

 :فرمودند السالم عليه باقر امام همين براي و هست و بوده «اعتدال» تشيع در اساس ، معتقدم اما هست، و

 عوسي و «اوسع» دين که حالي در[ انفسهم علي ضيّقوا الخوارج انّ] اند گرفته سخت خود بر را يند خوارج

 [.ذلک من اوسع الدين ان] گويند مي اينها که است چيزي از تري

 خودش همين و شد، درست( ع) اميرالمؤمنين نگاه مقابل در درست خوارجي، نگاه که است اين شاهدش

 ت،اس افراطي تشيع اگر. است بوده خوارج اسالم با تقابل در( ع) علي امام تدالياع اسالم که دهد مي نشان

 .جداست آنها راه که است معلوم درآمدند؟ مقابلش خوارج چرا
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 گريافراطي باعث هاعلت همين هم گذشته هايدوره در دانيد؟مي چه را دين درباره هاآدم شدنافراطي داليل

 بود؟

 براي دين که نداند و نشود متوجه را دين اصلي هدف آدم که اين يکي: شود مي راطاف عامل چيز دو معموال

 ار بخشي و نگذاشته دنيا اين براي را چيز همه دين، که نفهمد و نيابد در جمله از آمده، دنيا در هدفي چه

 وجهت رخيب به و کند توجه آيات از برخي به که اين ديگر و. است گذاشته آنجا در محاسبه و آخرت براي

 توجه الماس فقهي و حقوقي مشي و( ع) ائمه و( ص( )ص)پيامبر سيره به اما کند، توجه قرآن به فقط يا. نکند

 وشر قرآن کليت از آن اساس بر و بفهميم درست را دين فلسفه بايد اول ما. است مهم نکته دو اين. نکند

 تهگذاش آن اجراي براي متولّي اما شده، نهي رآنق در چيزها خيلي از. کنيم درک را ديگران با تعامل و زندگي

 به قيامت اما بشوند، آنها مرتکب است ممکن کساني آزاد، فضاي يک در که است اين معنايش. است نشده

 قدسي غير يا و معنوي قدسي هاي حالت ايجاد در آن، ندادن يا خطاها اين دادن انجام. شود مي رسيدگي آنها

 به نزديکي و تقرب در کمتري بهره کنند مي را گناهان قبيل اين وقتي ودشانخ و است موثر وجودشان در

 تهنگذاش متولي آنها براي خدا که هستند اموري همين اجراي متولي کنند مي خيال کساني اما. برند مي خدا

 را نمازها بي بزور بايد شد، مي تجسس هم ها خانه همه در بايد شود، کنترل چيز همه بود قرار اگر. است

 برخي هک بينيم مي اما است، نخواسته را چيزي چنين اسالم که حالي در کرديم، مي مسجد داخل و گرفتيم مي

 .کنند درست قانون هم موارد آن براي خواهند مي و هستند اين دنبال

 همزيستي و صلح به اما کند، مي توصيه جهاد به البته قرآن. نگريست يکجا آيات تمام به بايد که اين ديگر نکته

 نآ باشيم، داشته قرآن از داعشي و اي القاعده برداشت ما باشد قرار اگر. کند مي توصيه هم آميز مسالمت

 .کنيم نمي توجه ديگر آيات به و خوانيم مي را جهاد آيات فقط وقت،

. بگيريم رظن در را قرآن کليت بعدهم و کنيم تعريف را دين فلسفه اول بايد ما گفتم، که طور همان اين بنابر

 تقليد عمراج بينيم مي که اين. اند بوده مشغول قرآن فهم به عمري که باشد کساني نظر زير بايد هم کار اين

 مراجع شرو بايد ما. کنيم شک اينها دارند، تن بر هم دين لباس گاه که تندروهايي کار در بايد هستند، معتدل

 .رهيزيمبپ گري افراطي از و دهيم قرار خود الگوي را تقليد

 ند،گرفت مي قرار انتقاد مورد ائمه سوي از که نبودند دين بي اسالم صدر در برخي که کنم عرض من را اين

 .هستند بقيه از گيرتر سخت و ديندارتر که نمودند مي چنين بلکه
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 چيست؟ هاگريافراطي اين برابر در ما تکليف

 اهل و( ص) پيامبر حسنه اخالق ترويج مردم، ميان آگاهي و علم دادن گسترش جامعه، جمعي عقل تقويت

 حاباص خصوص به ما همه که است کاري ترين مهم سهالنه، اسالم فرهنگ تقويت کلي طور به و( ع) بيت

 و اييدان ترويج حال هر به اما ندهد، نتيجه مدت کوتاه در است ممکن. باشيم داشته توانيم مي رسانه و قلم

 .داشت خواهد را خود اثيرت مردم، با مداراي اخالق گسترش

 هاي روش به جهل انساني، اهداف به جهل دين، به جهل است، جهل از ناشي گري افراطي از مهمي بخش

 .شود درست چيز همه تا برد بين از بايد را جهالت. ديگران حقوق به جهل کردن، زندگي درست

 بدهيم؟ تشخيص ار دين درباره درست تفکر و رفتار و گريافراطي بين مرز بايد چطور

 آخرين و نکته اولين اين. کند مي مشخص( اجرا و وضع مرحله در) قانون را مرزها پيشرفته، جامعه يک در

 و قلع و حديث و قرآن از ما را قوانين. باشد هم آن به اعتقاد البته و باشد درست قوانين بايد ابتدا. است

 مردم به کمک باره در مهمي جايگاه هستند، گذار انونق که کساني. کنيم مي استنباط و آوريم مي در اجتهاد

 .دارند روشها تشخيص در

 از جلوگيري. است مسووالن آنها از تر مهم و مردم توسط آن به باور و اعتقاد و آن اجراي قانون، از بعد

 که دباش افراطي افراد مشتي جوالن محل نبايد دارد، قانونگذار و قانون که مملکتي. است خودسرانه کارهاي

 ا. است گري افراطي مرحله اولين خودش قرآني، قوانين از تخلف. زنند مي آسيب مملکت به نهايت در

 ثلم. کنند مي درست هم قانون خود افراط براي گاه و روند، نمي قانون بار زير که هستند کساني ها فراطي

 ونيقان من بگويد و کند درست مه قانون آن براي کرده استفاده دمکراسي عليه دمکراسي از کسي که اين

 .بينند مي بقيه از ديندارتر را خود و هستند تر داغ آش از کاسه اينها. کنم مي عمل

 مهم گذاري قانون مراکز هم اجتماع حوزه در. است اصل تقليد مراجع و عمليه رساله ديني، قانون بخش در

 و دستکاري را آنها خود قبول مورد روشهاي نفع به نکرده خداي و باشند قانون حافظ بايد خود آنها. است

 آن زا کسي اگر و کند مشخص را افراد رفتاري مرزهاي تواند نمي قانون اندازه به چيزي هيچ. نکنند توجيه

 است آن مهم. شود باب افراطي روش هدفي، هر با کسي هر از ندهد اجازه و بشمارد مجرم را او کرد تخطي

 .نباشد آن از تر مهم چيزي و باشد، داشته قرار همه از باالتر قانون که
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 چيست؟ در افراطي هاي حرکت با( ع) حسين امام حرکت فرق

 را کتهن اين. است بوده افراطي و تند حرکت يک( ع) حسين امام حرکت که کنند تصور کساني است ممکن

 يهرو و روش اين رايب و دارند تندروانه هايداعيه خودشان که کساني نخست. بگويند است ممکن گروه دو

 .کنند پيدا مستندي يک خواهند مي خود

( ع) حسين امام حرکت انتقاد عنوان به خواهند مي و هستند بيرون تشيع مسير از که هستند کساني ديگر گروه

 تندگف مي بيت، اهل مخالفان از قديم علماي از کساني سابقا که چنان دهند، نشان وقت خليفه بر خروج را

 سعودي هاي مفتي از يکي هم قبل روز چند همين! است کشيده شمشير زمان حاکم روي به سينح امام چرا

 ينحس امام حرکت به اي اشاره باز اند، شده حکومت ضد حاال که بگويد ها داعشي عليه چيزي که اين براي

 .است نبوده درست قيامش که داشت هم( ع)

 دهش آن مخالف يا کربال يار خود ظن از و نخوانده درست را تاريخ نشناخته، را( ع) حسين امام حرکت اينها

 .گرفت نظر در بايد( ع) حسين امام حرکت باره در را نکته چند مسأله اين توضيح براي. اند

 تنها نه وضعم اين. گرفت موضع فاسد و مستبد يزيد برابر انساني، و اسالمي اصيل سنت يک اساس بر امام. 1

 و دبو امام حق امامت شيعه، مباني نظر از که بود هم دليل اين به بلکه بود، جامعه اصالح سوي و سمت در

 .کنند اقبال ايشان سوي و سمت به مردم تا داد مي قرار آن معرض در را خود حضرت آن بايد

 اوال تا کوشيد و و کرد انتخاب را اي مدبرانه و عاقالنه کامال مبارزاتي روش مسير، اين در( ع) حسين امام. 8

 کي امکان صورت در که اين ديگر و باشد داشته امنيت تا برود مکه به مدينه شهر فاسد حکومت دست از

 اهريظ صورت به وقتي تا و کرد انتخاب را معقولي راه مبارزه براي. دهد شکل يزيد عليه را عمومي حرکت

 .کرد مي مطرح همه از اول هميشه را نصحيت عالوه به. نيفتاد راه به نشد، کوفه آمادگي به مطمئن

 همعرک از را خود کرد سعي شدند، گردان روي ايشان از و شدند مايل يزيد سمت به کوفه، مردم که زماني. 1

 اين ايشان شعار. ندهد قرار زياد ابن مانند جاني و جاهل مشتي شمشير دم را خود جهت بي و دهد نجات

 .بروم اسالمي مرزهاي از مرزي به يا برگردم من يدبده اجازه نيستيد وفادار خود هاي نامه به اگر که بود

 و رفتگ قرار دشمن محاصره در کربال در امام و نداد نتيجه تالش اين اما زياد، ابن خباثت خاطر به متاسفانه

 .نرسيد جايي به وضعيت اين از خالصي براي وي هاي پيشنهاد

 بيعت او از هم کند، خرد را امام يتشخص هم داشت قصد کربال، در امام ومحاصره سماجت با دشمن. 1

 عزلت و کرد ايستادگي مردانه و گرفت قرار عزت و ذلت ميان امام، بنابرين. بکشد عاقبت را او هم و بگيرد
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 ادهد قرار اصل را روشنگري باز آمد، دشمن وقتي و نشد هم تسليم که است جالب. داد ترجيح ذلت بر را

 کرد مي رچهه اين از غير. شد شهيد تا نشد تسليم آمدند، جنگش به و نپذيرفتند قتي و. کرد سخنراني مرتب

 .دادندن قرار دشمن شمشير و تير معرض در را خود نگرفتند، قرار شرايط اين در که بعدي امامان اما. بود ذلت

 بودند رمش و زياد ابن و يزيد او دشمن اين که بينيم مي کنيم دنبال را باال چهارگانه نقاط و مسير اين وقتي

 هک بودند رذلي هاي آدم آنان. نبودند مداراگونه رفتار گونه هيچ به حاضر و بوده خشن و افراطي هاي آدم که

 آزادگي و مردانگي روح با امام، اما بکشند، هم بعد و بگيرند بيعت کنند، ذليل را( ع) حسين امام خواستند مي

 .شد جاودانه و ايستاد خواست اين برابر خود،

 طي بداداست و فساد با مواجه براي را طبيعي و آرام مسيري دقيقا امام، که است اين توضيحات اين از مقصود

 به و تادايس او برابر کرده، وقت خليفه بر خروج به متهم را او برنتافت، را انتقاد از حد همين دشمن، اما کرد،

 امام نه. گويد نمي افراط و نتخشو کس هيچ را اين. جنگيد دينش و خود عزت براي امام و رفت جنگش

 با هبلک ، کرد رفتار خشونت با جنگ، همين در حتي نه و بود، طلب قدرت نه کرد، آغاز را جنگ( ع) حسين

 اسب ازهت و رسيد شهادت به رحمي بي با و شد برخورد وي با ستم و استبداد با شد، رفتار وي با خشونت

 از دفاع اسم به که هاست اموي به متعلق گري افراطي و نتخشو اين. شد تاخته آنان مبارک اجساد بر هم

 فتارر خشونت با او مشروعيت و مسلمين خليفه و دين اسم به که بودند آنها. گرفت صورت وقت خليفه

 جنگ هم صفين و جمل در پدرش که چنان نداشت، جنگيدن به تمايل روي هيچ به( ع) حسين امام. کردند

 .کرد آغاز را جنگ دشمن تا کرد صبر قدر آن و نکرد آغاز را

 يم نشان را مقابله هم که است روشي پيشه، ستم هاي دولت با مواجه در حتي ،(ع) ائمه روش کلي طور به

 تاريخي روش در و شده تبيين خوبي به شيعه فقه در مسأله اين. کند مي تعريف عاقالنه را مقابله اين هم دهد،

 باالتر يند يک عنوان به تشيع مقام. است آشکار اند، کرده انتخاب ظلم با همبارز در شيعه علماي و ائمه که نيز

 همه تا دکوش مي که است اصيل اسالم تشيع. کند فکر اي لحظه حکومت براي صرفا و مقطعي که است آن از

 .نسلها همه براي باشد، داشته برنامه آن براي و بگيرد نظر در را انساني جامعه جوانب

 وانعن به را جاهالنه و تند هاي روش که مدعياني نه ديد را بزرگ علماي روش بايد که کنم يم تأکيد هم باز

 تقليد مراجع و( ع) اطهار ائمه روش است، حجت ما براي آنچه و که آن. کنند مي معرفي مذهب و دين روش

 .بس و است
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 (فاتاضا و اصالح اندکي با) 1151 آبان دهم شنبه 135 شماره جوان همشهري: منبع
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 فقه و عاشورا يا عاشورا فقه

 جعفريان رسول: نويسنده

 1151/  01/  11: سايت روي انتشار تاريخ

 

 در جز اقرنه براي فقها چرا دهم نشان تا کردم تالش خود نوبه به من اما نيست، سابقه بي بحث اين: خالصه

 فقها از برخي تا شد سبب عواملي چه اواخر اين و نکردند توجهي فقه زاويه از عاشورا به کالمي، بحث يک

 .بنگرند فقهي منظر از عاشورا به نويسندگان، و

 قهيف موضوعي عاشورا اگر فقهي؟ فرا يا است فقهي حرکت يک کربال آيا که، است اين پرسش نخستين

 به آن از توانمي و است شيعيان براي تأسي قابل طبعا باشد، آن به فقهي رسيدگي بررسي امکان يعني باشد،

 لحا هر در و عرفاني يا الهي شده طراحي يا عاشقانه اي حادثه اگر اما. کرد استفاده فقهي منبع يک عنوان

 حثب. ندارد مفهوم و معنا آن بودن فقهي و بوده تأسي قابل غير طبعا باشد،( ع)حسين امام هويژ تکليف

 يک اساس و بوده مطرح قديم از مدرن عرفاني يا سنتي تفسيرهاي با( ع) حسين امام تکليف بودن اختصاصي

 بديلت رايج تمانگف به و کرده حيات تجديد نو از چندي از هر که بوده شيعي دواير در کهن بسيار برداشت

 در ن،دي کردن عرفاني باب در دين به متجددانه نگرش از بخشي با سنتي نگرش حاضر، حال در. است شده

 .دارند نظر وحدت نوعي نقطه، اين

 گيري نتيجه و ارزيابي فقه در مسأله يک صورت به تواند مي که است حرکتي عاشورا اگر: پرسش دومين 

 به امر :ب جهاد؛: الف: گيرد مي قرار زير فقهي مباحث از يک کدام ذيل که است اين پرسش اکنون شود،

 هادج مجموعه زير ظلم، با مبارزه يعني عنوان، اين آيا: بيفزاييم و ظلم؟ با مبارزه: ج منکر، از نهي و معروف

 ابب کدام در جمعي يا فردي صورت به ظلم با مبارزه ديگر عبارت به منکر؟ از نهي و معروف به امر يا است

 .کرد خواهيم صحبت باره اين در ادامه در[ گيرد؟ مي قرار بحث مورد فقهي

 زا برخي به است ممکن هرچند ست، قيام اصل و عاشورا نهضت کليات ما بحث اينجا در که شويم يادآور

 .باشد شده استناد خوف، نماز فقه در عاشورا، ظهر در خوف نماز مانند عاشورا فرعي مسائل
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 استنباط هک هستيم مواجه معصوم «فعل» با اينجا در که باشيم داشته توجه که اين بحث ابتداي در اخير نکته و

 مبادي: بنگريد نمونه براي] بحث محل و دشوار حدي تا و دارد را خود خاص ضوابط و قواعد آن از فقهي

 نامکا و «حسنة اسوة اهلل رسول في لکم کان لقد» آيه باره در که بحثي به( 131 ص) حلي، عالمه الوصول،

 اگر هک چنان نيست، ايتقيه معصوم فعل که شود ثابت بايد اول درجه در(. دارد حضرت آن فعل به استدالل

 عصومم فعل که اين ديگر. باشيم داشته پاسخ آن براي بايد شد ادعايي چنين( ع) حسن امام صلح باره در

. نيست مومع براي استناد قابل باز صورت اين در(. ص) پيامبر براي شب نماز مثل نباشد، معصوم اختصاصي

 همين به افقه شايد. داد تعميم را آن تواننمي هم صورت اين در که باشد، «واقعه في قضية» نبايد  که اين سوم

 .دارند توجه فقهي استنباطهاي براي ،(ع) معصومين تاريخي اخبار و تاريخ به کمتر که است داليل

 ديگر يادآوري سه

 خيتاري گزارش يک واقعا گزارش، اين دانيممي که اي دوره در و دقت با عاشورا تاريخي منابع بررسي: الف

 اريخيت نقلهاي بر غلبه تحليلي گرايش زماني هيچ که است محال چيزي چنين البته. است گرايش بدون

 رزي بعدها آنچه با وليها تاريخي هاي گزارش. دارد وجود هم تفاوت که است آن حقيقت اما باشد، نداشته

 ايه گزارش بايد ما حال هر در. دارد تفاوت شود مي نوشته رايج هاي گفتمان و تحليلي هاي نگرش سايه

 آنچه که تاس آن امر اين دليل. باشيم داشته اختيار در ماوقع از دقيق گزارش يک و بشناسيم را اصيل تاريخي

 اهدافي يا هدف کليت شناخت براي مهمي بسيار منبع ده،ش نقل( ع) حسين امام زبان از عاشورا قيام طي

 و است درست مطالب اين از بخش کدام دقيقا که اين. است داشته نهضت اين از( ع) حسين امام که است

 برادرش به( ع) حسين امام نامه وصيت مانند. )نه يا دارد وجود شده نقل فرمايشات آن باره در ترديدي آيا

 مهمي بسيار نکته البته و[ بس و آمده 9/81: فتوح در فقط کهن منابع در] است رديدت محل که حنفيه محمد

 و مفسدا ال و بطرا ال و أشرا أخرج لم إني: کند مي بيان را( ع) حسين امام خروج اصلي دليل که آمده آن در

 آمر أن أريد( سلّم و عليه اهلل صلّى) محمد جدي أمة في الصالح و النجاح لطلب خرجت إنما و ظالما، ال

 طالب بيأ بن علي أبي سيرة و( سلّم و عليه اهلل صلّى) محمد جدي بسيرة أسير و المنکر عن أنهى و بالمعروف

 .عنهم اهلل رضي المهديين الراشدين الخلفاء سيرة و

 تحضر کند بيعت يزيد با تا کرد دعوت را( ع) حسين امام مروان وقتي که است خبر اين باره در نکته همين 

 [9/13 ،الفتوح. ]يزيد مثل براع األمة بليت قد إذ السالم اإلسالم على و راجِعُونَ، إِلَيْهِ إِنَّا وَ لِلَّهِ إِنَّا: قال و: فرمود
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 امام است زيبايي سخن که آن رغم به االسف مع که آمده جوزي ابن الخواص تذکرة در نقلي همچنين

 انالرّحم طاعة ترکوا و الشيطان طاعة لزموا قوم هؤالء ان فرزدق يا :است نيامده ديگر منابع در چرا دانيمنمي

 أنا و المساکين و الفقراء أموال في استأثروا و الخمور شربوا و الحدود ابطلوا و األرض في الفساد أظهروا و

 خواص،ال رةتذک] العليا هي اللّه کلمة لتکون سبيله في الجهاد و شرعه اعزاز و اللّه دين بنصرة قام من أولى

 و درست صورت آن که آمده هم طبري در متفاوتي صورت به عبارت اين البته[. 811:،ص الجوزي بن سبط

 نا العيزار، ابى بن عقبه عن: مخنف ابو قال: است جالب هستيم آن دنبال نوشته اين در ما که ايزاويه از

 ص اهلل رسول ان الناس، ايها: قال ثم يهعل اثنى و اهلل فحمد بالبيضه، الحر اصحاب و اصحابه خطب الحسين

 و باإلثم هللا عباد في يعمل اهلل، رسول لسنه مخالفا اهلل، لعهد ناکثا اهلل، لحرم مستحال جائرا سلطانا راى من: قال

 طاعه لزموا قد هؤالء ان و اال مدخله يدخله ان اهلل على حقا کان قول، ال و بفعل عليه يغير فلم العدوان،

 و اهلل، حرام أحلوا و ء،بالفي استأثروا و الحدود، عطلوا و الفساد، أظهروا و الرحمن، طاعه ترکوا و الشيطان،

 ال و تسلمونى ال انکم ببيعتکم، رسلکم على قدمت و کتبکم، أتتني قد غير، من أحق انا و حالله، حرموا

 ص، اهلل سولر بنت فاطمه بنا و على، بن الحسين فانا رشدکم، تصيبوا بيعتکم على تممتم فان تخذلوني،

 من يعتيب خلعتم و عهدکم، نقضتم و تفعلوا لم ان و أسوة، في فلکم أهليکم، مع اهلى و انفسکم، مع نفسي

 م،بک اغتر من المغرور و مسلم، عمى ابن و أخي و بابى فعلتموها لقد بنکر، لکم هي ما فلعمرى أعناقکم،

 عليکم لسالما و عنکم، اهلل سيغنى و نفسه، على ينکث إنماف نکث من و ضيعتم، نصيبکم و أخطأتم، فحظکم

 [9/11: الفتوح ،101/ 9: الطبري تاريخ.  ]برکاته و اهلل رحمه و

 ينا مقصود طبعا. خير يا است درست تاريخي نظر از که شود روشن کلمات اين تکليف اول روي، هر به

 قرار تأمل ردمو بيشتر بايد بيشتر، نه آمده منبع يک در که آن دليل به اما است، نادرست نقلها اين که نيست

 .گيرد

 البته. تاس بوده متفاوتي هاي گفتمان مختلف، ادوار در که باشيم داشته توجه که است اين ديگر نکته: ب

 مانگفت چند ميان جدال هم گاهي. است کرده مي غلبه يکي اما داشته وجود گفتمان چند عصر يک در شايد

 سياسي گفتمان اب کند، مي تصوير طلبانه شفاعت جرياني را آن که عاشورا از سنتي گفتمان. تاس گرفته مي باال

 يا اياسطوره ديدگاه حتي و[ اخير دوره تا مشروطه از پس عمدتا] خاص مقطع يک در آن کردن تاريخي ـ

 شوراعا تاريخي يبررس حال در که بدهد ما به را توجه اين بايد که است مسائلي عاشورا از اياسطوره شبه

 .گفتمانها و جريانها اين از يکي تأثير تحت يا هستيم
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 سخنان از( ع) حسين امام از آنچه يا و عاشورا، تاريخ باره در اوليه هاي گزارش که اين سوم يادآوري: ج 

 تهنگرف شکل اسالمي حقوقي و فقهي نظام هنوز که است ايدوره در شده، نقل نهضت اين مراحل در مختلف

 ندي،ب جمع و روش منبع، نظر از تدريج به و گيرد مي شکل تاريخي دوره يک در اسالمي فقه واقع، در. است

 و احاديث و قرآن در که مفاهيم از بسياري که طوري به. دارد تاريخي دوره يک در را خود خاص مسائل

 شرح به ازني و نيست منطبق کامال يا ندارد يا را بعد دوره فقهي مصطلح معناي رفته، کار به اوليه هاي گزارش

 در يقادق آن کليدي مفاهيم يا عاشورا واقعه شود مي معلوم تا شود انجام بايد کار اين. دارد حقوقي تفسير و

 .شود تعريف و گرفته جاي تواندمي تعاريف اساس بر آنها ويژه موضوعات يا فقه ابواب از يک کدام

 گيرد،يم جاي آنها زيرموضوعات و فقهي ابواب از يک کدام ذيل در مقيا اين که کنيممي سؤال وقتي بنابرين

 .هستيم وبرور توضيحي و تفسيري چه با بدانيم و بشناسيم را آن حقوقي تعريف که است جهت اين به دقيقا

 هب مرحله چند در آمده، دست به قديم فقهاي و علما از که گفتارهايي اساس بر را فقهي نگاه اين عجالتا

 :کنيممي بررسي راختصا

 فقه تاريخ گذر در عاشورا به فقهي نگاه 

 (ع) حسين قيام بحث کالمي طرح ـ 1

 در است، هيافت هم فقهي بعد و شده ياد کالمي ذاتا مسأله يک عنوان به( ع) حسين امام قيام از که بار نخستين

 آيه ينا با ارتباط در کالم معل در بحث اين خواستگاه. است بوده عصمت+  تهلکه آيه+  امام علم بحث طرح

 عدم هآي با چگونه پيشين، آگاهي و علم اين شود، مي شهيد که است دانسته مي امام اگر که است بوده اين

 .شودمي چه امام عصمت تکليف شده، انجام کار اين اگر و است سازگار هالکت به خود انداختن جواز

 تنکش به را خود و دشمن دل به رفتن براي( ع) حسين امام اقدام آيا که است اين پرسش ديگر عبارت به

 سؤآل زير را عصمت مطلب اين آيا دارد؟ تناسبي چه کرده، نهي کار اين از که آيه اين مضمون با دادن،

 برد؟نمي

 :است بوده مطرح پاسخ سه دست اينجا در

 وي. شد تبديل نآ عکس به تفاقاتيا اثر بر اما بود پيروزي به رو مسير که اين بر داير مرتضي سيد پاسخ: الف

 الجواب: است نوشته جواب در سپس و کرده مطرح را اشکال خوبي به[ 139 ص] االئمه و االنبياء تنزيه  در

 وجب الفعل من بضرب إليه فوض بما القيام و حقه إلى يصل أنه ظنه في غلب متى اإلمام أن علمنا قد قلنا

 إال للکوفة اطالب يسر لم ع اهلل عبد أبو سيدنا و تحملها مثلها يتحمل المشقة من ضرب فيه کان إن و ذلک عليه
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 احتياطات همه امام که داده را ماوقع شرح اينجا در.... [ کاتبوه أن بعد و عقود و عهود و القوم من توثق بعد

 هادتش نهزمي شدن فراهم و شرايط شدن ترسخت به منجر ناخواسته که واقعي نقل از پس آنگاه. کرد را الزم

 التفاقا أن و متوجهة الئحة کانت باألعداء الظفر أسباب أن الجملة هذه بذکر أردنا إنما و: »گويد شد حسين امام

 اخت؟اند تهلکه به را خود او که شود مي گفته چطور شراط اين با. «تم ما فيه تم حتى قلبه و األمر عکس

 هر به که است اين حرف اين اشکال[ 133 ـ 131: تنزيه( ]هالتهلک إلى بيده ألقى السالم عليه إنه يقال فکيف)

 که آن ضمن که بودند باور اين بر گويي اندداده را جواب اين که آنان نه؟ يا است داشته شهادت از خبر حال

 .است نداشته خبر را بوده سفر اين در که اين اما بوده، خبر با شهادت خبر اصل از حضرت

 نتخابا را عزت عزت، و ذلت بين اما( اماميه اکثر قول مطابق) شودمي شهيد دانسته مي امام که اين ديگري: ب

 .است کرده

 بن حسين امام عصمت در طعن و کرده بهانه را مطلب همين شيعه، بر رد در سنيان از برخي که بدانيم جالب

 الدين سيف قول حسب رب قوي ظن به] دانستمي که حالي در و تهلکه آيه خالف بر ايشان که اند کرده علي

 بکارأ) برد مي سوال زير را او عصمت اشعري، متکلم اين قول به اين و کرد کار قيام به اقدام([ 181 م) آمدي

 ايفرقه منازعات در مسأله اين که دهدمي نشان اين( 9/801[ 1181 دارالکتب، قاهره،: ]الدين اصول في االفکار

 .است داشته سابقه عصمت سر بر

 عاشورا ظهور در( ع) حسين امام خوف نماز به جايي در[ 1/111: الخالف] طوسي شيخ که بيفزايم جااين در

 .است کرده استناد

 دشمن با صلح فقهي حکم بحث در( ع) حسين امام قيام فقهي طرح.  8

 پرسش. است آورده فقهي بحث يک قالب در را تهلکه آيه از بحث بعد، نسل در[ 911 م] طبرسي مرحوم

 آيه داقمص آيا شده، شهيد آن در که نابرابري نبرد به حسين امام اقدام که اين آن و است پيشين پرسش نهما

 هست؟ مطلب اين براي پاسخي چه و خير يا هست

 گفت وانبت شايد و کشيده ميان به را «بغات و کفار با صلح» مفهوم پاي وي که است اين طبرسي توضيح

 باره اين رد بحث کننده شروع ترتيب بدين و. است کرده وارد فقه به را قيام بحث که است کسي نخستين

 دنهه بحث که فقهي بحث به و شده خارج است امام علم بحث که کالمي دايره از بحث واقع، در. است شده

 .است  شده وارد است بغات و کفار با صلح و
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 آن، در ورود که بود شاهد منکر، از نهي و وفمعر به امر يا جهاد در آدم اگر که دارد اين بر داللت تهلکه آيه

 را لحص جواز و جنگ به ورود تحريم در آيه، اين گفت توانمي بنابرين است، نفس هالکت به خود انداختن

 اما. دکردن( ع) علي بن حسن و( ع) طالب ابي بن علي که است کاري اين. کند مي توصيه را بغات يا کفار

 :است اين طبرسي عبارت نکرد؟( ع) علي بن حسين چرا که است اين اشکال

 ندع بالمعروف األمر ترک جواز على و النفس على منه يخاف ما على اإلقدام تحريم على داللة اآلية هذه في و

 اإلمام فخا إذا البغاة و الکفار مع الصلح جواز على داللة فيها و التهلکة إلى النفس إلقاء ذلک في ألن الخوف

 فعله و نبصفي( ع) المؤمنين أمير فعله و الحديبية عام ص اهلل رسول فعله کما المسلمين على أو نفسه على

( ع) ينالحس بأن عورضنا فإن شيعته و نفسه على خاف و أمره تشتت لما المصالحة من معاوية مع( ع) الحسن

 وجهين يحتمل فعله أن فالجواب وحده، قاتل

 .سلم و آله و عليه اهلل صلي اهلل رسول من هلمکان يقتلونه ال أنهم ظن أنه( أحدهما[ )1]

 فکان ممسل عمه بابن فعل کما صبرا زياد ابن الملعون قتله قتالهم ترک لو أنه ظنه على غلب أنه اآلخر و[ 8]

 (913: ص ،8ج القرآن، تفسير في البيان مجمع. )عليه أهون الجهاد و النفس عز مع القتل

 .کشت خواهند را او کرد نمي تصور داشت( ص) اهلل رسول به نسبت که موقعيتي دليل به( ع) حسين امام[ 1]

 کشت، خواهد را او ملعون زياد ابن نکند، جنگ اگر حتي که بود اين بر حضرت آن ظن که آن ديگر[ 8]

 .است شدن تسليم از بهتر جهاد، و نفس عزت با قتل بنابرين کشت، را مسلم او عم ابن که چنان

 بگويد تتوانس مي بود، دانسته جايز اگر طبعا است، دانسته واجب آيه، اين اساس بر ار صلح کأنه، طبرسي، 

 و کرده، عمل صلح است جايز به برادرش، يعني. است کرده عمل جواز طرف دو از يکي به( ع)حسين امام

 .نکند صلح تواند مي که اين به خودش

 فاجنح للسلم جنحوا ان و» مانند صلح آيات اساس بر يعني است، کرده را کار همين ،(381 م) حلي عالمه

 داند مي امري ار هدنه «يقاتلونکم الذين اهلل سبيل في قاتلوا و» آيه و «التهلکة الي بايديکم التلقوا و» آيه و «لها

 يلقي حتي قاتل شاء ان» و کنند مي صلح خواستند اگر. واجب نه است جائز انتخاب يک مسلمانان، براي که

 (.188/ 19: المطلب منتهي. )«السالم عليه الحسين سيدنا فعل کذلک و: افزايد مي سپس و «شهيدا اهلل
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 يا است جهادي ماهيت يک قيام، اين ماهيت که اين اما است تهلکه اصل مشکل حل هست، چه هر اينجا تا

 شد تاکيد هک طور همان و نشده روشن ؟ است جور ائمه با مبارزه که آن يا منکر؟ از نهي و معروف به امر

 .است تهلکه آيه زاويه از بيشتر

 کربال در  صلح و هدنه به امام ورود عدم براي کرکي توجيه سه.  1

 ديگر و تهلکه آيه اساس بر خود خاص شرايط در را صلح و هدنه اصل که آن ضمن( 510 م) کرکي محقق

 :است هداد پاسخ چنين را( ع) علي بن حسين قيام مسأله دانسته، واجب صلح، آيات

 عليه اللّه صلوات الحسين فعل أما و

 ترکها، و المهادنة في کانت المصلحة أنّ منه نعلم ال فإنه[ 1]

 له، يف لم اللعنة عليه يزيد هادن لو أنه علم السالم عليه لعله و[ 8]

 معلنا عله،ف في متهتکا کان اللّه لعنه يزيد أن مع الناس، على يلتبس بحيث کثيرا يضعف الحق أمر أنّ أو[ 1]

 و جهاده وجوب الحق إمام يرى أن يمتنع ال شأنه هذا من و عليهما، اللّه لعنة کأبيه مداهن غير الدين، بمخالفة

 يستشهد، أنه علم إن

 لعنه يادز ابن فإن المهادنة، إلى طريق له يبق لم فيه للحرب تصدى الذي الوقت في السالم عليه أنه على[ 1]

/ 1: دالمقاص جامع. )مضاعفة أضعافا القتل فوق هو ما بهم فعل فربما السالم، عليهم مأمره في غليظا کان اللّه

113.) 

 :است شرح اين به نکته سه 

 رکد را شرايط آن که بوده امام عهده بر کار اين تشخيص] نه؟ يا است بوده صلح در مصلحت دانيم نمي 1

 [.کنيم نظر اظهار باره اين در توانيم نمي ما و کرده مي

 .باشد پايبند آن به يزيد نبود معلوم گرفت،مي صورت صلح و مهادنه اگر 8

 شود ماندگار حق يزيد، چون کثيفي چهره مقابل در تا شد شهيد بايد 8

 .کرد مي قتل از بدتر کاري زياد ابن شد مي مهادنه به حاضر اگر شايد و بود نمانده مهادنه براي راهي 1

 ينا به تنها و نکرده قضاوت خودش اما کرده مطرح کرکي که عاشوراست فقهي فهم در کليدي نقاط اينها

 نيست، بواج هدنه که کند استنباط چنين( ع) حسين امام قيام از نبايد که بدهد را عالمه پاسخ که کرده بسنده
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 ددار امکان چون و داشته ديگري داليل شايد که است اين توضيحش. است کرده جنگ امام که دليل بدان

 است اجبو يعني بايد شود مي تهلکه به منجر نبردي اگر و است مقدم تهلکه اصل باشد، داشته ديگري لدالي

 .شود صلح

 [تقيه ضد و] تقيه بحث در بحث طرح. 1

 ياسيس حامي هيچ و بودند کرده زندگي تقيه با تاريخ در طوالني دوره يک در که شيعيان رسد،مي نظر به

 کنار» يعيطب طور به بيندازند، ديگران پنجه در پنجه که اين به رسد چه ند،نداشت خود حفظ براي قدرتمندي

 پديده يک جهاد و قيام امر در را( ع) حسين امام غالبا آنها. دادند ترجيح «خطر پر کردن مبارزه» بر را «آمدن

 ترجيح و دنداشتن دهند قرار سرمشق را آن که آن جرأت هم مبارزه امر در حتي يعني. ديدندمي استثنايي

 تقيه وجوب و لزوم بود، شيعه علماي نظريه اساس آنچه. «بگذارند تقيه» بر را اصل غيبت دوره در تا دادندمي

 رفتار شکل همين به نيز علما و داشت قرار( ع) حسين امام از پس امامان همه توجه مورد که چيزي بود،

 .کردندمي

 اين زا توانمي آيا کرد؟ قيام( ع) حسين امام چرا است، واجب زهاندا اين تقيه اگر که بود اين اشکال اينجا در

 کرد؟ استنباط هم فقهي حکم رفتار

 السالم عليه القائم زمن إلى بالتقية لشيعتنا أمر ذلک أن األخبار بعض في و: گويد( 1110 م) مجلسي مرحوم

 الباقر عن و الجنة، تدخلوا و تکفوا و کاةالز تؤتوا و الصالة تقيموا أن ترضون ما أ: السالم عليه الصادق قال کما

 عَلَيْهِمُ بَکُتِ» السالم عليه الحسن مع «أَيْدِيَکُمْ کُفُّوا» األخبار بعض في و اآلية، هذه أهل اهلل و أنتم: السالم عليه

 حديث اين در. الظفر معه فإن السالم عليه القائم خروج إلى «قَرِيبٍ أَجَلٍ إِلى» السالم عليه الحسين مع «الْقِتالُ

: ستا گرفته قرار توجه مورد مختلف زمان سه در حرکت نوع سه بر آيه بخش سه تطبيق، و نمادين طور به

 طبعا و] قائم خروج انتظار. 1 «القتال عليکم کتب» با حسين امام قيام. 8 ،«ايديکم کفوا» با حسن امام صلح. 1

 .«قريب اجل الي» با[ ديگر قيامي جواز عدم

 :دهدمي ادامه لسيمج عالمه

 أنسب هذا و ية،التق زمن في الشيعة على اآلية بتنزيل لبطنها أو أوال، ذکرنا کما اآلية لظهر تفسير إما الخبر فهذا

 لرسولا بأحوال شبيها کان آخره و أمره أول في عليه اهلل صلوات المؤمنين أمير أحوال فإن تقية األلسن بکف

 کذا و األنصار، لوجود بالجهاد المدينة في أمره و األعوان، لعدم القتال، کتر و بمکة کونه حين األمر أول في
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 حال و ظاهرا، األنصار وجود عند السالم عليه الحسين حال و الهدنة، و الصلح في السالم عليه الحسن حال

 [1/811: العقول مرآة. ]السالم عليه القائم حال مع التقية و القتال ترک في السالم عليهم األئمة سائر

 .است «االنصار وجود» دليل به مجلسي عالمه ديد از حسين امام قيام اينجا در

 ماما مورد در اما. است نبوده هم معموال که نباشد ياراني که است صورتي در تقيه که است اين ماوقع شرح

 داقمص دليل نهمي به. «ظاهرا االنصار وجود عند السالم عليه الحسين حال و» که هست نکته اين( ع) حسين

 .است شده «القتال عليهم کتب»

 و «دين حفظ» براي حسين امام قيام توجيه آنجا در و کرده بيان ديگري جاي در را ديگري نکته وي اما

 چاپ 1/118: کافي] کافي حديثي شرح در تقيه بحث در وي. است کرده تأکيد آن انطماس از جلوگيري

 فإذا ه،أهل و للدين إبقاءً تجب إنّما التقيّة أنّ األخبار بعض من يظهر نّهأ مع نفعت، إذا: نويسدمي[ دارالحديث

 عليه نالحسي أنّ کما القتل، أوجب وإن حينئذٍ تقيّة فال بالکلّيّة الدين اضمحالل توجب حدّاً الضاللة بلغت

 [11/53: العقول مرآة] والمسالمة التقيّة ترک رأساً الحقّ آثار انطماس رأى لمّا السالم

 در هم. است بوده رسمي غير هدنه شرايط يا تقيه، در تاريخي دوره يک در شيعي گذشت، که طور همان

 هم آن که است حسين امام قيام که بوده استثناء يک فقط. علما عصر هم و( ع) حسين امام از بعد امامان دوره

 صوممع کار فقط و ندارد ودوج آن از عمومي قاعده استنتاج يا مقايسه قابل اصال که داشته خاصي مصلحت

 ارتعب عين تحليل اين. شود بيان آن احکام که نداشته وجود اسالمي جهاد ـ شيعه نظر از ـ زمان آن در. است

 :است عراق معاصر علماي از صدر محمد سيد

 مع دنةلها و المسالمة و التقية ظروف من عانوا السالم، عليهم المعصومين أئمتنا أکثر أن ننسى أن ينبغي ال و

 عليه نينالمؤم أمير والية بعد -ذلک من يستثنى ال. کريم رحب صدر و عظيم بصبر الکثير ءالشي اآلخرين

 استنتاج وأ عليها القياس يمکن ال التي الخاصة مصالحها لها کانت التي. السالم عليه الحسين ثورة إال -السالم

 مي،اإلسال الجهاد أن المهم و. السالم عليه المعصوم إال لهاأمثا في و فيها يصدّق ال التي و. منها العامة القاعدة

 لکتاب نتعرض لن سوف أيضا لذلک و واليته، أو أحکامه إلى التعرض إلى حاجة فال موجودا، يکن لم إذا

 [.8/101: الفقه ماوراء. ]أيضا القديمة مصادرهم في الفقهاء يذکره الذي الجهاد

 (ع) حسين امام توسط مذهب ياحيا نظريه تأکيد و رياض صاحب.   9

 اهل که ار يزيد با خواست( ع) حسين امام که بود شده مطرح هم نکته اين بود، گفته کرکي که اينکته سه در

 ار مسأله اين گذشت، که چنان هم، مجسلي عالمه. کرد انتخاب را جهاد دليل همين به و کند جهاد بود تهتک



2739 

 

 روي است،( 1811 ـ 1111) طباطبائي محمد سيد بن علي يدس همان که المسائل رياض صاحب. کرد طرح

 را حصل همان ضرورت، وقت در صلح ادله از هم او بنابرين. است دانسته اصل را آن و کرده تأکيد مسأله اين

 مي که اين با زد جهاد و قيام به دست دين احياي براي( ع) حسين امام که است باور اين بر اما، فهمد،مي

 امام اقدام مهادنه، وجوب در کرکي با موافقت ضمن رياض، صاحب ترتيب بدين شود مي شهيد دانست

 :است دانسته مخالفان برابر در شيعه و حق حفظ براي فداکاري نوعي را(  ع)حسين

 بل ،وجوباً ال جوازاً کان فعله أنّ و مصلحة، خالفه کون يمنع فربما( السّالم عليه) الحسين سيّدنا فعل أمّا و

 راضالعت قطعاً، اللّه لدين إحياءً شهادته في أنّ ريب ال و ال، کيف. ترکه ال خاصّة فعله في کانت حةلمصل

 و الکلية،ب الشيعة لفسدت أيضاً هو( السّالم عليه) صالح لو و معاوية، مع صلحه في الحسن أخيه على الشيعة

. يخفى ال کما خالفه؟ من أعظم دةمفس أيّ و هذا، من أعظم مصلحة أيّ و الجماعة، و السنة مذهب لتقوى

 مصلحت. واجب نه اما بود، جايز کرد آنچه و بود مصلحت به کرد، حسين که کاري(. 11/ 1: المسائل رياض)

 احياي سب او شهادت نداريم ترديد که نباشد چنين چگونه. آن ترک در نه بود خاص طور به آن انجام در

 طور هب شيعه کرد، مي صلح هم او اگر بودند، کرده اعتراض نحس صلح به قبال شيعيان. بود خدا دين قطعي

 ترک اب اي مفسده کدام و اين از باالتر مصلحتي چه. شدمي مخالفين تقويت باعث و رفت مي ميان از کلي

 باشد؟ تواند مي اين از بيش کار اين

 تازه حواشي و «هدنه» امر در( ع) حسين امام بحث استمرار.  1

 مطرح را صلح جواز بحث «حسين امام قيام» از بحث سنتي محل همان يعني «هدنه» حثب در جواهر صاحب

 عجمي في جائزة أنها» که است چنين شرايع در که گويد که آن ضمن دارد، پيش هايديدگا بر مرور و کرده

 به لکهته آيه و قتال وجوب ادله ميان در که است چيزي اين و است جايز امري حال هر در هدنه «أحوالها

 اجةح مع الهدنة االمام علي يجب» که است گفته «قواعد» در عالمه البته. گفت توانمي آنها، بين جمع عنوان

 را حرام فقط و جواز، هم و شود وجوب شامل هم شرايع، متن در «جواز» شايد وي نظر به. «اليها المسلمين

 .بشود هم امام نظر با و خاص شرايط در وجوب شامل اما باشد، حرام مقابل در است، جايز هدنه. نشود شامل

 سپس وي کرد؟ بايد چه را( ع) حسين امام رفتار که ماندمي بنابرين. است( ع) حسن امام صلح او مثال

 :نويسدمي

 :يکون أن يمکن المخزون العلم و الربانية األسرار من أنه مع السالم عليه الحسين من وقع ما و

 من الظاهر هو کما حال کل على قتله على عازمون أنهم السالم عليه منه علما ک،ذل في الطريق النحصار[ 1]

 ... عنادهم و کفرهم و أحوالهم و أفعالهم
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 لمخالفا لدى کفرهم بيان و شريعته و آله و عليه اللّه صلى جده دين حفظ من عليه ترتب ما إلى مضافا[ 8]

 المؤالف، و

 ال و هفعل على يعترض ال الخطأ من معصوم و إجابته، إلى بادر و يهعل قدم قد خاص تکليف له أنه على[ 1]

 ظنيةال بالمرجحات بينها مرجحا إطالقها و بعمومها األخذ و األدلة ظاهر تکليفه کان من عليه يقاس فال قوله،

 ـ 819: ص ،81ج اإلسالم، شرائع شرح في الکالم جواهر] بالوجوب، القول على هنا کونها في ريب ال التي

851] 

 :است داده احتمال را نکته سه

 رودو جز ايچاره بنابرين کردند مي جنگ وي با يقينا آنان و است نداشته نبرد جز راهي( ع) حسين امام ـ 1

 .است نبوده آن به

 .است کرده را کار اين خود جد دين حفظ براي( ع) حسين امام - 8

 و دانستهمي را خودش تکليف است معصوم چون و داشته باره اين در خاص تکليف( ع) حسين امام ـ 1

 کنيم، حکم ظنيه مرجحات اساس بر و کرده نگاه عمومات و ادله ظاهر به بايد که ما با را او حال نبايد بنابرين

 .شود مقايسه

 (ع) حسين امام قيام باره در ظلم با مبارزه و منکر از نهي گفتمان.  3

 به ظلم، ضد حرکت يک عنوان به کربال قيام ماهيت از بحث اله،س صد روند يک در که کرد نبايد ترديد

 اين .رسيد خود اوج به خميني امام توسط خصوص به و اسالمي انقالب در و شد شروع گفتمان يک صورت

 دبياتا در ستمگر نظام يک عنوان به پهلوي نظام با مبارزه بحث انقالب، از پيش سالها از که بود حالي در

 تمس مقابل در که آنجا شد مطرح مشروطه در آن اصل گفت، بتوان شايد. بود شده وارد مخالفان سياسي

 آمده غرب از که جديدي ادبيات در مبارزه، اين شروع. شد آغاز عدالتخانه و عدالت جنش و حرکت قاجاران،

 بحث ينا به را( ع) حسين امام قيام پاي داشت، تأکيد گذشته وقايع از اجتماعي و سياسي تفسيرهاي روي و

 .کرد باز

 ظلم، از بحث ،واقع به. است آن جديد تفسير در استبداد با مباره با متفاوت ظلم با مبارزه که داشت توجه بايد

 ممکن هک چنان باشد، آن تبعات از يکي ظلم است ممکن که است سياسي نظام يک معناي به استبداد از غير
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 يرتفس در همه که پادشاهان از برخي که دانيم مي. کند اررفت عدالت به پادشاهي آن سنتي مفهوم در است

 .اند بوده ظالم برخي و عادل برخي هستند، مستبد جديد

 مانه بحث، اين آيا خير؟ يا دارد سابقه اسالمي فقه در «ظلم با مبارزه بحث» که است اين پرسش اکنون

 بارهم اين است؟ ديگري پديده يا هبود مطرح شناسي فرقه و کالمي مباحث در که است جور ائمه بر خروج

 رخيب نظر به گويا اما دارد قرآني حتي و روايي هايمتن آن لفظي. باشد تواندمي عملي و لفظي گونه دو به

 هک چرا معروف، به امر معمول فقهي بحث نه منتها آيد،مي در منکر از نهي و معروف به امر کلي عنوان تحت

 سلحانه،م مبارزه همان يعني باشد مستقل بحث يک تواند مي بنابرين. باشد مالي و جاني خطر نبايد آنجا در

 رطو به ما فقه در اما دارد مهمي جايگاه سنت اهل سياسي ادبيات در که است «جور والت بر خروج» بحث و

 شتهدا رباو تقيه به آن جاي به و نداشته اعتقاد آن به شيعه ساير زيديه، جز اساسا و شده طرح کمتر رسمي

 :است بوده اسالمي فرق سوي از کلي نظر دو کلي طور به. است

 اخيرا هرچند کردند، مي رد فقهي و رسمي طور به اواخر اين تا را جور حکام عليه «مسلحانه مبارزه» هاسني

 .شمرندمي واجب و الزم کرده تجويز را آن سلفي هايجهادي

 .داشتند ورج ائمه بر خروج به باور مرجئي و معتزلي هايسني

 .بودند خروج به معتقد هم خوارج

 عليه مسلحانه قيام خود، رفتاري سنت در ـ شمردندمي الزم را خروج که زيديه منهاي ـ امامي هايشيعه

 .داشتند باور تقيه روش به اصوال بلکه دانستند،نمي جور را آنها که اين نه. نداشتند را حکومت

 به و کرده مطرح را مالي و جاني ضرر عدم بحث فقها غالب نيز، رمنک از نهي و معروف به امر بحث در

 .کردندمي استناد بود باب اين در که رواياتي

 اشتد تمرکز ضرر بحث روي اخير، قرون در شيعه، در منکر از نهي و معروف به امر فقه که داشت توجه بايد

 ،[81/131 الکالم جواهر] نيست واجب دارد، يمال و جاني خطر اگر که آوردمي اين براي فراواني استداللهاي و

 معرض در مهمي امر حال هر به يا سنت و شرع که مواردي در که شد مطرح بحث اين اواخر، اين در اما

 کلمش جاني يا باشد مالي ضرر که اين نظر از هم آن تعريف که ـ هم ضرر احتمال با حتي دارد، قرار نابودي

 و معروف به امر شرايط فقهي بررسي: بنگريد باره اين در. ]کرد منکر از ينه و معروف به امر بايد ـ است

 کالمي، جستارهاي عاشورا، نهضت: در شده چاپ رحماني، محمد ،(ع) حسين امام قيام در منکر از نهي

 کوک مايکل منکر، از نهي و معروف به امر] بار اولين براي ظاهرا[. 111 ـ 191 صص فقهي، و سياسي
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 کردند تأکيد بحث اين روي[ 3 و 1 مسأله ،1/111] الوسيله تحرير در خميني، امام[ 8/111ج ،(1111مشهد)

 آثار محو خطر ناموس، حفظ مسلمانان، از گروهي جان حفظ مانند است، مهم شارع نظر از که اموري در که

 تالش نويسندگان از برخي اخير، دوره در. است واجب ضرر و خطر احتمال با ولو معروف به امر... و اسالم

 فقهي ارزيابي:  لهمقا به کنيد نگاه نمونه براي] کنند باز قديم ادله نقد با را تازه ديدگاه اين فقهي بستر تا کردند

 [ .190 ـ 119 صص... و کالمي جستارهاي عاشورا، نهضت در شده چاپ شريعمتداري، نورالدين عاشورا،

 با يمنف مبارزه و سياسي تظاهرات صورت به ظلم عليه بارزهم بعد، به مشروطه در شد اشاره که گونه همان

 يک رساله در مستشارالدوله آن از پيش. نکرد بحث آن باره در هم کسي و شد سياسي ادبيات وارد حکومت

 معروف، به امر. ]بود کرده استفاده ها نوگرايي از برخي براي منکر از نهي و معروف به امر اصل از کلمه،

 بود مطرح شاه عليه مسلحانه خروج بحث هم باز اسالمي، انقالب جريان در بعدها مچنينه[ 118 ص کوک،

 يمجتهد اگر بودند معتقد برخي. شدمي عمل متفاوت هم عمل در و نشد طرح فقهي بحث يک عنوان به اما

. ددنکر مي را کار اين خودسرانه برخي و است، جايز بدهد، ساواک افسر يک قتل مثل خاصي مورد به رأي

 هک اين براي آن به باور خميني، امام که داريم توجه. نبود آن باره در روشني فقهي بحث که بود اين مهم

 مورد عموم صورت به ظلم با مبارزه اما. نداشت باشد، شاه برابر پيروزي و موفقيت تحصيل جهت ابزاري

 .شدمي استفاده( ع) حسين امام نهضت از کار اين براي و بود تأکيد

 کيهت و کم، ياران وجود با حتي اسالم، حفظ ظلم، با مبارزه براي را عاشورا نهضت خميني امام حال، اين اب

. اندداده توضيح باره، اين در ديگري فقيه هر از بيشتر و داشت تأکيد مورد همواره آن اهميت و شهادت اصل بر

 ار امري چنين پهلوي، رژيم عليه دميمر حرکت يک رهبري براي و انقالب از پيش سالهاي در امام شرايط

 ظلم با مبارزه وجوب و لزوم در بلکه مشروعيت در حرکتي( ع) حسين امام حرکت امام.  کرد مي ايجاب

 :گفتند جاي در ايشان. نيست جايز کردن رفتار آن خالف که داشتند تأکيد حتي و دانستند

 متحکو مقابل در ستم، مقابل در ظلم، مقابل در که آموخت همه به ـ عليه اهلل سالم ـ الشهداء سيد حضرت

 [91/ 13.]کرد بايد چه جائر

 پيش کار عدد نترسيد، عدد قلت از است، همين راه که همه به آموخت تاريخ طول در الشهداء، سيد حضرت

 [همان.]بردمي پيش را کار که است آن اعداد مقابل جهاد کيفيت برد،نمي

 اگر وا مقابل در کند،مي جابرانه حکومت مسلمين، به زمان ستمگر که حالي رد که آموخت ما به مسلمين امام

 و نيدک فداکاري ديديد، خطر در را اسالم کيان اگر. کنيد استنکار و بپاخيزيد باشد ناهماهنگ شما قواي چه

 [889/ 1: صحيفه.]کنيد نثار خون
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 انميد خارج در و باشد جور چه بايد ضعو ميدان در که کرد تعليم ما به خودش کار از الشهداء سيد حضرت

 در هک آنهايي بايد و بکنند مبارزه جور چه هستند، مسلحانه مبارزه اهل که آنهايي بايد و باشد جور چه وضع

 جمعيت يا کم يتجمع يک بين مبارزه اينکه کيفيّت را، مبارزه کيفيّت. بکنند تبليغ چطور هستند، جبهه پشت

 کي با دارد دست در را جا همه که قلدري حکومت يک مقابل در قيام اينکه يتکيف باشد، چطور بايد زياد

: هصحيف.] است آموخته ملت به سيدالشهداء حضرت که است چيزهايي اينها باشد، چطور بايد معدود عدّه

13 /10] 

 به نهاآ ن،ميدا خارج در تبليغ ميدان، در فداکاري را، تکليف آموختند او بيت اهل و اصحاب و الشهداء سيد 

/ 13: حيفهص.]بترسند مردها نبايد و بترسند، هازن نبايد جور حکومت مقابل در جائر، مقابل در که فهماندند ما

95] 

 بايد زومال و  است فقهي بحث يک آن، رفتاري شيوه و ظلم با مبارزه بحث که داشت توجه بايد حال، اين با

 و معروف به امر بحث چهارچوب در اگر. شود طرح و شده سنجيده آن جوانب فقهي و حقوقي صورت به

 دنش اعدام شدن، زنداني مالي، ديدن آسيب نظر از «کردن ريسک» يعني آن، نکته ترينمهم است، منکر از نهي

 کي نظر تحت اگر مثال که آن يا نيست يا است جايز آيا و داشت خواهد حکمي چه فقها آن، ديگر مسائل و

 .ديگر مسائل و نه، نباشد گرا و است درست باشد مجتهد

 «هادج» مسأله و ظلم با مبارزه و منکر، از نهي و معروف به امر ميان مرز که کنيم مي مرور پرسش اين بر باز

 موضوعي يا است منکر از نهي و معروف به امر يا است، جهاد جور حاکم با مسلحانه نبرد آيا چيست؟ در

 مستقل؟

 به ضرر نداشتن منکر، از نهي و معروف به امر اصلي شرط اگر که است اين در سوال اين اهميت که گذشت

 از هين و معروف به امر واقعي قصد به حتي را مسلحانه قيام توان نمي بنابرين است، جاني ضرر خصوص

 و است جهادي مسأله ماهيت قيامي، چنين در که چرا آورد، منکر از نهي و معروف به امر عنوان تحت منکر،

 باز زمان در. ]باشد منکر از نهي و معروف به امر تواند نمي اصال بيايد، ميان در قتلي پاي اگر خصوص به

 از نهي و معروف به امر: که اند گفته ـ مصباح آقاي ـ قم روحانيون از يکي که ديدم وبالگم در مقاله اين نشر

 يخاص شرايط با عمليه هاي رساله در که است همان آنها از يکي که است مختلفي انواع و اقسام داراي منکر

 و معروف به امر نوع اين. است شده ذکر استعالء موضع از و آمرانه صورت به و ضرر احتمال عدم جمله از

 و اندک موارد در عنلي گناه و است برقرار اسالمي حکومت که شرايطي در است مردم وظيفه منکر از نهي

 شده موجب دنيا در غربي فرهنگ شدن شايع امروزه» که اين به اشاره ضمن اشان.... ]گيرد مي صورت نادر
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 امروز اگر.... »گفتند «باشد گذار اثر کمتر نهي و امر و شود تلقي حق يک دلخواه مطابق رفتار و عمل آزادي

 نآ مانند و ضرر احتمال عدم بودن، آمرانه مثل را آن شرايط تمام منکر از نهي و معروف به امر براي بخواهيم

 يهعمل هاي رساله در که شرايطي چون ماند، نمي باقي مخاطب گذاري تاثير براي جايي ديگر کنيم، مفراه

 مي اتفاق کمتر گناه اسالمي جامعه در که است زماني به مربوط شده، ذکر منکر از نهي و معروف به امر براي

 ايشان، نظر به بنابرين. 51 آبان 18 خبرآنالين، - «است گذار اثر متخلف، افراد در نهي و امر و!( افتد) افتاد

. ودش تقسيم مرحله دو به بايد آمده، قديم فقهي کتب در آنچه برخالف منکر از نهي و معروف به امر فقه

 زياد وقتي و است کم گناه که وقتي طور همين. نيست که وقتي و است برقرار اسالمي حکومت که وقتي

 در. است قهساب بي هم بندي تقسيم نوع اين!! غربي فرهنگ وعشي از بعد و غربي فرهنگ شيوع از قبل! است

 !![است بديع بسيار عمليه هاي رساله در منکر از نهي و معروف به امر مسائل اعتباري بي در ايشان سخن واقع

 :دارد سنت اهل از برخي ناحيه از مهمي بسيار تحليل باره اين در اول شهيد

 نَبِيٍّ نْمِ کَأَيِّنْ وَ تعالى لقوله العامة، من کثير جوّزه و. سلف لما ارتکابه محر المنکر، قتل إلى اإلنکار أدى لو

 على انک إذا مسلم هذا و. المنکر عن النهي و بالمعروف األمر بسبب قتلوا بأنهم مدحهم کَثِيرٌ رِبِّيُّونَ مَعَهُ قاتَلَ

. وظائفنا غير اءاألنبي وظيفة: قلنا الربيبة زويجت عن لنهيه السالم عليهما زکريا بن يحيى قتل: قالوا. الجهاد وجه

 نفسهل تعريض هذا في و ،(جائر سلطان عند حق کلمة الجهاد أفضل: )آله و عليه اللّه صلى اللّه رسول قال: قالوا

 على حمولم: قلنا  الصغائر؟ أو الکبائر من الفروع، أو األصول في نصّ هي أ الکلمات بين يفرق لم و بالقتل،

 قتال يف التابعين من عظيم جمع األشعث ابن مع خرج: قالوا. القتل يظن ال من على أو بإذنه، أو نائبه، أو ،اإلمام

 لک يکونوا لم: قلنا. العلماء من أحد عليهم ذلک ينکر لم و الملک، عبد الخليفة ظلم و ظلمه إلزالة الحجاج،

 واجب إمام بإذن خروجهم يکون أن جاز أو. المنکر فعر و التأثير جوّزوا بل القتل، ظنوا أنهم علمنا ال و. األمة

 (.803: ص ،8ج الفوائد، و القواعد. )السالم عليه علي بني من غيره و السالم عليه علي بن زيد کخروج الطاعة،

 شودب هم قتل به منجر ـ منکر از نهي ـ انکار است ممکن که اندگفته سنت، اهل از برخي که گويد مي شهيد

 هب شهيد که پاسخي.  «کثير ربيون معه قاتل نبي من کأين و» که آمده قرآن در چون. ندارد الياشک اين و

 معه قاتل نبي من کأين و» آيه به استناد در منکر از نهي و معروف به امر در کردن خطر موافقان اول استدالل

 معروف هب امر در باشد قرار اگر رين،بناب. «الجهاد وجه علي کان اذا مسلم هذا و» که است اين داده، «کثير ربيون

 که طور همان. منکر از نهي و معروف به امر نه بود خواهد جهاد ديگر اين شود، کشته کسي منکر از نهي و

 شارها البته و آمده ما فقه در کمتر که کرده مطرح باره اين در هم را ديگري جالب مطالب شهيد هستيد، شاهد

 .دهيم قرار تفسير مورد تا ستني آنها در( ع) حسين امام به
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 (ع)حسين امام فقهي تکليف ترين مهم عنوان به اسالمي حکومت تأسيس.   1

 گزارش در. است مهم دولت تشکيل «حاضر حضور» همان يا باشد، فراهم شرايط که صورتي در امام، براي

 ارهب اين در اواخر اين رد. خير يا داشت را حکومت تشکيل امکان امام آيا که بود بحث اين کربال تاريخي

 ترديدي. مدآ پديد کوفه و عراق خصوص به و اسالم وقت دنياي شرايط تحليل به نسبت تاريخي نظر اختالف

 نرفتن، ارب زير و بيعت به امر بحث. است داشته وجود کربال تاريخي گزارش در بالقوه نگرش اين که نيست

 بود، هبرير گرفتن بدست براي سياسي اقدام نوعي که کوفيان با بيعت حرکت، کوفه، دعوت مکه، به رفتن

 ديگر هايگزارش از بسياري....  و نداريم امام گفتيد و کرديد دعوت که اين به کوفيان به( ع) حسين امام استناد

 طعيمق در کم دست حکومت تشکيل به تکليف انجام نهضت اين از هدف که تحليل اين که دهد مي نشان

. ستا داشته وجود ـ مسلم شهادت خبر رسيدن از پيش تا ـ آورده دست به کوفيان به ياعتماد امام که است

 بود امام يابتن بر مبتني شيعه، فقه اساس که بود اين هم دليلش نداشت، وجود سياسي قديم فقه در نگره، اين

 هدور يک در درست و شد تقويت قاجاري و صفوي دوره در تدريج به نيابت، اين. است غايب که امام نه

 سياريب در ضمني طور به بحث اين. گرديد فقهي بحث وارد «حکومت تشکيل و عاشورا ارتباط» بخصوص،

 تشهاد يا مبارزه مخصوصا ديگر، مسائل تأثير تحت هرچند داشت، وجود انقالب از پيش هاي نوشته از

 فنج صالحي تفکر اين اصلي نماينده. بود کار در عاشورا از هم اياسطوره و نمادين هاي برداشته طلبي،

 زا برگرفته فقهي تکليف يک عنوان به ظلم با مبارزه روي که طور همان امام. بودند خميني امام و آبادي

 ارهاب و ورزيد تأکيد( ع) حسين امام حرکت اساس بر هم حکومت تشکيل بحث روي داشت، تأکيد عاشورا

 :است مناسب اينجا در ماما از جمله دو نقل. کرد بيان را نکته اين بارها و

 ود،ب بزرگى سياسى حرکت يک رفت، بيرون حال آن در مکه از و مکه، آمد سيدالشهداء حضرت که وقتى

 بنى که بود سياسى ـ اسالمى حرکت اين و سياسى، ـ اسالمى بود، سياسى حرکات حضرت، حرکات تمام

: ديگر جاي در و[. 11/110: نور صحيفه. ]دبو شده پايمال اسالم نبود، حرکت اين اگر و برد بين از را اميه

 است فخرى يک اين و بود آمده معنا اين براى اصال بگيرد، خواست مى هم حکومت بود آمده سيدالشهداء

 راىب آمدند حکومت براى اينها خير، نيامده حکومت براى سيدالشهداء حضرت که کنند مى خيال که آنهايى و

: همان. ]باشد هستند سيدالشهداء شيعه که کسانى مثل باشد، شهداءسيدال مثل دست حکومت بايد که اين

 عليه قيام بحث آنها ميان و بوده توجه مورد( ع) حسين امام قيام مختلف جوانب امام، جمالت در[. 80/150

 .است ترجدي خيلي آن با مبارزه و ظلم مفهوم و ترجدي جائر سلطان
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 عاشورا تحليل در سياسي ـ اجتماعي ـ ديني ديدگاه. 5

 شهيد از شناسيم، مي اينها جز و آدم وارث حسين و شهادت در شريعتي از آنچه بجز تحليل، اين نمونه

 زا نوعي ارزش، يک شعار، يک عنوان به بلکه فقهي، زاويه از نه را عاشورا هاتحليل نمونه اين. است مطهري

 اينها مانند...  و ماند،مي سمبل يک عنوان به ملت يک ميان در که اسطوره شبه چيزي حماسه، جاودانگي،

 کي صورت به نه اما دارد، عاشورا براي را منکر از نهي و معروف به امر کلي عنوان ايشان البته. کندمي مطرح

 دارد تالش مطهري آقاي. آن کردن جاودانه و ارزشها حفظ دين، احياي عنوان به کل در بلکه فقهي، اصل

 رايب بدهد، آن به را تأسي قابل انقالبي حرکت يک رنگ و آورد بيرون خصوصي هواقع يک حد از را کربال

 استفاده جراي انقالبي و اجتماعي مفاهيم از بيشتر بلکه گويدنمي سخن منظم فقهي تحليل يک از کار، اين

 اريخيت هايداده از تا دارد تالش کند، مي حرکت جاويد شهيد نقد براي که همزمان حال، عين در. کندمي

 خواهندمي او از که دفاعي اول[ 1. ]داندمي ماهيتي چند را کربال نهضت ماهيت مثال، براي. کند استفاده هم

 که است کوفه مردم دعوت دوم[ 8. ]کند مي دفاع خود از او و کنند مي را قصدش کند، نمي و کند بيعت

 ندک مي تعريف نهضت اين در تعاوني يتماه را آن و داند مي حرکت اين براي عامل کوچکترين را آن ايشان

[ 1] و[ 13/111: آثار مجموعه داند؛ مي کار اساس را اين که جاويد شهيد نقد در[ ]13/198: آثار مجموعه]

. ددانمي اصلي را اين ايشان و است داده حرکت اين به تهاجمي ماهيت که منکر از نهي و معروف به امر سوم

 کنيدىم حسين حسين دائماً که عاشورا روز در شما بپرسند ما از اگر پس: است اين ايشان ادبيات از نمونه يک

 هر ما بگوييم، را آقايمان حرف خواهيممى ما: بگوييم بايد بگوييد؟ خواهيدمى چه زنيد،مى خودتان سر به و

 بايد. (يُحْييکُمْ لِما دَعاکُمْ اذا سولِلِلرَّ وَ للَّهِ اسْتَجيبوا امَنُوا الَّذينَ ايُّهَا يا) کنيم تجديدحيات خواهيممى سال

 حيات ديدتج کنيم، شستشو حسينى کوثر در خواهيممى روز اين در. ماست حيات تجديد روز عاشورا بگوييم

 حرو بياموزيم، را اسالم مبانى و مبادى نو از کنيم، زنده را خودمان بدهيم، شستشو را خودمان روح کنيم،

 شهادت، احساس منکر، از نهى و معروف به امر حس خواهيمنمى ما. کنيم تزريق خودمان به نو از را اسالم

 در حق راه در فداکارى روح خواهيمنمى بشود؛ فراموش ما در حق، راه در فداکارى احساس جهاد، احساس

 [13/115: آثار مجموعه. )بميرد ما

 داشت توجه بايد. کندنمي روشن را آن هيفق ماهيت اما دهد،مي بحث به انقالبي و اجتماعي صبغه نوعي اينها

 عادت ينوع به شدن تبديل شرف در ايران، در عاشورايي مراسم و کربال که بود شرايطي در نگاه، نوع اين که

 نينچ   بخشش اميد و گناهکار افراد کردن دلخوش براي گرتوجيه حتي و غني نچندان محتواي با گاه هم آن

 اطراف در و درآيد فقهي بحث يک صورت به تا است الزم باشد، داشته حقوقي شکل بخواهد اگر هايينمونه

 .شود روشن مقلد تکليف تا شود صحبت آن
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 ايران رد چه آن بسان اجتماعي، تغييرات و تحول مسير و مدار در که اين آن و کرد، غفلت نبايد نکته يک از

 محرز عاشورا نقش اسالمي، انقالب تا مشروطه از خواهي آزادي و دين تلفيق خصوص به داشت، وجود

 افراطي هاي سلفي حاضر حال در حتي و هست اسالم مجموعه در خواهي شهادت که است درست. است

 نند،ک مي دنبال انتحاري عمليات انجام صورت به شيعه، با مقايسه در حتي ديگر، زمان هر از ترجدي را آن

 خود و آزادي ضد عکس، به بلکه نيست، خواهي زاديآ سوي و سمت در مسير، آن که کرد توجه بايد اما

 ماما آنچه اساس بر تشيع در خواهي شهادت که است حالي در اين. است نوين استبداد و تحکم نوعي مروج

 مک دست که است آزاديخواهانه حرکت نوعي با سياسي مبارزه مسير کردن نزديک کرد، طراحي( ع) حسين

 کنيم مي همشاهد که وقتي کرد تعجب نبايد بنابرين. عاشوراست نهضت همين مسير آن از توجهي قابل بخش

 استبداد ضد شعارهاي دقيقا هم اسالمي انقالب در و هستند آزاديخواهان کنار در مشروطه، در ديني رهبران

 حثب که عاشوراست به جديد نگرش دل از باالتر، حتي. است عاشورايي هاي آموزه اساس بر ستمگري، و

 تازه هاييافته از برخي در توان مي را اين و گيرد، مي قرار بحث مورد نهضت يک در مردم گاهجاي و رأي

 بر ار تکليف اين و دارد دارد اهميت نهايت مردم خواسته که اين. آورد بدست انقالب از پيش کربال باره در

 .کند حرکت که گذارد مي امام دوش

 کربال بودن فقهي غير ديدگاه.  10

. نيست تيشگف پديده نکنند، چه کنند تصريح آن به چه بدانند، فقهي غير را عاشورا کساني يا يکس که اين

 باره اين در آنچه و عواطف، رفتارها، ها،ديدگاه مجموعه از است، جريان در واقعه اين باره در آنچه به نگاهي

 فراتر فقهي حد از را اشوراع ماجراي زند، مي موج موجود هايانديشه و افکار و احساسات و ادبيات در

 دنبال قدر اين توان نمي فقهي، بحث يک با. دهدمي قرار آن حوش و حول مفاهيم و عشق دايره در و بردمي

 ماجراي يک دهد، نشان زميني را او قيام و( ع) حسين امام که آن از بيش هست، آنچه و بود، مذکور رفتارهاي

 در( ع) حسين امام آيا: شود مي پرسيده معاصر مراجع از يکي از وقتي. دهدمي نشان روحاني و آسماني

 را آن اساس اند،داده پرسش اين به جوابي که آن ضمن بود، واجب ايشان بر يا بودند مخير يزيد، عليه خروج

 و الخروج بين مخيراً( السّالم عليه) الحسين اإلمام کان هل: دانندمي شده ريزي برنامه و مقدر و الهي امر يک

 اراختي و الخروج في مخيراً( الساّلم عليه) الحسين اإلمام کان تعالى باسمه  عليه؟ واجباً األمر کان أم عدمه

 و هادة،الش باختيار إلّا ينالها ال منزلة له بأنّ أبيه و جدّه من عهد لکن و کربالء، إلى وصوله بعد حتى الشهادة

 پدر با «عهد» يک پاي وقتي[. 113 ص تبريزي، جواد ميرزا اللهيه،ا االنوار السواد، لبس في رساله. ]العالم اللّه

 تقليد قابل فعل يک نگاه، اين در عاشورا کنيم؟ تلقي فقهي را آن که دارد معنا چه ديگر آيد، مي ميان به جد و

 .است شده بسته آسمانها در که است عهدي يک نيست،
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 آن از بتوان هک فقيهانه باشد قيامي تواندمي عاشورا نهضت که داشتند تأکيد سياسي، علماي که بود روزگاري

 بودند آن، از پس و زمان همان اما، کرد، استفاده جور امام بر خروج و ظلم و فساد با مبارزه براي را فقهي

 .کردندمي خارج چهارچوب اين از را قيام اين که عالماني

 وراعاش از درسهايي سخنراني در) سروش يمعبدالکر مانند مذهبي، روشنفکران از برخي حتي حاضر درحال

 در البته. تاس عاشقانه و فرافقهي بلکه فقهي نه حسيني، قيام که باورند اين بر( دارد قرار او وبسايت روي که

 اب متفاوت کنند، مي تفسير «الهي عهد» با را عاشورا که عالماني. هست ديدگاه تفاوت نوعي هم اينجا

 حسين امام حرکت ذلت، و عزت چون عناويني با کوشندمي و بوده فقه تسلط ننگرا که هستند روشنفکراني

 طور به ييعن! نبود قيام اهل( ع) حسين امام که دارد هم را تعبير اين حتي اخير، نويسنده. کنند تفسير را( ع)

 .دارد انکار را کربال بودن سياسي جنبه کلي

 تالش و تندهس آبادي نجف صالحي هايبرداشت تأثير تحت هک جديد يا قديم انقالبيون از کساني حال، اين با

 يا تندداش سنتي علماي که برداشتي در هم) ابتدا از را شهادت بودن هدف و دارند نگاه سياسي را کربال دارند

 «طلبانه فاعتش تفسير» «عرفاني تفسير» که دارند تأکيد همچنان نيز آنها کردند،مي انکار( شريعتي مانند کساني

 .است درست صالحي سياسي ـ تاريخي برداشت همان و نيست درست «طلبانه شهادت تفسير» و

 سنت اهل فقه در عاشورا بحث به اشارتي در يادآوري

 رغم هب اين. سني فقه نه کنيممي دنبال شيعه فقه چهارچوب در را فقهي انديشه در عاشورا بحث اينجا در ما

 .دارند البيمط باره اين در نيز آنان که است آن

 حسين امام خروج[ 1/113: المنار تفسير در  چنان اند،پرداخته آن ستايش به و کرده حمايت آن از برخي[ 1]

 زمان رد که است شده گفته و گرفته قرار ستايش مورد بغي، و جور امام بر رسول سبط خروج عنوان به( ع)

 بر عثماني امت که چنان است، جايز مفسد مستبد پادشاهان بر خروج که است اين امتها غالب رأي ما،

 [.کردند خلع سلطنت از را او االسالم شيخ فتواي به و کرده شورش خان عبدالحميد سلطانشان

 روح: بنگريد مثال براي] اند شمرده نادرست و سنجيده امام بر خروج چهارچوب در را آن ديگر برخي[ 8]

[ تاس داده نسبت سنت اهل از برخي به که جوزي ابن المصون السر از نقل به 31 ص ،81 ج آلوسي، المعاني،

 بر] است، اسد بشار با نبرد مشغول سوريه در که عراق و شام حکومت همان يا داعش اواخر اين در حتي

 که کرد اعالم محرم ايام در[ shia-leaders.com سايت در جمله از] آمده سايت از برخي در آنچه اساس



2749 

 

 صورت حالي در اين که است جالب. است شوريده وي عليه( ع) حسين امام و بوده رسمي خليفه يزيد

 .است کرده شورش رسمي حکومت يک عليه خودشان که گيردمي

 دنبال اينجا در ما که است آن جز مسيري سنت، اهل آثار در( ع) حسين امام قيام از بحث مسير حال هر به

 .داشت خواهيم شيعه قهايف فقهي آثار بر مرور صرفا اينجا در و کنيممي

 که بود اين تصورش بلکه نشد، خارج مدينه از جنگ براي( ع) حسين امام که بود باور اين بر تيميه ابن[ 1]

 مرزي نقاط به يا گردد باز وطنش به خواست ديد، را آنان انصراف وقتي. کرد خواهند حمايت او از مردم

 لومانهمظ تا جنگيد کرده، امتناع او. ببرند يزيدش نزد اسارت به خواستندمي و ندادند اجازه «ظلمه» اما برود،

 همان،] ديگر جاي در او[. 919 ؛1/18 ،1101 رياض، السنة، منهاج. ]نبود نبرد ابتدا از او قصد اما شد، شهيد

 در اخير مورد در[. 185 ـ 181 همان،. ]است داده ترجيح( ع) حسين امام نبرد بر را حسن امام صلح[ 10

 باره در پسس و دانسته بزرگتر گناهي را عثمان شدن کشته ،(ع) حسين امام شهادت با عثمان قتل ميان يسهمقا

 ذلک نم يتمکن لم و الوالية، يطلب فخرج: کرد قيام امر واليت گرفتن براي که دارد را اشاره اين حسين امام

 امام قاتلين او[ 181 ص همان،. ]لقت حتي نفسه عن فقاتل منهم، االمر أخذ طلب الذين اعوان قاتله حتي

 حسين قتل به راضي که دارد يزيد از هم دفاعي که آن ضمن[ 111 ص همان،] داند مي «نواصب» را حسين

 و اموي خلفاي ديگر مثل يزيد خالفت رسميت از دفاع ضمن ديگر، جاي در وي[ 138 ص همان،] نبود

 تنداش تسلط اسالم دنياي امور تمام بر يزيد هنوز که داند مي وقتي در را( ع) حسين امام شهادت عباسي،

 در آن از بعد. نداشت رسميت هنوز بود يزيد خالفت اول چون بگويد دارد قصد گويي( 988 ص همان،]

 اين ررض کرده، بحث ـ فاسد نوع از حتي ـ خلفا با مسلحانه نبرد جواز عدم در سنت اهل سياسي عقايد باره

 در و دارد( 18 سال) االشعث ابن خروج و حره واقعه به اشاره و داند مي آنها نفع از بيش را جنگها قبيل

 سنت اهل باور همين در حق که عبارت اين با دارد زاويه همين از( ع) حسين قيام بر هم ايطعنه نهايت

 مکنت بل دنيا، مصلحة ال و دين المصلحة الخروج، في يکن لم و اولئک، قاله ما علي االمر ان فتبين: است

 الفساد من قتله و خروجه في کان و شهيدا، مظلوما قتلوه حتي( ص) اهلل رسول سبط من الطغاة الظلمة اولئک

 زاد لب شيء، منه يحصل لم الشر دفع و الخير تحصيل من قصده ما فإن بلده، في قعد لو حصل، يکنلم ما

 همان،] تنالف اوجب مما الحسين قتل کان و عظيم، لشر سببا ذلک صار و الخير نقص و قتله، و بخروجه الشر

 نددار تأکيد تيميه ابن روي اندازه اين که معاصر جهادي هايسلفي که است عجيب[. 911 و ،911 ـ 910 ص

 .اندگذاشته کنار را او کلي طور به اينجا در

 



2751 

 

 از يبرخ نگاهي از است اينمونه و روشن بحث اين در او هايديدگاه و تيميه اين تکليف که است طبيعي

 يک نهات ورود اين. دارند( ع) حسين امام قيام به نسبت القواصم در العربي ابن ابوبکر مانند سني هايافراطي

 .رسيد بحث اين به تر تفصيلي بايد و بود يادآوري

 

 

x.php?action=article/view/1567http://historylib.com/inde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1567


2751 

 

 بود؟ چه معتزله اضمحالل سبب

 جعفريان رسول: نويسنده

 1151/  01/  13: سايت روي انتشار تاريخ

 

 قرآني اصلي شود، مي صحبت منکر از نهي و معروف به امر از فراوان مختلف، داليل به روزها اين: خالصه

 مبحث اين هب تر جدي علما بايد نظرم به. بگويند بيشتر چيزش همه و شرايطش از آن، باره در فقيهان بايد که

 رود،ب پيش «امة خير» سمت به که آن عوض ناکرده خداي و شود دور خود اصلي مسير از مبادا تا کنند توجه

 .باشد داشته معکوس نتيجه

 که بود کرده نقل (ص) خدا رسول از حديثي. بودم چهارم قرن از کهن ادبي متن يک بر مرور حال در امروز

 :شرح بدين بود عالي

 .الناس مداراة عزوجل باهلل االيمان بعد العقل رأس: سلم و آله و عليه اهلل صلي اهلل رسول قال

 .است مردم با کردن مدارا خدا، به ايمان از پس عقل، سر

 تعريف «العقل رأس» از بخشي عنوان به دو هر و گرفته قرار خدا به ايمان کنار در مردم با کردن مدارا اين

 .است شده

 حبتص منکر از نهي و معروف به امر از داشتيم دوستان از يکي با که اي مباحثه ضمن قبل، روز چند راستش

 تادهاف زبانها سر بر مجلس، به باره اين در اي اليحه رفتن با روزها اين آنچه و فقهي هاي بحث. کرديم مي

 کيي شد معلوم ها صحبت در چيست؟ اليحه اين از اصلي هدف که اين از. شد يم مختلفي هاي بحث. است

 در که حوادث از برخي به عطف طبعا. است منکر از ناهين و معروف به آمرين از حمايت اصلي، اهداف از

 نکر،م از نهي و معروف به امر فقهي شرط حال، هر به خوب، که شد صحبت. است افتاده اتفاق سال چند اين

 و سنف به اضرار عدم به علم ديگري و است تأثير احتمال ناهي، و آمر توسط منکر و معروف شناخت جز هب

 خير؟ يا شود مي رعايت مالحظات اين در شرط اين آيا. آبرو و مال

 هتوج ماجرا ابعاد همه به فقهي نظر از اساسا مجلس آيا که اين و ها انديشي مصلحت و مباحث اين درکنار

 اين هب چگونه شيعه، در اخالقي و کالمي کليات در ما که اين. کردم مي فکر ديگري نکته به من نه، يا دارد

 .کنيم مي نگاه مسأله
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 ايه ريشه به درستي به که کنم مي اعتراف. گويم مي دانشجويان براي را نحل و ملل درس که سالهاست

 .شويم مي اجهمو مباحث آن با قالبي بيشتر و نيستيم واقف پيدايش زمينه حديث از کالمي هاي ديدگاه اصلي

 به که دباش سال بيست از بيش شايد چيست؟ در مرجئه و معتزله و خوارج فرق: پرسيدم مي خودم از هميشه

 .هستم آن براي پاسخ دنبال و دارم توجه بحث اين

 ايه نگرش ساسا بر مردم با خوارج تعامل کنم مي فکر شناسي، فرقه و تاريخي مختلف هاي بحث منهاي

 ست،ا گيري سخت نوعي اساس بر بلکه نيست، «مدارا» اساس بر ايمان، و کفر تعريف باره در شان کالمي

 ترويج انعنو به که کساني نبودند کم هم خلفا و اسالمي حکام ميان در که اين کما. دين حفظ انگيزه با البته

 .افزودند مي هم فقه بر گيرانه، سخت نگرش و دين

 دهد، امانج کبيره گناه که را کسي آنها. هستند نزديک خوارج به هم معتزله مردم، با تعامل يعني اره،ب اين در

 و دهايستا ايمان و کفر مرز در آدمي چنين که معتقدند و ندانسته هم مسلمان اما دانند، نمي کافر خوارج مثل

 .مسلمان نه است کافر نه

 مروج را آنها که کساني برخالف که است شده ثابت امروزه .هستند مرجئه معتزله، و خوارج عکس به اما

 ردمم با مداراي اهل ضمن در و( عباسيان و امويان عليه) مبارز و انقالبي همزمان مرجئه دانند، مي گري الابالي

 در ار اين که بپردازم عباسي و اموي ستمگر هاي دولت با آنها مبارزه سوابق به خواهم نمي اينجا در. بودند

 در ديشهان اين تأثير و معتزله و خوارج با تفاوتشان است، مهم برايم جا اين در آنچه ام، گفته مرجئه تابک

 .آنهاست اسالم از مردم تلقي و مردم با آنها تعامل

 اگر. ستا شهادتين همان ايمان گويند مي آنها دانند، مي مسلمان بلکه دانند، نمي کافر را کبيره مرتکب مرجئه

 جاري او بر حدي بايد که شود مرتکب جرمي و تخلف هم اگر کند، مي عذاب را او خداوند کند، گناه کسي

 .شود نمي خارج مسلماني دايره از گاه هيچ اما کرد، چنين بايد طبعا تعزيري، يا کرد

 ههميش شيعه متکلمان. انديشد مي مرجئه مثل کفر، و ايمان از تعريف و حد همين در و امر اين در هم شيعه

 .دانند مي و دانستند مي شهادتين همان از عبارت را اسالم

 بهانه به که امويان با آنها. کردند مي مدارا مردم با هميشه بود، مذهب مرجي که ابوحنيفه پيروي به ها حنفي

 هدف اقعو در و) نه يا اند کرده ختنه ببينند که پرداختند مي مسلمان تازه افراد شخصي وارسي به دينداري،

 .درافتادند( بود جزيه گرفتن و کفر به آنها کردن متهم شان لياص
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 راحت دين کردند مي حس چون. شدند مذهب مرجي و حنفي غالبا ماوراءالنهر و ايران شرق مردم همين براي

 اما ردند،ک تفسير سختگيرانه را مذهب همان حنفي، االسالمان شيخ و قاضيان بعدها که پذيرم مي البته. است

 با ارتباط در را اي سهالنه دين چون يافت، گسترش شرق سراسر در حنفي مذهب پنجم، تا سوم ايقرنه در

 .کرد مي ترويج شريعت، قوانين

. تاس مهم هم مدارا اصل منکر، از نهي و معروف به امر مسلم اصل کنار در گفتم، مي دوستان با مباحثه در من

 يا دسته و منکر از ناهي و معروف به آمر دسته دو به ار مردم که باشد اي گونه به مباحث اين مسير اگر

 را آنچه تا مکني تشويق را مردم عموم بايد ما. ايم کرده ايجاد ميانشان تفرقه نوعي کنيم، تقسيم گناه مرتکب

 ر،منک و معروف از درست شناخت يعني فقهي شروط حفظ با هم دوستانشان به و ندهند انجام است، منکر

 ار منکر و معروف حرمت که کنند توصيه خودشان، براي مالي و جاني ضرر از بودن امن و تاثير احتمال

 .کنند رعايت

 جيخوار نوع از سختگيري نوع هر و است ايمان از بعد العقل رأس روايت، اين تعبير به ٰ مردم با کردن مدارا

 .شويم محو اسالم دنياي دايره از آنها مثل تا شود مي سبب معتزلي و

 .معتزله از نه و است مانده خوارج از نه ذکري قابل چيز امروز

 آنچه اما ،است مانده باقي مسلمانان ميان در ميراثش داشته، خردگرايي از نشاني که معتزله ديگر افکار البته

 .شان گرايي خرد نه شد آنان شدن مضمحل سبب المنزلتين، بين منزله همان يعني بود، اصل آنها براي
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 يکي ديگر از فرق هاي ما با نادرشاه 

 رسول جعفريان :نويسنده

 81/11/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

ي، يک وجه روشنفکري هم دارد که اغلب مورد بي توجهي نادرشاه به جز چهره نظامي و حکومت :خالصه

 .قرار گرفته يا کمتر در باره آن سخن گفته شده است

هميشه تصور ما از نادرشاه يک آدمي است که به قول معروف، دو سوم عمرش را روي زين اسب بوده 

 و  آورده بدست را آن  است. آدمي نظامي که افغانها را از اريکه قدرت ـ که با شورش عليه دولت مرکزي

کشيد، به هند رفت و دهلي را گرفت، بارها بغداد را محاصره کرد، و خيلي  زير به ـ کردند نابود را صفويان

 .از کارهاي ديگر

 
بدين ترتيب معموال تصور مي کنيم اين آدم نمي توانسته، آدمي باشد که به اصطالح، جنبه اي روشنفکري 

 .شايد کتاب را هم نديده باشددر او باشد و مثال در عمرش 

نکته دوم اين که ما معموال فکر مي کنيم خيلي آزاديخواه هستيم و آستانه تحمل ما خيلي بيشتر از نادرشاه و 

شاهان قاجار است. البته شايد هم در مواردي اين طور باشد، اما نمونه هايي وجود دارد که اين تصور ما را ـ 

چون گاه مي بينيم که آستانه تحمل آنها بسيار بيش از ما بوده و کارهايي که مثل نکته اول ـ خراب مي کند، 
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 .ما در حوزه کتاب و فرهنگ ممنوعه تلقي مي کنيم، آنها از روي روشنفکري انجام داده اند

به نظر مي رسد، اگر تنها تجربه وحدت بخشيدن به مذاهب اسالمي را از سوي نادرشاه داشتيم، کافي بود که 

م اين آدم يک استراتژي روشن براي آينده حکومت خويش داشته است. او که سعي مي کرده بر فکر کني

اقوام مختلف سني و شيعه و کرد و ترک و عرب و فارس در خراسان بزرگ تا عراق عرب حکومت کند، 

فکر کرده که تشکيل يک حکومت بزرگ در شرق، نياز به نوعي گذشت فکري و مذهبي دارد و ضمن آن 

ي تواند اساس مذهب خود را نگاه دارد، الزم است تا هواي ديگران را هم داشته باشد. اين چيزي است که م

 .که امروز ما نداريم و متوجه آن نيستيم و نبايد در اين باره تعارف کنيم

اديان  هنکته ديگر اين که نادر دريافته بود که دنيا تغيير کرده و با توجه به آمدن اديان ديگر ـ نه مذاهب بلک

ـ الزم است بدرستي آنها را بشناسد و به علما هم بشناساند. يعني علما را در شرايطي قرار دهد که تصور 

 .بهتري از اديان ديگر داشته باشند

البته اين که نادرشاه در سياست هاي جاري و نظامي گري ها مرسوم خود و يا برخوردش با پسرش رضا 

، حرف ديگري است. به قول معروف، حکومت ها در اين زمينه ها، قلي و غيره برخوردهاي بدي داشته

چون زاويه ديد آنها با ديگران متفاوت است، اما به هر حال، آن  .معموال نصحيت کسي را گوش نمي دهند

زاويه اختصاصي، گاهي به خطا هم مي رود و عواقب بدي دارد که البد آنها براي پرداخت هزينه هاي آن 

رده اند. بنده کاري به اين جنبه هاي نادر ندارم که تقريبا همه جا هست و مربوط به جنبه خود را آماده ک

 .هاي ديگري غير از بحث بنده است

اما در باره اين جنبه هاي روشنفکري نادرشاه در باره بحث مذاهب و اديان، اينجا فقط اشاره به بخش دوم 

ا از نادر به عنوان يک آدم صرفا نظامي غلط است و دارم و اين که سند زير هم نشان مي دهد که تصور م

 .هم نشان مي دهد که آستانه تحمل او بسيار بيش از ما بوده است

در باره بحث مذاهب، تقريبا اهل مطالعه با ديدگاه هاي نادر آشنا هستند که چه تالش هايي براي تقريب 

 .مه قرباني شدندکرد که البته در گوش عثماني ها نرفت و پاي اين گوش ندادن ه

اما در باره اديان اشاره کنم. سالها پيش انجيل نادرشاهي را چاپ کردم )نشر علم(. مدتها براي گرفتن مجوز 

ماند تا آن که در نهايت فقط اجازه يک چاپ در حد هزار نسخه گرفت و تعهد که ديگر چاپ نشود. 

 .مسلمان به دستور نادرشاه انجام داده بودندترجمه اي بود از اناجيل چهارگانه که چند يهودي و مسيحي و 

اين آستانه تحمل ما بود و آن هم آستانه تحمل نادرشاه اين که نه تنها انجيل بلکه يکجا دستور داده بود 

تورات و زبور و انجيل و قرآن به فارسي درآيد تا امکان مقايسه آنها فراهم شود. براي اين کار متخصصان را 

 .ور داده بود تا با دقت اين کار انجام شودجمع کرده بود و دست
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نسخه هاي آنها در کتابخانه سلطنتي که سالهاست خبري از آنها نداريم و هر کسي را مي بينيم که قصد 

استفاده از آنجا را دارد ناالن است که در اختيار نيست، وجود داشته و فهرست نويس آن خانم بدري آتاباي 

 .في اين چهار نسخه اختصاص داده که تصويرش را اينجا مي گذارمدر مقدمه يک صفحه را به معر
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 ق 0111پيشنهاد برگزاري هزاره ابوريحان بيروني در سال 

 رسول جعفريان :يسندهنو

 83/11/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

ق هزاره درگذشت ابوريحان بيروني است.  1110چهار سال ديگر به سال قمري، يعني در سال  :خالصه

سزاوار است هزاره وي با تصحيح تمام آثارش به عالوه کارهاي پژوهشي جدي برگزار شود. يکبار روي 

برگزار شد اما به نظر مي رسد در شرايط فعلي که امکانات پژوهشي هست،  1191سالهاي خورشيدي در سال 

  .اين کار با جديت دنبال شود

( يکي از بزرگترين دانشمندان اسالمي است که به عکس غالب نويسندگان و 110ـ  118ابوريحان بيروني )

جه کرد و در مباحث به عنوان يک روش علمي، عطف تو« تجربه و مشاهده»پژوهشيان روزگار خود به 

نسبت به مقوالت مختلف علمي که به  «درک علمي»مختلف آن را مبناي نوشته هاي خود قرار داد. وي از 

آنها پرداخت، به مراتب تصويري بهتر از معاصران خويش دارد و افق هاي بلندتري را مد نظر قرار داده و بر 

ال مي دانيم که وي که در سايه حکومت غزنويان آن اساس به کار پژوهش و نوشتن پرداخته است. به اجم

مي زيست و مورد حمايت بود، کارهاي بزرگي انجام داد که برخي از آنها عبارتند از آثار الباقيه، قانون 

مسعودي، تحقيق ما للهند، تحديد نهايات االماکن که به عربي نوشته شده است. فکر مي کنم در باره روش 

و نوشته شده اما براي نسل جوان سريع خوان ما، بهتر ديدم فقط نگاهي به يکي از  علمي کار او فراوان گفته

 .اين آثار بيندازم

ش(، در آغاز 1198تهران، )که توسط احمد آرام به فارسي درآمده « تحديد نهايات االماکن»بيروني در مقدمه 

چون در کار مردم اين روزگار »»از بي توجهي مردمان روزگار خود به علم و ستايش جهل، گاليه مي کند: 

اند، و با اصحاب فضل دشمني مي نگرم، و مي بينم که همگان در همه جاي، سيماي ناداني به خود گرفته

آزارند، و گونه گونه ستم و بيداد در باره وي ورزند، و هر کس را که به زيور دانش آراسته است، ميمي

ام نجوم در دَوْرها و تأثيرات کواکب در سده ها و کنند، نزديک است که آنچه اصحاب صناعت احکمي

اشاره اخير او در «. اند، باور دارماند، و گردش همه کارهاي جهان را از روي آن دانستههزاره هاي آن گفته

هايي است که در علم تنجيم انجام مي شد. به واقع واقع، نوعي طعنه زدن در احکام نجومي، يعني پيشگويي

زاران اند و از خدمتگيکباره دانشها را ترک گفته»ز اين است که همه مردم در پي دنيا رفته و گاليه بيروني ا
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 .«دانش بيزاري مي جويند

را عين « دانش»اينان  :اين نکته زيبايي است. او مي گويد اما چگونه از دانشيان بيزاري مي جويند؟

گ بدديني راهي است که به نظر بيروني اينها زدن ان«. دشمني خود را توجيه کنند»دانند تا مي« گمراهي»

 .«به آن رنگ بدديني مي زنند تا درِ کوفتن دارندگان دانش را بر خود بگشايند»انتخاب کرده اند: 

از برتري آدميان بر ديگر جانوران آگاهي ندارند و نمي دانند »بيروني با تأکيد بر ارزش علم مي گويد: اينها 

يعني اگر حتي ديندار هم بخواهند «. ش است که جز بدان بر ايشان حجت نگيرندکه اين برتري تنها به دان

باشند، الجرم بايد به علم احترام نهند که آن است که حجت و دليل درست مي کند و با همين بايد جواب 

ن . ايبايد بشناسد«علم»خدا را بدهند. يک ديندار اگر بخواهد خدا و پيغامبرش را هم بشناسد، از همين راه 

 (1خود خواسته تا در زمين و آسمان تفکر کنند. )ص «بندگان خردمند»چيزي است که خدا از 

است، چيزي که مخالفان دانش، از آن ابراز بيزاري مي کنند.  «منطق»از نظر بيروني يکي از اصلي ترين علوم 

ا دريافت آن ناتوان است، آن راز کسي در شگفتم که از منطق بيزاري مي نمايد و چون از »بيروني مي گويد: 

 .«به نامهاي عجيب مي نامد

از سخنان وي چنين بر مي آيد که دشمني با تفکر يوناني و از جمله منطق، به بهانه بيگانه بودن الفاظ آن، 

پديده اي رايج در روزگار بيروني بوده است. او در اهميت منطق براي درک درست حقائق سخن گفته و با 

از آنجا که منطق منسوب به ارسطاطاليس »هاي روزگارش با ارسطو و علم منطق مي گويد: ياشاره به دشمن

اند که با اسالم موافق نيست، و اين بدان جهت است که است، و در انديشه ها و باورهاي او چيزهايي ديده

ه و انديشه خود نو او هرچه گفته بنا بر ديد پرستيدند، در زمان وي، يونانيان و روميان ستاره و بت مي

کساني که در زمان ما سخت تعصب مي ورزند، و به خاطر ارسطاطاليس هر کس را بنابر ديني گفته است، 

ت وي اين رويه را برخالف آي«. که نامش به حرف سين پايان مي پذيرد به کفر و بيديني منسوب مي کنند

ين را انتخاب کنند. او تأييد مي کند که قرآني مي داند که از مردم خواسته است سخنان را بشنوند و بهتر

منطق به الفاظي نوشته شده که همانند الفاظ يونانيان است، و همين سبب رويگرداني عده اي از آن شده 

اکنون مي بينيم که در جدل و اصول علم کالم و اصول علم »اين رد حالي است که به گفته بيروني «. است

 (1)ص «. نمايندخود بکار مي برند و هيچ نسبت به آن بيزاري نمي فقه همين منطق را با الفاظ متداول



2761 

 

 

همين مقدار کافي است تا نشان دهد، ابوريحان، نگاهي عالمانه و تحليل گرانه نسبت به تحوالت مربوط به 

علم دارد. شگفت آن که وقتي در همين کتاب تحديد نهايات االماکن، به تحليل چگونگي پيدايش زمين در 

تاريخي مي پردازد، دقيقا مانند يک عالم تجربي امروزي، به شواهدي که مي بيند، استناد کرده و آنها مراحل 

هاي افراخته بر روي زمين يا پاره سنگهاي صاف کند. وي با اشاره به آنچه از کوهرا تاريخگذاري مي

همه اين حاالت »:گويدرنگارنگ که گل و ريگ سنگ شده آنها را به يکديگر پيوسته، آشکار است مي

هايي همراه بوده ناگزير نيازمند زمانهاي درازي بوده است که اندازه آن بر ما شناخته نيست و با دگرگوني

ها به تناوب صورت گرفته، است که از چگونگي آن آگاهي نداريم. به همين جهت است که آباداني سرزمين

کز زمين، بر يک اندازه نمي ماند، و چون برآمدگي هاي مختلف از مر... به همين جهت است که فاصله زمين

زمين در جايي زياد شود و اطراف خود را پر کند، آبها کم مي شود، و چشمه ها گود مي افتد و دره ها 

شود و آباداني دشواري پيدا مي کند، پس مردمان از آنجا به جاي ديگر کوچ مي کنند... و چنين ژرف مي

به خشکي و خشکي به دريا تبديل مي شود و اگر اين کار پيش از بودن  است که با گذشت زمان، دريا

مردمان در جهان بوده باشد، دانسته نيست و اگر پس از آن بوده باشد، گزارشي از آن برجاي نمانده است... 
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اين بيابان عربستان که مي بينم نخست دريا بوده و سپس پر شده است و نشانه هاي آن هنگام کندن چاهها 

 )80)ص «. حوضها آشکار مي شود، چه در آن چينه هايي از خاک و ريگ و قلوه سنگ ديده مي شود...و 

وي جاي ديگري به وجود فسيل هاي دريايي در ميان سنگهايي که در خشکي و در حاشيه درياهاست  .

ن جرجان و و چنين سنگي را که در ميان آن گوش ماهي است در بيابان شني ميا»اشاره کرده و مي نويسد: 

خوارزم نيز مي بينيم. اين بيابان در گذشته همچون درياچه اي بوده است، چه گذرگاه جيحون يعني نهر بلخ 

 (81است. )ص «بر آن بوده و از کنار شهري به نام بلخان مي گذشته

 و نيز از مشاهده آشکار شده است که جاي نهاده شدن خاک به طبع زير آب است، به اين دليل که خاک»

در آب ته نشين مي شود، و فرو رفتن آب در خاک يا زمين به سبب وجود شکافهايي در خاک است که از 

 )89)ص «. هوا پر شده و آب ميل آن دارد که از اين هواي موجود ميان شکافها فروتر رود...

ب هاي تاکيد وي بر مشاهده و حدسهاي عالمانه همراه نگاه وي به علم و دانش بدون آن که در چارچو

باوري باشد، نشانگر شخصيت استثنايي بيروني است. البته اين روش ناشناخته نبوده و آثار ارسطو راهنماي 

مهمي براي هدايت دانشمنداني مانند بيروني بوده است، اما يک تفاوت مهم هست و آن اين که در اين 

اه با برخي از مقدس نمايي روزگار، خلط شدن روش هاي مختلف فلسفي و ديني و تجربي با يکديگر همر

ها و کشاندن پاي برخي از معتقدات به جهانشناسي، دشواري هاي زيادي براي کساني مانند بيروني فراهم 

مي کرد که کمترين آنها انگ بدديني يا حتي بي ديني بود. در چنين فضايي کار علمي کردن و در آوردن آن 

را نيز عليه دانش و دانشيان بسيج کند، کار دشواري است  از زير سلطه فشارهايي که مي توانست عامه مردم

 .که ابوريحان طي کرده و در درجه نخست، ذهن خود را از اين فشارها رهانيده است
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 شد؟ زده عاشورا باره در اي تازه حرفهاي امسال چرا

 جعفريان رسول: نويسنده

 1151/  01/  83: سايت روي انتشار تاريخ

 

. شد عاشورا از که بود اي تازه تفسيرهاي آنها از يکي. داشتيم متفاوتي عاشوراي جهاتي، از امسال: خالصه

 به و شده طرح هاي ديدگاه اهميت به توجه با رسد مي نظر به شد؟ مطرح مختلف تفسيرهاي اين چرا

 يازمندن کند، مي فراهم شيعه ميان در را اختالف گسترش خطر که رفتارهايي و تفسيرها از برخي خصوص

 .هستيم باره اين در بيشتر بحث و مشورت

. تداش زگيتا جهاتي از هميشگي، مسائل منهاي که عاشورايي بود، متفاوتي عاشوراي امسال بنده، نظر از

 آنها يدرست بر اصراري هرچند باشد، سودمند خواننده دوستان با کردم حس بنده آنچه گذاشتن ميان در شايد

 .ندارم

 جناح دو سوي از جهت دو از ورود اين و بود روز سياسي بحثهاي در عاشورا ورود تفاوت، اين وجه يک

 صورت به که آن ضمن عاشورا ماجراي که زنجان سخنراني در جمهوري رياست سوي از نخست. آمد پيش

 بحث سرآغاز و آمد ميان به آن در سعد بن عمر و حسين امام مذاکره به گريزي شد، تحليل سنتي و عادي

 بسياري زمينه اين در. شد مطرح آن حوش و حول در حال هر به يا انکار يا تاييد در که شد اي گسترده هاي

 رانگ سياست از برخي تا جمعه ائمه و سخنرانان برخي تا گرفته تقليد مراجع از کردند، نظر اظهار افراد از

 مذاکره مهکل با ساده سرچ يک کند؟ مي مذاکره زينب با زياد ابن آيا که بودند پرسيده تعجب با که اي حرفه

 است حالي در اين. دهد نشان مجازي فضاي در را بحث اي دامنه تواند مي( ع) حسين امام و سعد بن عمر و

 زيدي جد که ابوسفيان با است( ع) حسين امام جد که( ص) پيغمبر و شده، بحث فقه در جنگ و صلح هک

 جنگ اتآي اساس بر نيز فقها. ديگر ماجراهاي و گذاشتند را حديبيه صلح قرار و کردند گفتگو هم با است،

 را يمشکل چه مساله اين به عاشورا پاي کشيدن که است اين سوال حاال. اند پرداخته آن به روايات و وصلح

 دهاستفا با احوال، و اوضاع همين در که است عجيب کند؟ مي حل واقعه اين از روز سياسي هاي استفاده جز

 اندي و سي که امري رفت، مجلس در هم منکر از نهي و معروف به امر اليحه کشور، عاشورايي فضاي از

 به هم شهرداري. کند عبور موانع از شايد تا ،شد مطرح فضا همين در درست بود، شده غفلت آن از سال

 .کرد مزبور شعارهاي از پر را شهر و برخاست حمايت
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 ايه دهه در که عاشورا حتي تاريخي، قضاياي از فقهي استفاده که شد يادآور قبل سال چند خدا بنده اين

 انانسخنر سوي از اغلب که خصوص به حقوق، و فقه به هم زند، مي تاريخ به لطمه هم شده، فراوان گذشته

 تاس مدارانه حقوق و فقيهانه کاري اين. شود مي مطرح گويند، مي سخن جدل ابزار با معموال که خطيبان و

 هاي خطابه با و عمومي هاي سخنراني در نه شود فصل و حل فقهي و حقوقي و علمي مراکز در بايد و

 ويس از امسال، خصوص به و شده متفاوت اسيسي هاي برداشت ابزار عاشورا است دهه چند که اين. کذايي

 تيمهس خطا راهي پيمودن حال در ما که دهد مي نشان شده، جديد کامال تفسيرهاي گرفتار افراد، از بسياري

 مي لطمه هم ما سرمايه اصل به که کند نمي حل را آنها تنها نه که کنيم مي هزينه اموري براي عاشورا از و

 .زند

 کي که هايي حرکت ادامه در و خورد پيوند آبان سيزده با عاشورا امسال که بود آن جراما اين ديگر وجه يک

 گيري بهره موجب داشت، خود اهداف براي عاشورا از بيشتر سياسي هاي گيري بهره براي خاص، جناح

 هاي ازهت که بود امر اين بر تاکيد آبان، سيزده مراسم در هم روز آن سخنراني. شد عاشورا از بيشتر سياسي

 که شود مي شگفتي هاي برداشت سبب دارد، هم انقالبي انگيزه گاه که ها سخنراني قبيل اين. داشت چندي

 و رفط يک از سخنران آن. باشد داشته برداشتي تواند مي کسي هر و روز هر شده، که شود باز آنها باب اگر

 اما اندازند، مي جا را شان برداشت تر راحت دارند، قدرتمند حامي که آنان البته. ديگر طرف از حجاريان

 از يعاشوراي تفسيرهاي تعداد امسال، رسد مي نظر به. نيست آن درستي دليل اين که دانند مي هم خودشان

 مطالبش و بگيريم نظر در هم را محلي هاي سخنراني در شده طرح مطالب اگر شايد و شد بيشتر بود قبال آنچه

 واهدخ و بوده عاشورا از متفاوت هاي برداشت سخنرانان، اين عدد به گويا که ديد خواهيم کنيم، يادداشت را

 تاريخي، رغي آنها اتفاق به قريب اکثريت که معتقدم و ندارم موافقت ها برداشت اين از يک هيچ با بنده. بود

 نمدا مي هم را اين. ندارد ماجرا واقعيت به ربطي و است سياسي هاي موج و سياسي هاي انگيزه اساس بر و

 ولاص صورت به و کرده عادت آنها به سخت چون است، مشکل بسيار تفسيرها قبيل اين از شدن رها که

 به آنها سپردن و تاريخي هاي برداشت از دين امر کردن جدا به توصيه کار، چاره فقط و ايم، آورده در مسلم

 رد حجاريان يا ملکيان يا پناهيان آقايان نوشته يا سخنراني من براي. است شناسانه دين اصيل هاي روش

 چيزي عاشورا نه. ندارد است درآوردي من تفسيرهاي سه هر که زاويه اين از تفاوتي هيچ امسال عاشوراي

 تحليل ذرگ در که است اي پديده نه و شود ارزيابي و تحليل قوي بلندگوهاي پشت ادبي کلمات با که است

 هفت نويسندگان از برخي که زماني از. شود تفسير تاريخي عميق اطالعات از خالي اما کالمي و فلسفي هاي

 وجوه بلکه وجه شريعتي که زماني تا کنند معرفي سياسي انقالبي يک را جاويد شهيد تا کردند تحقيق سال

 شيم همين گرفتار ما جامعه و آنها همه گفتند، ديگر مطالب و حرفها که ديگر نفر دهها و کرد مطرح را ديگر
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 اجرام طرف آن و طرف اين قدر آن بودند مجبور و کردند سياسي فقه از نويني درک ابزار را عاشورا که بودند

 را راه همان و نداشتند آنها از کمي دست هم مخالفانشان. باشد سازگار آنان انديشه با تا کنند کشي سوهان را

 اکنونت ماجرا اين. نبودند قائل ارزشي تاريخ، از خود تفسير جز تاريخ، براي کدام هيچ واقع در و کردند طي

 جمع توجيهات اين همه اگر. است کرده پيدا اي تازه وجوه امسال کردم عرض که طور همان و يافته ادامه

 ددص در باشد، تاريخي که آن از بيش آنها غالب رسد مي نظر به که شد خواهد کاغذ من هفتاد مثنوي شود،

 .دارند خاطر تعلق آن به که ندهست فضايي در و راهي از معضل يک حل

 ماجراي ،است سياست حوزه به تاريخ از بخش اين کشاندن تبعات از يکي هم آن که تفاوت اين ديگر وجه اما

 ادامه در و پيش ماه چهار سه از که بود قرار اين از داستان. شد مطرح اخير روزهاي اين که بود انگليسي تشيع

 فتگر صورت برخوردهايي سني، و شيعه مباحث زمينه در اي ماهواره هاي شبکه از برخي تند هاي فعاليت

 لهجم از ديگري مسائل وقت، اين در. رسيد محرم به تا يافت ادامه مسائل آن. شد برقرار هايي محدوديت و

 دهه و( ع) محسن ماجراي سخنراني، ميانه، اين در. شد مطرح نيز ها عزاداري از برخي انواع و زني قمه بحث

 هاي بهخط از پيش شده، ياد سخنران اخير هفته در و پرداختند او نقد به مخالفانش که کرد مطرح را يهمحسن

 پخش يک هشبک از سخنراني اين. بود لندني و انگليسي تشيع بحث، محور که کرد تندي سخنراني جمعه نماز

 گويا آغاز در. يافت مهادا جبهه سه دو در بار اين که بود تري جدي برخورد هدف رسد مي نظر به و شد

 نفر هزار ههاد قتل بهانه سالها اين که بود شيعه و سني ميان برانگيز اختالف هاي فعاليت از جلوگيري انگيزه

 آمدن انمي به با نهايت در و شد مطرح خرافات و بدعتها با مبارزه بحث ادامه، در اما. است شده بيشتر بلکه

 که گرفت صورت جريانها ميان در( شده زنده اما قديمي يا) تازه تفکيک نوعي انقالب، ضد و انقالب بحث

 ياسيس خط نظر از و شد، خلط هم با علمي نظر از چيز همه ميانه اين در که پيداست. نبود سابقه بي البته

 يا جناح کي به وابسته شما اگر البته. گرديد مشکل قدري نادرست و درست تشخيص که طوري به تفکيک،

 اشتهد عالمانه و درست قضاوت يک باشد، قرار اگر اما است، روشن تان تکليف باشيد، صخصو به گروه

 نتيجه. ودر نمي پيش عالمانه چيز همه طبعا. بدهيد را آن با متناسب پاسخ زمينه هر در هستيد مجبور باشيد،

 يجد نيز ها يعهش ميان اختالف مانده، باقي همچنان سني و شيعه اختالف که اين جز حاال که است شده آن

 به سب و لعن حاال باشد، نبايد و است حرام سب و لعن که شد توصيه اختالف، رفع براي اگر و شده تر

 .بگيرند را آن جلوي قم و قوم عقالي نشده دير تا بايد. است شده کشيده شيعه مجموعه داخل

 حديث و حرف و کنيم، ضافها هم را مداحي و عزاداري هاي شيوه از برخي ها، تفاوت اين فهرست به اگر

 برسد، جايي به است بعيد که هايي بحث کنيم، مرور را شده گفته آنها نادرستي و درستي باره در که هايي

. تگريس آن بر بايد که است مصائبي ديگر از هم بخش اين در تفاوت اين تازه وجه که يافت درخواهيم
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 اثيرت تحت و عجيب، هاي روش با شگفت، اشعار اقسام و انواع خواندن براي اي بهانه عاشورا که سالهاست

 ينا در. داند مي خدا رسيد خواهد کجا به وضعيت اين. است افتاده جا تدريج به و گرفته قرار روز هاي مدل

 .است دشوار واقعا آن درک که شگفت چنان گاه و است زياد مشربها اختالف هم باره

 طلبي حاصال قصد که آنان براي هم نکته يک اما و بود، ردلد بيشتر بلکه نبود، گيري موضع گذشت آنچه

 جراهايما خواست اهلل فضل آقاي مرحوم وقتي پيش سالها. کنند مرور مهم تجربه يک بر نيست بد و دارند

 از غفار] کند اصالح خود بينش اساس بر را( س) زهرا حضرت خانه و( ص) پيامبر رحلت از پس به مربوط

 همه در ار شگفتي تالش بلکه نشدند قانع او استداللهاي از تنها نه مخالفان ،[خير يا گفت مي درست که آن

 ،طلبان اصالح کمک با جريان آن هم، خارجي نظر از شد، نوشته او عليه کتاب دهها اوال. کردند آغاز ها زمينه

 اين رد هم سيما و صدا و( تعطيلي) کردند فراهم را مراسم گسترش زمينه مخالفان، به مثبت پاسخ دادن با

 و. مکردي اشاره که بود همينها اصالح، آن نتيجه و شد، افزوده مراسم بر هم قم در گذاشت، تمام سنگ زمينه

 مي هپيشگفت سخنران را اش نمونه که غيره و خواني روضه در ها طلبي اصالح اين حاميان قبيل اين هم، حاال

 يشب قبل، سال سه در رقيه حضرت قصه مانند درست مينه،ز اين در مخالفان که بدانند کند، رهبري خواهد

 مانه. انداخت خواهند راه به مسائل آن احياي براي جهاني جنبش و کرد خواهند اصرار مسائل اين بر پيش از

 گران اصالح و شد خواهد واقع مقبول کم کم توسعه اين که داده نشان هم گذشته روال کردم عرض که طور

 هبلک يافت، نخواهد خاتمه هم آنها نفع به البته و جا اين به ماجرا اما. بست نخواهند يطرف خود کارهاي از

 هميشه تبعات، آن شک، بدون و داشت خواهد را خود خاص تبعات و عوارض کم کم رويه، بي توسعه آن

 در را ييها واکنش شده، ياد هاي کنش مدت، دراز در بلکه باشد، مثبت آنان براي حتي که نيست اي گونه به

 شايد هک کرد خواهد ايجاد( آمدند هم پاشايي مرحوم تشييع در شان بخشي که فعلي حتي) بعدي نسلهاي ميان

 آن از پس و بود خواني روضه اش همه که کرديم تجربه را قاجار عصر ما. نباشد خوشآيند ما از کسي براي

 رايب که آمد پيش اوضاعي اجتماعي، اليلد به و بود دوره آن به واکنش که شاه رضا عهد سپس و را مشروطه

 هم اقعر در تجربه اين. برگشت ورق دوباره تا شد ريخته ها خون و شد گرفته چيزها از خيلي جلوي سالها

 شابهم اجتماعي تحوالت تحليل در را مشابه حرکت احتمال اما نشود، تکرار عينا رويه آن شايد. است بوده

 .باشد متين و آرام بايد آن راه اما نيستم، واقعيات اساس بر اصالح فمخال من. داشت دور نظر از نبايد

 ارهاش بلکه نيست، گروهي و جناح هيچ از حمايت گذشت، آنچه معناي کنم عرض جد طور به بايد پايان در

 .بود خواهد همه نفع به تر آرام گيري موضع قدري که است اين به

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1578 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1578
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 سرگشتگي صد ساله ما بين نو و کهنه

 رسول جعفريان :نويسنده

 19/15/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

ه آن طرف رفته از هر طرف خسته شديم، به طرف ديگر مي غلتيم، بدون آن که فکر کنيم چرا ب :خالصه

بوديم و چرا خسته شديم. حاال هم، همه انژري خود را صرف مبارزه با حريف مي کنيم تا او را هم خسته 

 .کنيم، به جاي آن که فکر کنيم همه اين ملت بايد کدام راه را برويم. اين داستان سرگشتگي ماست

يم چرا به آن طرف رفته بوديم و چرا از هر طرف خسته شديم، به طرف ديگر مي غلتيم، بدون آن که فکر کن

خسته شديم. حاال هم، همه انژري خود را صرف مبارزه با حريف مي کنيم تا او را هم خسته کنيم، به جاي 

آن که فکر کنيم همه اين ملت بايد کدام راه را برويم. اين داستان سرگشتگي ماست. وقتي هم شکست 

 .ت حريف مي دانيم و اصال خودمان را مقصر نمي دانيمخورديم، آن شکست را ناشي از توطئه و خيان

اين است که از روي عناوين و مرور بر آن ها مي توانيم مسيري را که در اين « تاريخ کتاب»يکي از فوايد 

صد سال طي کرده ايم بشناسيم. اين موضوع که ما از نوع نشر و اسامي کتابها و عناوين مقاالت، مسير طي 

اظ فکري بشناسيم، براي خود من جذابيت دارد. تا اينجاي کار فکر مي کنم در طول اين شده مان را به لح

صد و اندي سال که متوجه فاصله خود با جهان ديگر شده ايم، به عناويني چون عقب ماندگي و پيشرفت و 

شان دادن اين نتجدد و تمدن خيلي دلبستگي نشان داده ايم و کوشيده ايم تا در باره آن فکر کنيم. طبعا براي 

 .مسأله بايد کلمات ياد شده را در عناوين کتابها و مقاالت و نشريات اين دوره طوالني جستجو کنيم

اجمال ماجرا آن است که روزگاري همه ]همه که عرض مي کنم يعني بخش اصلي جامعه که قدرت تصميم 

منتظر فرصت هاي ديگر بود[ مي گيري داشت، واال بخشي از جامعه همان موقع در گوشه اي آرام گرفته و 

خواستيم متجدد شويم. زماني عاشق تجدد بوديم. در ادب و داستان و شعر و فلسفه و دين و همه چيز. مي 

خواستيم نهادهاي کهنه را براندازيم و با عوض کردن همه چيز راه ترقي را بپيماييم. آن وقت ها، صبحانه و 

سازي بود. همه جا و همه چيز. خيابانها، باغها و پارکها، وزارت خانه ناهار و شام ما تجدد بود، نوگرايي و نو

 ....ها، درست کردن عدليه و .... يک تجربه طوالني چند دهه اي

سفه آيا توانستيم يک فل حاال بايد در باره آن روزگار از خودمان بپرسيم: اما آيا واقعا راه همان بود که رفتيم؟

آيا توانستيم عقل جامعه را منطقي و اصالح کنيم؟ آيا توانستيم فساد را  درست براي زندگي تعريف کنيم؟
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براندازيم؟ مشکل ما در تفکر بود يا رفتار و اخالق؟ در درک چه چيز مشکل داشتيم که نتوانستيم به طور 

 جدي پيش برويم؟

 

د خواستيم راه سيصآن سالها که درخشان ترينش! سالهاي بعد از مشروطه و دوره سلطنت رضا شاه بود، مي 

چهارصد ساله غرب را براي بدست آوردن تجدد، يک شبه تحصيل کنيم، غافل از آن که عوض کردن بسياري 

از امور، حتي اگر در مسير درستي قرار مي گرفت، کار يک روز و ده سال و صد سال هم نبود. رفتيم و رفتيم 

، سرگشتگي بود که گرفتارش شديم. روشنفکر ماو رفتيم اما به جايي نرسيديم. سرشکسته و مهم تر از هم 

سياسي ما، ديندار نوگراي ما، بازاري ما، در همه امور، انديشه، سياست، دين و اقتصاد، نتوانستند يک مسير 
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درستي را تعريف کنند. عوض اين که همه يک گوشه اين عبا را بگيريم و حجر االسود را سرجايش بگذاريم، 

 .ته و به سمت خود مي کشيديمهر کدام گوشه اي را گرف

 

 

وقتي در اين تجدد سرمان به سنگ خورد ـ و البته دليلش را هم درست نفهميديم، چون عادت به فهميدن 

نداريم و صد البته که فهميدن کار دشواري هست ـ تصميم گرفتيم به فرهنگ قديمي باز گرديم و آن را 

تفسير کنيم. آن تجدد را غرب « خدمت و خيانت»حليل هاي احياء کنيم. ما سعي کرديم نام آن تجدد را با ت

زدگي ناميديم و راه حل را بازگشت به فرهنگ سنتي و قديمي تعريف کرديم. جالب است که حتي تقي 

 :زاده که آن زمان مي گفت
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بي قبول اصول جديده و  ... امروز در مبحث تنازع عاملين در عرصه حيات و بقا... رأي بر اين است که

اين اواخر، با توجه به همين سرشکستگي و « وم عصريه کار تباه است و پايانش انقراض و دمارعل

 .سرگشتگي، از رفتن آن راه اظهار ندامت مي کرد
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اين که چرا در دهه اول انقالب، جوانان فکور ما شيفته افکار فرديدي شدند، چرا سعي کرديم راه رفته را باز 

ود را تافته جدا بافته از جهان مدرن بدانيم، چرا با همه وجود به دشمني با غرب گرديم، چرا سعي کرديم خ

برخاستيم، چرا کوشيديم همه چيز را در سايه ضديت با مدرنيته تعريف کنيم،... اينها مسائلي است که مي بايد 

ي يم همه چيز بوممورد تامل قرار گيرد. اما حاصل چه بود؟ حاصل تجدد گرايي افراطي ما با زماني که خواست

و سنتي باشد؟ آيا چيزي جز سرگشتگي و شکست؟ آن روزها تجدد نامه مي نوشتيم و در اين دوره، دست 

کم براي يکي دو دهه نخست، مي خواستيم روش کامال جديدي را بنياد بگذاريم، يک تمدن اساسي بسازيم 

و اگر هم بوده، در قديم بوده که مال  با همه ويژگي هاي منحصر به فرد که هيچ جاي دنيا مشابه آن نبوده
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خودمان بوده است. بعدها البته قدري ميانه روتر شديم و اندکي با دنياي مدرن و بيشتر از سرناچاري راه 

آمديم. اصالح طلب شديم، دوباره برگشتيم بومي گرا شديم و سعي کرديم مثل قاجارها عمل کنيم. حاال مدتي 

 .باز معتدل شويماست دوباره برگشته مي خواهيم 

 

 

اکنون مي توانيم مروري با ورق زدن کتابهاي چاپي آن دوره، مروري بر اين صد سال داشته باشيم و سعي 

صفا و مروه ميان تجددگرايي و سنت خواهي را مالحظه دقيق تر کنيم و ببينيم چه چيزي بدست آورده ايم، 
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 .و در کدام ايستگاه قرار داريم

عمده اي از استعدادها و انژري ما، از گفتن و نوشتن و رسانه و همه چيز، صرف به نظرم حاال هم بخش 

جدال و خنثي کردن همديگر در اين عرصه است. تا کسي از گوشه اي در يکي از دو جناح، مي خواهد 

کمر راست کند و حرفي بزند، ديگران به ميدان آمده، او را به عنوان يک منحرف چندان مي نوازند که به 

گي نتواند سرجاي خود هم بايستد. مضاف بر اين که، بيش از آن که به بنيادهاي فکري اهميت بدهيم، ساد

به تبليغات و سروصدا و خداي ناکرده، منافع گروهي و حزبي که ترتيباتش در مجموعه هاي مورد نظر داده 

 دگي بتوانيم از اين داميشده، اهميت مي دهيم و بر اين اساس تصميم مي گيريم. من که اميدي ندارم به سا

 .که خود براي خويش پهن کرده ايم نجات پيدا کنيم
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 !با مشکل پايان نامه ها چه کنيم؟ يک راه حل

 رسول جعفريان :ويسندهن

 08/15/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

در سالهاي اخير مشکل تقلب در پايان نامه نويسي چندان عموميت يافته که به راستي اعتبار کارهاي  :خالصه

دانشگاهي را در معرض تهديد جدي قرار داده است. دانشجو با پايان نامه ارشد به مرحله دکتري مي رود و 

هم مي تواند فرصت استادي را بدست آورد که با وضعيتي که مالحظه مي کنيم چندان دشوار  در آنجا

 ...به عالوه همه مشکالت ديگري که در پشت سر اين مسأله وجود دارد... چه بايد کرد ....نيست

انشگاهي د در سالهاي اخير مشکل تقلب در پايان نامه نويسي چندان عموميت يافته که به راستي اعتبار کارهاي

را در معرض تهديد جدي قرار داده است. دانشجو با پايان نامه ارشد به مرحله دکتري مي رود و در آنجا هم 

مي تواند فرصت استادي را بدست آورد که با وضعيتي که مالحظه مي کنيم چندان دشوار نيست.... به عالوه 

 ...ه بايد کردهمه مشکالت ديگري که در پشت سر اين مسأله وجود دارد... چ

چند روز پيش يکي از دانشجويان سابقم را ديدم. مي گفت کار و بار حسابي ندارد و .... گاليه که نمي داند 

چه کند. گفتم دکتري را ادامه بده. گفت امتحانش را مشکل ندارم، اما فکر مي کنم چهار سال ديگر درگير 

جا ارتزاق مي کني؟ گفت: استاد! ببخشيد، اين مدت هستم و آخر و عاقبت چه خواهد شد.... گفتم االن از ک

 .چهار پايان نامه براي اين و آن نوشته ام

ساعتي قبل از آن هم، جلوي دانشگاه سرگردان در کتابفروشي ها بودم. ديدم اعالميه ها نگارش پايان نامه 

 ....همچنان فراوان است

پرسيدم چه مي  ...و شوهرش هم سربازحتي مدتي قبل، دانشجوي ديگري داشتم که خودش بيکار بود 

گفت: کاري که نداريم، شوهرم گهگاه پايان نامه اي از اين و آن مي گيرد و مي نويسد. راستي استاد!  کنيد؟

 پولي که بابت اين ها مي گيريم حالل است؟ مي شود از دفتر فالن مرجع بپرسيد که حکم اين پول چيست؟
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يد حل شود، اما نه با اين راه حلهايي که تاکنون ذره اي نتوانسته مشکل فکر مي کنم اين مشکلي است که با

را حل کند. طبيعي است که اين مسأله يک مشکل چند جانبه است. مثال اين که دانشجويان به دليل فراواني 

و همزمان، و ناتواني هاي علمي و درسي که از دوران تحصيل به ارث برده اند، روي دست تحصيالت 

در دانشگاه هاي ثالث يعني دولتي و آزاد و پيام نور مانده اند و البته براي فارغ التحصيلي بايد تکميلي 

وقتي توانايي ندارند، چه راهي جز اين هست که ديگري براي آنها بنويسد؟ واقعا چه  .کارشان را تمام کنند

 راهي هست؟

ه خود دانشجوست، اما بخشي ديگر بخشي از اين عدم توانايي به کمبودهايي بر مي گردد که مربوط ب

مربوط به روش هاي آموزشي و کارهاي پژوهشي است که در دوره تحصيل چه کارشناسي و چه ارشد اين 

توانايي را نمي تواند به دانشجو منتقل کند. يعني نحوه اداره کالس و درس و کار استادان، به شکلي نيست 

 .که دانشجو اين توانايي را پيدا کند

هاي سهل الوصول که استفاده از پايان نامه هاي قبلي، کتابها و متن هاي موجود بر روي سايت ها و  اما راه

اينترنت است، آن اندازه آسان است که براحتي افراد را تحريک مي کند که راه ميان بر را طي کنند. بارها در 

دگان، حاشيه جاده را که خاکي رانندگي هم ديده ايم وقتي ترافيک هست، تعداد قابل مالحظه اي از رانن

است، اما سريعتر مي توانند حتي يک فاصله چند ده متري را طي کنند، بر توقف ترجيح مي دهند. اين 

اخالق بايد همه جا در يک ملت باشد. اصال در ژن آنهاست. بنابرين وقتي مي توان با خرج کردن چند صد 

 د خود را به دردسر بيندازند؟هزار تومان پايان نامه خوبي نوشت، چه لزومي دار

و البته، وقتي دانشجو مي بيند که برخي از استادان نيز دست به اين کارها مي زنند، و حاال هم که باب شده، 

کار دانشجويان را چاپ مي کنند با اسم خودشان در کنار آن، و امتيازات را جمع کرده و رتبه مي گيرند و 

تادان، پايان نامه هاي دانشجويان قديمي را سرو ته اش را به هم مي تغيير وضعيت، و يا حتي برخي از اس

چسبانند و چاپ مي کنند، ولو اين که در موارد اندکي اين رخ مي دهد، چرا دانشجو نبايد اين کار را بکند؟ 

به چه دليل؟ همين امشب استاد بزرگواري چندين نمونه از يکي از همکارانش را مي گفت که در حد 



2779 

 

کارهاي ديگر بازي مي کند و چاپ. تکليف غالب استادان که شريف هستند بايد جدا کرد، اما بايد  فاجعه با

 .توجه داشت که راه هاي فراواني وجود دارد که آنها هم سيستم را فريب دهند

بايد راه حل اساسي براي اين کار پيدا کرد. مدتهاست در اين باره فکر مي کنم که اين وضعيت چه به سر 

آورد. من بشخصه فکر مي کنم تنها مجراي پيشرفت علم، پايان نامه ها هستند. البته استادان قديمي مي علم 

و افراد پوسيده اي مثل بنده، ديگر هنر حرف جديد زدن ندارند. استثناء هست، اما پيشرفت علم با ذهن 

صودم ايجاد يک موج علمي و دانشجوست نه استادان قديمي. آنها محترم و گاهي کارهايشان راهگشا، اما مق

 .پيشرفت در نوآوري است

پس چه بايد کرد؟ آيا با سخت گيري مشکل حل خواهد شد؟ آيا با وضع قوانين به تنهايي مي توان از عهده 

 حل اين معضل برآمد؟

روزگاري کارشناسي هم دست کم در برخي از رشته ها، پايان نامه داشت که بعدها حذف شد. اين اواخر 

ز مراکز، پايان نامه ارشد را هم حذف کردند تا دانشجويان زودتر فارغ التحصيل شوند؟ آيا حذف برخي ا

پايان نامه مشکل را حل خواهد کرد؟ مسلما خير، زيرا ما فرصت گرانبهايي را در توليد کارهايي که 

 .دانشجويان خوبمان مي نويسند از دست خواهيم داد

شکل را دارد که در تطبيق آنها دچار اشکال شويم و نتوانيم مسير تصويب قوانين حقوقي هم هميشه اين م

درست را تشخيص دهيم. به عالوه يک سيستم اجرايي قوي مي خواهد بتواند درست قضاوت کند و اين 

 .خود تازه فساد خاص خود را توليد خواهد کرد

 راه حل پيشنهادي

آن بيشتر فکر کرد و آن تعريف پروژوه هاي چند شايد، فقط شايد يک راه حل مناسب باشد که بايد در باره 

 .جانبه است که استاد و دست کم چند شاگرد را درگير آن کند

اين رويه در برخي از رشته هاي فني وجود دارد، اما چنين نيست که در رشته هاي علوم انساني و اجتماعي 

 .و حتي ديني قابل اجرا نباشد

چند دانشجو به طور همزمان در طور يک سال يا دو سال )براي ارشد اگر بتوان پروژه اي را تعريف کرد که 

يا دکتري( درگير يک پروژه باشند و بخش هاي مختلف آن را تکميل کنند و با نظارت استاد و معاونت هاي 

 :پژوهشي دانشکده ها و دانشگاه ها مسيري را بروند، مي توان از چند جهت اطمينان داشت

اي که االن هست، درگير پايان نامه پروژه اي خواهد بود و وقت بيشتري خواهد  استاد بيش از رويه :اول

 گذاشت

هر دانشجويي در کنار دانشجويان ديگر، و در يک رقابت، و نيز تحت ضوابط موظف است که کار  :دوم
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 هخودش را انجام دهد. چنين نيست که دانشجو موضوع را بگيرد و برود چند ماه بعد بيايد و کاري را ک

 .معلوم نيست چه کسي نوشته تحويل دهد

پروژه مربوطه مي تواند يک مشکل علمي گسترده تري را در نظر گرفته و با مشارکت پيش ببرد. طبعا  :سوم

 .بايد پروژه، حالت چند جانبه اي داشته باشد که هر دانشجويي در کار خود نيمچه استقاللي داشته باشد

و قدم به قدم مي تواند اجرايي تر به دانشجو آموزش داده شود.  روشهاي پژوهش به طور ضمني :چهارم

حتي بهتر است درسهاي روش تحقيق که دردوره هاي ارشد و دکتري معمول است، در حين اجراي پروژه 

 .تدريس و همزمان با نمونه هاي عملي و پايان نامه اي ارائه شود

موضوعي ايجاد کند، يعني بايد سالئق دانشجويان را نبايد کار پروژه اي محدوديتي از لحاظ علمي يا  :پنجم

در نظر داشت و آنها را در انتخاب پوشش داد، امري که امروزه با توجه به توسعه آموزش عالي و زياد شدن 

 .شما دانشجويان راحت تر است

ز سر با کار پروژه اي مي توان از ورود يک سري موضوعات بي معنا که معموال با سردل سيري و ا :ششم

تعجيل بين استادان و شاگردان مورد توافق قرار گرفته و گروه ها نيز در فرصت هاي محدود جلسات آنها را 

 .با عجله تصويب مي کنند، جلوگيري کرد

اين پروژه ها مي تواند هماهنگ با برخي از موسسات و مراکز پژوهشي بيرون دانشگاه ها به انجام  :هفتم

 .ي دانشگاه و دست اندرکاران پروژه داشته باشدرسيده و درآمد زايي هم برا

شايد بتوان اين طرح را به طور آزمايشي در چند دانشگاه يا دانشکده اجرا کرد و اگر جواب داد، آن را بسط 

 .داد

مسلما دانشگا هاي ما هر مقدار وقت براي اصالح امور مربوط به پايان نامه بگذارند، ما ضرر نخواهيم کرد، 

ين مرحله آموزش دانشجويان، و معيار و ميزان سنجش يادگيري آنان، دقيقا نگارش پايان نامه زيرا مهم تر

 .است. خروجي آنها نيز همان طور که اشاره شد، مهم ترين ابزار رشد علم در کشور است

اگر چنين فکر شود که کار استادان سخت تر خواهد بود، بايد گفت، چنين گماني چندان درست نيست، 

مزمان با چند دانشجو کار را پيش خواهند برد و وقتي که بايد براي هر يک از آنها بگذارد، يک جا در زيرا ه

 .جلسات مشترک با آنها خواهد گذاشت

*** 

اگر اين راه حل به جايي نمي رسد، چه بايد کرد؟ شايد بهتر باشد اجازه بدهيم با کمک ديگران بنويسند اما 

آن را مشروط به اين کنيم که الاقل نيمي از کار را خودشان بنويسند، يا از  رسمي و قانوني، به گونه اي که

عهده حل و فهم آن برآيند، يا آزمون دشواري از آن گرفته شود به طوري که معلوم شود اگر با کمک 
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 .ديگران نوشته اند الاقل قدري کار تحقيق و نگارش را فرا گرفته اند.... به هر حال نمي دانم

*** 

است از دوستان خواننده تقاضا کنم آنها هم راه حل هايي را که به نظرشان مي آيد بنويسند و به بهتر 

 .خصوص در باره پيشنهاد ارائه شده در اينجا يعني همان انجام کارهاي پروژه اي، اگر نظري دارند بدهند
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 کربال چه تاثيري در فرهنگ سياسي شيعه برجاي گذاشت؟

 رسول جعفريان :نويسنده

 01/15/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

رهنگ يگاه بلندي در فدر آستانه اربعين يک بار ديگر بار با عاشورا ديدار مي کنيم، پديده اي که جا :خالصه

شيعه دارد، به طوري که هيچ گاه نمي توان آن را از شيعه جدا کرد يا حتي از تاثيرش کاست. اما بايد در اين 

باره دقيق بود، يعني شناخت درستي از کربال ارائه داد. يکي از جنبه هاي مهم آن، تاثيري است که کربال روي 

 .سياست کلي شيعه گذاشته است

ابهاماتي که مطرح است، صف بندي دشمنان امام حسين )ع( در واقعه کربالست. آيا به غير  يکي از .1

از کوفيان، سپاهي از ديگر شهرها و نقاط بالد اسالمي براي رويارويي با امام و ياران ايشان به کربال آمده 

 بودند؟

بهامي وجود ندارد. در واقع هيچ در اين زمينه يعني اين که سپاه اموي در کوفه، فقط از کوفيان بود، هيچ ا

نيرويي غير از کوفه به کربال اعزام نشد. نه از شام و نه از هيچ نقطه ديگر. توجه داشته باشيم که تحوالت 

کربال بسيار سريع اتفاق افتاد. خود ابن زياد هم که از بصره آمد، بسيار سريع آمد و امکان اين که همراه خود 

از شام که فاصله بسيار دور بود و اگر قرار بود نيرويي برسد بيش از يک ماه طول  .نيروي نظامي بياورد نبود

مي کشيد. البته در داستانها و مختارنامه هاي بعدي، گاه اشاره شده که نيرويي از شام آمد. در داستانها هم 

 .هست شمر و عمر بن سعد همراه با سپاهيان شاميان آمدند. اما هيچ کدام اينها درست نيست

هزار نفري عمرسعد چگونه است؟ مگر آن ها از کوفه نبودند و کوفيان از  88ترکيب بندي سپاه  .2

شيعيان و پيروان حضرت علي )ع( محسوب نمي شدند؟ در اينصورت جنگ دو سپاه، جنگ شيعه با 

 .شيعه به حساب مي آيد

ر ميدان جنگ غالبا به صورت قبيله اي آن زمان، نيروهاي نظامي د .تمام اين نيروها از قبايل ساکن کوفه بودند

ظاهر مي شدند و فرماندهان هم از اشراف قبايل بودند. در کربال هم به همين ترتيب بود و دقيقا روشن است 

که چه تعداد نيرو از کدام قبيله با چه فرماندهي به کربال اعزام شده است. اما اين که اينها چه باوري داشتند، 

هست اين است که ابن زياد به زور نيروها را به کربال مي فرستاد. همين امر سبب  نکته ديگري است. آنچه
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اما بيش از آن از ميان راه مي گريختند.  .مي شد تا بسياري از افراد در نيمه راه از سپاه دور شده و پنهان شوند

اعزام مي شد، دو سوم مي منابع در اين باره توضيح داده اند و نوشته اند که از هر هزار نفري که به کربال 

گريختند. آنها نمي خواستند رو در روي امام حسين ع قرار بگيرند، جالب است که آن زمان حتي احتمال زياد 

مي دادند جنگي هم در نگيريد اما با اين حال به کربال نمي آمدند. بنابر اين آمارهايي که براي اعزام نيرو داريم 

نين شرايطي طبيعي است که آن مقدار از نيروي انساني که به کربال مي بايد بسيار کمتر فرض کنيم. در چ

اينها معموال يا افرادي بودند که يا براي پول  .رسيد افرادي نبودند که شيعه باشند يا حتي دوستدار اهل بيت

ن گوش اآمده بودند يا آدم هاي بي اعتقادي بودند که تحت فشار آمده و زير نظر روساي قبايل به دستورات آن

مي دادند. آنچه عمال در کربال رخ داد، مقابله سربازان و فرماندهان طرفدار امويان بود با شيعيان اندکي که در 

اطراف امام حسين بودند و بسياري شان روزهاي قبل از عاشورا و حتي صبح عاشورا به حضرت پيوسته 

ين که شيعه علي هستند، طرف مقابل را به بودند. شواهد زيادي داريم که در کربال برخي رسما با اظهار ا

 .عنوان شيعه عثمان مي شناختند و حتي با اين عنوان صدا مي زدند

 

چرا قيام عاشورا تبديل به رويارويي شيعه و سني در طول تاريخ شد؟ آنچنان که خودتان در مقاله  .3

االن إخوة و على دين واحد و ملّة ونحن حتّى »به نقل از زهير آورده ايد  "کربال از آغاز تا پايان"مفصل 

 «...واحده

با هر تحليلي که نگاه کنيد، داستان سقيفه جدا شدن دو گروه از همديگر بود دو گروهي که بعدها رنگ مذهبي 

جداي از يکديگر به خود گرفتند. ممکن است قبيله اي تعريف کنيد و بگوييد که گروه بني هاشم و ديگر 

ر گرفتند و در نهايت پس از کشته شدن خليفه دوم، عثمان از بني اميه آمد و طوايف قريش روبروي هم قرا

داستان به تقابل بني اميه و بني هاشم منجر شد. اين مسأله در کربال به اوج خود رسيد و نزاع ماندگار شد و 

ر واقع يانه و دبعدها در سقوط امويان به دست بني عباس، خود را نشان داد. اما اگر اين تحليل، شيعيانه و سن

تعريف مذهبي باشد، به هر حال، دو روش وجود داشت که برخي دوست دارند بگويند مکتب اهل بيت و 

تفاوت آموزه هاي اين دو، و لو اندک، نشان از اين داشت که از آغاز  .مکتب خلفا. يا با تعبير مدرسه بيان کنند

 کشيده شد. کربال آخر خط براي« تنازع»پس و س« تعارض»به « تفاوت»چنين تفاوتي وجود داشت که اين 

جمع شدن اين دو گروه بود. به هر حال، ماجراي کربال، ريشه در پنجاه سال تحوالت سياسي و فکري پس 

از رحلت رسول )ص( داشت و بعدها زماني که شيعه و سني شکل گرفت، نگاه به گذشته تاريخي، و تحليل 

شيعيان به  .جدا ترسيم کنند خود را در تاريخ تا برسد به پيامبر)ص( آنها، نيازمند اين بود که هر کدام، خط

راحتي خود را به کربال مي رساندند، از آنجا به امام حسن ع و امام علي ع تا برسد به پيامبر ص. کربال جايگاه 



2784 

 

وفق شدند، م ممهمي براي آنها داشت. اهل سنت البته در طول قرون، سعي کردند با کربال کنار بيايند و بسيار ه

اما هميشه اين اشکال وجود داشت که در باال گرفتن منازعات دو طرف، دوباره اين توافق بر سر عاشورا به 

هم بخورد. بد نيست اشاره کنم که سه سال قبل اردوغان، بشار اسد را شمر خوانده بود! معنايش اين بود که 

ني بپذيرد. اما بسرعت اين مسائل جاي خود را دوباره خواسته بود کربال و عاشورا را به عنوان يک نقشبندي س

 .به اختالف نظر حتي در تحليل عاشورا مي دهد

 

گستردگي و پراکندگي شيعيان در زمان قيام امام به چه شکل بود؟ به غير از کوفه، شيعيان بصره چرا  .4

 در واقعه کربال، منفعل بودند؟ 

ته داشت که امام حسين )ع( نماينده اي فرستاد که دستگير و کش کوفه مثل ثقل شيعيان بود. بصره هم شيعياني

شد. اما راه طوالني است. چهارصد کيلومتر. بنابرين امکان اين که آنها بتوانند به سرعت جابجا شوند وجود 

نداشت. خبرها هم نمي رسيد. جالب است بدانيم که حتي خود شيعيان کوفه هم واقعا نمي دانستند مسير اين 

به کجا مي رسد. در باره حر گفته شده است که اطمينان به نبرد نداشت براي همين تا لحظه آخر  حوادث

ايستاد ببيند چه مي شود. وقتي ديد که مصمم به جنگ با امام حسين )ع( هستند، از سپاه يزيد دور شد و به 

ت اين ه زياد هم نبودند، فرصامام حسين )ع( پيوست. طبعا شيعياني که در مدينه يا نقاط ديگر بودند، و البت

 .که به امام بپيوندند نداشتند
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وضعيت اقتصادي و نظامي شيعيان دو شهر کوفه و بصره چگونه بود؟ ساير شيعيان از اين حيث، چه  .5

وضعيتي داشتند؟ آيا توان کمک کردن داشتند و کمک نکردند يا خير؟ اگر فاقد توانايي الزم بودند، 

 مردم کوفه، صفت روايي است؟صفت بي وفايي براي 
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آنها پس از شهادت مسلم و فشار ايجاد شده توسط ابن زياد،  .مهم ترين اشکال شيعيان کوفه، بي تصميمي بود

نظم و انضباط خود را از دست دادند. نتوانستند درست تصميم بگيرند. حتي مختار هم به زندان افتاد. نمي 

آنان سر و ساماني بدهد يا خير. علي القاعده نبوده است. آنها از نظر  دانيم در اين دوره، کسي بوده است تا به

وضعيت اقتصادي يا خانوادگي تفاوتي با ديگران نداشتند، مهم اين بود که رهبري نداشتند تا بتوانند درست 

 يتصميم بگيرند. هميشه اين فکر در من بوده است که اگر شيعيان از نيمه راه نمي گريختند و به کربال م

آمدند، در آنجا به راحتي مي توانستند صبح عاشورا به امام حسين بپيوندند. کما اين که منابع نوشته اند که 

روز عاشورا، سي نفر از سپاه دشمن به امام پيوست. اينها شيعياني بودند که به اجبار به کربال آورده شده بودند. 

ربال عوض مي شد. امام حسين )ع( و يارانش هم که اگر اين کار با برنامه انجام شده بود، اساسا صحنه ک

سخنراني مي کردند، انتظار همين را داشتند که آنان از جمع جدا شده به اين طرف بيايند، در حالي که اساسا 

شيعيان از نيمه راه رفته بودند و در نخلستانها پنهان شده يا به کوفه برگشته مخفي شده بودند. همين کوفه 

بعد، لشکر چهار هزار نفري توابين را دارد. اينها شيعيان کوفه هستند که در کربال نبودند و  است که سه سال

با همه فشار ابن زياد گريخته بودند. اينها که غالبا شهيد شدند در جريان مختار هم باز چندين هزار شيعه او 

ودند و همان طور که گفتم در اوائل را همراهي مي کردند. همه اينها اهل کوفه بودند. اينها در کربال حاضر نب

 .محرم فقط در صدد پنهان کردن خود بودند

 

با توجه به دعوت امامان شيعه به تقيه و پرهيز از قيام بعد از عاشورا، آيا مبارزات و قيام هاي بعد از  .6

 عاشورا را که به خون خواهي امام و يارانشان صورت گرفت، ميتوان قيام هاي شيعي تلقي کرد؟

روش ائمه شيعه ع، از امام سجاد به بعد، روش خاصي در مبارزه است که با همين عنوان تقيه خود را نشان 

بدين  .مي دهد. اگر بپذيريم که تقيه اصل بوده، طبعا مبارزه نظامي نمي توانسته مصداق تقيه به شمار آيد

يف کنيم، اين که رهبران آنها خوب ترتيب منهاي اين که ماهيت قيام هاي مسلحانه زيدي ها را بخواهيم توص

بوده اند يا نه، اهدافشان مقدس بوده يا نه، که معموال جاي بحث دارد، روش ائمه را مي شناسيم. حتي امام 

رضا ع که حکومت به او پيشنهاد شده، باز هم از همين روش پيروي کرده است. مذهب تشيع براي امامان، 

باشد، جرياني بود که بايد دين اسالم را پاسداري کند. اين نگاه،  چيزي نبود که صرفا دنبال قدرت سياسي

بحث زمان را چندان جدي نمي داند، حکومت امروز نشد، فردا، اما مهم اين است که دين بماند و اين چيزي 

بود که مورد توجه ائمه قرار گرفت. در اين نگاه، اين طور نيست که اگر روزي امکان تشکيل حکومت شيعي 

 .داشت از آن سرباز بزنيم، اما اين که به هر قيمتي حکومت کنيم هم اصل نخواهد بودوجود 
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 دنياي جديد بين کاهش منازعات فرقه اي يا افزايش آنها 

 رسول جعفريان :نويسنده

 01/15/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

بحث در اين باره است که عصر جديد چه تاثيري روي مباحث ملل و نحل گذاشته است. يعني تاثير  :خالصه

 .ل و نحل مي شناختيم چگونه بوده استافکار نو بر آنچه ما به صورت سنتي در باره مل

روزهاي آخر درسي اين ترم است. درس ملل و نحل يکي از درسهاي جالب براي من است، درست مثل 

درس فرهنگ و تمدن. اين ترم به مناسبت ظهور داعش و گروه هاي تکفيري، چندين جلسه را به بحث از 

ادنامه قادري و السنه بربهاري و رساله احمد بن حنبل رساله ها و کتابهاي سلفي هاي قرن سوم از جمله اعتق

و غيره اختصاص دادم. بيشتر روي مباني تکفير در نگاه آنها بحث شد. همچنين بحث هايي در باره مرجئه، 

باطني ها، و مرور بر چندين رساله اعتقاديه هم داشتيم. از تکاليف بچه هاي کالس هم اين بودکه هر کدام 

اديه ها را تصحيح کنند. همين طور روي يک مفهوم کالمي اختالفي بر اساس کتابهاي کهن رساله اي از اعتق

 .و تطور تاريخي پژوهشي داشته باشند. نيز کاري در باره يک فرقه نو و تازه هم انجام دهند

وي رکه تقريبا يکي دو جلسه به پايان ترم مانده،بحث در اين باره بود که عصر جديد چه تاثيري  امروز اما

يعني تاثير افکار نو بر آنچه ما به صورت سنتي در باره ملل و نحل مي  .مباحث ملل و نحل گذاشته است

 .شناختيم چگونه بوده است

در گذشته، افکار ملل و نحلي ما در چهارچوب انديشه هايي بود که بر گرفته از منابع ديني، رخدادهاي 

فاهيم مهم که درگير آنها بوديم پديد آمده بود. اوال در دين، تاريخي، انديشه سياسي و تفسيرهاي کالمي از م

و منابع اصلي آن، تفاوت ميان مومن و کافر و منافق معلوم شده و به عالوه فاسق و فاجر نيز جاي خود را 

دارد. بعد از اصل اسالم، بحث هايي در باره کفر کساني مطرح شد که شهادتين مي گفتند اما متهم به ارتداد 

. در جريان کشته شدن عثمان باز همين مباحث مطرح شد و کساني او را متهم به خروج از دين شدند

کردند. سپس در جمل دو گروه مسلمان درگير شدند و از عناويني چون بغي و فسق و امثال اينها در باره 

 و در پايان آن آنها استفاده شد. در مورد صفين نيز باز از عنوان نفاق و باغي و شورشي استفاده مي شد

خوارج دوباره بحث تکفير را مطرح کردند و خيلي در اين باره تاکيد ورزيدند و اين را به صورت يک 

فرهنگ درآوردند. در اين جا بود که عناويني چون معتزله و مرجئه و خوارج و نيز شيعه و عثماني بر محور 
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دا کرد تا دوره عباسي که به تدريج عناوين کفر و ايمان و نيز حق و باطل درست شد. اين وضعيت ادامه پي

 .بيشتر و بيشتر شد و دعوا بر سر زندقه و مفاهيم مشابه پيش آمد

اين نظام سنتي به صورت دايرة المعارفي در ملل و نحل شهرستاني و الفرق بين الفرق به صورت منسجم و 

 .دسته بندي شده مورد بحث قرار گرفته است

و نحلي تا حدودي از صورت سنتي درآمد که خود اين موضوع يک جلسه  بعد از مغول، بحث هاي ملل

بحث در کالس بود. اين که تلقي از ملل و نحل در دوره پس از مغول کامال متفاوت از قبل از آن است. اوال 

رنگ تصوف غلبه کرده و حساسيت هاي فرقه اي را ضعيف کرده است. تسلط مغوالن و سپس تيموريان 

از بحث هاي ديني دور کرد و مشکالت سياسي و اجتماعي و نظامات جديد مغولي را مهم تر اصال مردم را 

جلوه داد و مردم را از جدل هاي فرقه اي تا حدود زيادي دور کرد. در اين مدت، جداي از معتزله که کال از 

 .دکم رنگ شدنصحنه جغرافياي مسلمانان حذف شدند، بسياري از فرقه هاي ديگر هم يا از بين رفتند يا 

در آستانه تشکيل صفوي، حتي شيعه و سني برخوردهاي تندي نداشتند با اين حال به صورت سنتي، بحث 

هايي در حول و حوش تعريف فرقه ها وجود داشت، هرچند اصال رنگ و روي سنتي نداشت و با برداشت 

ر ميان نوربخشيه و هاي شگفت مطرح مي شد. ادعاهاي مهدويت و گرايش به غلو در ميان شيعيان د

معشعشيان زياد شد. با اين حال تشيع حله نسبتا معتدل به راه خود ادامه داد. البته در ميان مماليک تعصبات 

مذهبي وجود داشت و اين ربطي به شرق اسالمي نداشت. آنها سخت با شيعيان لبنان و سوريه درگير بودند 

خش هم پرداخته شد که مربوط به چند سند در باره و در محو آنها تالش کردند. در يک جلسه به اين ب

مبارزه مماليک با شيعيان و به خصوص اعالميه اي است که در انحراف آنها توسط اين دولت صادر شد و 

 .در صبح االعشي آمده است

اما يک مطلب تازه اين بود ه در قرن هشتم ونهم فرقه هاي جديدي که باورهايشان مشتمل بر مطالب 

، پديد آمد. اين وضعيت ادامه يافت. نمونه آن دين سازي اکبرشاه در هند، يا پيدايش حروفيه در عجيب بود

ايران و يا نقطويه حتي در دوره صفويه بود. اينها ادامه تحوالت فکري قرن هشتم و نهم است. اين دوره 

 .ي مي خواهديعني سه چهار قرن بين مغول تا صفويه يک بحث مهم از لحاظ تدوين اصول فرقه شناس

در دوره صفويه به خاطر مسائل سياسي و نظامي رخ داده ميان اين دولت و دولت عثماني، دو جريان شيعه 

و سني شکل تندتري به خود گرفت و تعاريف قديمي احياء شد. تازه هايي هم به آن افزوده گشت. دولت 

ي که عليه هم نوشتند و فراوان هم صفوي مدافع تشيع و دولت عثماني و ازبک مدافع تسنن بود. رديه هاي

بود، چهارچوب هاي قديمي را زنده کردند، و مسائل نوي هم بر آن افزودند. بعدها هم صفويه از بين رفت 

و هم قدرت عثماني رو به اضمحالل. اما هرچه بود، شيعه و سني دو جرياني شده بود که هر کدام به مثابه 
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ا داشت و نيازي به هم نداشتند. يعني يک شيعه در همه عرصه يک دين کامل پاسخ همه پرسشهاي ديني ر

ها، متون خود را داشت، احاديث و تفسير قرآن و اخالق و تاريخ و همه چيز در اختيارش بود و سوال بي 

پاسخ نداشت. سني هم همين طور. لذا اين احساس که اينها به هم نزديک شوند، چون نياز به هم نداشتند، 

نداشت. شيعه دوره صفوي از مجموع آنچه داشت و کتابهاي حديثي که از گذشته خود مفهوم ومعنايي 

يافت و احياء کرد سعي کرد نگاه کامل و جامعي به همين ابعاد زندگي داشته باشد. البته قبال هم شيعه ها 

سني  ز ميراثنيازي نداشتند، اما اين دوره، بسته تر شدند. حتي برخي شهيد اول و ثاني را متهم کردند که ا

ها هم استفاده کرده اند، و مي گفتند که ما در اين دوره، فقط به آنچه در ميراث خودمان است بسنده مي 

 .کنيم

دوره صفوي از حيث شکل گرفتن دو مفهوم شيعه و سني به صورت کامال مستقل، و برابر هم، اهميت 

به ظهور رسيد و از نظر عمق هم عميق تر زيادي دارد. يعني بخشي از مسائلي که وجود داشت در اين دوره 

شد. با اين حال، بحث هاي ملل و نحلي جدي نداريم. در ايران صفوي، نگاه جدي به کتابهاي ملل و نحل 

ضرروت خيلي بحث ها هم از بين رفته بود. بسياري از فرقه ها نبودند که از آنها بحث شود. اما  .قديم نبود

ي در اين امور نداشتند و رساله هاي خوبي در اين باره نوشته نشد. خود علماي اين دوره هم تخصص جد

اين وضعيت ادامه يافت تا دوره قاجار که از ميانه آن، به آرامي بحث هاي فرق و مذاهب قدري جدي تر 

 .شد. مخصوصا پيدايش بابيت و بهائيت، روي بحث هاي ملل و نحلي خيلي تاثير گذاشت

و سني در دوره قاجار پايين آمد، چون اينها دشمن مشترکي مثل غرب و  از سوي ديگر، تب منازعه شيعه

با اين حال چندين رساله در نقد شيعه از دوره  .روسيه پيدا کردند و سرشان به مسائل جهاني سرگرم شد

قاجار در عثماني يا توسط سنيان ايران )کردها در غرب و بقاياي ازبکها در شرق( نوشته شد. اما اين 

در سياست و ميدان منازعه خارجي مثل آنچه ميان صفويه و عثماني يا صفويه و ازبک بود، نقشي اختالف 

نداشت و کمتر سبب منازعه محلي مي شد. حتي بسياري از شهرهاي ترکيبي با صلح و صفا، سني و شيعه 

 .کنار هم زندگي مي کردند

ز انقالب فرانسه و مباحث حقوق بشري در آستانه عصر جديد و همزمان با نفوذ افکاري که نشأت گرفته ا

بود، و نيز آنچه در فلسفه اروپايي به تدريج در حال نضج گيري و بسط بود، تغييراتي در تلقي هاي سنتي 

افکار جديد، توصيه به نوعي نگرش انساني و جهان نگري داشت و خواستار کاهش  .ملل و نحل پديد آمد

ن زمينه طرز فکرها مختلف بود. بيشتر آنها، دست کم در اوائل امر، بحث هاي فرقه گرايانه بود. البته در اي

بناي از بين بردن اديان را نداشتند، اما قصد داشتند آنها را در احترام گذاشتن به حق حيات دنيوي و نظامي 

مساوي در حقوق دعوت کنند. به عالوه، اصرار داشتند که خشونت ها، تعصب ها و نزاعهاي فرقه اي را 
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بريزند. اين کار دشواري بود. غرب خودش در باره يهود و يهوديان مشکل جدي داشت و حتي تا دور 

جنگ جهاني دوم هم اين جدال را داشت که طي آن تعصبات مذهبي فراواني وجود داشت و سبب 

کشتارهاي فراوان شد، جرياني که منجر به بحث هوکاست شد و اروپائيان تصميم گرفتند که اجازه ندهند 

يگر کسي از اختالف يهود و ديگران بحث کند که منجر به بحث هاي فرقه اي و کشتارهايي از آن دست د

 .شود

تا آنجا که به جهان اسالم بر مي گشت، از پيش از عصر قاجار و به تدريج، بحث هاي مربوط به ملل و 

د، گذشته خود ادامه مي دادن نحل با افکار جديد، تصوير تازه اي يافت. البته نهادهاي سنتي هنوز به مباحث

اما در نهادهاي جديد، اختالفات فرقه اي به عنوان يک نگاه منفي مورد توجه بود. در اين زمينه، از مباحث 

فلسفي و ديني گرفته تا مباحث مذهبي، به طورمداوم تاکيد مي شد که نبايد حساسيت هاي مذهبي و ديني 

د همه هست، اما صورت هاي آن مختلف است. يا گفته مي افزايش يابد. به همه گفته مي شد که حق نز

شد، دنيا غير از آخرت است و در اينجا مي توان نوعي همزيستي مسالمت آميز داشت و همه را از حقوق 

 .خاصي برخوردار کرد

اين فکر به تدريج در ميان متفکران و مصلحان جديد ريشه دواند و حتي در مبحث تقريب شيعه و سني هم 

گذاشت. البته اين همه ماجرا نبود، بلکه در شرق اسالمي حرکت هاي معارض اين مسير هم بود.  تاثير

کساني بودند که چون عقب افتادگي خود را ناشي از استعمار غرب مي دانستند، براي تمدن جديد اسالمي 

ا روي خود، نوعي نگرش اسالمي قاطع تر و صريح تري را مطرح مي کردند. مسيري که تعصب ديني ر

اسالم در برابر غرب که از آن به مسيحيت صليبي تعبير مي شد، شدت مي بخشيد. اخوان المسلمين و بعدها 

داعش از نتايج اين جريان بودند که تا به امروز به مسير خود ادامه مي دهند. البته مشابه آن در کشورهاي 

شماري از کشيش هاي مسيحي در  يک عامل ديگر هم به اين مساله کمک مي کرد. تعصب .ديگر هم بود

ترويج مسيحيت در شرق، باز مسلمانان را تحريک مي کرد که در باره دين، جدي تر تاکيد کنند تا 

فرزندانشان تحت تاثير آنها قرار نگيرند. اما صرف نظر از همه اينها که وجود داشت و نيز قوت مسائل سنتي 

نهادها و سازمانهايي بودند که مرتب مي خواستند آن  که همچنان در اليه هاي مختلف جامعه ، افکار و

 .فاصله هاي ملل و نحلي گذشته را تعديل کنند و راهي براي تفاهم و همسازگري پديد آورند

اين مطالب مقدمه اي است بر مرور بر چند نوشته که اين نگرش را نسبت به ملل و نحل ترويج مي کرد. 

انه سورات است که يک فرانسوي به نام برناردن دو سن پير در اوائل شايد يکي از قديمي ترين آنها قهوه خ

نوشت و خواست نشان بدهد که افراد از هر مذهب و منطقه اي  (قرن هيجدهم )قرن دوازدهم هجري

تصورات ديني خاصي دارند و هر کدام براي خود دين و خدايي دارند در حالي که در واقع، اين جهان يک 
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مه نور مي بخشد و عنايتش شامل حال همه اهالي کره زمين مي شود. اين کتاب با خدايي دارد که به ه

به اسم سيد محمدعلي جمالزاده و ترجمه وي در برلن منتشر شد. در اول « قهوه خانه سورات»عنوان يعني 

ز آن آمده است: قطعه، ذيل ترجمه اي است از زبان فرانسوي و از رساله اي که در تحت عنوان فوق يکي ا

حيات داشته تاليف  1810تا  1190نويسندگان مشهور فرانسوي موسوم به برناردن دو سن پي که از سنه 

نموده است. اين نويسنده با ژان ژاک روسو فيلسوف مشهور فرانسوي ارتباط کامل داشته و خود روسو يکي 

 پادشاه فرانسه لوئي از سه نفر فيلسوف و نويسنده اي بود که تخم انقالب مشهور را که منجر به قتل

شانزدهم و طلوع دولت جمهوري در خطه اروپا گرديد پاشيدند. برناردن دو سن پي ير اعتقاد تامي به عقايد 

روسو داشت و مريد و در حقيقت شاگرد وي بود. کتابهاي معدودي که اين نويسنده از خود به يادگار 

ه اغلب زبانها ترجمه شده چنان که دو کتاب گذاشته عموما از شاهکارهاي ادبيات فرانسه مي باشد و ب

ول و پ»مشهور او حتي به فارسي هم ترجمه شده و به طبع رسيده است و از اين دو کتاب يکي موسوم به 

است که اسم يک پسر ويک دختر است و نگارنده در خاطر ندارد که مترجم آن به فارسي کيست «ويرژيني

الملک اصفهاني که مرحوم ميرزا محمد حسين خان فروغي ذکاءو ديگري کلبه هندي که است که به قلم 

 .خود و دو فرزند ارجمند او خدمات شايان به ادبيات فارسي نموده اند ترجمه و طبع شده است



2793 

 

 

قمري  1111کتاب قهوه خانه سورات که به فرانسوي توسط برناردن دوسن پير نوشته شده بود، در سال 

رئيس عدليه خوزستان بود به عربي ترجمه و در مطبعه عرفان در شهر توسط احمد کسروي که آن زمان 

صيداي لبنان به چاپ رسيد. اين افکار بايد روي کسروي سخت اثر گذاشته باشد. وي بعدها بيشتر به کار 

تاريخ پرداخت، اما همزمان مدعي نوعي اصالح گري هم شد و کارش به جايي رسيد که به تدريج از دين و 

گذار يک مرام جهانگرانه شد که تلقي بسياري اين بود که او مدعي يک دين گرفت و خود پايه مذهب فاصله

تازه و حتي پيغمبري شده است. ادبيات بحث از ملل و نحل را در فرم جديد آن در نوشته هاي کسروي هم 

 .مي شود دنبال کرد
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از همه ملل در آن هستند. آن روز، داستان مزبور مربوط به قهوه خانه اي است در شهر سورات هند که 

سيدي وارد آن مي شود که گفته اند که حکيم و متخصص در فلسفه بوده است و مطالبي را مطرح مي کند. 

بعد از آن افراد ديگري وارد مي شوند و هر کدام وصفي از دين و خداي خود ارائه مي دهند. هر کدام 

نند. از مسلمان تا برهمن، تا يهودي و مسيحي و خدايي را که مي پرستند، به گونه اي وصف مي ک

گفتگوهايي ميان آنان در مي گيرد. هر کسي خدا و بت خانه و مسجد و محراب و کليساي خود را نجات 

بخش مي داند. يک عثماني هم عليه شيعه مطالب تندي را مطرح مي کند. در اينجا يک سوژه تازه در 

رافشاني آن است. سوژه تغيير نگاه بشر جديد به خورشيد و زمين داستان مي آيد که بحث از خورشيد و نو

است. تصويري قديمي که زمين ثابت است و خورشيد مي آيد و مي رود و هر کدام فکر مي کنند فقط 

سرزمين آنها را نوراني مي کند. اين کنايه از خداست. سوژه از اينجا آغاز مي شود که يک نابينايي از راه مي 
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چيز را در خورشيد مي ديده و آن قدر به خورشيد نگاه کرده و در آن تعمق که چشمش کور رسد که همه 

شده است. بعد بحث بر سر خورشيد در مي گيرد که شب کجا مي رود؟ آنها که ظاهر امر را ديده اند مي 

فهاي گويند خورشيد از پشت کوه مي آيد و در آب فرومي رود. يک هندو هم که به خورشيد باور دارد حر

شگفتي در باره آن مي زند که گويي فقط به سرزمين او نور مي دهد. اين هندو تصور مي کند که خورشيد 

فقط متعلق به هند و هندي هاست. آن وقت مالحي که کشتي بزرگتري دارد و قدري اين طرف و آن طرف 

 .رفته او را مسخره مي کند که چرا فکر مي کند خورشيد فقط از آن هندي هاست

ر اينجا يک مالح انگليسي که دنيا را گشته، و با نجوم جديد هم آشناست، به آنها شرح مي دهد که د

خورشيد همه جا هست و اين طور نيست که متعلق به جاي خاصي باشد. او که همه حرفها را شنيده مي 

د باه است. خورشيگويد: بايد بگويم که هر کدام از شما سايرين را به اشتباه انداخته و خودش هم در اشت

اصال دور جايي نمي گردد، نه دور جزيره، نه دور کوه، نه دور دريا، نه دور زمين، آنچه مي گردد زمين ما 

ساعت از برابر خورشيد مي  81مي باشد که به دور خود گرديده و به تدريج تمام اطراف خود را در مدت 

اين کنايه از آن است که خدا به همه ملت ها گذراند. پس همه از نور افشاني خورشيد بهره مي برند و 

توجه دارد و اين طور نيست که فقط به يک فرقه و دين توجه داشته باشد. وقتي اين توضيحات گفته مي 

شود آن سيد اصفهاني که داستان با او شروع شده بود و وارد قهوه خانه شده بود ياد شعر حافظ مي افتد که 

 .«عذر بنه / چون نديدند حقيقت ره افسانه زدندجنگ هفتاد و دو ملت همه را »

داستان به يک نگرش عمومي به خدا و اين که همه جا عبادتگاه خداست و نور الهي به همه جا مي رسد 

خاتمه مي يابد. هيچ کس نبايد گمان کند نور خورشيد فقط اختصاص به او دارد. آخرين عبارت داستان اين 

مذهب خود آن همه قيل و قال و شيون و فرياد نموده بودند، با کمال  تمام حضار که در حقانيت»است: 

 .«خشوع و خضوع ساکت مانده و از خطاي خود عبرت گرفته سر به جيب فکر وتأمل فرو بردند
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ميرزا آقاي خان کرماني هم که متاثر از همين انديشه ها بود مقاله جنگ هفتاد و دو ملت را که برگرفته از 

بود، عنوان مقاله اي قرار داد که در استانبول نوشت و در نشريه اختر چاپ کرد. اساس آن  همان شعر حافظ

مقاله به تاثير از آموزه هاي سيد جمال، ترويج وحدت در جهان اسالم بود. در واقع، اساس تقريب مذاهب، 

قرن نوزدهم و اوائل در يک نگاه در دوره معاصر، برگرفته از همين نگاه هاي نو و مدرني است که در اواخر 

 .قرن بيستم رواج يافت و يکي از عالئم آن همين مقاله ميرزا آقا خان کرماني است
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اما مرشد ميرزا آقا خان، فقط سيد جمال نبود، بلکه ميرزا فتحعلي آخوند زاده هم بود. او هم شايد به تاثير از 

ت و بحث هاي ملل و نحل را به قهوه خانه سورات يا چيز ديگري، مکتوبي به عنوان خواب شگفت نوش

شکل داستاني و ترسيم در صحنه قيامت ارائه کرد. اين کتابچه که آن هم از سوي همان روشنفکران ايراني 

مقيم برلين چاپ شده، داستاني است که به سبک داستانهاي عرفاني ايراني که اتفاقاتي در خواب يا چيزي 

 .شبه خواب مي افتد و روايت مي شود

د شده آشکار در باره عقب ماندگي و بيچارگي ايرانيان است. اين که از کاروان تمدن بشري عقب کتاب يا

افتاده و نتوانسته اند در علم و فن و صنعت به جايي برسند. بخش اول کتاب تحليل همين مسائل است. اين 

متدين نشان دهند، اما که آخوند زاده دين داشت يا نه، شايد تمايل کلي به اين باشد که او را فردي غير 

فرهاد ميرزا که در سفر حج او را ديده وي را يک شيعه يازده امامي معرفي مي کند و در باره وي مي 

کند و عربي، داند. ترجمه خوب ميالقصّه، مشاراليه مرد فاضلي است. زبان روسي را خوب مي»نويسد: 

عه دارد ولي احدي عشري المذهب و اشعري داند. طبع شعر نيز دارد. مذهب شيترکي و فارسي را هم مي

 .«...به جبر قايل است .االعتقاد است

در اين رساله خواب شگفت هم او به عنوان يک روحاني اصفهاني ظاهر مي شود اما کسي که منتقد است و 

اصالح گر. در اين اصالح طلبي مي خواهد عقب ماندگي را درمان کند. در اين درمان، بخشي از مشکل 

جنگ مذاهب و ملل است که بايد اصالح شود. او تالش مي کند اين جنگ را در صحنه قيامت يا  همين

صحراي محشر توصيف کند. ماجرا شرح خوابي است که او مي بيند. ابتدا موسي)ع( را با اصحابش صدا 

ش اصحابمي زنند و بحث هايي در باره باورهاي يهوديان مي شود. سپس عيسي )ع( را صدا مي کنند که با 

مي آيد و جالب است که اصحابش با قطار و موتور مي آيند که اشاره به اين است که ياران او افراد متمدني 

به بعد(  99هستند، گرچه از اقوام ديگر هم که بيچاره اند و در شرق در ميانشان ديده مي شود. سپس )ص 

م علي )ع( هستند و گروهي دست به حضرت محمد را با يارانش مي خوانند که گروهي دست به دامان اما

دامان خلفا. در اين ميان تازه وهابي ها، ساير اهل سنت را تخطئه مي کنند و به هر حال معرکه آراء است. 

سني ها و وهابي ها از شيعه کشي هاي خود ياد کرده و اينها اشاره به حمالت وهابيان به کربال در سال 

که با پنجاه نوع لباس مي آيند و هر کدام در شکل و شمايلي هستند است. وي قيافه مسلمانان را هم  1811

وصف کرده و سعي مي کند همين را هم نشانه اي از عقب ماندگي بداند! بعد از آن معتزله مي آيند و 

اشعريها و همه فرقه ها تک تک که نشان مي دهد ميرزا فتحعلي آخوندزاده اطالعات فرقه اي دارد و سعي 

از زيديه  15دهد که از باورهاي آنها مطلع است. بحث از فرق اسالمي ادامه يافته در صفحه مي کند نشان 

ياد مي کند که وارد شده و خود را بر حق مي دانند. سپس درويشها به ميدان محشر مي آيند که وي قيافه 
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ن ريش سفيد آنا هاي آنان را با همراهانشان وصف کرده و سپس از باورهايشان با تمسخر ياد مي کند. شيخ

قصيده بلندي در ستايش مرشدين و اوتاد مي خواند که شعر او را هم آورده است. جالب است که پس از 

آن هزاران زن مي آيند و از شوهران خود گاليه دارند که ما در دنيا در محبس اين مردان و مورد ظلم و ستم 

ه يافته و باقي را به جهنم مي فرستادند که بوديم. صحنه محشر با انتخاب عده اي اندک براي بهشت خاتم

ه مرا متاثر کرد که به گري»آنها گريه و زاري مي کنند و نويسنده گويد که در اين لحظه، تاثر پيامبر )ص( 

 .«افتادم و از کثرت جزع و فزع بيتاب گرديده بيدار شدم

ور ني، خالصه تلمود، تاريخ تطنويسنده گفته است که اين مطالب را از کتابهايي چون ملل و نحل شهرستا

فکري اروپا از در پير، ترجمه تاريخ ايران ملکم، مجالس المؤمنين، انقالب ايران براون، و بحرالحقائق صفي 

 .علي شاه گرفته است
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مشابه خواب وي داستان صحراي محشر محمدعلي جمال زاده است. آن اثر، تقريبا از اين قبيل بحث هاي 

اما روي نقطه ديگري تمرکز کرده و آن به گمان خودش، نشان دادن نفاق افراد در اين ملل و نحلي ندارد، 

دنيا و انتظار رستگاري در آن دنيا با وجود کارهاي خالف است. در واقع به نوعي مي خواهد نشان دهد که 

ي نشان آشکار مقشرهاي مختلف، در اين دنيا بيشتر گناه هاي پنهان دارند و ظاهري ايماني، ولي در آنجا باط

شود. جمال زاده نوعا نگاه ضد آخوندي دارد و در اين کتاب هم بخشي را به اين گروه اختصاص داده 

است. اين داستان بيشتر سوژه قراردادن قيامت براي بيان مطالبي است که به طور انتقادي وي به زندگي 

اين همين قبيل است که باز آن هم عادي و روزانه مردم دارد. رساله روياي صادقه هم نگاه ديگري از 

منسوب به پدر او سيد جمال واعظ است که گويا پسر همان راه را در صحراي محشر رفته است. همان طور 
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که اشاره شد اين دو اثر البته رنگ ملل و نحلي ندارد، اما کتاب خواب شگفت به وضوح تخطئه کردن 

که عصر آن مطالب گذشته و الزم است تا در دنياي تعصبات فرقه اي و ديني است و تاکيد بر اين است 

 .جديد اين فاصله ها کمتر شود

بحث امروز همين بود که بحث هاي ملل و نحلي در آستانه تغييرات فکري جديد مسيرش تا حدودي 

عوض شد. البته از يک طرف تحقيقات شرق شناسان روي فرقه هاي اسالمي به عنوان بخشي از شرق 

ته و تحقيقات گسترده اي شده و کساني مثل گلدزيهر و بسياري ديگر تا به امروز در اين شناسي ادامه ياف

 .باره صدها کتاب و هزاران مقاله نوشته اند

و از سوي ديگر دنياي اسالم هم، به عکس آنچه تصور مي شد، اصال بحث هاي ملل و نحل و کنار 

ف ضديت با غرب و مسيحيت و از طرف نگذاشت و همان طور که در ميان بحث اشاره شد، از يک طر

ديگر اختالفات داخلي ميان مسلمانان، منازعات گسترش پيدا کرد. اگر در دوره صفوي مثل ده بيست رديه 

عليه شيعه نوشته مي شد، اکنون هر هفته چند کتاب و دهها مقاله در اين باره نوشته مي شود. مجموعه اي از 

صدها وبسايت وهابي قابل دسترسي است که مرتب بر آتش مسائل اين کتابها که به صدها مي رسد، در 

فرقه اي مي افزايد. اختالفات مشابهي نيز ميان خود اهل سنت در باره وهابيت و داعش و غيره وجود دارد 

 .که صفحات فيسبوک صحنه اين جدالهاست و البته بايد برخي از شبکه هاي ماهواره اي را هم بر آن افزود

ي جديد اسالم، سرشار از بحث هاي جديد ملل و نحلي شده و مسائل تازه زيادي مطرح شده در واقع دنيا

است. البته طرح اين مباحث هم در مصر يا سوريه يا سعودي يا ايران متفاوت بوده اما تقريبا همه جا زير 

 .سلطه نگره هاي سنتي بوده و هست

اکنون گرچه خبري از زيديه و اسماعيليه نيست،  در ميان شيعه ها هم که قديم فرق الشيعه نوشته مي شد،

اما دايما مسائل تازه اي مطرح مي شود که منازعات داخلي ميان شيعه را که زماني مثال در دو جريان شيخيه 

و اماميه بود، حاال در شکل هاي تازه اي بروز کرده است. شبکه هاي ماهواره اي متعلق به برخي از شيعيان 

ي و امريکايي چندان فعال است و آتش مجادالت مذهبي ميان شيعه و سني را از يک در کشورهاي اروپاي

 .طرف و ميان شيعيان را از طرف ديگر شعله ور مي کند که درگذشته مانند نداشته است

در ايران نيز کما بيش اين منازعات وجود دارد که در ماه هاي اخير شاهد آن بوده ايم. اين روزها اصطالح 

عنواني است که بکار مي رود و براي باورهاي آن مطالبي مطرح مي « شيعه انگليسي»يا بي سابقه کم سابقه 

شود که از ديد مباحث ملل و نحلي و به عنوان يک تجربه تاريخي تکرار شده جالب است. وقتي ما فرق 

که جالب  هاييالشيعه نوبختي را مي خوانيم، نسبت به برخي از فرقه ها حرفهاي شگفتي مي بينيم و باور

است. همين طور خواندن الفرق بين الفرق بغدادي هم مطالبي در باره فرقه ها مي گويد که جالب است. 
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برخي از آن ها بخصوص متخصص طرح نکاتي هستند که کمتر به گوش آدمي خورده است. اکنون اين 

ن عرب عليه شيعه منتشر تجربه در نگاه هاي فرقه شناسي جديد که در جهان اسالم، به طور خاص در جها

مي شود جالب است. در ايران هم مجادالتي که طرف هاي مختلف نسبت به هم مطرح مي کنند به لحاظ 

 .جالب است (يک تجربه تاريخي )عرض مي کنم يک تجربه تاريخي تطبيقي

ران در نيکي از تازه ترين متن هاي فرقه اي براي معرفي شيعه يا تشيع انگليسي عباراتي است که يک سخ

مشهد بکار برده که براي مقايسه با آنچه مثال در قديم در متون ملل و نحل در بيان فرقه هاي شيعه بود، 

بنده اصال در اين باره مانند مباحث قبل، قضاوتي ندارم بلکه فقط براي تکميل  .جالب است از آن آگاه باشيم

 :ست مي آورماين بحث عين آن را که فهرستي از باورهاي تشيع انگليسي ا

کده که در دانش 'شيعه انگليسي، اسالم آمريکايي'به گزارش ايرنا... عصر چهارشنبه در نشستي با عنوان 

مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد، افزود: اين واليتي هاي بي دين خود را محب اهل بيت )ع( 

تن و رقصيدن به نام امام حسين )ع( و دانسته و تنها تکليف خود را قمه زدن، نعره زدن، روي ميخ راه رف

 .حضرت ابوالفضل )ع( مي دانند

 

وي بيان کرد: واليتي هاي بي دين، از اسالم فقط نماز، روزه، زيارت و عزاداري را ياد گرفته اند و هر جا که 

( زمان )عجآقا، امام » اسم جانفدايي براي اهل بيت )ع( به ميان مي آيد، خود را کنار کشيده و مي گويند که 

 «.خودشان اوضاع را روبراه خواهند کرد

وي گفت: درست است که تا حضرت امام زمان )عج( ظهور پيدا نکند، جهان اصالح کامل نمي شود اما 

 .انتظار مهدي )عج( به معناي در مسير ايشان حرکت کردن، سرمايه گذاري کردن و فداکاري کردن است

رکت کامال سياسي و انقالبي و بدون شهادت امکان پذير نيست و وي افزود: ايجاد عدل در جهان بدون ح

 .عدالت بدون مبارزه در جهان برقرار نمي شود

وي گفت: همه پيامبران الهي براي ترويج دين، اذيت و شکنجه شدند، پيامبري نيامده است که مورد استهزا 

 .نزده باشندو تمسخر قرار نگرفته باشد و به او اتهام شاعري، دروغ گويي و سحر 
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وي بيان کرد: شيعه انگليسي و اسالم آمريکايي هر جا که صحبت از شهادت و جهاد شده است، خود را 

 .کنار کشيده و تکليفش را فقط به سر و سينه زدن و گريه کردن در عزاداريها مي داند

و  ليسي استاين کارشناس امور سياسي افزود: سالي چند بار زيارت رفتن، سقف مذهب براي شيعه انگ

فقط اينکه وي را شيعه بنامند برايش کافي است، اين شيعه هاي انگليسي دلشان را خوش کرده اند که 

 .اسمشان را در ليست اهل بيت )ع( قرار مي دهند

وي گفت: فرق بين هيات انقالبي و هيات ارتجاعي در همين است که چگونه خود را محب اهل بيت )ع( 

 .رق بين دو تفکر استمي پندارند، اين تفاوت ف

وي افزود: شيعه انگليسي به هزاران آيه و روايت در زمينه مناسبات سياسي و اقتصادي، تعليم و تربيت بي 

توجه است و فقط به همين عزاداري اکتفا کرده و تمام احکام اجتماعي اسالم را تعطيل مي داند تا زماني که 

 .عج( ظهور کند)حضرت امام زمان 

: تنها حکم شرعي شيعه هاي انگليسي در حد طهارت و نجاست و مسائل عبادي است و امر وي اظهار کرد

 .به معروف و نهي از منکر آنها تنها به مسائل کوچک و کم اهميت مربوط مي شود

ايشان گفت: اين شيعه هاي انگليسي که متاسفانه تعدادشان در قم، مشهد، تهران، اصفهان و نقاط ديگر کم 

از خودشان استفتا مي کنند و فتوا مي دهند که اين مصداق عيني توهين به مراجع عظام نيست خودشان 

 .تقليد است

وي افزود: مراجع تقليد به صراحت گفته اند که راه اندازي دهه هاي عزاداري غيرشرعي است زيرا عزاداري 

ژه محرم و در باره حضرت اباعبداهلل الحسين )ع( را تحت الشعاع قرار مي دهد، دهه عزاداري فقط وي

 .حضرت سيدالشهدا )ع( است

وي گفت: ما تا ابد براي مظلوميت حضرت سيد الشهدا )ع( خواهيم گريست و شيعه با گريه براي حضرت 

امام حسين )ع( زنده و پابرجاست لذا اين دهه ها و عزاداريهاي مضحک که شيعه هاي انگليسي براه انداخته 

 الشعاع قرار دادن واقعه کربالست و تحت (اند، ظلم به اهل بيت )ع

وي بيان کرد: شيعه انگليسي به هر کار حرام دست مي زند و بعد خود را به صرف اينکه مراسم عزاداري 

 .برپا مي کند، محب اهل بيت )ع( مي داند

وي افزود: شيعه هاي انگليسي قبل و بعد از انقالب هرگز براي اسالم و آرمانهاي انقالب نجنگيده و 

 .فدايي نکرده اندجان

اين کارشناس امور سياسي گفت: شيعه هاي انگليسي ميليون ها ريال پول خرج مي کنند تا قبرشان در کنار 

قبور اهل بيت )ع( باشد يا مدام دنبال شفاعت آنان هستند در حالي که شفاعت اهل بيت )ع( هرگز شامل 
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 .حال کساني که اهل عمل در اعتالي دين نيستند، نمي شود

ي اظهار کرد: شفاعت اهل بيت )ع( راه اضطراري براي فرار از عدالت الهي نيست بلکه دقيقا در راه و

 .عدالت است

وي گفت: دين، تعصب نيست و آدم متعصب بي دين است زيرا مذهب واقعي چنين فردي خودش مي 

 .باشد

اي انقالب نجنگيدند، امام او افزود: شيعه هاي انگليسي در زمان رضاخان و محمدرضا شاه پهلوي هرگز بر

خميني )ره( را يک طلبه سياسي مي دانستند و حتي حرف مرجع تقليد، آيت اهلل بروجردي را نيز قبول 

 .نداشتند

ع( تعزيه براه مي انداختند )وي ادامه داد: اين شيعه هاي انگليسي براي عزاداري حضرت اباعبداهلل الحسين 

 هايي که هيچ مستند تاريخي نداشتو در آن حرفهاي مبتذل مي گفتند، حرف

وي اظهار کرد: آيت اهلل بروجردي در جمع همه مسووالن هيات هاي مذهبي، انجام اينگونه تعزيه و شبيه 

خواني را حرام اعالم کردند اما آنان گفتند که ما شما را مقلد خود در تمام روزهاي سال مي دانيم اما در 

 و مي خواهيم عشق و حال خود را داشته باشيم چند روز محرم از شما تقليد نمي کنيم

وي گفت: اين شيعه هاي انگليسي همان کساني بودند که شهيد نواب صفوي را تنها گذاشتند و باعث شدند 

آيت اله مدرس به کاشمر تبعيد و در تنهايي شهيد شود و در مقابل کشف حجاب رضا خاني سکوت 

 .کردند

و طرفدار صلح مي دانستند و کساني را که در مقابل « سيد حسني»را  وي افزود: اين شيعيان انگليسي خود

 .و طرفدار جنگ مي پنداشتند« سيد حسيني«دشمن جانفدايي کردند را 

وي گفت: اين شيعه هاي انگليسي همان کوفياني هستند که از حضرت امام حسين )ع( دعوت کردند اما در 

 .معرکه عاشورا ايشان را تنها گذاشتند

ود: اين شيعه هاي انگليسي همان کوفياني هستند که پس از شهادت حضرت امام حسين )ع( و در وي افز

زماني که قافله کربال به همراه فرزندان يتيم و حضرت زينب )س( از شهر کوفه عبور مي کردند، براي آن 

 .حضرت عزاداري کردند و به بچه هاي يتيم نان و خرما دادند

هنگي گفت: حضرت زينب )س( به بچه هاي يتيم برادرش امر کردند که نان عضو شوراي عالي انقالب فر

ما خدا مرگتان دهد، ش»ها و خرماها را به سوي کوفيان پرتاب کنند و سپس رو به کوفيان نمودند و گفتند، 

 .«مثل آن پيرزني مي مانيد که نشست و بافت و دوباره رشته ها را پنبه کرد و باز کرد

اين همه تالش شد براي اينکه اصحاب حضرت امام حسين »نب )س( فرمودند که وي افزود: حضرت زي
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)ع( به کوفه بيايند اما هنگام معرکه ما را تنها گذاشتيد، حاال داريد گريه مي کنيد ؟ شما مانند قبري مي مانيد 

ه در نيد ککه درونش پر از عفونت و کثافت است و روي آن را با گل تزئين کرده اند، شما مثل گلي مي ما

 .«.پهن روييده است

وي خاطر نشان کرد: پس از انقالب موج اسالم گرايي در جهان گسترش يافت و بسياري از جوانان به دين 

 .اسالم و مذهب شيعه گرايش يافتند به طوري که دختران غربي حجاب گرفتند

ود، بسياري از جواناني را که وي افزود: گروه داعش که با شعار احکام اسالمي به دنبال يارگيري در غرب ب

تازه مجذوب اسالم شده بودند جذب خود کرد و اين نشان دهنده موج گسترده اسالم گرايي در غرب 

 .است

عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي گفت: عزاداري براي حضرت امام حسين )ع( زماني مقبول است که 

 .حاضر به جانفدايي براي آنان باشند سبک زندگي عزاداران مشابه سبک زندگي اهل بيت )ع( شده و

وي افزود: اگر محصول تشيع، سينه زني، عزاداري، زيارت و جشن نيمه شعبان، زنان و مرداني باشد که 

مانند حضرت اباعبداهلل الحسين )ع( پاک زندگي کنند و پاک بميرند و اگر الزم شد کشته شوند، آنگاه اين 

 .است (مذهب مقبول اهل بيت )ع

ار کرد: تشيع، زنده ترين و انقالبي ترين مکتب در جهان است و عزاداري شيعه سراسر سياسي، وي اظه

ع( است که پرچم شيعه را همچنان در )عبادي، تربيتي و فرهنگي است و همين عزاداري براي اهل بيت 

 .اهتزاز نگه داشته است

ما در  ه يا گروه است که در روزگارنقل تفصيلي باال فقط براي شناخت يک تجربه در زمينه معرفي يک فرق

 .حال انجام است، صرف نظر از اين که درست باشد يا غلط

آذر  01که امروز يکشنبه  «ملل و نحل و تأثير آنها در مسائل اجتماعي»اين بود گذري بر محتواي درس 

 .ارائه شد 51
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 ش  0111ديدار شگفت و خواندني يک روحاني ايراني با ملک عبدالعزيز سعودي در سال 

 رسول جعفريان :نويسنده

 05/15/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

وحاني ايراني و ملک عبدالعزيز سعودي سه حکايتي است از آنچه بين راه مکه و مدينه بين يک ر :خالصه

 .سال پس از تاسيس دولت سعودي گذشته است

ش( بر حرمين مسلط شد و  1304)ق  1111سابقه دو ديدار از دو عالم شيعه با ملک عبدالعزيز که در سال 

 .تا به امروز خود و چندين فرزندش قريب صد سال است که بر اين کشور حکومت مي کنند، جالب است

يکي از آنها داستان مرحوم صاحب فصول است که نامه اي هم از ملک عبدالعزيز براي بقيع گرفت و اکنون 

 .نزد خانواده وي در تهران باقي مانده )گويا با فاميل حائري نه صاحب فصول( است

ند فرز يگري ديدار سيد محمدعلي مبارکه اي از منبرهاي اصفهان است که آثاري از وي برجاي مانده و گويا

 .ايشان پزشک و در تهران است. سابقا رساله اي از ايشان در رسائل حجابيه چاپ کرده بودم

آنچه اکنون به عنوان دانشوان و رجال اصفهان به همراه شرح حال خود نوشت وي چاپ شده، گويا گزيده 

 .اي از يک مجموعه بزرگتر است که اميدواريم چاپ شود

حي از سفرش به نقاط مختلف دارد که قدري اعجاب برانگيز است. در بخش شرح حال خود نوشت، شر

ق است، يعني دو سال بعد از صاحب فصول، ديداري در مسير مکه و  1113و... اما در سفر حج او در سال 

مدينه با ابن سعود دارد. اين ابن سعود، عنواني است که ايراني ها و حتي در اسناد رسمي براي ملک 

ي رود. مردي که بنيانگذار دولت سعودي است و جالب است که از سن جواني يعني عبدالعزيز بکار م

شانزده سالگي کارش را شروع کرد و البته مثل شاه اسماعيل )بالتشبيه در امر مذهب( ما دور و برش رجال 

 .نجدي و مردان زيادي بودند که بيش از يک قرن بود در سوداي خالفت و سلطنت در اين ناحيه بودند

استان ديدارش با عبدالعزيز ـ که آن زمانها چهره مردمي تري داشت و در پي آن بود تا با جذب حجاج د

بيشتر موقعيت خود را در جهان اسالم پس از بحراني که پديد آمده بود، بهتر کند و در ضمن درآمدي داشته 

 :باشد ـ خواندني است. شرح آن چنين است
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با ابن سعود ملک حجاز که از پايتخت خود الرياض به مدينه منوره  صبح آن، تصادف ]برخورد[ کرديم

 .مشرف شده بود و از مدينه محرم شده و عازم مکه معظمه بود

وقتي محاذي ايستگاه اتومبيل هاي حاج در اين بيابان رسيدند، توقف نمود و از حال مسافرين بازپرس 

ا زوار بيت اهلل استفسار کرد و از افراد مختلفه هر نمود. و از بيشتري وضعيت سلوک مردم خطه راه مدينه ب

 .کشوري شخصا بازرسي مي کرد

 مقابل من آمد آمد، فرمود: مِن أين؟ از کجا آمده ايد؟

 .نويسنده در جواب معروض داشت: قال النبي )ص(: لو کان االيمان معلقا بالثريا لتناله رجال من اهل فارس

 .نهايت از اين جواب تحسين کرد

 فرمود: من اي بالدها؟ از کدام شهرهاي ايران؟سپس 

 .در جواب گفتم: جنّة الدنيا اصفهان

 .دو مرتبه تحسين فرمود

 !يکي از همراهان ملک گفت: ايراني متعصب

 .باز نويسنده معروض داشت: ايراني اي االيماني. قال رسول اهلل )ص( حب الوطن من االيمان

 .از اين جواب ابن سعود تبسم نمود

 فرمود: کيف وجدتم االمر في ملکنا؟ کشور حجاز را چگونه يافتيد؟سپس 

 .«من دخله کان آمنا»باز نويسنده معروض داشت: 

 دو مرتبه به تکرار فرمود: احسنت احسنت

 باز فرمود: کيف االمنيّة في الطرق؟

ذه نويسنده معروض داشت: صراط الموحدين مأمون من شر کل ذي شرّ، و بشري ألهل االسالم من ه

 .و العدالة العمرية، و المعارف العلوية و هذه موهبة من اهللالخالفة النبوية

ملک نزديک تر آمد و دست بر شانه من نهاد و روي بر اطرافيان نمود و فرمود: و لقد أحسن و اجاد في 
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 .الکالم

 .ل بقائهباز نويسنده معروض داشت: شيد اهلل ارکان العدالة السعودية و متع اهلل المسلمين بطو

 .الحمد هلل الذي هدانا لهذا و ما کنا لنهتدي لوال ان هدانا اهلل

پس از اين دعا به من نوازش و انعام فرمود و به شوفرهاي همراه ما امر به توصيه و مدارا و حترام فرمود و 

چند به يک نفر از شرطه ها بفرمود که در مدينه پاس احترام محفوظ ماند. سپس حرکت نمود و بعد از 

دقيقه ما نيز حرکت کرديم. از جماعت ايراني که چند نفر خراساني و چند نفر اصفهاني با ما در اين منزل 

 .بودند و قضيه را مشاهده نمودند بعضي نهايت خوشوقت، ولي بعض نهايت مکدر بودند
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 (پايان تا آغاز از کربال)

 Rasool jafarian: نويسنده

 1151/  05/  80: سايت روي انتشار تاريخ

 

 11 سال محرم دهم روز و آمد دنيا به مدينه در هجرت( 8)چهارم سال( 1)شعبان سوم در( ع) حسين امام

 آن با و( ص) خدا رسول جدش کنار در کودکيش هايسال تمام در حضرت آن. رسيد شهادت به هجري

 نىأحبّ مَنْ الجنَّة، أهلِ شبابِ سيدا الحُسين و الحَسَنُ چون رواياتي برادرش و وي درباره. بود مأنوس حضرت

 من ريحانَى هُما ،( 1)أبغضنى، فقد أبغضهما من و أحبّنى، فقد الحسين و الحَسَن أحبّ من( 1)هُذَين، فليحبّ

 . است شده نقل( 1)حُسَين مِن أنا و منّى حُسَين روايت( ع)حسين امام درباره و( 9)الدُنيا،

( 3.)کردمي ترغيب جنگ به را مردم و داشت حضور نهروان و صفين جمل، هاىجنگ در( ع) حسين امام

( ع)علي امام لذا و داشت، نقش شاميان دست از آب مسير گرفتن در صفين مقدماتى مراحل همان در ايشان

 فتح اوّل هذا: فرمود

 .آمد دست به حسين برکت به که است پيروزي نخستين اين( 1.)الحسين ببرکة

 برادر صلح به وفادار( ع) حسين امام

 برابر در حضرت آن. کردمي دفاع وى سياست از کامل طور به برادرش، امامت دوره در( ع)حسين امام

 به حاضر برادرش، شهادت از پس حتى کوفه، به حضرت آن آمدن براى عراق مردم مکرر هاىدرخواست

 بود آن سخن اين نمود. زد اقدامى به دست نبايد است، زنده معاويه وقتى تا: فرمودند و نشده آنها رأى قبول

 ماما شهادت از پس شيعيان رهبرى. کردند تحمّل را معاويه حکومت اجبار به سال ده فاصله در امام که

 امام امامت و رهبرى از تعزيت، نامه يک ضمن کوفه مردم و گرفت قرار( ع)حسين امام اختيار در( ع)حسن

 (5.)کردند اعالم ايشان به شيعه يک عنوان به را خود وفادارى کرده استقبال( ع)حسين

 (10.)نقضه له يجوزال عقدا و عهدا معاوية بين و بينه إنّ: فرمود کوفيان فشار برابر در امام حال، اين با

 برازا را هايي مخالفت صحابه، فرزندان از شماري کرد، يزيد براي بيعت گرفتن به اقدام معاويه که زماني

 نم يومکم أظنّ و للفتنة، مَرْصدًا الحسين يکون أن آمن لسْتُ إنّى: نوشت معاويه به اينامه در مروان. کردند
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 با نيطوال داستان کنممي تصور و شود فتنه منبع حسين که تمنيس ايمن باره اين در من( 11.)طويال حسين

 .داشت خواهيد حسين

 عبداهلل. کند ارىخواستگ يزيد فرزندش براى را طالب ابى بن جعفر بن عبداهلل دختر تا کوشيد معاويه نيز يکبار

 از که حالى رد آيا دمائنا؟ من تقطر سيوفهم و أتُزَوِّجه: فرمود حضرت. کرد مشورت( ع)حسين امام با

 در محمد بن قاسم برادرت فرزند عقد به را دخترت دهى؟مي او به دختر چکد،مي ما خون شمشيرهايشان

 (18.)آر

 ينحس وقتى تا کرد تأکيد مدينه در خود حاکم به او اما رسيد، معاويه به( ع) حسين امام هايمخالفت خبر

 سينح امام به اي نامه ضمن معاويه يکبار. کن مراقبت سخت وى از تنها و باش نداشته کارى او با است، آرام

( ع)حسين امام( 11.)نکند اعتماد عراق مردم به و بردارد افکنىاختالف و شقاق از دست تا خواست او از( ع)

 دعاب و نمازگزار اصحاب و عَدى بن حجر قاتل تو آيا: نوشت وي به اينامه ضمن و برآشفت معاويه نامه از

 که نبودى تو آيا...  نهراسيدند؛ چيزى از راه اين در و کردند انکار را ها بدعت درافتادند، ظلم با که نبودى او

 را اهلل رسول سنّت ترتيب اين به و...  بستى ابوسفيان به بود، آمده دنيا به عبيد خانه در که را سُميه بن زياد

. کردى پيروى الهى، هدايت رغم به را خود نفس هواى و ساختى رها را او فرمان عمدى طور به کرده، ترک

 نانآ و ساخته کور را چشمانشان کرده، قطع را مردم دست که آنچنان ساختى، مسلّط عراقَين بر را وى آنگاه

 دين رب آنان: نوشت تو به زياد که نفرى دو آن نکشتى، را حضرمى دو تو آيا. آويختمي نخل هاىشاخه به را

 را نانآ تو دستور به نيز او. بکش بود على رأى و دين بر که را کسى هر هک دادى پاسخ تو و هستند على

 (11...) است؟ محمد دين همان على دين که است آن جز آيا ;کرد مثله و کشت

 مخالف ستمگرى با اوال که است کشته را کسانى معاويه، که است نکته اين قالب در معاويه به امام انتقادهاى

. اند بوده هم زاهد و عابد آنان که خصوص به. البدع يستعظمون و الظلم ينکرون: دعتب با ثانيا و اندبوده

 استاند در( ص)پيامبر سنّت ترک به و کرده بيان عراق در را زياد و معاويه هاىستمگرى از هايىنمونه سپس

 (19.)کندمي تصريح ابوسفيان پدرش به زياد انتساب

 (ع) حسين امام اخالقيات از ايگوشه

 از که لىموص سالم بن يحيى: باشيم داشته حضرت آن اخالقي فضائل به نيز اشارتي نيست مناسبت بي

 نيزىک. طلبيدند آب و رسيدند ايخانه در به بوديم، حرکت در امام با: گويدمي بود( ع)حسين امام دوستداران

 و دادند او به آورده در دست از را خود نقره انگشتر آب، خوردن از پيش امام. آمد بيرون آب از پر قدحى با

 (11.)پرداختند آب نوشيدن به آنگاه بسپار، اهلت به را اين: فرمودند
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 زا گروهى که ديدند حال آن در گذشتند؛مي ايصفّه کنار از( ع)حسين امام: گويد حزم بن محمد بن ابوبکر

 بّرانمتک خداوند: فرمودند امام. ندک همراهيشان تا خواستند حضرت از آنها. هستند طعامى خوردن مشغول فقرا

 خود سفره به مرا شما: فرمودند آنان به آن از پس. خوردند غذا آنها با آمده پايين آنگاه. ندارد دوست را

 تحضر وقت آن. کنيد اجابت شما و خوانممي خويش سفره به را شما من اکنون ;کردم اجابت من و خوانديد

 (13.)کن حاضر ايکرده آماده چه هر: فرمودند و کرده رباب به روى

 چهارپايان که حالى در کرد؛مي حرکت پياده حج سفر در( ع)حسين امام که است شده روايت( ع)باقر امام از

 (11.)کردندمي حرکت سرش پشت او

 آزاد را وا برابر در حضرت. کرد( ع)حسين امام تقديم را ريحانى دسته کنيزى که است آمده هم ديگر نقلى در

 رد خداوند: فرمود حضرت کردى؟ آزاد را او گل دسته يک براى تنها شما که شد گفته حضرت به. دندکر

 آزاد ل،گ دسته از بهتر ردّوها، أو مِنْها بِأَحْسَنِ فَحَيوا بِتَحِية حُييتُم اذا و: که است آموخته ادب چنين را ما قرآن

 (15.)بود او کردن

 بابب فمرّ ،(ع)على بن الحسين مع کنت: کندمي نقل( ع) حسين امام ىموال از يکى: است آمده ديگر نقلى در

 إلى بها اذهبى: قال اليها، بها فيرمى الفضة ينزع فجعل( 80!)مفضّض بقدح جارية اليه فخرجتْ فاستسقى،

 (81.)شرب ثم أهلک،

 (ع) حسين امام نهضت آغاز و يزيد آمدن کار روي

 خواست يانسف ابى بن عُتْبَة بن وليد حاکمش از مرحله، نخستين در يافت، دست قدرت به يزيد که آن از پس

 که اندتهنوش منابع! کند شروع( ع)حسين امام از کار اين براى و بگيرد بيعت او خالفت براى مدينه مردم از تا

 ستا آمده هم منابع از برخى در( 88.)شود گرفته بيعت مخالف نفر چند اين از تا بود آن تالشش تمام يزيد

 ابن هم خبرى در( 81.)رأسه الىّ ابعث و عنقه، فاضرب عليک أبى إن: بکش را او نکرد، بيعت حسين اگر که

 (81).الحسين رأس إلىّ جوابک ليکن و نکرد، بيعت حسين اگر نوشت، وليد به يزيد که است آورده اعثم

 بايد هک دريافتند دو آن. خواند فرا ارهداراالم به بودند، نشسته مسجد در که را زبير ابن و( ع)حسين امام وليد،

 نماز رکعت دو و گرفت وضو پوشيد، لباس. آمد منزل به حسين امام. باشد داده رخ معاويه مرگ مثل اتفاقى

 که صورتى در: فرمود آنان به و رفت داراالماره به خود عشيره و طايفه( از( 89)نفر نوزده) همراه خوانده

 با بيعت از سخن مدينه حاکم نزد وقتى( 81.)باشند آماده ـ شد بلند صدايى و سر مثال ـ شد، وخيم اوضاع
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 بيرون وضعيت آن از را خود وسيله بدين و( 83.)خير الظاهرة و سرٍّ، بيعة فى خير ال: فرمود امام شد، يزيد

 .آورد

 فانّه د،يزي لمؤمنينأميرا ببيعة آمرک إنّى: گفت( ع)حسين امام به او و شد روبرو مروان با بعد روز صبح امام

 لِيتبُ إذْ. )السّالم اإلسالم على و راجعون، اليه إنّا و هلل إنّا: فرمود امام وقت اين در. دنياک و دينک فى خَوّلک

 آل بر متحکو که است شنيده( ص)پيامبر از: فرمود امام و گرفت باال آنان ميان بحث( يزيد مثل براع اإلسالم

 تحقير التح در که حالى در هم آن کنى، بيعت يزيد با بايستمي تو: گفت مروان. است حرام طلقا و ابوسفيان

 إليک !مروان يا: فرمود امام. کرد اميه بنى و هاشم بنى ميان تاريخى نزاع به اشاره آن از پس(. صاغرًا) قراردارى

 (81.)الطهارة بيت أهل إنّا و رجسٌ فإنّک عنّى،

 او براي حکومت سوي از مزاحمتي تا نمود انتخاب را شب رفتن براي و کرد مکه عزيمت( ع)حسين امام

 .نيايد پيش

 ؤيار عالم در را حضرت آن( ص) پيامبر و مادر قبر با خداحافظى حين در( ع)حسين امام اعثم،ابن گزارش به

 ابةصع من بال و کرب بأرض مذبوحا مقتوال أراک قريب عن کأنّک! حسين يا: فرمود( ع)حسين امام به که ديد

 (85.)اُمّتى من

: کرد ياد ار خود قيام از اصلى هدف که بود آنجا در و نوشت برادرش براى وصيتى اعثم، ابن نوشته به هم باز

 آمُرَ أنْ اُريدُ جدّى اُمّة فى اإلصالح لِطلب خرجْتُ إنّما وَ ظالمًا ال و مُفْسدًا ال و بَطِرًا ال و أشِرًا اَخْرج لَم إنّى

 فتوح در تنها متن اين( 10.)طالب أبى بن علىّ أبى سيرةِ و جدّى بِسيرة اسيرُ و المنکر عن ىأنْه و بالمعروف

 .است آمده اعثمابن

 حکايت که را قرآنى آيت اين( 11)10 سال رجب 83 شنبه شب در مدينه از خروج حال در( ع)حسين امام

 قَوْمِالْ مِنْ نَجِّنِي رَبِّ قَالَ يتَرَقَّبُ خَائِفاً نْهَامِ فَخَرَجَ: خواندمي بود فرعونيان ميان از او خروج و موسى حضرت

 (18.)الظَّالِمِين

 سالروز ـ( جمعه شب) شعبان سوم و کرد حرکت مکه سوى به مدينه از رجب ماه 81 در( ع)حسين امام

 وقت و ماند مکه در ـ حجه ذى هشتم تا شعبان سوم از ـ ماه چهار از بيش ايشان. شد مکه وارد ـ والدتش

 شدند خوشحال مکه اهالي مکه به( ع)حسين امام ورود با( 11.)شد وارد عبدالمطلب بن عباس خانه به ورود،

 (11.)شدندمي حاضر اطرافش در شب و صبح و
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 (ع) حسين امام از دعوت و کوفه شيعيان

 سينح امام به نسبت وقت اين در آنچه. است نداشته اي سابقه شيعي شهر يک عنوان به گاههيچ مکه شهر

 تهداش شهر اين به اميدي چشم توانستنمي امام بنابراين. بود عاطفي احساس يک تنها داشت، وجود( ع)

 شماري .بودند شيعه کوفه مردم سوم يک. بود بصره و کوفه ويژه به عراق، شهرهاي داشت اهميت آنچه. باشد

 يک سعد، نب بشير بن نعمان زمان اين که شهري بود، کوفه مهم بنابراين. کردندمي زندگي بصره در نيز شيعه

 .کردمي حکمراني آن بر عثماني زاده انصاري

 آن و دداشتن پيش در راه يک تنها اکنون و بودند معاويه مرگ انتظار در سالها کوفه، شيعيان ديگر، سوي از

 راىب آماده و شنيده را يزيد با( ع)حسين امام بيعت عدم خبر که کوفه شيعيان. بود( ع)حسين امام از دعوت

 و صُرَد نب سليمان منزل فى الشيعة اجتمعت بياورند، کوفه به را امام تا گرفتند تصميم بودند، شده مبارزه

 کردند اجتماع سليمان منزل در آنان( 19.)الکوفة يأتينا اليه نکتب: قالوا مکّة، الى مسيره و الحسين أمر تذاکرو

 نگارىنامه آن از پس. بيايد کوفه به تا نويسممي نامه او به: گفتند و شدند گاهآ مکه به آمدنش و حسين کار از و

 طور به تا خواست همه از بلکه بنويسد؛ نامه تنهايى به تا نپذيرفت بود، تجربه با مردى که سليمان. شد آغاز

 يانکوف مورخان، همه تصريح طبق. کردمي ماجرا درگير را آنها همه طبيعتا امر اين. کنند نگارىنامه مستقل

 کرده، امضا را آن جمعىدسته و نوشتندمي را اينامه گروهى هر. نوشتند( ع)حسين امام به فراوانى هاىنامه

 شارکتم هم طلب فرصت اشراف از برخى شيعه، بزرگان بر افزون افراد، اين ميان در. فرستادندمي امام براى

( 11)ديگر ايعده و حَجّاج بن عمرو و عِجلى اَبْجر بن حجّار ربعى، بن شَبَث به توانمي جمله آن از که داشتند

 اهسپ رأس در و شده حاضر کربال در شيعي، جنبش فروشدن هاينشانه شدن آشکار از پس که کرد اشاره

 آنان هماهنگى از نشان اين که( 13)نوشتند نامه يک هم با نفر چند اين. جنگيدند( ع)حسين امام ضد بر کوفه

 .دارد توطئه يک در

 هآمد صرد بن سليمان نامه در که است همانى آنها، مهم مطالب و بود يکنواخت تقريبا ها نامه اين محتواى

 و دکر غصب را آن اموال شوريد؛ امّت اين بر که کسى شکست؛ را تو جبّار دشمن که را خداى سپاس: است

 ار خدا مال و گذاشت برجاى را ها دترينب و کشت را ها بهترين آن از پس شد؛ حاکم آن بر رضايت بدون

 يَجمعنا اهلل لعلّ علينا، فأقدِم إمام، علينا ليس: اکنون اما ثمود؛ که گونههمان باد دور بگرداند؛ ثروتمندان ميان

 وحدت حق راه بر تو رهبرى سايه زير را ما همه خداوند شايد بيا، نداريم، امامى اکنون( 11.)الحقّ على بک

 .بخشد
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 کوفه در امام حضور آماده نفر هزار دوازده حدود دادمي نشان که رسيد حدّي به ها نامه شمار که آن از پس

 کي با همراه پاسخ، اين. کرد پاسخ دادن به اقدام بود، کرده سکوت زمان اين تا که( ع)حسين امام هستند،

 امام امهن اين در. گرفت صورت کوفيان به اطمينان درصد گرفتن و کوفه وضعيت سنجش براى عملى اقدام

 لعلّ أقبلق إمام، علينا ليس انّه: جلّکم مقالة و: که فرمودند بيان عبارت اين با را کوفيان متعدد هاىنامه محتواي

 بيتم اهل از اعتماد مورد فرد و ام عموزاده برادرم، من، اساس، اين بر. الحقّ و الهُدى على بک يجمعنا أنْ اهلل

 همان اشم آراى که نوشت من به او اگر. سازد آگاه مرا شما عقيده و کار و حال از تا امگفته او به. فرستممي را

 بالکتاب، الحاکم إالّ اإلمام ما فلعمرى: افزودند امام سپس. آمد خواهم شما نزد آمده، هايتاننامه در که است

 به که آن مگر نيست امام امام،( 15.)مالسّال و اللّه ذات على نفسه الحابس الحق، بدين الدائن بالقسط، القائم

 .کند خداوند وقف را خود و باشد داشته حق دين به باور کند، اجرا را عدالت کند، عمل خدا کتاب

 کوفه به مسلم رفتن

 لىنق به بنا ـ وى. داشت سن سال پنج و چهل حدود در زمان، اين بود، عقيل فرزندان ترينشجاع که مسلم

 پيش در را عراق راه راهنما، دو همراه آنجا از و شد مدينه عازم مکه از ـ( 10)صيداوى مسهّر بن قيس همراه

 نزد ابتدا اخبار برخى اساس بر( 11.)شود وارد عروه بن هانى بر تا بود خواسته او از( ع)حسين امام. گرفت

 بر که دارد آن از ايتحک ديگرى خبر( 11.)شد وارد مختار بر که دارد اشاره ديگرى اخبار اما( 18.)آمد هانى

 چندين است ممکن نباشد، مشخص چندان وى محل که آن براى قاعدتا( 11.)گرديد وارد عوسجه بن مسلم

 .باشد کرده معين خود استقرار محل عنوان به را خانه

 دش کوفه وارد ـ بعد روز بيست يعنى ـ سال همان شوال پنجم در و افتاد راه به 10 سال رمضان 19 در مسلم

 و شد آغاز او با شيعيان آمد و رفت وى، ورود محض به. بود شهر اين در شد، شهيد که حجه ذى هشتم تا و

 سولر سنت و خدا کتاب به عمل بيعت، مبناى. کردند بيعت( ع)حسين امام نماينده عنوان به مسلم با آنان

 مورخان، نقل طبق بر. بود نهعادال طور به غنائم تقسيم و مستضعفان از دفاع ستمگران، با مبارزه ،(ص)خدا

 .کردند بيعت مسلم با نفر( 19)هزار هيجده تا دوازده

 عيانشي براي هايي نامه داشت، نام سليمان که غالمش همراه به( ع) حسين امام و داشت شيعياني نيز بصره

 (11.)ختآوي ارد به کرده، دستگير را او شد؛ آگاه سليمان آمدن از بصره حاکم زياد بن عبيداهلل. نوشت بصره

 يجادا کوفه براى مشکلى امويان مبادا که آن براى ديد، فراهم را شرايط که زمانى خود، فعاليت اوج در مسلم

 صالا و برساند کوفه به را خود سرعت به تا خواست حضرت آن از و نوشت( ع)حسين امام به اينامه کنند،

 بن اشعث بن محمد سعد، بن عمر مانند ـ اميه بنى طرفداران از برخى زمان، اين در. نکند تأخير آمدن در
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 آمدن بر دائر کوفه وضعيت گزارش ـ( 13)مسلم بن عبداهلل و عقبه بن عمارة و حضرمى سعيد بن مسلم قيس،

 که را يرومندن فردى دارد، نياز کوفه به اگر که خواستند وى از و نوشتند يزيد به را او با شيعيان بيعت و مسلم

 کوفه به( عدوّک فى عملک مثل يعمل و أمرک، ينفّذ قويا رجالً) کند، عمل دشمنان اب خودش مانند

 (11.)بفرستند

 دگرگون ار کوفه اوضاع يکباره زياد، ابن سختگيرى. کرد کوفه مأمور بود، بصره حاکم که را عبيداهلل يزيد،

 مردم. بگيرد خود مشت در ار کوفه توانست اشراف کردنهمراه و استبدادى روش اعمال با زياد ابن. نمود

 فرزند توسط اما شد، پنهان طوعه نام به زني خانه در نهايت در وي. ماند تنها کوفه در مسلم و گشتند پراکنده

 .رسيد شهادت به و رفته لو وي

 عجله با( ع)حسين امام ترويه، روز يا حجه ذى هشتم روز يعنى رسيد، شهادت به مسلم که روزى درست

 مفرده عمره به تبديل را آن بود، داده انجام حج عمره که امام. کرد ترک عراق قصد به را مکه تر،تمام هرچه

 (15.)شد خارج مکه از کرده،

 با بسياري رفت،مي کوفه به حضرت آن عزيمت احتمال که مکه در( ع) حسين امام اقامت آخر ماه يک در

 دعوت شقاق از دوري و وقت امام اطاعت به را او بودند، مسلک اموي که برخي. کردند مخالفت سفر اين

 غير ار آنان ،(ع) مجتبي امام صلح جريان در کوفه مردم شکنانه پيمان روحيات به توجه با برخي. کردندمي

 رب عراق به رفتن از را حضرت آن و دانسته دينار و درهم بنده را زمانه مردم کساني. شمردندمي اعتماد قابل

 داشت، وجود امام به توصيه اين به افراد اين کردن وادار براي امويان تحريکات احتمال البته. داشتندمي حذر

 محاسبات اساس بر يا ترس روي از کساني که اين اما. بود زياد کوفه در امام پيروزي احتمال واقعا چون

 هنام از پس هم آن امام محاسبه که است طبيعي. دارد وجود باشند، کرده اظهارنظرهايي چنين خود سياسي

 آن، ميرا تعويض خصوص به کوفه، در داده رخ سياسي تغييرات دليل به هرچند بود، متفاوت چيزي مسلم،

 که هاييخواب روي امام هم خاص نقلهاي از برخي در. گرديد منجر امام شهادت به و شد، درهم اوضاع

 کي در را آنها نبايد که است کرده تکيه امر اين به شبيه مطالبي و شده داده او به که دستوري يا ديده

 اوضاع اما ،بود درست کامال امام محاسبه. است روشن و ساده بسيار مسأله. دانست دخيل سياسي گيريتصميم

 .ريخت بهم کوفه

 کربال تا کوفه از( ع) حسين امام

 رنف شصت بقري و نفر نوزده عبدالمطلب، بنى از وى همراه که حالى در کرد حرکت مکه از( ع)حسين امام

( هشتم يا ـ حجه ذى نهم) چهارشنبه يا شنبه سه روز حضرت آن( 90.)بودند حاضر کوفه جوانان و مشايخ از
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 عراق سمت به مکه از خروج وقت در را حضرت آن همراه افراد تمامى شمار برخى( 91.)شد خارج مکه از

 که است روزى همان اند، نوشته مکه زا امام خروج روز را آن عمدتا که ترويه روز( 98.)اند نوشته نفر 18

 .رسيد شهادت به دستگيرى از پس و کرده خروج کوفه در مسلم

 زيدي براى يمن در امويان حاکم سوى از را هدايايى که شد روبرو يمن از کاروانى با تنعيم در( ع)حسين امام

 گرا و بروند کوفه به او همراه توانندمي مايلند اگر خواست آن افراد از و کرد تصرف را آن حضرت. بردمي

 (91.)ماندند امام کنار کربال تا آنها نفر سه نهايت در که شدند امام همراه نفر چند. هستند آزاد خواهند، نمى

 رسشپ کوفه وضعيت درباره وى از. برخورد نبود، بيش جوانى زمانى آن که شاعر فرزدقِ به مسير آغاز در امام

 نقلى در و( 91.)امية بنى مع السيوف و السماء، فى القضاء و الناس، إلى الناس أحبُّ أنتَ: گفت فرزدق. کرد

( ع)حسين امام پاسخ( 91.)امية بنى مع سيوفهم و معک الناس قلوب( 99)عليک، سيوفهم و معک قلوبهم: ديگر

 حوطونهي سنتهم،أل على - لعق - لغوٌ الدّين و الدنيا، عبيدُ الناس صادق، أنک فى أشکّ ما: بود اين فرزدق به

 مردم. هستى راستگو تو که ندارم ترديدى( 93.)الديانون قلّ ـ محصوا ـ استنبطوا فاذا معايشهم، به درّت ما

 وقت در ماا بگذرد، معيشتان که وقتى تا گردندمي آن اطراف است؛ جارى زبانشان بر تنها دين و دنيايند بنده

 دصددرص اطمينان روى امام، سياسى محاسبه اما بود، هکوف وضعيت اين. است اندک واقعى ديندار سختى،

 .بود آورده دست به مسلم خود نماينده طريق از را آنها گزارش که بود کوفه شيعيان روى بلکه نبود؛

 هک رخدادهايى از برخى و آنها نام که گذشت ـ کربال و مکه ميان منزل بيست حدود ـ مختلفى منازل از امام

 قعِر ذات و صفاح نخستين منازل از منزل دو. است آمده تاريخى منابع در گرفته، رتصو آنها از يک هر در

 ذات در. داشت اطرافيان اذهان کردن روشن يا و افراد جذب براى را خود تالش منزل هر در امام. دارد نام

 هم تحضر و کرد وصف آشفته را کوفه اوضاع و رسيد امام به اسدى غالب بن بِشْر نام با شخصى عرق،

( 91)بِإِمَامِهِم أُنَاس کُلَّ نَدْعُو يوْمَ آيه اين درباره( ع)حسين امام از شخص آن آن، از بعد. کردند تأييد را او سخن

. ضاللة الى دعا ضاللة امام و هدى الى دعا هدى، امام: امامان هم! اسد بنى أخا يا: فرمود حضرت. پرسيد

 مردم که ايدسته. دارد وجود امام دسته دو( 95.)النار دخل الضاللة الى أجابه من و الجنة، الى أجابه من فهدى

 هشتب به کند پيروى را هدايت امام که کسى. کنندمي دعوت ضاللت به که گروهى و خوانندمي هدايت به را

 وا بعدها نشد؛ همراه امام با غالب بن بشر. شد خواهد جهنم در داخل کند، پيروى را ضاللت امام که کسى و

 (10.)است پشيمان نکرده نصرت را او که اين از و کندمي گريه( ع)حسين امام قبر سر که ديدند را

: ودفرم حضرت. شد جويا را سفر علت و رسيد امام به ازدى ابوهرّه نام با فردى ـ ثعلبيه منطقه در ـ راه در

! ابوهره اي. گريختم بريزند، را خونم خواستند. نمودم تحمّل دادند، دشنامم. کردم صبر گرفتند، را مالم امويان
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 واهدخ آنان تن به کامل طور به را مذلّت لباس خداوند و شد خواهم کشته باغى ايفرقه دست به من که بدان

 هاىنگرانى اخبار اين( 11.)سازد ذليل را آنان که کسى کرد؛ خواهد حاکم آنان بر برنده شمشيرى و پوشاند

 جدى، طور به هنوز گرچه دهد،مي نشان است، بوده حضرت آن کاروان نتظارا در که بدى وضع از را امام

 .بود نرسيده امام دست به کوفه از ناگوارى خبر

 مسلم از خبرى تا فرستاد کوفه به فاصله با را نفر دو مسلم، شهادت خبر رسيدن از پيش( ع)حسين امام

 مسهّر نب قيس ديگرى و بود( ع)حسين امام رضاعى دربرا[ يقطر يا] بُقْطُر بن عبداهلل اينها از يکى. بياورند

 نآ کوفيان به امام نامه متن. رسيدند شهادت به و شده اسير زياد ابن مأموران دست به نفر دو هر. صيداوى

 ناي من. رسيد من به بود، داده ما ورود براى شما اشتياق و شما اجتماع از خبر آن در که مسلم نامه که بود

 روز در که کرد تصريح نامه اين در امام( 18.)رسيد خواهم شما به سرعت به و نويسممي الرّمه نبط از را نامه

 (11.)است شده خارج مکه از ترويه روز يعنى حجه، ذى هشتم

( 11)زرود منطقه در خبر اين. بود کوفه وضعيت از ناگوار و منفى خبر ترينمهم هانى، و مسلم شهادت خبر

 هکوف در: گفت که بود اسد بنى از فردى هم آن ناقل و رسيد امام به( 13)زباله يا( 11)افشر يا( 19)قطقطانه يا

 .کشيدندمي خاک به بازار در را نفر دو اين جنازه که بودم شاهد

 مسلم شهادت خبر رسيدن از پس

 هک دشوارى اين از وى کردنآگاه با و نوشت زياد ابن به اينامه رسيد، يزيد به امام حرکت خبر که زمانى

 از کسانى عالوه، به و کرده کنترل را شهر شدت به تا خواست او از آمده، وجود به کوفه يعنى او شهر براى

 زياد ابن وى( 11.)بيفزايد آنان به المال بيت هاىبخشش بر صد صددر فرمانبردار، و اندطاعت اهل که مردم

 عبيد هب منسوب که خود پيشين نسب همان به برآيد، مسأله اين عهده از نتواند که صورتى در کرد، تهديد را

 احْتَرِس و المسالح، و المناظر فَضِع که کرد تأکيد همچنين( 15.)گرداند خواهد باز بود، ثقيف در ايبرده نام

 با کرده، مراقبت را مشکوک موارد بگمار، جا هر در را مراقبان و محافظان( 30.)التّهمة على خُذْ و الظَنّ على

 مسلم فاطرا از را مردم توانست زياد ابن که آگاهيم تاريخي نقلهاي اساس بر. کن دستگير را افراد اتهام وجود

 .برساند شهادت به و دستگير را او کرده، پراکنده

 کوفه وضعيت که دادمي نشان بود، زياد ابن گيرىسخت از ديگرى اخبار با همراه طبعا که مسلم شهادت خبر

 در فراوانى شيعيان حال هر به. بود مطرح هابيعت و هادعوت و هانامه از بحث هنوز ماا. است شده دگرگون

 سيدنر با. بشتابند وى حمايت به شوند، روبرو( ع)حسين امام با اگر که رفتمي آن اميد و بودند شهر اين

 و يلعق بن مسلم مثل أنت ما واهلل إنّک: گفتند حضرت آن به اصحاب از برخى هانى، و مسلم شهادت اخبار
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 خواهند تو سوى به مردم درآيى، کوفه به اگر. نيستى مسلم مانند تو. أسرع إليک الناس لکان الکوفة قدمت لو

 (31. )شتافت

 ونهچگ وضعيت که بينيدمي: فرمود و آورد گرد را يارانش( ع)حسين امام که بود مسلم شهادت خبر از پس

 اراده هرکسى سيخذلوننا، االّ القوم أرى ما و گذاشت، خواهد تنها امر قوم اين که ام عقيده اين بر من است؛

 ردندکمي همراهى را او مکه از که کسانى و رفتند بودند، شده ملحق او به راه در که کسانى. برود دارد، رفتن

. ودب انآن با اسب دو و سى وقت اين در. ماندند نزدش بودند، پيوسته او به راه در که آنان از اندکى شمار و

(38) 

 زياد ناب. گرفت خود به را شديد کنترل و کامل استبداد و خشونت رنگ هانى، و مسلم شهادت از بعد کوفه

 کوفه خروجى و ورودى هاىراه همه داد دستور بود، کرده حس وجود تمام با را کوفه شيعيان وجود خطر که

 ارتباط طعق هدف به اقدام اين. کنند مراقبت را راداف آمد و رفت و گماشته محافظانى پلها همه سر بر و بسته را

 همچنين. تگرف صورت( ع)حسين امام به شيعيان پيوستن از ممانعت نيز و کوفه شيعيان و( ع)حسين امام ميان

 شام روازهد ميان فاصله تا داد دستور زياد ابن. کردندمي جلوگيرى متهم اشخاص گريختن از آنان اقدام، اين با

 (31. )اليخرج و يلج أحداً فاليترک: ندهند را احدى به خروج و ورود اجازه کرده، مراقبت را بصره دروازه تا

 ات قادسيه ميان منطقه از مراقبت براى را نمير بن حُصَين فرماندهى به نفرى چهارهزار سپاه يک همچنين

 ـ بپيوندند( ع)حسين امام به بود ممکن که ـ حجاز سمت به را احدى خروج اجازه تا کرد اعزام قطقطانه

 درآمد، امام راه سر که حرّ نفرى هزار يک سپاه( 31. )الحجاز الى الکوفة ناحية من النفوذ أراد من فيمنع ندهند،

 دستگير شدند، ديده کوفه در که مشکوکى افراد سوى، اين در( 39. )بود نمير بن حصين سپاه همين از بخشى

 نواحى آن اعراب از آمدن، مسير در( ع)حسين امام. شوند ديگران عبرت تا شدند اعدام نفر چند نمونه براى و

 که بود شديد حدى به کنترل که است آمده ديگر خبر در و( 31. )ندارند را جابجايى گونههيچ حق که شنيد

 (33. )فتش إالّ يجوز أن يقدر أحد فليس

 أراد نفم...  شيعتنا خذلتنا قد! الناس أيها: فرمود اصحابش به خطاب ديد، سخت را اوضاع که( ع)حسين امام

. ماندند کنارش کردند،مي همراهى را او حجاز از که شمارى اما رفتند؛ ايعده. فلينصرف اإلنصراف، منکم

 کان( 35. )پيوستند او به راه در( ع)حسين امام موفقيت تصور به که بودند اعراب از رفتند، که افرادى( 31)

 را ينانا شهادت خبر وقتى اما صحبوه، و أهله تبعه االّ أحياءها من بِحَىّ وال العرب ياهم من بماء اليمرّ الحسين

 تيوق از پيش و زرود منطقه در امام به قين بن زهير پيوستن گويا( 10. )شدند متفرق اعراب اين همه شنيدند،

 از ريخب او که اندگفته. درسي شهادت به تا ماند امام نزد زهير حال اين با. برسد مسلم شهادت خبر که بود
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 من اليوم کمأصبت مما بقتالکم فرحًا أشدّ فکونوا محمّد، آل شباب سيد أدرکتم إذا: که بود شنيده فارسي سلمان

 (11. )الغنائم

 رياحي يزيد بن حر با رويارويي و( ع) حسين امام

 نفرى هزارچهار نيروى از بخشى که بود رياحى يزيد حرّبن نفرى هزار سپاه با( ع)حسين امام برخورد نخستين

 منطقه در انزم اين امام. کند کنترل را منطقه تا بود شده اعزام قطقطانه سمت به سپاه اين. بود نمير بن حصين

 امام رسيد، حرّ سپاه وقتى. بود کوفه سوى به حرکت حال در و بوده السباع وادى يا( 18])حُسُم ذى[ ذوجُشَم

 ضد رب: گفت حرّ آنهاست؟ ضد بر يا آمده آنان کمک به که پرسيد حرّ از ت،داش کوفيان حمايت به اميد که

 (11. )شما

 ازگشتب قصد جدّ، به و نشد کوفه به حرکت به حاضر امام. است کوفه به امام بردن او وظيفه که گفت حرّ

 ندارم، جنگ دستور چون: گفت و کرده مخالفت امام بازگشت با حرّ( 11. )افتاد راه به حجاز طرف به کرده،

 (19. )شد گرفته تصميم چنين و برسد دستور تا کنيممي انتخاب را ميانه راه

 روز حصب تا پس اين از که است هايي سخنراني تمامي در امام غالب گفتمان حجاز به بازگشت از صحبت

 در. دارد تأکيد ديگر مسائل و امويان روش کردن محکوم ها، نامه آمدنش، دليل روي امام البته. دارد عاشورا

 ونحن: فرمود بار يک. بروند را خود راه شده جدا او از تمايل، صورت در که خواهدمي اصحابش از مواردي

 دْوان،العُ و بالجَوْر فيکم السائرين و لهم، ليس ما المدّعين هؤالء من عليکم األمر هذا بوالية أولى البيت أهل

 است هايى نامه برخالف شما رأى و شناسيد، نمى را ما حق و اهيدخو نمى را ما اگر که فرمود امام آن از پس

 (11. )گردممي باز جا همين از ايد، فرستاده که

 به تا تياف ادامه مسير اين. شود دور کوفه از بيشتر هرچه تا کردمي کج قادسيه سمت به را مسير همچنان امام

 تمگرس حکام با مخالفت لزوم درباره مطالبى آن منض و کرد سخنرانى باز امام آنجا در. رسيدند بيضه منطقه

 کنند،مي غارت را المال بيت مال و کرده، تعطيل را حدود ساخته، ظاهر را فساد کرده، حالل را خدا حرام که

 (13. )کرد مطرح

 رد امام. گرديد ايراد خطابه صورت به که است شده نقل سخنانى نيز حُسُم ذى منطقه در( ع)حسين امام از

 من زلن قد إنّه: گفتند سخن است، گراييده بدى به خوبى از و شده عوض دنيا چهره که اين از سخنرانى ينا

: فرمودند نياد عمر بودن کوتاه به اشاره با سپس... معروفها أدبر و تنکّرت، و تغيرت قد الدنيا إنّ و ترون؛ ما األمر

 نالظالمي مع الحياة ال و شهادة االّ الموت أرى ال إنّى...  عنه اليتناهى الباطل أنّ و به اليعْمل الحقّ أنّ ترون أال
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 ردنم وضعيت، اين با مبارزه در...  شود؟ نمى نهى باطل از و شود نمى عمل حق به که نگريد نمى آيا. برما إالّ

 ت،حضر آن سخن تأييد به زهير. بود نخواهد رنج مايه جز ستمگران با زندگى و نيست شهادت جز چيزى

 گيرد،ب ما از را ابديت اين تو، از حمايت و باشد، باقى هميشه براى دنيا اگر حتى: گفت و برخاست جاى از

 (11. )باشيم تو با که دهيممي ترجيح ما باز

 در. ستندپيومي امام به کوفه از شيعياني نفري، سه دو کوچک هايدسته صورت به يا تک تک فاصله اين در

 نافع که کوفه مردم از چهارنفرى گروه يک بود، الهجانات عُذَيب منطقه در ماما که 10 سال حجه ذى 81 روز

 مانع دهکر حبس را آنان تا خواست حرّ. داشتند را( ع)حسين امام به پيوستن قصد بود، آنان ميان در هالل بن

 نچو هستم؛ آنها از دفاع به مجبور من صورت اين در: فرمود( ع)حسين امام. بشود امام به آنان پيوستن از

 اين آمدن( 15. )نشوى من متعرّض زياد، ابن نامه آمدن از قبل تا بود قرار. هستند من انصار و اعوان از اينان

 از مانع ها، راه بودن مسدود اما پيوست؛ خواهند امام به هم ديگرى کسان که بود اين بر نويدى نفر چهار

 امام به بود، آمده کوفه از که طائى حاتم بن عدى نب طِرمّاح. داشت وجود هم آن عکس. بود اقدامى چنين

 ـ شما با جنگ براى ـ کربال به اعزام آماده که است ديده کوفه در را زيادى جمعيت که داد خبر( ع)حسين

 پاهيانس دست اسير که آن از پيش بجنگيد، حرّ نفري هزار سپاه با جا، همين در است بهتر: افزود وى. بودند

 هب. کرد نخواهيم تخلّف آن از که داريم قرارى حرّ با ما: فرمود و نپذيرفت را او درخواست امام. شويد بعدى

 (50. )شد خواهد چه کار عاقبت که نيست روشن عالوه

 بيعت يا جنگ بر اصرار و کربال در توقف براي زياد ابن دستور

 که رددا نگاه جايى در را( ع)حسين امام خواست او از نوشت، يزيد بن حرّ به که اينامه نخستين در عبيداهلل

. ربيش أن الفرات بين و بينه حُلْ: گفت او به فرستاد را سعد بن عمر که هم زمانى( 51. )نباشد آبادى و آب

 گيريسخت. ندهى( ع)حسين امام به را فرات آب از استفاده اجازه که کن مستقر را نيروهايت ايگونه به( 58)

 زومىمخ هبيره بن جَعده بن فراس. توانستمي برود، امام سپاه از خواستمي سيک اگر حال اين با. شد آغاز

 ترک را آنجا شبانه او و داد اجازه هم امام برود؛ تا خواست اجازه امام از است، دشوار کار که کرد احساس

 (51. )کرد

 ددي را سوارى سبا حال، آن در و کرد کوتاهى خواب اسب روى که بود مقاتل بنى قصر در( ع) حسين امام

 در آنان سوى به نيز مرگ و هستند حرکت حال در قوم اين. إليهم تسرى المنايا و يسيرون القوم: گفتمي که

 فرمود امام. پرسيد را آيه تالوت علت اکبر علىّ( 51)راجعون؛ إليه إنّا و للّه إنّا: فرمود و شد بيدار امام. حرکت

. حقّينم نموت النُبالى إذًا أبت يا: قال. بلى: قال الحقّ؟ على ألَسنا: فتگ اکبر على. دهدمي ما مرگ از خبر که
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 بر سالم به اشاره تواندمي اين که اندگفته برخى( 59. )والده عن ولدًا جزى ما خير ولد من اهلل جزاک: فقال

 به دهش دور کوفه از تا کوشيدمي امام که بود مسير اين در. باشد( ع)حسين امام بر سالم کنار در اکبر على

 (51) .گفتند مى نينوا آن به که جايى رسيدند؛ کربال به تا کردمي ممانعت حرّ اما کند؛ حرکت باديه سمت

 او( 53)اء،م وال حصن غير على العراء إالّ التنزله که رسيد حرّ به زياد ابن نامه که بود منطقه اين به رسيدن با

 فرمان اجراى مراقب تا بود کرده مسؤول را نامه حامل ضمن در. آر فرود سرپناه و آب بدون جايى در را

 در باالخره( 51. )نداد اجازه حرّ اما کند، توقف غاضريه يا نينوا قريه در تا خواست اجازه امام. باشد عبيداهلل

 آغاز را جنگ است، اندک دشمن جمعيت تا خواست امام از زهير کردند؛ توقف نبود آبادى و آب که جايى

 (55. )بود نخواهيم کننده شروع ما نکنند، آغاز را جنگ تا: فرمود امام اما ؛کنند

 و خود براى ايخيمه آنجا در. آمد فرود کربال در هجرى، يکم و شصت سال محرم دوّم شنبه پنج روز امام

 که ودب اينجا در هم( 100. )زدند خيمه ،( ع)حسين امام خيمه اطراف در نيز بيت اهل ساير و زد فرزندانش

 درّت ما يحوطونه ألسنتهم على لَعِقٌ الدين و الدنيا، عبيد النّاس: فرمود يارانش به خطاب( ع)حسين امام

 مادرم و برادر و پدر و جد: گفتمي و کردمي گريه کلثوم ام( 101. )الديانون قلّ بالبالء مُحِّصوا فاذا معايشُهُم

 سپ تا خواست بيتش اهل از امام. باشم برادرم دادن دست از ارانتظ در بايد اکنون و ام داده دست از را فاطمه

 (108. )نکوبند صورت و سر به و نزنند چاک گريبان وى، شدن کشته از

 پيوستند؛ امام به کوفه سپاه از نفر بيست آمدند؛ کربال به نفر پنجاه( ع)حسين امام همراه سعد، ابن گزارش به

 شده ياد پياده صد يک و سوار اسب 19 از ديگر منابع در( 101. )بودند همراهش بيت اهل از نفر نوزده و

 که است چنان يعقوبى گزارش( 109. )است شده حکايت( ع)باقر امام از که است روايتى اين( 101. )است

 (101. )بودند همراهش نفر 38 يا 18( ع)حسين امام آمد، کربال به نفر چهارهزار با سعد بن عمر که وقتى در

 ابخط آن در و نوشت حضرت آن به اينامه شنيد، را کربال در( ع)حسين امام توقف خبر زياد ابن که زمانى

 را وت يا که آن تا نخورم سير و نخوابم خوب است داده دستور من به اميرالمؤمنين! حسين اي:گفت امام به

: رمودف نداده بدان جوابى و انداخت دور را آن رسيد، امام به نامه وقتى. کنم يزيد دستور تسليم يا بکشم

 سخط قيمت به را مخلوق رضاى که کسانى شد نخواهند رستگار

 (103. )خرندمي خالق

 بر ودب قرار که را سعد بن عمر و برانگيخت پيش از بيش را عبيداهلل خشم ،( ع)حسين امام دادن پاسخ عدم

 اام پذيرفت، نمى ابتدا وى. کرد( ع)حسين امام با جنگ مأمور بود، رفتن آماده و کند حکومت همدان و رى
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 از که زهره بنى ـ اش طايفه مخالفت رغم به دهد، پس را( 101)همدان و رى حکومت حکم شد قرار وقتى

 (105. )پذيرفت را آن ـ بود قريش هاىخاندان

 حبيب يلقب از يارانش و امام انتظار مورد که است چيزى امام، سپاه به کوفه شيعيان از شمارى پيوستن بحث

 سه اي و دو به دو تک، تک کوفيان، از برخى که شنيد زياد ابن مورخان، گزارش به. بود ديگران و مظاهر بن

 مروع کرده، آماده را نُخَيله لشکرگاه که بود جا اين در. هستند على بن حسين سوى به حرکت حال در نفره،

 کسى ات داد نيز را پل بستن دستور وى. کرد بردن ميدان عازم زور به را مردم و گماشت کوفه بر را حُرَيث بن

 (110. )نکند عبور آن از ـ( ع)حسين امام به پيوستن براى ـ

 بيشترى سپاهيان فرستادن کرد، نخواهد بيعت( ع)حسين امام که بود آگاه و داشت جنگ بر اصرار که عبيداهلل

 گاهآ معاويه مناقب و فضائل از را مردم و ترف منبر بر کوفه در وى. داد قرار خود کار دستور در کربال به را

: ستا فردى که آمده يزيد فرزندش هم اکنون. است بازگردانده آنان به را الفت و اجتماع او که گفت و! کرده

 سهميه بر و( 111. )حقّه فى العطاء يعطى الثغور، متعاهد الرعية، الى مُحْسنٌ الطريقه، محمود و السيرة حسن

 به بايستيم کوفه سکنه و تجار قبايل، شيوخ همه بنابراين. است افزوده صد در صد شما تک تک المال بيت

 پس ة؛الذمّ منه برئْتُ العَسْکر عن مُتَخَلّفا هذا يومنا بعد وجدناه رجل أيما صورت اين غير در بروند؛ لشکرگاه

 (118. )ايم برداشته او از را خود ذمّه ورزيده، تخلّف لشکرگاه به رفتن از ديديم که را کسى هر امروز، از

. باشند گريخته راه نيمه از آنان از بسيارى است ممکن که( 111)اند، نوشته نفر هزار 19 تا را کوفه سپاه رقم

 خستن روز از اميه بنى که بودند مختلف قبايل مشايخ و کوفه اشراف ميان از عمده، طور به سپاه فرماندهان

 مبالغ زياد، ابن. کردندمي آماده خود از دفاع به را قبايل جمعيت ايشان، از فادهاست با و بسته آنان تطميع به دل

 نأ فيهم نادى و أعطاهم، و العطاء الرياسة ألهل وضع و: داد اشراف همين يعنى رياست، اهل به پول هنگفتى

 قرار ها بخشش ستريا اهل براى( 111. )الحسين قتل فى له عَوْنًا ليکونوا سعد بن عمر الى للخروج يتهيأوا

 حسين کشتن براى او به کمک و سعد بن عمر سپاه به پيوستن براى خروج آماده تا دادند اطالع آنان به و داده

 وفهک لشکر. داشتند دوران اين تمام در انقالبى هاىحرکت در انحراف ايجاد در مهمى نقش اشراف اين. باشند

 (119. )ودب حاضر کربال در محرم ششم روز در کامل طور به

 کردند؟مي چه کوفه شيعيان

 چه و ندبود حالي چه در کردند،مي عزيمت کربال به اعزام براي زياد ابن لشکريان که زمان اين کوفه، شيعيان

 زمانى از روز پنج طى. است نگرفته صورت آن درباره جدى تحقيق تاکنون که است پرسشى اين کردند؟مي

 رسيدمي نفر هزار 81 تا 88 بين شمارش که ـ کوفه عظيم لشکر که روزى تا رسيد کربال به( ع)حسين امام که
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. نداشتند تمرکزم گيرىتصميم براى را الزم تشکّل و مانده، بالتکليفي حالت يک در شيعيان رسيد، کربال به ـ

 که هم عبيداهلل شمشير از ترس. داشتند هم کوفه در عقيل بن مسلم حضور زمان در که بود مشکلى همان اين

 خود انج اوال که بودند انديشه اين در تنها و کرده نشين خانه را آنان رساند،مي قتل به را مظنون افراد امان بى

 ربالک در شده، حاضر کوفه سپاه در نشوند مجبور زور به که آن ثانيا و. بدانند امان در حکومت تهديد از را

 اشند،ب امام سپاه در توانستندمي عادى شرايط در که کسانى از زيادى شمار. گيرند قرار( ع)حسين امام برابر

 دليل همين هب. بگريزند گرفته فاصله سپاه اين از تا بود اين آنان تالش. شدند حاضر کوفه سپاه در اجبار به

 فى الّإ فاليصل ألف، فى يبْعث الرّجل کانَ و: گريختندمي مسير طول در و آمده بيرون کوفه از سپاه همراه

 هاتن اما شد،مي اعزام نفر هزار با فرمانده يک گاه. الوجه لهذا منهم کراهة ذلک، من أقلّ و أربعمائة و الثمائةث

 هرثمة( 111. )نبودند جنگ اين به آمدن به مايل که چرا رسيد؛مي کربال به آن از کمتر يا چهارصد سيصد، با

 در وى. گريخت آنجا از و آمد کربال به که بود انىکس از بوده،( ع)طالب ابى بن على شيعيان از که سليم بن

 بالکر خاک از مشتى حضرت آمدند، اينجا در( ع)على امام با صفين مسير در وقتى که شد يادآور باره اين

 سپاه در وقتى: گويدمي وى. حساب بغير الجنّة يدخلون قوم منک ليحشرنّ! تربة يا لک واهًا: فرمود و برداشت

 نه و مباش تو با خواهممي نه اکنون گفتم و کردم تعريف را ماجرا و رفتم امام خدمت سيدم،ر کربال به کوفه

 مگر بود نخواهد آن شاهد کس هيچ که مباش من شدن کشته شاهد و بگريز اينجا از: فرمود حضرت. تو عليه

 (113. )گريختم آنجا از هم من و. سوزاند خواهد آتش در را او خداوند که آن

 لْبىکَ عمير بن عبداهلل آنان از يکى. يافت ادامه آخر روزهاى در تک تک طور به شيعيان از خىبر پيوستن

 وند،شمي( ع)حسين امام با جنگ آماده کوفه نخيله در ايعده ديد وقتى. بود کفار با جنگ هاىجبهه در مجاهد

 جنگ به هک کسانى با نبرد نمکمي احساس اکنون اما کنم؛ شرکت مشرکين با جهاد در بودم عالقمند من: گفت

. گذاشت ميان در همسرش با را مطلب اين و آمد خانه به گاه آن. است اولى روند،مي فاطمه فرزند حسين

 فهکو از شبانه ايندو. آيممي تو با هم من اى؛ دريافته درست: گفت و کرد استقبال وى سخن از همسرش

 (111. )معه فاقامَ حُسَينا أتى حتى ليالً هاب فخَرَج شدند، ملحق( ع)حسين امام به شده خارج

 تا يدکوش وى. پيوست( ع)حسين امام به ايام همين در که بود کوفه برجسته شيعيان از مظاهر بن حبيب

 ىراض را آنان سازد؛ ملحق( ع)حسين امام به کردندمي زندگى نزديکى آن در که را اسد بنى طايفه از شمارى

 شيعيان از نيز وى که بود عَوْسجه بن مسلم ديگر نمونه( 115. )شد مانع و رسيد راه از زياد ابن سپاه اما کرد،

 توانستنديم کردند،مي اراده کوفه شيعيان اگر که دادمي نشان اين. پيوست( ع)حسين امام به که بود کوفه مقيم

 عمار. ستندپيو( ع)حسين امام هب آنجا در و آمدند کربال به کوفه سپاه با آنان از شمارى حتى. بپيوندند امام به

 به تا ريختگ سرعت به آن از پس. نتوانست اما کند، ترور را عبيداهلل نخيله در تا کوشيد داالنى سالمه ابى بن
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 شادتر با آنجا در. کرد برخورد رفت،مي کربال به که قيس بن زحر سپاه با راه در. شد ملحق( ع)حسين امام

 (180. )پيوست( ع)حسين امام به رفته، کربال به جنگ حال در و جنگيده

 (ع) حسين امام لشکر بر گيريسخت آغاز

 انداخته لهفاص فرات آب و امام سپاه ميان تا شد قرار فرستاد، عبيداهلل که فرمانى اساس بر محرم، هفتم روز از

 و سينح بين حُلْ: بود اين سعد بن عمر به زياد ابن نامه. باشند نداشته را آب از استفاده حق آنها يعنى. شود

 آب از استفاده اجازه که طور همان. المظلوم الزّکى بالتّقى صنع کما قطرة، منه فاليذوقوا الماء بين و أصحابه

 شده افزوده بالذرى خبر در( 181. )ندهيد يارانش و حسين به را آب از استفاده اجازه نشد، داده عثمان به

 بين حُلْ و: است آمده صدوق نقل در. است بوده( ع)حسين امام شهادت از پيش روز سه اقدام، اين: است

 است آمده خوارزمى( ع)الحسين مقتل در خبرى( 188. )الدار يوم الماء بين و عثمان بين حيل کما بينه و الماء

. دش تمام بعد اندکى نيز آن اما شد، آشکار آن در آب قدرى که کند ايحفره خيمه پشت امام آن اساس بر که

 و حسين که ام شنيده: »نوشت سعد بن عمر به اينامه ضمن زياد ابن که است آمده ديگرى خبر در( 181)

 از مکاناال حتى را آنها رسيد، دستت به نامه که هنگامى. اند کنده هايى چاه داشته، آب به دسترسى اصحابش

 نامه اين( 181.)«نده آنان به ار فرات آب از بردارى بهره اجازه تمام سختگيرى با و کرده محروم چاه کندن

 .است نداشته بر در سودى ظاهرا که دارد( ع)حسين امام توسط چاه کندن به اشاره

 ماندهىفر به آب ظرف بيست با را نفرى پنجاه سپاه يک امام شد، جدى کاروان اصحاب تشنگى که نهم روز

. ياورندب آب قدرى زده، کنار را حجاج بن عمرو لشکر تا فرستاد هالل بن نافع نيز و برادرش علي بن عباس

 مروع رفت؛ جلو نافع. ايستاد آنان جلوى حجاج بن عمرو رسيدند، فرات شريعه برابر در گروه اين که زمانى

 و ربأفأش: گفت نافع. توانىمي تو: داد پاسخ عمرو. کنيم استفاده آب از: گفت ايد؟آمده چه براى: پرسيد

 و دندش درگير آنان با آمد، جلو سپاهش با عمرو وقتى و شدند شريعه وارد افراد آن از پس عطشان؟ الحسين

 (189. )کنند پر آب از را خود هاىظرف توانستند روى هر به

 سعد بن عمر با( ع) حسين امام گفتگوهاي

 روى ها، صحبت در امام. گرفت صورت روزها اين در سعد بن عمر و( ع)حسين امام ميان چندى گفتگوهاى

 نفوذ قلمرو زا بتواند عجالتا که درآيد ايگونه به وضعيت تا بود آن بر و داشت تکيه حجاز به بازگشت مسأله

: دفرمو امام که است آمده صورت اين به يا خبر اين کهن منابع همه در تقريبا. شود خارج زياد ابن قدرت و

 نآ يا و بگذارم، او دست در دست و بروم يزيد نزد به يا بازگردم، ام آمده آنجا از که جايى به دهيد اجازه يا

: گويدمي سمعان بن عقبه( 181. )باشم مرزبانان از يکى همانند و بروم اسالم دنياي مرزى نقاط از يکى به که
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 که آن جز نگفت ايکلمه هيچ. بودم همراهش او شدن کشته وقت تا عراق، تا مکه از و مکه تا مدينه از من

 هيدد اجازه است، گفته( ع)حسين که برندمي گمان و دارد، شهرت مردم ميان نچهآ که سوگند خدا به. شنيدم

 را يزىچ چنين او کنند؛مي اشتباه بروم، مرزى نقاط از يکى به يا بگذارم، او دست در دست رفته يزيد نزد

. ناسلا أمر يصير ما ننظر حتى العريضة، األرض هذه فى فألذهب: بود اين گفتمي که چيزى تنها نگفت،

(183) 

 همنشيني و منادمه براى را تو من: نوشت وى به او رسيد، زياد ابن به خصوصى گفتگوهاى اين خبر وقتى شايد

 خصش حضور بدون طرف دو سپاه وسط در نفر دو اين ميان شبانه گفتگوى يک( 181. )امنفرستاده حسين با

 تاريخى منابع در که شدمي زده يىهاحدس گرچه نشد؛ آگاه آن محتواى از کسى که گرفت صورت ثالث

 رها را سپاه دو هر تا خواسته سعد بن عمر از امام که است چنين هاحدس اين( 185. )است شده منعکس

. يردگمي را امالکم و کندمي منهدم را امخانه زياد ابن که است گفته سعد بن عمر اما! بروند يزيد نزد و کنند

 نمى او با جنگ عدم در را امام درخواست سعد بن عمر نهايت در که آورده ترىمفصل گزارش اعثم ابن

 (110. )کندمي نفرين را او هم امام و پذيرد

 زياد ابن به را ـ خودش از واقع در اما امام از نقل به اي خواسته يا ـ امام خواسته ديگر بار سعد، بن عمر

. رودب مرزها از يکى به يا کند بيعت او با و برود يزيد نزد است حاضر حسين که آن جمله از. کرد منعکس

( 111.)صالح لالمّة و رضاً لکم هذا: نوشت پيشنهادها طرح از پس که اين و شده نقل منابع در وى نامه متن

 ستد به برود، اينجا از على بن حسين اگر: گفت و زد را او رأى شمر که بود آن پذيرفتن حال در زياد ابن

 عدس بن عمر نزد را ضبابى الجوشن ذى بن شمر و پذيرفت را او سخن زياد ابن( 118.)است دشوار او آوردن

 اين از( ع)حسين امام. است زياد ابن فرمان و حکم پذيرفتن راه، تنها: بگويد( ع)على بن حسين به تا فرستاد

 ابن( 111. )ىأحل و ذلک دون الموت ، الأفعل واللّه ال الزانية؟ ابن حکم على أنزل: فرمود و برآشفت سخن

 (111. )بسپارد تو به را فرماندهى کار تا بگو نيست، جنگ بر مصمم سعد بن عمر اگر: گفت شمر به زياد،

 تاسوعا عصر از جنگ بر تصميم

 ابن پيام آخرين و( دانندمي محرم نهم را جمعه برخى) شد کربال وارد محرم نهم شنبه پنج روز عصر شمر

 زده، را زياد ابن رأى که اقدامش اين خاطر به را شمر سعد، بن عمر( 119. )داد سعد بن عمر به را زياد

 صورت نگج حتما و شد نخواهد تسليم حسين سوگند خدا به الحسين، واللّه اليستسلم: گفت و کرد سرزنش

 زياد ابن پيغام سعد بن عمر( 111. )باش پياده نيروهاى فرمانده تو و کنممي فرماندهى من نه،. گرفت خواهد
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 مرجانة ابن يد فى يدى أضع ال اللّه و: فرمود حضرت و فرستاد( ع)حسين امام به شدن محض تسليم براى را

 (113. )ابدا

 و عباس براي اينامهامان ـ طايفه همين از هم البنين ام و ـ بود کالب بنى طايفه از که شمر وقت اين در

 ديگر نقلى در( 111. )سمية ابن أمان من خير اهلل أمان ،أمانکم فى لنا الحاجة: داد پاسخ عباس. آورد برادرانش

 و أتؤمننا أمانک، لعن و اهلل لعنک: دادند پاسخ برادر چهار و آورد کربال به را نامهامان شمر خود که است آمده

 دختر رپس و دهىمي امان ما به تو آيا. کند لعنت را تو امان و را تو خدا( 115. )له أمان ال اهلل رسول بنت ابن

 .باشد نداشته امان خدا رسول

 به عصر مازن از پس! شويد سوار خدا سپاه ايارکبى؛! اهلل خيل يا فرياد با را کوفه سپاه سعد ابن تاسوعا عصر

 قين بن زُهَير جمله از امام سپاهيان از نفر بيست همراه دشمن با عباس مالقات. فرستاد( ع) حسين امام با نبرد

 نامه من هالبت: گفت زهير بودى؟ مذهب عثمانى تو: گفت زهير به شخصى. گرفت ورتص مظاهر بن حبيب و

 دانستم ودخ وظيفه کرديد، پيدا دنيا به ميل و نموده عهد نقض کرده، خيانت او به شما ديدم وقتى اما ننوشتم،

 (110. )کنم حفظ ايد، کرده ضايع اهلل رسول از شما که را حقى تا گيرم قرار او حزب در و کنم حمايت او از

 را انپيامبرش ذريه که کسانى هستند مردمانى بد: گفت سخن کوفيان با لحظه اين در هم مظاهر بن حبيب

( ع)ينحس امام سوى از شب، آن از جنگ تأخير. برسانند قتل به را شهر اين داران زنده شب و عُبّاد و بکشند؛

 أنّى يعْلم فهو فره،نَسْتغ و نَدْعوه و اللّيلة لربّنا نُصلّى علّنال: باشند داشته عبادت براى فرصتى تا بود هدف اين با

 (111. )اإلستغفار و الدُّعاء کثرة و کتابه تالوة و له الصالة أُحبّ کُنْتُ قد

 عاشورا روز آمده، منابع از بسيارى در که طور همان ترديد بدون و( 118. )است بوده شنبه پنج روز تاسوعا

 (111. )جمعه روز

 دشمن و شد مطرح عباس توسط و( ع) حسين امام سوي از روز آن فرداي به جنگ تعويق خواستدر

 .ماند باقي عبادت براي فرصت شب يک بنابراين. پذيرفت

 عاشورا شب

 که اين از و گفت الهى ثناى و حمد. آورد گرد را خاندانش افراد و اصحاب( ع)حسين امام عاشورا، شب

 جنگ فردا: فرمود حاضران به گاهآن. گفت سپاس را خداى داده، قرار او اندانخ ميان در را نبوّت خداوند

 ىپ در دشمن. کنيد ترک را محل اين کرده، استفاده شب تاريکى از تا آزاديد من ناحيه از شما شد؛ خواهد

 واللّه، ال ،بعدک هاللّ أبقانا ال: دادند پاسخ بيت اهل. ندارد کارى شما به باشد، داشته اختيار در مرا اگر است؛ من
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 ستخوا خداوند از کرده دعا را آنان امام دادند؛ را پاسخ همان نيز اصحاب و. أصابک ما يصيبنا حتى النفارقک

 حضرت و بودند کرده امام با که بود بيعتى خاطر به افراد کردن آزاد( 111. )دهد پاداش ايشان به را بهشت تا

 بن مسلم شب، اين در( 119. )ذمام منّى عليکم ليس و. حلّ فى ىبيعت من أنتم برداشت، آنان از را بيعت

 در امنيزه هک مانممي تو با قدر آن: گفت مسلم. گفتند سخن ياران، ديگر و حنفى عبداهلل بن سعيد و عوسجه

 تا کرد واهمخ دفاع تو از سنگ با نداشتم شمشير اگر و جنگم؛مي دارم دست در شمشير تا بشکند؛ آنان سينه

. دکن دفاع امامش از همچنان و بميرد و شود زنده بار هفتاد دارد دوست که گفت حنفى سعيد( 111. )يرمبم

 قتل هب را نفر هزار که آن تا شوم کشته باز شوم، زنده باز شوم، کشته دارم دوست خدا به: گفت زهير( 113)

 حضرت، آن خاندان از( 111. )کند عدفا خاندانت جوانان و تو از من، کشتن اين با خداوند که باشد برسانم،

 کوفه سپاه بازگشت از پس درست شب، نزديک محفل اين( 190. )گفتند سخن ديگران سپس و( 115)عباس

 از بهتر خاندانى زمين روى: فرمود بيت اهل و اصحاب جمع به خطابه همين در( ع)حسين امام( 191. )بود

 (198. )شناسد نمى يارانش از بهتر يارانى و خود خاندان

 ثيابکم اغسلوا و توضّأوا و زادکم، آخر يکن الماء من فاشربوا قوموا،: فرمود اصحاب به امام شب، اين در

 (191. )أکفانکم لتکون

 عبور يکديگر از ايگونه به را هاخميه طناب و کرده هم به نزديک را ها خيمه اصحاب، عاشورا، شب در

 درگير دشمن با طرف يک از که بود دليل بدان اين( 191. )باشد دشوار هاخيمه بين آمد و رفت که دادند

 و چپ و سر پشت از شيعيان و آمد در اسب نعل يک صورت به که يافت ترتيب ايگونه به هاخيمه. باشند

 دهزن شب به همه شد، شب نيمه وقتى آن، از پس. بودند مواجه دشمن با روبرو از تنها و بوده ايمن راست

 جنَّ لما :کردندمي خدا درگاه به تضرّع و استغفار گفته، را خداى تسبيح و شدند نماز مشغول پرداخته دارى

( 199. )عونيتضرّ و يدعون و يستغفرون و يسبّحون و يصلّون، کلّه الليل قاموا أصحابه، و الحُسَين على اللّيل

 باشد، دهکر پر را ايمنطقه هک شده تشبيه زنبوران صداى به نقلها، برخى در اصحاب دعاى و استغفار صداى

 مانندى خندق ها خيمه اطراف عالوه، به( 191)قاعد، و قائم و ساجد و راکع بين ما النحل کدوىّ دوىّ لهم و

 صبح تا ريختند آن در غيره و وچوب( 193)کالخندق، فجعلوه الليل، من ساعة فى فحفروه شد، کنده نيز

 (191. )باشد ها خيمه سمت هب دشمن ورود مانع و زده آتش را آن عاشورا

 امام به وفهک سپاه از نفر سى تا بيست عاشورا،( صبحِ تا شب يا) صبح يا شب مورخان، از برخى نوشته به

. است شده گزارش نفر سى ديگر منابع برخى و( 195)السياسه، و االمامة در خبر اين. پيوستند( ع)حسين

 .کردند شهادت وغسل کرده نظيف را خود اصحاب از خىبر سپس و( ع)حسين امام ابتدا شب، آن در( 110)
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: فتگ عبدالرحمان وقتى پرداخت؛( مظاهر بن حبيب يا) عبدربه بن عبدالرحمان با مزاح به حضير بن بُرَير

 ام؛بودهن باطل پى در پيرى، نه و جوانى در نه من که آگاهند اطرافيانم: گفت برير نيست؛ شوخى وقت اکنون

 هرچه خواهدمي دلم. است فاصله کوفيان شمشير آمدن فرود تنها حورالعين، و من ميان که آگاهم اکنون اما

 (111. )آيد فرود من بر اينان شمشير زودتر

 عاشورا روز

 اييفهطا سپاه ترکيب. کرد منظم را سپاهيانش! صبح نماز از پس سعد، ابن ـ جمعه روز ـ عاشورا روز صبح

 القوم و) بيشتر نه و کمتر نه نفر، هزار 88 دشمن سپاه عدد جمعا. داشت ندهفرما يک اى،قبيله هر يعنى بود؛

( 111. )اند نوشته هم نفر هزار 81 تا برخى( 118. )است بوده( الينقصون و اليزيدون و الفا عشرون و اثنان

 .است شده نوشته هم هزار 19 تا که گذشت

. تاس اختالف قديم مورخان ميان آنان، شمار ربارهد. کرد مرتّب را سپاهيانش عاشورا صبح در( ع)حسين امام

 نب حبيب و راست سمت فرماندهى قين بن زُهَير. بودند پياده نفر 10 و سواره نفر 18 آنها: نويسدمي بالذرى

. آنان سر پشت ها خيمه و بود عباس اختيار در هم پرچم و داشت عهده بر را چپ سمت فرماندهى مظاهر

 امام نسل از نفر پنج: بودند آن به قريب يا مرد صد يک حدود جمعا آنان: نويسدمي ديگر جاى در( 111)

. بود هکنان از ديگرى و سليم طايفه از يکى هاشم،بنى پيمانانهم از هم نفر دو و هاشمى، نفر شانزده ،(ع)على

 (111) .است آورده( ع)حسين امام سپاه آوران رزم کلى شمار درباره را ارقام همان دينورى( 119)

 زندبري آتش بودند، کنده ها خيمه اطراف که را خندقى داخل تا داد دستور( ع)حسين امام نبرد، آغاز از پيش

 به بود، حيايىبى فرد که شمر( 113. )شود وارد( ع)حسين امام حرم و ها خيمه به اطراف از نتواند دشمن تا

 .هستى آتش در ورود به تراولى تو: دادند سخپا امام! دارى عجله آتش در ورود براى: گفت( ع)حسين امام

 أن أکره فإنى: فرمود امام اما بزند؛ شمر به تيرى دهد اجازه خواست امام از عَوسجه بن مسلم وقت، اين در

 (111. )باشم جنگ اين آغازگر خواهم نمى. أبدأهم

! ارکبوا هللا جند يا: گفتمي زياد ابن لشکر به خطاب که برخاست کوفيان از يکى از ندايى عاشورا، روز صبح

 و رْب،کَ کلّ فى ثقتى أنت اللهم دعاى با و کرد بلند الهى آستان بر سر( ع)حسين امام نبرد، آغاز در( 115)

 و( 130)حسنة کلّ صاحب و نعمة کلّ ولىّ وأنت ثقة بى نزل أمر کلّ فى لى أنت و شدّة، کل فى رجائى

 از سپ و گرفت رو پيش در قرآنى شده، اسب بر سوار حضرت. رفت نبرد استقبال به( 131)ديگر، جمالتى

 (138. )گرديد آغاز نبرد آن
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 و رصب و الهى تقواى به را اصحابش امام صبح، نماز از پس امام شود، آغاز طرف ميان نبرد که آنى از قبل

 (131. )کرد دعوت جهاد

 و گويدب سخن دشمن با تا خواست همدانى يرحض بن بُرَير از امام گرفتند، قرار هم برابر سپاه دو که هنگامى

 ه،ذرّي اينان شماست؛ ميان در( ص) محمد نسل اکنون: گفت کوفيان به خطاب برير. کند احتجاج آنان با

 نمى آيا: تگف برير. زيادابن حکم بر شدن تسليم: گفتند. خواهيدمي چه آنان از. پيامبرند حرم و بنات عترت،

 آبى زا آيا. اند آمده اينجا به شما هاىنامه با که ايد کرده فراموش آيا. گردند باز اند، آمده که همآنجا به پذيريد

 روز داوندخ کنيد؛مي رفتار بد پيامبرتان ذرّيه با. کنيدمي منع را آنان برند،مي بهره مجوس و نصارا و يهود که

 (139. )نبود چيزى خنده و تمسخر جز دشمن برخورد( 131. )نکند سيراب را شما قيامت

 وديد،ب گفته آنها در که شما هاىنامه رسيدن از پس من: فرمود و گفت سخن کوفيان با خود امام عاشورا، صبح

 محمد امّت و بيايم خواستيد من از. آمدم اينجا به است، گشته تعطيل حدود و برآمده نفاق رفته، ميان از سنّت

. ستمني شما پيامبر دختر فرزند من آيا. بريزيد مرا خون که است سزوار آيا آمدم؛ اکنون. کنم اصالح را( ص)

 که نشنيديد برادرم و من حق در را( ص)پيامبر سخن آيا. نيستند من عموهاى جعفر و عباس و حمزه آيا

 نب جابر از گرنه و هيچ، چه که کنيدمي تصديق نقل اين در را من اگر الجنة، أهل شباب سيدا هذان: فرمود

. رفح على اهلل يعبد هو: داد پاسخ شمر. بپرسيد ارقم بن زيد و مالک بن انس و خدرى سعيدابو و عبداهلل

 سبعين على اهلل تعبد أراک إنى: که داد پاسخ او به مظاهر بن حبيب. است پرستنده را خداى ظاهر به او( 131)

 .حرف

 إعطاء ىبيد أعطى ال اللّه و: فرمود حضرت پذيرى؟ نمى را زياد ابن حکم آيا: گفت قيس بن اشعث بن قيس

 خود شناختند، نمى را او که کسانى براى تا بود آن بر سخنان، اين در امام( 133. )العبيد فرار أفرّ ال و الذّليل

 حجّت مامات نوعى به واقع، در و أنفسکم، راجعوا انگيزد، بر زشتشان رفتار در تأمل به را آنان و کند معرفى را

 برادرش ،( ع)حسين امام و افتادند گريه به همه شنيدند،مي را حضرت آن سخنان که حرم اهل( 131. )کند

 .کند ساکت را آنان تا فرستاد را عباس

 قد الدّعى ابن الدّعى إنّ و أال: است آمده جمالت اين العقول تحف روايت به امام عاشوراي صبح سخنان در

 يا خواهد؛مي من از را چيز دو از يکى زياد ابن( 135. )الذّلة منا هيهات و الذِّلَّة، و السِّلة بين: اثنين بين رکز

 .باشم ذلت پذيراى من که باد دور و ذلت؛ يا مرگ

 طابهخ شنيدن از پس. آمد سمت اين به امام سخنان تأثير تحت که بود کساني معدود از رياحى يزيد بن حُرّ

 يک هيچ آيا( 110[)دارى؟ را مرد اين با نگج قصد واقعا آيا: ]گفت و آمد سعد بن عمر نزد( ع)حسين امام
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! هللا سبحان: داد پاسخ حرّ. آرى بود، من با تصميم اگر: گفت سعد عمر پذيريد؟ نمى را وى پيشنهادهاى از

 ماما سوى به آن از پس. کنيد ابا آن پذيرش از شما و بگويد را مطالب اين حسين که است دشوار قدر چه

 رکاف زمان آن در که ـ ديلم و تُرک را پيشنهادهايى چنين اگر: گفت سعد مرع به حر( 111. )رفت( ع)حسين

 کسى همان من: پرسيد رسيد، امام نزد حرّ وقتى( 118. )نپذيريد را آن نداشتيد حق شما دادند،مي ـ بودند

 و است؟ باز توبه راه شما عقيده به آيا. بدهم شما راه در را جانم ام آمده اکنون کردم؛ را کارها آن که هستم

 فأنت ابشر،ف توبة، لک إنّها نَعَم،: فرمود امام منّى، کان مما توبة لى ذلک أفترى بنفسى، لک مواسيا أتيتُک قد

 (111. )اهلل شاء إن االخرة فى حرّ أنت و الدنيا فى حرّ

 و ردک ابتاص حضرت آن زره به امام کتف ناحيه در که کرد رها را تير نخستين تميم، بنى از نام عمر فردى

 (111. )شد متوقف

 اگر. شود ککم تا است سزاوار سميه فرزند از بيشتر فاطمه، فرزند! خدا بندگان: گفت کوفيان به خطاب زهير

 اضىر شما اطاعت از هم او کشتن بدون يزيد بگويد؛ سخن يزيد با خود تا کنيد رهايش کنيد، نمى ياريش

 جهنّم آتش به قيامت در را تو! شمر: گفت زهير. شو ساکت: گفت و انداخت او سوى به تيرى شمر. شودمي

 روايت به( 119. )کشت خواهد را اطرافيانت و تو االن همين خداوند: داد پاسخ شمر. دهممي بشارت

 واحدة، ملّة و واحد دين على و إخوة االن حتّى ونحن: است مهم بسيار که گفت را جمله اين زهير ابومخنف،

 اُمّة، أنتم و اُمّة اوکنّ العصمة، انقطعت السيف، وقع فاذا أهل، منّا للنصيحة أنتم و السيف، بينکم و بيننا يقع لم ما

 اهليت اشم و بود نيامده ما ميان شمشير که وقتى تا بوديم؛ واحدى ملت و واحد دين بر و برادر امروز به تا ما

 ىامّت شما وقت آن شد، خواهد دريده ها پرده آمد، شمشير وقتى اما داشتيد؛ را ما سوى از نصيحت پذيرش

 .بود خواهيم جدا امّتى ما و جدا

 از رام آيا: گفت زهير کرد، مرگ به تهديد را زهير شمر وقتى. بود سنيان و شيعيان شدن جدا معناي به اين

 يبفر تنبايس شما: گفت مردم به خطاب باز آنگاه. شماست با زندگى از بهتر من براى مرگ! ترسانىمي مرگ

 او فاعتش از ايبهره( ص)پيامبر ذرّيه و( ع)حسين قاتلين که بدانيد بخوريد؛ را جِلْفى سرِ سبک فرد چنين

 تو برگرد، گويدمي حسين: گفت و زد صدا را زهير ،( ع)حسين امام اصحاب از مردى آنگاه. برد نخواهند

 (111. )کردى ادا ابالغ و نصيحت در را خود وظيفه

 آيا: فرمود امام. آمد باالخره اما داشت؛ کراهت آمدن از او. کرد صدا را سعد بن عمر ظه،لح آخرين در امام

 ددي نخواهى راحتى و خوشى آخرت و دنيا در من از بعد که بدان. جنگىمي من با رى ملک به رسيدن براى

 (113. )توست انتظار در روزهايى بد و
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 (ع) حسين امام سپاه گروهي شهادت و نبرد آغاز

 نم که دهيد شهادت عبيداهلل نزد: گفت و کرد آغاز را جنگ رسما تير، نخستين انداختن با سعد بن رعم

 کي شما براي اينان! هستيد چه منتظر: گفت کوفيان به خطاب سعد بن عمر( 111. )کردم رها را تير نخستين

 فلمّا. )کردند اندازى تير به عشرو نيز زياد ابن سپاه انداخت، تير سعد بن عمر که زمانى( 115. )هستند لقمه

 به کوفيان سوى از تير باران المطر، کأنّها السهام أقبلت و اعثم، ابن گزارش به( 150)الناس، ارتمى عمر، رمى

 گىمر براى شماست؛ سوى به قوم اين نماينده اينها: فرمود امام و گرفت شدت( ع)حسين امام اصحاب سوى

 را وزر از ساعتى و کردند حمله يکديگر بر گروه دو آن از پس. باشيد دهآما نيست، آن پذيرش از ايچاره که

 ماما اصحاب از اندى و پنجاه اخبار برخى به بنا که طورى به جنگيدند، يکديگر با جمعى دسته طور به

 .رسيدند شهادت به( ع)حسين

 فما ،شدند زخمى يا يدهرس شهادت به آمد، فرود بربدنشان که تيرهايى با اصحاب از بسيارى حمله، اين در

 در که را شهدايى اسامى شهرآشوب ابن( 151)سهم، رميهم من أصاب إالّ الحسين أصحاب من واحد بقى

 نفر ده و اصحاب از نفر 81 جمعا افراد اين. است آورده فهرستوار رسيدند، شهادت به دشمن نخست حمله

 افرادى اينها( 158. )شدندمي نفر 11 مجموع در که بودند( ع)على امام پدرشان و( ع)حسين امام موالى از

 ديديم. يدندرس شهادت به کوفيان نخست تيراندازى در و نکرده پيدا تن به تن نبرد فرصت اساسا که هستند

 (151. )است کرده ياد نفر پنجاه از بيش را آنان شمار اعثم ابن که

 هک کسانى ماندند؛ باقى( ع)حسين امام رانيا از اندکى شمار جمعى، دسته حمله يک در نفر پنجاه شهادت با

 برابر رد که است کلبى عمير بن عبداهلل جمله، آن از. داشتند زياد ابن سپاه با تن به تن مبارزه نوعى، به

 حال همان در. شد ميدان عازم( ع)حسين امام از اجازه کسب از پس ابيه، بن زياد موالى از يسار خواهىمبارزه

 .محمّد ذُرية الحسين عن أُمّى و بأبى قاتِل: گفتمي او به خطاب و کردمي جنگ به تحريک را او همسرش

 و دادن اجازه امام که داشتند را مبارزه به رفتن قصد خضير بن بُرَير و مظاهر بن حبيب اوّل واقع، در( 151)

 ساري نبرد اين در وقتى. داد وى به را ميدان به رفتن اجازه امام خواست، اجازه عمير بن عبداهلل که آن از پس

 سالم مشيرش برابر در کلبى عبداهلل انگشتان که آن رغم به که آمد ميدان به عبيداهلل موالى از سالم کشت، را

 دست در عمودى هم زنش. کرد خوانى رجز به شروع ميدان ميان در و کشت نيز را او نکرده، اعتنا افتاد،

 تا ادد دستور او همسر به امام. محمّد ذرّية الطيبين دونَ قاتِل: گفتمي و پرداختمي او تحريض به گرفته

 .بودند زياد ابن سپاه کشتگان نخستين سالم، و يسار( 159. )کرد دعا را ها آن حال عين در و بازگردد
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 از سپس و تراس سمت از ابتدا عبيداهلل سپاه ابوالشعثاء، و عمير بن عبداهلل مبارزه و نخست تيرباران از پس

 را دخو هاىنيزه نشسته، زانو روى امام، سپاه از مانده باقى افراد. شدند نزديک امام اندک سپاهِ به چپ تسم

 کرده، بيداهللع سپاه سوى به تيراندازى به شروع آن، از پس. برگشتند اجبار به آنها و گرفتند اسبان سوى به

 (151. )کردند مجروح را شمارى و کشته را ايعده

 (ع) حسين امام اصحاب نت به تن نبرد

 بن رَيربُ کربال چهرگان از يکى. رسيدند شهادت به مبارزه از پس و شده ميدان عازم تک تک سپاه ماندهباقي

 بن زيدي وقتى. بود شهر اين بنام شيعيان از و داشت شهرت القراءسيّد به کوفه در که است هَمْدانى حضير

 از نيمى لکهب او، کالهخود تنها نه که زد او سر بر ضربتى چنان شده، وى با نبرد عازم برير طلبيد، مبارز معقل

 سينه بر ربُرَي تا پيچيدند هم به ساعتى. آمد وى نبرد به عبدى منقذ بن رضى آن از پس. شکافت هم را سرش

 بر را خود زهني و شتافت برير سوى به جابر بن کعب وقت اين در. طلبيد يارى دوستانش از رضى. نشست او

 که است مانه برير اين: گفتم کعب به: گويدمي بوده، کربال در خود که زهير بن عفيف. ]کرد فرو برير پشت

 در. رساند شهادت به را او کرده، حمله وى بر آن از پس( 153.[)دادمي تعليم قرآن ما به کوفه مسجد در

 خاطر به: گفت ده،کر اشاره برير سىسيا عقايد به يزيد گرفت، صورت برير و معقل بن يزيد ميان که گفتگويى

 مضلّ، الّض سفيان أبى بن معاوية إنّ و مُسْرفًا، نفسه على کان عفّان بن عثمان إنّ: گفتىمي کوفه در که دارى

 شهادت به را برير که کعب برادرش به کعب خواهر بعدها( 151. )طالب أبى بن علىّ الحقّ و الهدى امام إنّ و

 سخن تو اب ديگر سوگند خدا به کشتى، را قرّاء سيد و جنگيدى فاطمه فرزند ضد بر آيا: گفتمي بود، رسانده

 (155. )گفت نخواهم

 است فهکو شيعه طوايف از بجيله، طايفه. است بِجلى هالل بن نافع همين يکى کربال، برجسته هاىچهره از

 آنچه بسان هک رسيده تشيع براى تعريفى نيز وى از. اند شده شناخته زيادى شيعيان آنان ميان در نيز بعدها که

 مزاحم .علىّ دين على أنا الجملى، أنا: زدمي فرياد آمد، مبارزه ميدان به وقتى. است جالب گذشت، برير درباره

 با آن از پس. شيطان دين على أنت: داد پاسخ نافع. عثمان دين عَلى أنَا: گفت و آمد او با مقابله به حُرَيث بن

 (800. )کشت را او نافع تا دشدن گالويز هم

 حجاج نب عمرو عبيداهلل، سپاه از شمارى شدن کشته و کوفيان با اصحاب از برخى تن به تن مبارزه از پس

 تن به تن آنان با کسى جنگيد؛مي شهر اين قهرمانان با شما! ها احمق اي:زد فرياد سعد عمر سپاه به خطاب

 را وا رأى سعد بن عمر. ببريد ميان از را آنها توانيدمي سنگ پرتاب اب شما و انداندک آنها. نرود مبارزه به

 پاهس راست سمت از حجاج بن عمرو آن از پس. نکند مبارزطلبى کسى تا خواست سپاهش از کرده، تصديق
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 و کم،جماعت و طاعتکم الزموا! الکوفة أهل يا: زدمي فرياد کوفه سپاه به عمرو. برد يورش امام سپاه بر کوفه

 داريد نگاه را خود جماعت و اطاعت! کوفيان اي( 801!. )اإلمام خالف و الدين عن مَرَق من قتل فى الترتابوا

 احتمال به. مدهيد راه خود به ترديد کرده، مخالفت خود امام با و شده خارج دين از که کسى کشتن در و

 (808. )است بوده نفر 18 لحظه اين در امام سپاه شمار

 ادىش موجب مسلم شهادت. رسيد شهادت به کوفيان از نفر دو دست به اسدى عوسجه بن مسلم ،ميان اين در

 مسلم هاىادترش ياد به وى. شد متأثر بود، کوفه سپاه از بخشى امير خود که ربعى بن شَبَث و شد کوفه سپاه

( 801. )دبو کشته را نمشرکا از نفر شش آنجا در مسلم که افتاد آذربايجان در مشرکان با جنگ در عوسجه بن

 و رساند وى به را خود بود، مانده او وجود در رمقى هنوز که زمانى مسلم، شهادت از پيش( ع)حسين امام

 .دخوان وى براى را ينْتظر من مِنْهُم و نَحْبَه قضى من فمنهم آيه حضرت آنگاه. مسلم يا ربّک رحمک: فرمود

 اگر :گفت و داد بشارت بهشت به را او و آمد او کنار مه عوسجه بن مسلم صميمى دوست مظاهر، بن حبيب

 ـ هذاب أوصيک: گفت عوسجه بن مسلم. دادممي گوش تو وصاياى به خواستمي دلم نبودم، شرايط اين در

 حبيب. بدهى را جانت او از دفاع به و شوى کشته او راه در دونه، تموت أن ـ کرد( ع)حسين امام به اشاره و

 بوده الحسين اصحاب اوّل عوسجه بن مسلم که اين به تعبير( 801. )کرد خواهم چنين هکعب خداى به: گفت

 پس طبعا هک بوده کوفه سپاه عمومى حمله در شهيد نخستين که باشد آن به اشاره بايدمي شده، شهيد که است

 در حال، اين با. است شده شهيد تک تک صورت به مبارزان از برخى شهادت و اول عمومى تيراندازى از

 أوّل و نفسه شرى من أوّل کنت: است شده ياد کربال شهيد اولين عنوان به وى از کلى طور به ناحيه، زيارت

 (809. )اللّه شهداء من شهيد

. کرد ريهگ و رفت او بالين بر همسرش وي شهادت با. رسيد شهادت به کلبى عمير بن عبداهلل مرحله اين در

 آن و کرد چنين رستم. بکوبد او سر بر آهنين عمودى با تا داد دستور رستم امن با خود غالمان از يکى به شمر

 (801. )رسيد شهادت به نيز زن

 نفوذى آنان در توانست نمى دشمن که داشتند قرار يکديگر کنار در فشرده چنان امام، سپاه بقاياى نبرد، اين در

 وىس يک از تنها دشمن و بودند کرده روشن آنها در آتش و کنده را ها خيمه اطراف آنان ويژه به. باشد داشته

 وطهمح درون به جاى، از آنها کندن و چادرها در نفوذ براى را کسانى سعد عمر. برد يورش آنان بر توانستمي

 عمر تا دش سبب امر اين. شدند کشته و محاصره امام اصحاب از نفر چند توسط افراد اين که فرستاد ها خيمه

 از جز حال هر در بزنند، آتش دهيد اجازه: زد فرياد( ع)حسين امام. بزنند آتش را چادرها تا دهد دستور سعد

 به حمله تصميم کند، يکسره را کار که اين براى دشمن( 803. )کنند حمله شما بر توانند نمى سمت يک
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 کرد پرتاب( ع)حسين امام چادر سوى به را اش نيزه سپاهش همراه شمر. گرفت را آنها زدن آتش و ها خيمه

 بود نجااي در. بزنم آتش اهلش سر بر را خانه اين بايد أهله، على البيت هذا أحرق حتى بالنار علىّ: زد فرياد و

 را شمر ربعى بن شَبَث که بود اينجا در. ريختند بيرون چادر از همه رفته، آسمان به کودکان و زنان فرياد که

 سپاه راست ناحيه فرماندهى که قين بن زهير( 801. )ازگشتب شمر و شمرد زشت را او حرکت کرده، توبيخ

( ع)حسين امام کودکان و زنان اقامت محل از را او کرده حمله شمر سوى به نفر ده با همراه داشت، را امام

 (810. )رساند شهادت به را وى افراد از نفر چند کرده حمله او بر شمر اما( 805. )کرد دور

 ودنب شدند،مي شهيد که کدام هر و رسيدندمي شهادت به يک يک( ع)حسين امام اصحاب. يافت ادامه نبرد

 اين( 811. )نداشت نمودى آنان، فراوانى دليل به دشمن هاىکشته که حالى در شد؛مي احساس کامال آنان

 .يافت ادامه عاشورا ظهر تا حوادث

 از هک ـ صائدى ابوثمامه که بود قرار اين از واقعه. رسيد شهادت به مظاهر بن حبيب که بود ظهر نزديکى

 آمد( ع)حسين امام نزديک رسند،مي شهادت به تک تک اصحاب ديد وقتى ـ( 818)بود( ع)على امام اصحاب

 از دفاع به من که آن مگر شد نخواهى کشته! بدان اما شود،مي نزديک تو به دشمن کنممي احساس: گفت و

 خوانده تو با را ظهر نماز که کنم مالقات را خود خداى حالى در اهمخومي من آن از پيش أما. شوم کشته تو

 جَعَلَک !الصالة ذکّرت: فرمود( ع)حسين امام وقتها، دنا الّتى الصالة هذه صلّيت قد و ربّى ألقى أن أحبّ. باشم

: داد ادامه امام. دهد ارقر ذاکر نمازگزاران از را تو خداوند! آوردى ما ياد به را نماز الذّاکرين، المصلّين من اللّه

 نمى بولق شما نماز: زد فرياد تميمى نُمَير بن حُصَين. بگزاريم نماز تا کند متوقف را جنگ بخواهيد دشمن از

 لقبو تو نماز اما شود، نمى قبول اهلل رسول آل نماز! االغ اي:زد فرياد مظاهر بن حبيب وقت، اين در! شود

 کردن زخمى با حمله اين در حبيب( 811. )شد درگير تميم بن حصين با حبيب که بود جا اين در شود؟مي

 با آن الدنب به. دادند نجات را حصين و رسيدند سر يارانش که بيندازد زمين به را وى توانست حصين اسب

 را او ه،کرد حمله حبيب بر ديگر تميمى يک وقت اين در. کشت را او شده، درگير تميمى صريم بن بديل

 ميمىت فرد آن وقت اين در. آورد فرود حبيب سر بر را شمشيرش و رسيد سر تميم بن حصين .کرد مجروح

 گرفته را حبيب سر ساعتى افتخار، براى تميم بن حصين. کرد جدا تنش از را حبيب سر و شد پياده اسب از

( 811. )بگيرد ار اش جايزه برده، زياد ابن نزد تا داد تميمى مرد آن به را آن سپس آويخت؛ اسبش گردن بر

 بأحتس: ذلک عند قال و حسينا ذلک هدّ الحبيب قُتِل لمّا داد، تکان سخت را( ع)حسين امام حبيب، شهادت

 زمان آن که مظاهر بن حبيب فرزند قاسم آمد، کوفه به تميمى مرد وقتى( 819. )أصحابى حماة و نفسى

 چندان قاسم. نداد مرد آن. کند دفن را آن ات بدهد او به را پدرش سر تا خواست او از نبود، بيش نوجوانى

 (811. )کشت را تميمى آن کوفه، بر زبير بن مصعب تسلط زمان تا کرد صبر
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 نماز آخرين

 جماعت به را نماز امام. بودند امام اطراف در اصحاب شمارى و زهير هنوز. رسيد فرا نماز وقت و شد ظهر

 بن سعيد و زهير که حالى در کرد آغاز را ظهر نماز رکعت ود امام( 813. )کرد اقامه ـ خوف نماز شکل در ـ

 ااقتد امام به را دوم رکعت اول گروه آنگاه کرده، تمام را نماز دوم گروه. ايستادند امام جلوى حنفى عبداهلل

 رچهه هم، نماز پايان از بعد. گرفت قرار دشمن تير هدف بود، ايستاده امام جلوى سعيد که وقتى در. کردند

 هب تير چندان دليل، همين به. گرفتمي قرار دشمن و امام ميان سعيد رفت،مي سوى آن و سوى اين به ماما

 هب و برساند رسولش به را او سالم تا خواست خداوند از وقت اين در. افتاد زمين روى که کرد اصابت وى

 زدهسي که رسيد شهادت به ىحال در وى. اوست ذرّيه نصرت هدفم برم،مي که رنجى اين از من که بگويد او

 (811. )بود کرده اصابت بدنش بر تير

 امام از حفاظت که شرايطى در گرفت، شدّت و شده آغاز درگيرى باز که ظهر نماز از بعد عبداهلل بن سعيد

 باقى اسبان سوى به تيراندازى به دشمن بازهم اينجا در( 815. )رسيد شهادت به داشت عهده بر را( ع)حسين

 دشمن بر خواند که رجزى با قين بن زهير وقت اين در. برد بين از را آنان همه تا داد ادامه امام سپاه مانده

 ناميده مهدى و هادى را امام که است آمده شده، نقل( ع)حسين امام به خطاب او از که شعرى در. کرد حمله

 .باشدمي حمزه و جعفر يشعمو و( ع)على پدرش حسن، برادرش پيامبر، جدش مالقات به رفتن حال در و

 شهادت به را او کرده حمله وى بر اوس بن مهاجر و شعبى عبداهلل بن کثير هاىنام با کوفيان از نفر دو

 (880. )رساندند

( 881. )رسيد شهادت به تا جنگيد و خواند رجزى وى. است افرادى چنين شمار در ازدى خالد بن عمرو

 صيداوى خالد بن عمرو از خوارزمى( 888. )رسيد شهادت به پدر زا پس نيز ازدى عمرو بن خالد فرزندش

( ع)ينحس امام. بپيوندم ياران ديگر به تا دارم آن قصد: گفت و آمد امام نزد وى: است نوشته و کرده ياد نيز

 (881) .پيوست خواهيم تو به ديگر ساعتى نيز ما برو، پيش. ساعة عن بک الحقون فإنّا تَقَدَّم: فرمود او به

 هب نبردى از پس رفته ميدان به رجزى خواندن با که است ديگرى مجاهد تميمى حنظله بن[ شعبه] سعد

 (881. )رسيد شهادت

 (889.)رسيد شهادت به و رفت ميدان به و خواند رجزى که است بعدى شهيد مَذْحِجى عبداهلل بن عمير

 (881.)رسيد شهادت به بعد ماه شش و شد مجروح رفته ميدان به حُمَير أبى بن سوار
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 رسيده دتشها به عوسجه بن مسلم از پس اعثم، ابن نوشته به که است شهيدى يزَنى عبداهلل بن عبدالرحمان

 حسن و حسين دين بر را خود شاعر که طورى به دارد؛ او تشيع در مهمى مضمون ميدان، در وى شعر. است

 .کندمي معرفى

 (883)حسن و حسين دين على دينى يزن آل من عبداهلل ابن أنا

 (ع)حسين امام ياد به را ظهر نماز که صائدى ابوثمامه به معروف همدانى صائدى عريب بن عمرو بن زياد

 (885.)است شده نقل شهرآشوب ابن توسط وى از زيبايى رجز( 881.)است ظهر از بعد ديگر شهيد آورد،

 نقلها رخىب در و) تير هشت و ايستاد دشمن ربراب در( ع)حسين امام روى پيش کندى زياد بن يزيد ابوالشعثاء

 که آنگاه .شدند کشته کوفه سپاه از نفر پنج کم دست آن طى که کرد رها( تير صد گذشت اين از پيش که

 (810.)شد کشته تا تاخت دشمن سوى به کرد، رد را( ع)حسين امام هاىدرخواست دشمن

 خود قيقد تيراندازى با داشتيم، کوفيان از چند تنى با او نبرد به اشاره اين از پيش که بِجِلى هالل بن نافع

 دنشگر شمر و گرفت اسارت به را وى دشمن. شکست بازويش که آن تا کشت را کوفه سپاه از تن دوازده

 دين على أنا الجملى أنا: »بود اين شعارش و بود نوشته را نامش تيرهايش، روى وى که اندنوشته( 811.)زد را

 فرياد و بود جارى محاسنش از خون همچنان که حالي در شد آورده سعد عمر نزد اسير ورتص به وي. «على

 به مرا دتوانستي نمى بود، مانده برايم دستى و بازو اگر أسرتمونى؛ ما ساعدٌ و عضدٌ لى بقيتْ لو: کشيدمي

 براى ،بودى لمانمس تو اگر سوگند خدا به: گفت نافع بزند، را گردنش خواست شمر وقتى. درآوريد اسارت

 در اجرا براى را ما مرگ که را خداى ستايش. بدهى خداوند درگاه در را ما خون پاسخ که بود دشوار تو

 ياران از نافع که است گفتنى( 818.)رساند شهادت به را وى شمر آن از پس. داد قرار خود خلق بدترينِ دست

 (811. )بود حضرت آن مکتب يافتگانتربيت از و( ع)على امام

 باره آن در اطالع براي که است آمده مآخذ در( ع) حسين امام ياران از شماري شهادت درباره ديگري اخبار

 .کرد رجوع ترمفصل منابع به بايد

 (ع) بيت اهل شهادت

 أصحاب ليز فلم. بود نمانده باقى کسى ياران از که بود زمانى ،(ع)حسين امام بيت اهل سوى از نبرد به شروع

 شمارى و شده کارزار وارد بيت اهل گاه آن( 811.)بيته أهل غير معه يبق لم حتى يقْتلون و يقاتلون الحسين

 از بيش نام منابع از برخى و( 819)اند،ننوشته نفر شانزده از کمتر را آنان رقم که رسيدند شهادت به آنان از

 و نسل عدهاب که کسي بود، طالب ابى نب على بن عباس آنان، مشهورترين از يکي. اندکرده ياد را نفر بيست
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 به پايش شد،مي اسب سوار وقتى که بود قامت بلند و زيباچهره مردى( 811.)ناميدند سقّا را او نوادگانش

 پرچمدار عباس( 813.)گفتندمي هاشم بنى قمر زيبايى خاطر به را او که نويسدمي ابوالفرج. رسيدمي زمين

 نب حکيم و جَبنّى رقاد بن زيد وى قاتالن است فرموده( ع)باقر امام که نانآنچ و بود( ع)حسين امام سپاه

 بن على بن جعفر برادرش( 815.)داشت سال 11 شهادت زمان وى( 811.)بودند طى قبيله از سِنْبسى طفيل

 امام روايت در. شد کشته حضرمى ثُبَيت بن هانى توسط( 810)،(ساله نوزده و البنين امّ فرزند) طالب ابى

 بن عبداهلل ديگرش برادر( 811.)است بوده على بن جعفر قاتل اصبحى، يزيد بن خولى که است آمده( ع)باقر

 گردي برادر. شد کشته حضرمى ثُبَيت بن هانى دست به( ( 818)ساله 89 و البنين امّ فرزند: )طالب ابى بن على

 يرىت يزيد بن خولى ابتدا رفت، ميدان به ىوقت(. البنين امّ فرزند( )811:)طالب ابى بن على بن عثمان عباس،

 از عامريه البنين ام گذشته، نفر چهار هر مادر( 811.)کشت را او دارم بن ابان طايفه از مردى سپس و زد او به

 ونهيق کردند، عبور( ع)حسين امام برابر از اينان: نويسدمي مطلب اين به اشاره با دينورى. بود وحيد آل

 (819. )دادند قرار او بالى سپر را گردن و سر و نحورهم، و بوجوههم

 بودند عبارت رسيدند شهادت به که بيت اهل از افرادي مجموع در و( ع)علي امام فرزندان از ديگري شمار

( 811.)رسيد شهادت به غنوى عقبة بن عبداهلل تير با دينورى نوشته به که طالب ابى بن على بن ابوبکر: از

 (813. )شد کشته دارم بن ابان طايفه از مردى دست که طالب ابى بن على بن اصغر محمد

 بن منقذ بن مرة توسط که( 811)عثمان زمان در متولّد و ليلى ام فرزند و( ع) حسين امام بزرگ پسر اکبر على

 على يت،ب اهل از کشته نخستين: گويندمي دينورى و بالذرى ابومخنف،. شد کشته[ عبدالقيس] عبدى نعمان

 به( 890.)است دانسته عقيل بن مسلم بن عبداهلل خاندان اين از را شهيد نخستين اعثم ابن( 815.)بود اکبر

 و يرفتنپذ اما گرفت نامه امان( ابوسفيان دختري نواده آمنه) مادرش خاطر به نيز اکبر علي سعد، ابن نوشته

 .سفيان أبى قرابة من تُرْعى أن أولى کانت(ص)اهلل رسول لقرابة: فرمود

 على، بن( 898)الحسن بن ابوبکر ،( 891(:)ع)على بن الحسن بن عبداللّه: از عبارتند بيت اهل ديگر شهداي

 بسْتَح کنْتَ إنّ الّلهم: گفت شهادتش وقت حسين امام که امرؤالقيس دختر رباب فرزند) حسين بن عبداهلل

 توسط که حسن بن قاسم( 891.)الظّالمين القوم من لنا انْتَقِم و العاقبة فى خير هو لما ذلک فاجعَلْ النّصر، عنّا

 بن عبداهلل توسط: جعفر بن عبداهلل بن عون. رسيد شهادت به سوزناکي طرز به( 891)ازْدى عمرو بن سعيد

 بن مسلم( 899.)شد کشته تميمى نهشل بن عامر توسط: جعفر بن عبداهلل بن محمد. شد کشته الطائى قُطْبة

 عبدالرحمان عقيل، بن جعفر. شد کشته 10 سال حجه ذى هشتم تاريخ به و کوفه در که طالب ابى بن عقيل

 .عقيل بن سعيد ابى بن محمد عقيل، بن مسلم بن عبداهلل عقيل، بن اکبر عبداهلل عقيل، بن
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 ارثح بن ابوسفيان نوادگان از ابوالهياج دانيم،نمي را نامش که هاشمى طبعا و ابولهب آل از مردى از همچنين

 امام شده آزاد غالم( 891( )مُنْجح يا) مَنْجح.  81 ،(ع)حسين امام شده آزاد غالم سليمان بدالمطّلب،ع بن

 مرتبط اما الکرب از پيش يا کربال شهداي عنوان به نيز( ع)حسين امام رضاعى برادر بُقْطر بن عبداهلل ،(ع)حسين

( 893)ر،جعف بن عبداهلل بن عبيداهلل: است شده ياد مآخذ از برخي در زير افراد از همچنين. است شده ياد آن با

( 810)طالب، ابى بن على بن عبيداهلل( 895)طالب، ابى بن عقيل بن على( 891)عقيل، بن مسلم بن محمد

 (811. )است هدانست کربال کشتگان جمله در نيز را وى خياط بن خليفة: على بن حسين بن القاسم بن ابوبکر

 (ع) حسين امام شهادت

 به هک چرا نداشت؛ را امام به شدن نزديک جرأت کسى شدند، کشته بيت اهل و ياران تمامي که لحظه ناي تا

 ديگرى انکس وقتى تا بنابراين. شوند شناخته( ع)حسين امام قاتل نبودند مايل کوفيان از بسيارى روى، هر

 را زارشگ چند. رسيد نمى نديگرا به نوبت بودند، ذات بد خولى و کثيف شمر و ديوانه انس بن سنان مانند

 نزد مردى. کرد آب درخواست و بود عطشان امام لحظه اين در: گويدمي سعد ابن: کنيممي نقل باره اين در

 و کرد اصابت حضرت آن دهان به که کرد رها تيرى نمير بن حصين حال همان در. داد او به آب و آمد امام

 کرد،مي ستايش را خدا حال همان در و کردمي پاک را ها خون دست با حضرت آن. شد جارى خون

 پيدا رسىدست آب به نگذاريد: گفت دارم بن ابان طايفه از مردى. افتاد راه به فرات سوى به گاه آن. ويحمداهلل

 للهما: فرمود مرد آن درباره و بود ايستاده برابرشان در امام که حالى در ايستادند، آب و او ميان گروهى. کند

 خورده حضرت دهان به که کرد رها امام سوى به تيرى ابانى، مرد آن. بميران تشنگى از را او خدايا .أظْمِئه

 ردکمي تشنگى احساس باز خوردمي آب هرچه و است تشنه که زد فرياد بعد، اندکى مرد آن. شد آلود خون

( ع)حسين امام: افزايدمي و آورده امام مبارک دهان به زدن تير درباره را نقل همين بالذرى( 818. )مرد که آن تا

 ياران که زمانى: افزايدمي سعد ابن( 811. )بى يفعل ما إليک أشکو إنّى الّلهم: فرمود و برداشت آسمان بر سر

 ظامن پياده که آن تا گشتمي باز که آن مگر آمد نمى او سراغ به کس هيچ شدند، کشته حسين بيت اهل و

 نآنا با شجاع جنگجوى يک چون على بن حسين و نبود وى از ترشجاع لحظه آن در. گرفتند را اطرافش

 .گريختندمي شير برابر از بزى مانند افراد و برد،مي يورش طرف هر بر( 811)جنگيد،مي

 دند؛بو على بن حسين با نبرد حال در مردم و گذشت روز از ساعاتى: نويسدمي گزارش آن ادامه در سعد ابن

 اگر و بود نشسته( ع)حسين امام وقت اين در: است آورده دينورى. کرد نمى اقدام وى کشتن براى کسى اما

 و يندازدب ديگرى عهده به را آن مسؤوليت تا بود آن بر ايقبيله هر اما بکشند، را او توانستندمي خواستندمي

 هچ منتظر بگريد، عزايتان در مادرتان: زد فرياد شمر وقت اين در( 819.)کند اقدام کار اين بر تا داشت کراهت
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 بر ربتىض که بود تميمى شريک بن زُرْعة شد نزديک( ع)حسين امام به که کسى اولين! بکشيد را او هستيد،

 نب سنان گاهآن. کرد زمينش بر نقش زده، حضرت آن گردن بر ديگرى ضربه آن از پس و زد امام چپ کتف

( ع)نحسي امام سينه در را اش نيزه سپس زد؛ حضرت آن سينه استخوان بر ايضربه و آمد پيش نخعى انس

 ند،ک جدا را( ع)حسين امام سر تا شد پياده اسب از سنان. افتاد زمين روى امام که بود وقت اين در. کرد فرو

 زياد بن عبيداهلل نزد را آن و کرد جدا را سر وى. بود همراهش هم اصبحى يزيد بن خولى که حالى در

 ديزي بن خولى و کشت را( ع)حسين امام نخعى انس بن سنان که نويسدمي ديگرى جاى در وى( 811.)آورد

 سپ و زد ضربتى امام چپ کتف به شريک بن زُرْعة: نويسدمي مفيد شيخ( 813.)کرد جدا را حضرت آن سر

. افتاد زمين به حضرت آن که زد حضرت آن بر اينيزه انس بن سنان نواخت، حضرت آن گردن بر ضربتى آن

 را امام سر آمد، فرود اسب از خود شمر. لرزيد دستش که کند جدا را حضرت آن سر تا رفت خولى گاهآن

 امام بدن هاىزخم: افزايدمي سعد ابن( 811.)برساند سعد بن عمر به تا داد خولى دست به و کرد جدا

 اثر در پارگى مورد صد از بيش ايشان لباس بر که حالى در بود، مورد 11 کردند، شمارش که را( ع)حسين

 مشيرش يک رسيد، شهادت به( ع)حسين امام وقتى: نويسدمي همو باز و. داشت وجود شمشير ضربت و تير

 آن (قطيفه و ـ شلوار ـ سِروال) لباس. برد اودى خَلْق بن جميع را ديگرش شمشير و نهشلى قالنس را او

 قطيفه قيسِ ،قيس اين به بعدها که داشتندبر کندى قيس بن اشعث بن قيس و تميمى کعب بن بحر را حضرت

 مالک را حضرت آن( 815)برنُس و يزيد، بن جابر را ايشان عمامه ازدى، خالد بن اسود را امام نعلين! گفتندمي

 .برداشتند کندى، بشير بن

 دبع...  کردندمي غارت چگونه را زنان وسائل که بودم شاهد من که است شده نقل ازدى مسلم بن حميد از

 هيچ اام دهد؛ پس گرفته آنان از چيزى کسى هر و نرساند آسيب کودکان و زنان به کسى: زد فرياد سعد عمر

 آسيب کسى تا گذاشت ها خيمه اطراف مراقب عنوان به را سپاهش از ايعده سعد عمر. نداد پس چيزى کس

 (830.)نرساند آنان به

 عثاش بن قيس. کردند غارت بود، حسين تن بر آنچه هر ،( ع)حسين امام شهادت از پس: نويسدمي بالذرى

 برداشت؛ ودا بنى از نامى اسود را او نعلين. ناميدند قطيفه قيسِ را او که برداشت را امام قطيفه کندى قيس بن

. ردندک غارت بود گاهخيمه در شتر و حلّه و لباس از آنچه آنگاه. برد دارم بن نهشل بنى از مردى را شمشيرش

. ردندب حضرمى مالک بن اسيد و حضرمى مسعود بن جرير و جعفى زهير بن رحيل را حلّه و ها اسلب بيشتر

 وقت، اين در! بود گذاشته حسين را نامش و کردمي کشىآب آن از بعدها برده، را شترى هم جعفى ابوالجنوب

 در عراقى مردى: نويسدمي سعد ابن. )شد آنان مانع سعد بن عمر که کشيدند آنان سر از را زنان هاىملحفه

 گريه چرا: گفت او به فاطمه. گرفتمي او از را( ع)حسين امام دختر فاطمه لباس کردمي گريه که حالى
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: فتگ! کن رها خوب: گفت فاطمه! نکنم گريه اما بگيرم، او از را( ص)پيامبر دختر لباس: گفت کنى؟مي

 ودب کسانى جمله از که نيز کعب بن أبجر مفيد، خشي نقل به( )831!( )بگيرد را آن ديگرى شخصى ترسممي

( .برد را حضرت لباس از بخشى( ع)حسين امام شهادت از پس زد،( ع)حسين امام بر شمشير ضربات که

. شوند آماده اسب با( ع)حسين امام جسد کردن پايمال براى تا خواست يارانش از سعد عمر آنگاه( 838)

 (831. )کردند خرد را( ع)حسين امام بدن که تاختند اسب چندان ه،شد آماده کار اين براى نفر دوازده

 سرهايي شمار اينها رسدمي نظر به( 831. )شدند کشته تن 38( ع)حسين امام ياران از که است شده گفته

 و( ع)حسين امام جسد آن از بعد روز يک غاضريه مردمان. بود بيشتر شهدا شمار اما بردند، کوفه به که است

 و خواند نماز آنان بر سعد عمر که شدند کشته نفر 11 سعد بن عمر سپاه جمع از. کردند دفن را ايشان ياران

 .گشتند مجروح هم تعدادى( 839. )کرد دفنشان

 زدىا مسلم بن حميد و اصبحى يزيد بن خولى همراه را( ع)حسين امام سر سعد، بن عمر: نويسدمي بالذرى

 بسته هک رسيدند شهر ورودى دروازه به وقت دير آنان. فرستاد زياد ابن راىب ـ کربال اخبار از بخشى راوى ـ

 چه: پرسيد حضرمى مالک دختر نوار همسرش. داد جاى تنورى در را آن برده منزلش به را سر خولى. بود

! توست با خانه در اکنون حسين سر. ام آورده را دهر نيازى بى الدّهر، بِغِنَى جئتُ: گفت آوردى؟ همراهت چيز

 و من سر ديگر اى؟ آورده را( ص)پيامبر دختر فرزند سر تو و آورندمي خانه به نقره و طال مردم: گفت زن

 حميد به آن از پس ماند؛ کربال در را روز آن فرداى و عاشورا روز سعد عمر. بود نخواهد بالش يک روى تو

 روديگ( ع)حسين امام دختران و هرانخوا وى. دهد سر را کوفه سوى به کوچ نداى تا گفت احمرى بکير بن

 امام بدن کناره از که زنان وقت، اين در. برد خود همراه را بيمار اصغرِ الحسين بن على همچنين و ها بچه

 صلّى! محمّداه يا: گفتمي( ع)على دختر( س)زينب. زدندمي خود صورت و سر بر گذشتند،مي( ع)حسين

 مُقتّلة کذرّيت و سبايا بناتک و محمّداه يا األعضاء، مقطّع بالدماء، مرمّل ء،بالعرا حُسَين هذا السماء، مليک عليک

 که خونين و عريان توست، حسين اين. باد تو بر آسمان خداى درود! محمد واى( 833.)الصبا عليها تسفى

 آنان بر غبار و گرد و اندشده کشته تو ذريه و اسيرند تو دختران! محمد واى. است شده قطع بدنش اعضاى

 همراه کرده، جدا تنشان از را تن 38 سر: افزايدمي بالذرى. گريستندمي دشمن و دوست وقت، اين در. وزدمي

 (831.)بردند زياد ابن نزد احمسى قيس بن عزرة و حجاج بن عمرو و اشعث بن قيس و الجوشن ذى بن شمر

 کربال اسراي

 ختلفم هاىکوچه در زياد ابن دستور به و آوردند کوفه به کرده شتر بر سوار نبرد منطقه از را کربال اسراى

 وقت اين در( 835.)آوردند زيادابن قصر به را آن سپس(. قبائلها و الکوفة سُکک فى به فَدِيرَ) گرداندند کوفه
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 رااس وقتى( 810)قَتَلنا؟ فمن علينا يبْکين هؤالء: فرمود( ع)سجاد امام و کردندمي گريه کرده اجتماع کوفه مردم

 چيست؟ تنام: پرسيد حضرت از وى. داشت( ع)الحسين بن على با گفتگويى زياد ابن شدند، وارد زيادابن بر

 من از و ودب على نامش داشتم برادرى: گفت نکشت؟ را الحسين بن على خدا مگر: گفت زيادابن. على: گفت

 حين سَاألنْفُ يتَوَفَّى اللّه: داد پاسخ( ع)سجاد امام. کشت را او خدا: گفت زياد ابن! کشتند را او مردم بزرگتر،

 زيادابن( 818)اللّه، بإذْنِ إالّ تَمُوتَ أنْ لِنَفْس کانَ ما و. ستاندمي را آنان روح مرگ، وقت خداوند( 811)مَوْتِها،

 إالّ لتهقت إن باللّه أسألک دمائنا، من حسبک: زد فرياد( س) زينب که داد را( ع)الحسين بن على قتل دستور

 مرا ولا دارى را او کشتن بناى اگر دهممي سوگند خدا به را تو ريختى؛ ما خون از آنچه است بس معه، قتلنى

 زينب با هم گفتگويى زياد ابن( 811.)گشت منصرف( ع)سجاد امام کشتن از زياد ابن وقت اين در. بکش

 در کنيزانى که حالى در ودب آمده لباس ترينارزش کم با( س) زينب ابومخنف، گزارش به. داشت( س)

 کنيزان از کىي عاقبت. نداد را پاسخش کسى و پرسيد بار سه کيست؟ زن اين: پرسيد زياد ابن. بودند اطرافش

 دامتاناق و کشت کرده، رسوا را شما که را خداى سپاس: گفت زياد ابن. است( ع)على دختر زينب اين: گفت

 طهّرنا و( ص)بمحمّد أکرمنا الذى هلل الحمد: داد خپاس( س) زينب احدوثتکم؛ أکذب کرد، باطل را

 (811.)تطهيرا

 دينورى و سعد ابن بالذرى، ابومخنف، چون منابعى را کوفه در( س) زينب حضرت خوانى خطبه حکايت

 از تايشس با وى. باشد همو خطبه اين اصلى منبع رسدمي نظر به و آورده تفصيل به اعثم ابن اما اند؛ نياورده

 کوفه مردم به خطاب را وى سخنان گويد،مي سخن على گويى که اين و( س)زينب حضرت نگفت سخن

 رطاه خاندان و رسول بر درود فرستادن و خدا ستايش از پس گاه آن کرد؛ ساکت را مردم ابتدا. است آورده

 پسر حرمت که اين خاطر به کرده، متهم شکنى پيمان و عهد نقض و غدر و خيانت به را کوفه مردم او

 و دند،کر پاره را( ص)پيامبر کبد که اين. داد وعده الهى سخط و غضب به را آنان اندشکسته را( ص)پيامبر

 ،ببارد خون آسمان از اگر شرايط، اين در شکستند؛ را او حرمت و ريختند، را( ص) اهلل رسول( پسر) خون

 (819.)لبالمرصاد ربّک إنّ که فرمود هم پايان در. شوند شگفت در نبايد

 که همچنان است؛ آمده فتوح در اختصار به يزيد حضور در دمشق مسجد در( ع)سجاد امام خطبه همچنين

 حسين و طالب ابى بن على از منبر باالى بر دمشق مسجد خطيبِ. اند آورده را آن هم ديگر مآخذ از برخى

 همانجا( ع)نالحسي بن على. يدسرامي سخن يزيد و معاويه فضائل در تفصيل به و کندمي بدگويى( ع)على بن

 از پسس. الخالق بسخط المخلوق مرضاة اشْتَرَيتَ: فرمايدمي خطيب به خطاب و کندمي بلند اعتراض فرياد

. ندک صحبت تا دهد اجازه گويندمي اطرافيان اما رود،مي طفره ابتدا يزيد. رود منبر بر خواهدمي اجازه يزيد
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 نه انهمي در. پردازدمي خود معرفى به شناسند، نمى را بيت اهل که مردمى برابر در منبر، فراز بر حضرت آن

 (811.)بگويد اذان گفت مؤذن به ترسيده، فتنه بروز از يزيد که است معرفي

 يزيد نزد نيز اسراء( 813.)آورد يزيد نزد عائذى ثعلبه بن محفّز را( ع)حسين امام سر که است نوشته سعد ابن

 شام دوار را وى بسته او گردن به زنجيرى که بود( ع)الحسين بن على آنان مرد تنها که حالى در شدند، آورده

 بالذرى( 811.)رسيدند شام به تا نکرد صحبتى کس هيچ با راه طول در حضرت آن. عنقه الى بغلّ فغلّ کردند،

 شد،مي رداندهگ شهر در حتى و شده نصب جايى در کوفه در مدتى( ع)حسين امام سر که اين به اشاره ضمن

 معاويه بن يزيد براى شام به را او اصحاب و ياران و( ع)حسين امام سر جعفى قيس بن زَحْر: نويسدمي

: فابومخن نقل به. است برده ثعلبه بن محفز را اسرا اما برده، قيس بن زحر همين را سرها گويا( 815.)برد

 ثعلبة بن محفّز هذا: گفت بلند صداى با محفز در، دمِ همان و کردند منتقل شام به را اسرا شمر و عائذى محفّز

 يزيد نزد را اصحابش و بيت اهل و( ع)حسين امام سرهاى وقتى( 850!)الفجرة باللئام أميرالمؤمنين أتى

 هم اين( 851!)کشتم نمى را تو شدممي روبرو تو با من اگر! حسين اي:گفت و خواند شعرى يزيد گذاشتند،

 کشته ناهگ است بهتر برداشته راه سر از را دشمنش که حال. بود خودش تبرئه و ماجرا ناي توجيه براي روشي

 خود رانهجاب حکومت به همچنان و شودنمي تنبيه گاههيچ ديگري، اين البته بيندازد، ديگري گردن را او شدن

 .دهدمي ادامه عراق در

 ابومخنف .بپردازد( ع)حسين امام ازماندگانب از دلجويى به نوعى به تا کوشيد يزيد سياست، همين اساس بر

 همه که آورد خود خانه به را آنان بعد روز چند. دادند جاى ايخانه در را اسيران تا داد دستور يزيد: گويدمي

 زيد،ي مدت، اين در. ثالثا مَناحا عليه فأقاموا! بود برپا عزا و نوحه مجلس روز سه و کردند گريه يزيد حرم اهل

 هب بازگشت درخواست حضرت مالقات، اين در. کردمي حاضر را( ع)الحسين بن على خود، سفره سر بار هر

 (858. )فرستاد مدينه به نگاهبانانى با همراه کرده، آماده را آنان تا داد دستور يزيد. کرد را مدينه

 هب هاشمبنى نانز فرياد يافت، انتشار مدينه در يارانش و خويشان و( ع)حسين امام شهادت خبر که زمانى

 اشت،د انتقام و تالفى از حکايت که بيتى خواندن با و خنديد شهر، اموى حاکم سعيد بن عمرو. رفت آسمان

 امويان، براي( 851! )شد برپا عثمان براى که باشد اينوحه مقابله در نوحه اين. عثمان واعية بمثل واعيةٌ: گفت

( ع) علي امام به آنها رأس در و بيت اهل به ارتباطي کمترين که تانيداس بود، عثمان داستان انتقام کربال، ماجرا

 سياسي امورات تا گذاشتند( ع) علي امام دوش روي را آن مسووليت شايعه، و تهمت و دروغ با اما نداشت

 .بگذرد آنان
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 بود؟ چه کربال قيام از حسين امام هدف

 ينا آيا است؟ بوده چه( ع)حسين امام شهادت متحک اساساً که است اين کربال قيام درباره مهم پرسش يک

 جاى کشيد،مي آغوش در را سياسى پيروزى حادثه اين اگر معنوى؟ و روحي يا است سياسى شهادتي شهادت

. است رسيده شهادت به و خورده شکست اموى سپاه برابر در( ع)حسين امام اکنون، اما نبود، پرسش اين

 .کرد مطرح را پرسش اين بايد بنابراين

. تاس داشته خاصي هدف و منظور خود، ولىّ براى حادثه اين آفرينش در خداوند که شود گفته است ممکن

 االترىو جايگاه بهشت در تا کرد گرفتار مصايب اين به را يارانش و( ع)حسين امام خداوند ديگر عبارت به

 کسانى تواندمي نقلها، از برخي در قتيال يراک أن شاء اهلل إنّ تعبير. کنند شفاعت ديگران براي و باشند داشته

 .رسيدند شهادت به الهي برنامه يک طبق يارانش و( ع)حسين امام که باشد کرده هدايت اين به را

 رد روي هر به اما ندارد، سياسى اهداف با منافات باشد، هم درست اگر مسأله اين که باورند اين بر برخي

 .است بوده شخصى و معنوى رخداد يک بلکه سياسى حادثه يک نه کربال که است آن گوياي ظاهر،

 ضرتح آن که باشد اين پاسخ بسا. داشت خود ولي شهادت از اي نقشه چنين خداوند چرا که اين ديگر سوال

. ببرند بهره خود براى آخرت در او وجود از بتوانند او براى سوگوارى با نحوى به ديگران تا رسيد شهادت به

 واييرس چون بحثهايي و کرده سياسى برداشت کربال ماجراى از نحوى به آنکه عين در لسىمج عالمه مرحوم

 يروانشانپ براى( ع)حسين امام قيام ثمرة با ارتباط در شخصى برداشت اين زمينه در است، شده يادآور را امويان

 :نويسدمي چنين

 .گردد نمى ذليل اينها به خدا دوست و است ايشان عزّت مزيد موجب دنيا هاىمذلّت اين که دانست بايد و

 شمند و دوست و گرفته فرا را عالم ايشان کماالت و علوم و گردانيده بلند را بزرگواران آن نام تعالى حق... 

 هر و... طلبندمي حاجت خدا درگاه در ايشان شفاعت به و فرستندمي صلوات نماز غير و نماز در ايشان بر

 شمناند بر لعنت برکت به کس هزار چندين و گردندمي مغفور ايشان زيارت تبرک به کس هزار چندين روز

 صابم از گرديدن محزون و ايشان بر گريستن برکت از کس هزار چندين و گردندمي بهشت مستحق ايشان

 به يشانا آثار نشر و اخبار برکت به کس هزار چندين و شويندمي گناه لوث از را خود سيئات صحيفه ايشان

 و سندرمي يقين و معرفت درجه به ايشان احاديث برکت به کس هزار چندين و گردندمي فايز ابدى دتسعا

 محلى آداب محاسن و اخالق مکارم به ايشان سنت به اقتداى و ايشان آثار متابعت به کس هزار چندين

 الىمبت از الوف و الفآ و يابندمي شفا ايشان مقدسات روضات در باطن و ظاهر کور هزار چندين و گردندمي

 (851.)يابندمي صحت ايشان منيعه علوم و رفيعه بيوت دارالشفاى از روحانى و جسمانى بالهاى به
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 روي ،نگرش اين دهم، تا ششم هايقرن در صوفيانه نگرش بسط جريان در که داشت توجه نکته اين به بايد

 به و بودن عاشورا درباره سياسي ـ فقهي نگاه جدي طور به که طوري به. گذاشت اثر نيز کربال حادثه تحليل

 .شدمي کربال از قدسي صرفا و صوفيانه تحليل نوعي عمده، طور

 بود؟ آگاه خود شهادت از( ع) حسين امام آيا

 امام آيا هک است اين است، مؤثر قيام از( ع)حسين امام هدف يعني پيشگفته پرسش حل در که ديگرى مسأله

 خير؟ يا است بوده آگاه خود دتشها و قيام از قبل، از

 شيعه تمانگف در غالب و رسمي معتقدات با که اين آن و آيدمي پيش کالمي اشکال يک باشد، منفي پاسخ اگر

 هدف يک( ع) حسين امام هدف که کرد تصور توانمي منفي، پاسخ دادن با. است ناسازگار امامت درباره

 .است نداشته خود شهادت از هم خبري و بوده سياسي

 است، تهداش رخداد اين از پيشين آگاهى( ع)حسين امام که باشد اين مفروض يعني باشد، مثبت پاسخ اگر اما

 قطعي طور به خود شهادت از که کسي است ممکن چطور که است شده طرح اشکال اين صورت آن در

 باشد؟ داشته دشمن بر پيروزي هدف به قيام يک ايجاد براي سياسي انگيزه دارد، اطالع

 :اندداده پاسخ حل راه دو ارائه با را پيشگفته مشکل برخي

 نافاتم پيشين آگاهي با که کنيم مطرح ايگونه به را سياسي هدف داشتن مسأله بايد ما که اين اول حل راه

 انتخاب دشمن کردن رسوا براي را شهادت امام يعني باشد، «شهادت» اگر سياسي، هدف اين. باشد نداشته

 راه هب براى ايثار نوعى هدف اگر ديگر عبارت به. است سازگار قبل از شهادت به علم با طبعا اشد،ب کرده

 هک معنا اين به. بود خواهد سياسى هدف يک خود شهادت صورت آن در باشد، انقالبى جنبش يک انداختن

 در سيره اين. است زده اقدام اين به دست دين نجات براى صرفا و بوده آگاه دقت به خود شهادت از امام

 ييعن ترمهم سياسي هدف يک( ع)حسين امام مقصود اگر اما. است معمول و مرسوم عالم انقالبى افراد ميان

 .نيست سازگار پيشين آگاهي با باشد، بوده حکومت تصرف

 الدنب به امام ظاهر در. است بوده يکديگر از جداي باطن و ظاهر تکليف بگوييم که است اين دوم حل راه

 را اطنب تکليف اند، بوده ظاهر به مأمور امامان و پيامبران که نظريه اين اساس بر و بوده سياسي هدف يک

 يفتکل به مربوط باشد هرچه سياسي هدف و است، باطني تکليف به مربوط شهادت از اطالع. کنيم جدا

 .ظاهري
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 بر (ع)حسين امام هدف که کنيم ضفر اگر حتى که است آن شودمي مربوط ما بحث به آنچه حل، راه اين در

 رب بوده، خودش رهبرى به جديدى دولت تأسيس و اموى حکومت سرنگونى شده، انجام که اقداماتى پايه

 کوشيده خود، حد در و دارد اعتقاد حل راه اين به مجلسى عالمه. باشد معقول توانستهمي اين ظاهر، اساس

 اندازه انهم به او واقع در. باشد داشته ـ حکومت گرفتن به اداعتق حد در نه البته ـ سياسى برخورد تا است

 نقل نباط و ظاهر تفکيک و تحليل در را او سخن ابتدا. دارد نيز سياسى برداشت دارد، معنوى برداشت که

 :کنيممي

 باشند، شريک ناس ساير با ظاهره تکاليف در و نباشند، مکلَّف واقع علم به[ امامان و انبيا] ايشان که بايد و

 اقعو علم به اگر و بودند مکلّف ظاهر به عباد کفر و ايمان و اشياء نجاست و طهارت باب در ايشان چنانچه

 عالم راکث کفر به حکم و دانند نجس را چيز همه و نکنند، معاشرت کسهيچ با که بايست بودند،مي مکلّف

 ودخ حباله به را حفصه و عايشه و ادد نمى عثمان به دختر( ص)رسول حضرت بودمي چنين اگر و بکنند،

 و منافقان با انصار و اعوان وجود با که بود مکلف ظاهر حسب به( ع)حسين امام حضرت پس. آورد نمى در

 ىب کوفيان از نامه هزار دوازده از زياده وصول و کس هزار بيست از زياده بيعت وجود با و کند جهاد کفار

 الهى حجّت و بود حجّت حضرت، بر ظاهر به را ايشان نمود، نمى ايشان اجابت و ورزيدمي تقاعد اگر وفا،

 (859.)شد نمى تمام ايشان بر

 مرحله چهار در( ع)حسين امام سياسى هدف

 رجايب تواريخ و مقاتل در آنچه و تاريخي شواهد اساس بر باشيم مصمم و کنيم، عبور کربال باطن از اگر

 يکديگر از را زماني و تاريخي دوره چهار بايدمي بشناسيم، قيام زا را( ع) حسين امام سياسي هدف مانده،

 :دهيم قرار بررسي مورد زاويه اين از خود، خاص شرايط با منطبق را کدام هر و کنيم تفکيک

 زيدي حاکميت به «اعتراض» آن عمده ويژگى که است مکه سوى به مدينه از حرکت زمان از مرحله، نخستين

 پيش آن زا پس که است تحوالتى به بسته و نيست روشن سياسى لحاظ به شد خواهد چه بعدا که اين. است

 .است مکه در هنوز و نگرفته کوفه به رفتن به تصميم امام که است زمانى تا اين. آمد خواهد

 هاىنامه ابتدا. دارد ادامه حر سپاه رسيدن تا و شودمي آغاز کوفه به رفتن به تصميم زمان از مرحله دومين

 ترجدى موضوع که آيندمي کوفه مردم نمايندگان آن از پس. گيرد نمى تصميمى امام که رسدمي کوفه مردم

 ناناطمي که امام مسلم نامه آمدن از پس. کندمي اعزام کوفه به اوضاع بررسى براى را اينماينده امام و شودمي

 دارد امهاد مرحله اين. است عراق و وفهک تصرف هدف اينجا. کندمي حرکت کوفه سمت به کرده پيدا سياسى
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 ستني مقدور ديگر هدف آن به يابىدست کندمي احساس امام. رسدمي امام به مسلم شهادت خبر که آنجا تا

 .شود نمى خالصه مسلم در که چيز همه حال، هر به چون هست؛ پيروزى احتمال هنوز اما

 رده،ب کوفه به را امام تا کوشدمي حر که است زمانى اين .شودمي آغاز حرّ سپاه رسيدن زمان از مرحله سومين

. است کوفه سمت به نرفتن بر اصرار و زياد ابن دست از گريز امام هدف اينجا در. بدهد تحويل زياد ابن به

 امام. اردد ادامه کربال به سعد بن عمر سپاه آمدن زمان تا همچنان که کندمي مطرح را مکه به بازگشت پيشنهاد

 شدکومي امام. رسدمي کربال به که کنندمي انتخاب را ميانه راهى نهايت در و گذارد نمى حر اما گردد،مي باز

 زمانى تا و است کوفه خشن فضاى از شدن دور هدف مرحله، اين در. بگيرد فاصله کوفه از بيشتر هرچه تا

 يا ندک يزيد با بيعت حضرت آن يا که اردد اصرار و کندمي متوقف کربال در را امام کوفه سپاه که دارد ادامه

 .باشد نبرد آماده

 هن است، حکومت بحث نه ديگر اينجا در. گزيندمي بر را شهادت اينجا در امام. همينجاست مرحله چهارمين

 را اين امام و است ميان در شهادت و شرافت و عزت پاى اينجا دشمن؛ دست از جويانه مصلحت گريختن

 يک عنوان به

 .پذيرديم هدف

 يکديگر از را آنها تاريخى شرايط و دهيم قرار بررسى مورد يکديگر از جداى را مراحل از کدام هر بايد ما

 .کنيم تفکيک

 هم بندي مرحله اين به نياز چندان دانند،مي سياسي هدف يک را «شهادت» خود که کساني ميان، اين در

 .بودند باور اين بر نژاد هاشمي و شريعتي معاصر نويسندگان ميان در. ندارند

 امويان سقوط در( ع)حسين امام نهضت تأثير

 در دو هر که دور عوامل سرى يک دارد، وجود نزديک عوامل سرى يک دولت، يک سقوط و زوال براى

 دترديبى اما باشد، داشته فاصله سقوط زمان با زمانى نظر از است ممکن دور عوامل. دارند اهميت خود جاى

 انقالبى مثل نزديک، عوامل دولت يک سقوط در. دارد دولت يک زوال در مهمى نقش تاريخى، داليل به و

 مردمى انهپشتو جذب در يعنى باشد؛ شده ضعيف حاکم دولت بنياد که مؤثرند وقتى خارجى، حمله يا فراگير

 حمله راگ يا شود، نمى محقق فراگير انقالب نباشد، ضعف اين اگر. باشد ضعيف خود از حمايت براى ملى و

. رسيدند قدرت به 11 سال اميه بنى. دهد نجات را دولت تواندمي مردمى، حمايت گيرد، صورت خارجى

 .کردند سقوط امويان بعد، سال يک و هفتاد يعنى 118 سال بود، عاشورا انقالب 11 سال
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 در زاويه دو از راعاشو رسدمي نظر به داشت؟ امويان سقوط بر تأثيرى چه عاشورا: است اين پرسش اکنون

 :داشت تأثير اموى دولت سقوط

 که آنجا( ع)حسين امام حضرت سخنان در مطلب اين اميه؛ بنى دولت اسالميت بردن سؤال زير: اوّل جهت

 سالميتا الساّلم اإلسالم عَلَى و تعبير با حضرت آن. است فراوان پردازدمي وى هاىويژگى و يزيد معرفى به

 انگشت يزيد خوارىمشروب و بازىسگ روى امام،. بردمي سؤال زير را اموى تدول طبعا و يزيد دولت

 معاويه گرىحيله با آن اساس که اموى دولت. گويدمي سخن ها بدعت رواج و احکام تغيير از و گذاردمي

 ى،موا دستگاه بر حاکم اخالقى فساد اوج در. دهد نشان اسالمى را خود تا داشت زيادى تالش بود، شده آغاز

 اموى جامع مردم، بر حجاج کردن مسلط و حجاز به حمله اوج در عبدالملک. داشت وجود سازى مسجد

 مسجد وليد زمان در حتى. کردمي تعمير المقدس بيت در را صخره مسجد و االقصى مسجد ساخت،مي

 ممسلّ طور به. بردندمي پيش را فتوحات عالوه به. کردند کارى طال و بازسازى را مدينه در( ص)پيامبر

 بود؟ اسالميت اينها آيا اما. است بوده عباسيان زمان يا و اول خلفاى زمان از بيشتر اميه بنى عصر فتوحات

 اموى تدول فريبکارى اين. بود اسالم اين با متفاوت اموى اسالم. بود ديگرى اسالميت بيت، اهل اسالميت

 ترعاي حقيقى، عرفان داشتن نگاه زنده اسالمى، قاخال حفظ مردم، دينى هويت حفظ جهت در که آن جاى به

 و کرديم کشورگشايى بيشتر غنائم آوردن بدست براى کند، تالش مردم حقوق به رسيدگى و اسالمى عدالت

 بيلس فى جهاد و حجاج به رسانىآب از صحبت وقتى قرآن در. ساختمي باشکوه مساجد مردم فريب براى

 توانستمي فتوحات، البته. گيردمي را اهلل سبيل فى جهاد جانب روشنى، به خداوند آنهاست، مقايسه و اهلل

 پول تنگرف براى فاسق، امويان همين. بودند آن مادى منافع انديشه در اميه بنى اما باشد، اللّه سبيل فى جهاد

 را آنها زهنو بودند، شده مسلمان آنها که اين با مدتها تا و پذيرفتند نمى را خراسان مردم آوردن اسالم بيشتر،

 (851.)گرفتندمي آنان از جزيه دانسته ذمّى

 اهلل بيلس فى مجاهد واقعا شايد ديگران، و زيادها بن طارق جنگيدند؛مي نبرد هاىجبهه در که مسلمانانى البته

 هک چنان. شودمي متوقف هم فتوحات شود،مي آشکار مردمانى چنين براى اموى دولت ماهيت وقتى. بودند

 اشعث بن محمد بن عبدالرحمان فرماندهى به عراق مردم وقتى ديرالجماجم قيام در. شد چنين خراسان در

 به ر،لشک همان با حجاج، ستم و فشار شدت خاطر به بودند، رفته سيستان فتح براى 31 سال در قيس بن

 .کنند سرنگون را اموى دولت تا بازگشتند عراق سوى

 از( ص) خدا رسول رحلت از پس که بود آن اموى دولت سقوط در( ع)ينحس امام نهضت تأثير دوم جهت

 دو ناي. اميه بنى و هاشمبنى. بودند مطرح اسالمى جامعه رهبرى گرفتن دست به براى گروه دو ابتدا همان
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 برخى ،عوض در و بگيرند دست در را حکومت نتوانستند حضرت آن رحلت از پس متفاوتى داليل به گروه

 تا انعثم دوران حوادث طى اميه، بنى بعد، اندکى. شدند سياسى قدرت تصاحب به موفق ميانى ىهاگروه از

 ماما حکومت در که بودند هاشمبنى آنان رقيب تنها وقت، اين در. کردند غلبه اوضاع بر( ع)على امام شهادت

 ديگر، گروه که داد نشان ديگر بار کربال نهضت. شد نمودار مسأله اين( ع)حسن امام فرزندش و( ع)على

 اموى، حکومت کردن ساقط با تا است آماده و دارد عهده بر را مخالف جريان رهبرى و است فعال همچنان

 حکومت براى علويان ادعاى به بخشيدن عمق براى و سياسى لحاظ به. کند تأسيس علوى و هاشمى دولت يک

 بيت اهل و هاشمبنى بودن فعّال کربال، نهضت ويان،ام فشار اوج در واقع، به. نبود کمى نکته اين بعد، دوره در

 در را رهبرى جوهره که بود بيت اهل من الرضا شعار اموى دولت پايانى هايسال مثال، براى. داد نشان را

 واقع رد و کردند سرنگون را اموى دولت که بودند هاشم بنى اين. کرد تعريف امويان ضد بر سياسى مبارزه

 .برانداخت را اموى دولت که دبو بيت اهل به عشق

 به است؟ آمده کجا از هاشمبنى هواداران سياسى احساس اين. آوردند کجا از را خود قداست اين بيت اهل

 شمار حادثه، آن در. است بوده کربال نهضت احساس، اين درايجاد اصلى هاىبزنگاه از يکى رسدمي نظر

 ماجرا اين توانستندمي مردم چطور. رسيدند شهادت به نفر 89 تا شانزده بين( ص)پيامبر خاندان افراد از زيادى

 .باشند توجه بى آن به و ببرند ياد از را آنان مظلوميت. کنند فراموش را

 رهبرى وقتى که است آن مهم. است بوده جهت همين در تنها اميهبنى سقوط علت که کرد تصور نبايد البته

 و البته. دکر جستجو خاندان اين مظلوميت در را سقوط از بخشى ريشه دباي افتد،مي هاشمبنى دست به ماجرا

 با ده،آم تواريخ در آن شرح که آنچنان و کرد استفاده فرصت از( هاشم بنى از) عباس بنى شاخه االسف، مع

 الشت با و آورد وجود به محمد آل من الرضا و بيت اهل تعريف در مردم از بسيارى براى که ابهامى به توجه

 ربانىق اولين خود ابومسلم چند هر. شد خالفت مرکب بر سوار خراسانى، ابومسلم مانند خود ايادى از برخى

 .گرفت زود خيلى را پاداشش و بود دولت اين

 اسوه قيام يک( ع)حسين امام قيام

 در ودخ اهداف به توجه با نفسهحدّ فى که قيامى نخست: است تصور قابل قيام نوع دو نگاه، يک از اصوال

 مکنم البته. ناموفق چه باشد موفق چه شود؛مي بسته همانجا آن پرونده و گرفته انجام تاريخى مقطع يک

 قيام از ديگر نوعى دوم. شود تحليل و گيرد قرار بازبينى مورد و شود ياد آن از تاريخى هاىعبرت در است

. کندمي پيدا بعد هاىدوره براى اسوه حالت که است هايى قيام است، شمارانگشت واقعا تعدادشان که ها

 از ردوسىف که است تصويرى اين. است کرده پيدا حالتى چنين آهنگر کاوه قيام ايران، تاريخ در نمونه براى
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 ادبيات در. باشد بوده پابرجا اذهان در همچنان وى روزگار تا بايستمي قاعدتا و کرده ارائه ما براى آن

 يک التح از يعنى. است يافته را اسوه و الگو نوعى حالت( ع)حسين امام قيام عى،شي ادبيات ويژه به اسالمى،

 هب مهمتر، اين از. است شده لحاظ آن در فرازمانى يا زمانىبى نوعى و يافته تعميم درآمده، زمان يک در واقعه

 است وشنر. است درآمده او معتقدات جزو نوعى به و شده ممزوج شيعه فرد يک هويت با عاطفى، صورت

 و علما از بسيارى شهادت به توانمي ها، شهادت در. است اندک ها شهادت و هاقيام قبيل اين شمار که

 هک کنندمي پيدا اسوه حالت آنها از عدادى اما شود؛مي فراموش شهادتشان که کرد اشاره سربازان و مجاهدان

 به را موقعيتى چنين عراق و ايران جنگ ختاري در فهميده شهيد مثال براى. دارد را خود خاص داليل اين

 نهااي. دارند را موقعيت همين اياندازه تا ثاني شهيد و اول شهيد شيعه، تاريخ در که چنان. است آورده دست

 .دافتمي اتفاق آنها در حادثه آن که است شرايطى و شهادت داليل رخداد، کيفيت شهادت، نوع به بسته

 ودب اين هم دليلش. کرد پيدا فرازمانى حالت که درآمد قيامى صورت به اويه،ز اين از( ع)حسين امام نهضت

 هب اما بود؛ يزيد عليه که است درست يعنى. نبود زمانى هاىارزش واقعا شد، مطرح آن در که هايىارزش که

 زيارت در که لذاست. نيست و نبوده زمانى هيچ به مربوط که هست، و بوده فراگير و کلّى ارزشها اين قدرى

 رثوا و شودمي مطرح انبياء مسير ادامه در فرازمانى، و فراگير ارزش و تاريخى زاويه از( ع)حسين امام وارث

 رهبر. دش انجام خاصى کيفيت با قيام اين. بود مؤثر جاودانگى اين در هم ديگرى مسائل. گرددمي تلقّى آنان

 خاندان افراد از زيادى شمار داشت؛ ناپذيرى تسليم حالت. بود( ص)پيامبر نواده و اهميت با فردى آن

 خاصى تأکيد شيعه، در امام مفهوم اهميت دليل به عالوه به. رسيدند شهادت به شده ياد حادثه در( ص)پيامبر

 دنياى در که حالى در شد؛ بعدى هاىقيام همه الگوى قيام، اين آن، از بعد. گرفت صورت قيام اين روى

 در ار حالتى چنين کدام هيچ که گرفت صورت علويان غير و علويان سوى از ديگرى فراوان هاىقيام اسالم،

 .است نگرفته خود به اسالم تاريخ

 آن از پس هاىقيام روى( ع)حسين امام قيام مشخص تأثير

 اشد،ب منکر با مبارزه و شريعت اجراى عدم به مربوط که آن از جداى( ع)حسين امام قيام که داشت توجه بايد

( ع)على ماما تالشهاى از پس ديگر، بار يک بنابراين. بود اميهبنى سلطنت مشروعيت بر بطالنى خط صلا در

 ينا. نيست امويان حق امامت که شد تکيه اصل اين بر بود،( ص)پيامبر نواده که( ع)حسين امام سوى از

 فرزندش و على بن زيد مانند انعلوي ساير برنامه سرلوحه و بخشيد استمرار را آن عاشورا قيام که است اينکته

 .ساختند خود پيشه را قيام که بود ديگرانى و يحيى
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 ورمر ايشان هاىسخنرانى در قيام از را امام هدف اگر. کرد مطرح( ع)حسين امام که بود شعارهايى ديگر نکته

 معموال افاهد اين. کندمي تطبيق زيادى مقدار به آمده، شيعى قيامهاى ساير در شعار عنوان به که آنچه با کنيم،

 او با ىاهداف تحقق سر بر دارند، موافقت انقالبى رهبر يک با که مردمى يعنى. شودمي مطرح بيعت بحث در

 نانچ شد تکرار هم بعد خلفاى زمان در وبعدها داشت وجود( ص)پيغمبر زمان از بيعت اين. کنندمي بيعت

 به که بود رسول سنّت و خدا کتاب به مردم دعوت علوى، هاىقيام در بيعت رکن نخستين. نيز کربال در که

 دهش آغاز عثمان خالفت زمان از ماجرا اين سنيان براى زيرا بود؛ خلفا سنت مشروعيت عدم به اشاره نوعى

 ذيرفتهنپ( ع)على امام که چيزى باشد؛ شيخين وسنّت رسول سنت خدا، کتاب به عمل بيعت مبناى که بود

 .بود

 اين همه در آن، فراگير شکل در منکر از نهى و معروف به امر جهت در و جور حکومت ضد رب مسلحانه قيام

 به مشروعيت اصوال و کرد مطرح قيامش در( ع)حسين امام که بود مهمى هدف اين. است توجه مورد هاقيام

 هپذيرفت مسلحانه قيام واصوال نيست مقبول چيزى چنين سنت، اهل جماعت ميان در که دانيممي. داد آن

 خوارج و زلهمعت از ايدسته روزگارى که چنان داشتند؛ اعتقاد مسلحانه قيام به مرجيان درگذشته، البته. نيست

 .انديشيدندمي چنين نيز

 همه و آمديم حساب به شيعه سياسى نظريه ارکان از که بود علويان امامت پذيرفتن سر بر بيعت ديگر نکته

 راىب. بود محمد آل من الرضا اموى دوره اواخر در آن رايج تعبير. باشد بيت اهل از بايد امام شدمي گفته جا

 الرّضا إلى اُدعوکم: است آمده کرد قيام 115 سال در که فخ شهيد به معروف على بن حسين بيعت در مثال

 در حتى( 853). بالسوية والقسم الرعية، فى العدل و نبيه سنّة و اهلل بکتاب فيکم نعمل أن على و محمد آل من

. سپاريممي بيت اهل دست به را حکومت شديم پيروز اگر کردند، اظهار که يابيممي را نکته اين هم توابين قيام

 بيعت ناي در بود، گشته رايج( ع)على امام زمان از و شدمي عنوان بالسويه تقسيم مفهوم با که گرايى عدالت

 .گرفتمي قرار تأکيد مورد ها

 هاحکومت عليه قيام مسأله و شيعه امامان

 و ياسىس حادثه يک که آن از بيش امامى، شيعيان ميان در کربال که است اين گفت، توانمي باره اين در آنچه

. گفت قرار توجه مورد مقدس و خونبار حادثه و تراژدى يک صورت به باشد، سياست عرصه در تقليد قابل

 از رفتهبرگ آن اصل که پذيرفتند را انقالبى قيام راه( ع)حسن امام نسل از بيشتر، و زيدى، علويان واقع در

 آن زيرا د؛رسيمي صفين و جمل به باز هم آن سياسى پيشينه بود؛( ع)حسين امام حرکت از تقليدى و کربال

 .داشت داخلى حکام ستمگرى و گرىطغيان عليه مبارزه نوعى به هم حرکت دو
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 نوعى به ماا گرديد، مطرح کمتر کربال انقالبى سياسى بعد امامى، يعيانش ميان در که آن رغم به و حال، اين با

 در. افتي انتقال بعدى هاىدوره به بود، مطرح زيديان ميان آنچه از بيش بسيار آن در نهفته سياسى هاىارزش

 براى امعهج سياسى شرايط بودن ناهموار دليل به بيشتر و داشت خاصى داليل حرکت، آن از تقليد عدم واقع،

 نهفته سياسى هاىارزش همان آمد،مي فراهم مناسبى شرايط که صورتى در بنابراين بود؛ ايپديده چنان تکرار

 به ربالک سياسى بعدِ از و گرفت صورت اسالمى انقالب در تجربه اين. شود زنده وجه بهترين به توانستمي

 .شد گيرىبهره خوبى

 هشيع جامعه بر( ع)حسين امام نهضت تأثير

 تنها تأثير ناي شود تصور که اين اما. است داشته قرار عاشورا حادثه تأثير تحت مختلفى ابعاد در شيعه، جامعه

 البته. است بوده سياسى غير ابعاد در بيشتر عاشورا، حادثه تأثير عکس، به. نيست صحيح بوده، سياسى بعد در

 تالش يعه،ش ائمه که است روشن. دارد تبيين هب نياز که است کرده پيدا خاصى پيچيدگى يک مطلب اينجا در

 يامق مخصوصا صرف سياسىِ اثر يک وراى در را آن تأثير و داشتند کربال حرکت کردن جاودانه در زيادى

 خوانىوضهر سنت با اين و کنند جاودانه امت ميان در را کربال تا کوشيدند اوال. بردند باالتر بسيار مسلحانه،

 توجه قابل نمونه يک حج، ايام در منى در خوانى روضه به( ع)باقر امام توصيه نمونه راىب. شد دنبال زيارت و

 بلکه حج اب آن دانستن برابر حتى و کربال زيارت به رفتن در توصيه همچنين. است فراوان آن مانند که است

. داديم تشکيل را امر اين ديگر بُعد ها، نامه زيارت انشاى. بود سازىجاودانه همين ادامه در آن بر بودن افضل

 همسأل اين از ائمه آيا: است اين پرسش اکنون. است داشته زيادى اهميت کربال حادثه کردناسوه در اينها

 يک ختنسا همراه براى ايزمينه اينها همه يعنى. است مثبت پاسخ ترديد بدون نه؟ يا اندداشته سياسى اهداف

 امام نهضت اهداف بيان براي ابزار ترينعام که عاشورا زيارت در. است بوده( ع)حسين امام اهداف با شيعه

 در آنجا رد. يابيممي را سياسى اهداف همين است، قيام اين و شيعه يک بين ارتباط ايجاد وسيله و( ع)حسين

 بک نىأکرم و مقامک أکرم الّذى اللّه فأسئل بک مصابى عَظُم لقد اُمّى، و أنت بأبى: خوانيممي چنين مورد يک

 زيارت همين از جايى در و. وآله عليه اهلل صلى محمّد بيت أهل من منصور إمام مع ثارک طلب يرزقنى بأن

 اهرظ هُدًى إمام مع ثارى طلب يرزقنى أن و عنداللّه لکم المحمود المقام يبلّغنى أن وأسئله: است آمده عاشورا

 ارث يک صورت به معنا، يک به( ع)حسين امام تحرک که آيدمي دست به عبارات اين از. منکم بالحقّ ناطق

 و قح مسير در يعنى. باشد سهيم آن گرفتن در بايد زمان هر در شيعه يک که ثارى است؛ شده مطرح دائمى

 همه گويى که است شده تصوير چنان بلکه الگوست، و اسوه يک تنها نه( ع)حسين امام حرکت باطل،

 .گرفت را ثار آن انتقام بايد بار هر و اندداشته دخالت( ع)نحسي امام خون ريختن در باطل هاىچهره
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 کربال معنوى بُعْد

 ارقر غفلت مورد شيعيان ميان در کامل طور به هايىدوره در و اياندازه تا کربال سياسى بخش االسف مع

 خلط ،طخل اين. ماست زيارتى و روايى متون از صحيح غير برداشت نوعى از ناشى مسأله اين. است گرفته

 براى ايوسيله و حالت نوعى نيست، باطل و حق مبارزه آئينه کربال نگرش، اين در. است هدف و وسيله ميان

 اهميت نبه،ج اين بدون نفسه حدّ فى خودش بلکه. نيست عبرت وسيله نيست؛ انسانى واالى اهداف به رسيدن

 محمد آل و محمد محيا محياى اجْعل لّلهما: است آمده عاشورا زيارت در که است حالى در اين. کندمي پيدا

 وراعاش زيارت وقتى مختلف، طبقات از ما شيعيان از بسيارى االسف مع اما محمد؛ آل و محمد ممات مماتى و

 روهگ اين. بس و دانندمي ثواب را جمله اين خواندن نفس بلکه دارند ايآينه نظر جمله اين به خوانند،مي را

 يعىطب. اندکرده ناقصى برداشت آنها از و کرده مشاهده است، زيارت اهميت درباره که را رواياتى شيعيان، از

( ع)حسين امام نهضت خاطره تجديد سبب چون دارد؛ ثواب هم عاشورا زيارت محض خواندن همين که است

 گرا حتى بگوييم که اين مثل درست. است مقدس اهداف همان بر مشتمل که شودمي عاشورا شدن جاودانه و

 .دارد ثواب آن خواندن باز فهمد، نمى را قرآن آيات معناى کسى

 آن؛ ابثو و زيارت نفس يکى. دارد جنبه دو مسأله شود،مي تکيه کربال زيارت روى وقتى ديگر، بيان به

 اين ام. دارد عدالت و شريعت داشتن نگاه زنده روى بر مسأله اين که تأثيرى براى آن بودن دارجهت ديگرى

 کرده ايجاد مشکل هم از مورد دو اين کردن جدا. يابيممي در نيز( ع)حسين امام خود فرمايشات از را نکته

 آن محض به ائمه. کرد مشاهده توانمي نيز مذهبى مسائل از ديگر برخى در را برخورد نوع اين مشابه. است

 است، شدن جايگزين لحا در بدعتى يا است فراموشى به رو دين احکام از حکمى کردندمي احساس که

 امام که زمانى. کردندمي تحريک بدعت با مخالفت به و کرده ترغيب حکم آن به عمل سوى به را شيعيان

 زيارت به رفتن و اندنشسته قدرت سرير بر اميه بنى هنوز گويد،مي سخن( ع)حسين امام زيارت از( ع)باقر

 شد،با جاودانه بايد عاشورا البته. است عاشورا اهداف داشتن نگاه زنده و اميه بنى با مبارزه( ع)حسين امام

 در بايد که اينکته. نيازمنديم عاشورا اهداف به هميشه ما که چرا باشد، جاودانه بايد هم آن رسوم و رسم

 اگر .است عاشورا اهداف به عاشورا حادثه کردن وصل شود، تأکيد مردم هاىتوده براى عاشورا حادثه تبيين

. باشد رتملموس تواندمي کربال شدن واقع عبرت و بودن اسوه صورت آن در آيد وجود به اتصال و ارتباط اين

 معنوى رتأثي از ناشى است، گناهان کنندهزايل( ع)حسين امام براى کردن گريه اگر که شود توجه بايد همچنين

 ارىفداک احيانا و دين از رىپاسدا و دفاع براى شيعه يک کردن آماده و درونى تحول شرايط ايجاد در کربال

 به را ما وجهت نبايد کربال، سياسى جنبه روى تکيه که کرد تأکيد بايد حال اين با. است آن راه در جانبازى و

 ارىب سوى از شده تعريف و شده تقدير امر يک جاودانه، امر يک برتر، کامال پديده يک عنوان به رخداد اين
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 يافته تعيني قرآن و شده مجسم وحى از بخشى نيست؛ صرف زمينى تنهض يک کربال. کند رنگ کم تعالى،

 يک تنها هم عاشورا قيام نيست، سياسى جنبه بر مشتمل صرفا شيعه، در امامت نظريه که طورهمان. است

 .نيست سياسى حرکت
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 19 ص( ع)الحسين االمام ترجمة. 11

 118 ص الخمول، و التواضع کتاب ؛11 ص ،5 ج الحمدونية، التذکرة ؛115 ص همان،. 13

 119 ص همان،. 11

 111 ص ،8 ج الحمدونيه، التذکرة ؛119 ص ،1 ج الدر، نثر. 15

 .پر و سرشار زياد، يعنى. مفضفض: شايد. 80

 11 ص( سعد ابن) الحسين، االمام ترجمة. 81

 811 ص ،1 ج اثير، ابن کامل ؛881 ص الطوال، اخبار. 88

 5 ص االحزان، مثير ؛81 ص لهوف،. 81

 111 ص ،1 ج خوارزمى،( ع)الحسين مقتل ؛81 ـ 89 ص ،9 ج الفتوح،. 81

 11 ث ،1 ج شهرآشوب، ابن مناقب. 89

 13 ـ 11 ص ،1 ج الفتوح،. 81

 131 ص ،1 ج السياسة، و االمامة. 83

 81 ص لهوف،: بنگريد و 89 ص ،9 ج الفتوح،. 81

 198 ص صدوق، امالى ؛81 ص ،9 ج اعثم، ابن. 85

 15 ص ،1 ج شهرآشوب، ابن مناقب ؛185 ص ،11 ج بحاراالنوار، :بنگريد و ؛11 ص ،9 ج الفتوح،. 10

 11 ص ،8 ج االرشاد،. 11

 81 قصص،. 18

 91 ص( ع)الحسين االمام ترجمة. 11

 11 ص ،9 ج الفتوح،. 11

 111 ص المهمة، الفصول. 19

 .است آمده( 11 ص ،8 ج) االمم تجارب در آنان نامه متن ؛191 ص ،1 ج االشراف، انساب. 11
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 811 ص الطوال، اخبار. 13

 و آمده ترکامل درالفتوح نامه اين متن. 193 ص ،1 ج االشراف، انساب ؛191 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 11

 .است شده گرفته، دست به را خالفت اجماع و مشورت بدون هم معاويه فرزند که اين به اشاره

 191 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 15

 103 ص ،8 ج ،(لنبويةا السيرة) حبان، ابن الثقات. 10

 11 ص( ع)الحسين االمام ترجمة. 11

 19 ص( ع)الحسين االمام ترجمة. 18

 11 ص ،8 ج االرشاد، ؛91 ص ،9 ج الفتوح، ؛118 ص الطوال، اخبار ؛33 ص ،8 ج االشراف، انساب. 11

 11 ص ،8 ج االرشاد، ؛91 ص ،9 ج الفتوح، ؛118 ص الطوال، اخبار ؛33 ص ،8 ج االشراف، انساب. 11

 881 ص الورى، اعالم ؛11 ص ،8 ج االرشاد، ؛101 ص مسعودى، االشراف و التنبيه. 19

 11 ـ 11 ص ،9 ج الفتوح،. 11

 191 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ ؛811 ص الطوال، اخبار ؛31 ـ 33 ص ،1 ج االشراف، انساب: بنگريد. 13

 15 ص ،8 ج االرشاد،. 11

 13 ص ،8 ج االرشاد،. 15

 11 ص همان، ،8 ج االرشاد،. 90

 110 ص ،1 ج االشراف، انساب. 91

 115 ص ،9 ج الفتوح،. 98

 111 ص ،1 ج االشراف، انساب. 91

 11 ـ 18 صص( ع)الحسين االمام ترجمة. 91

 819 ص الطوال، اخبار. 99

 111 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 91
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 180 ص ،83 ج دمشق، تاريخ مختصر: بنگريد و 8111 ص ،1 ج الطلب، بغية. 93

 31 اسراء،. 91

 180 ص ،9 ج الفتوح،. 95

 11 ص ،(ع)الحسين االمام ترجمة. 10

 181 ص ،9 ج الفتوح،. 11

 113 ـ 111 ص االشراف، انساب: بنگريد ؛819 ص الطوال، اخبار. 18

 151 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 11

 811 ص الطوال، اخبار. 11

 حجه ذى 85 روز( ع)حسين امام که است مقاتل بنى رقص از بعد قطقطانيه منزل. 811 ص ،8 ج يعقوبى،. 19

 .باشد بوده آنجا در مسلم شهادت خبر شنيدن که نمايد مى بعيد و رسيده آنجا به

 135 ص ،1 ج عقدالفريد،. 11

 31 ص لهوف،. 13

 880 ،110 ص ،1 ج االشراف، انساب. 11

 عبدا تعود أو تعتق منها و) 181 ـ 183 صص زبيرى، مصعب قريش نسب ؛811 ص ،8 ج يعقوبى، تاريخ. 15

 !العبيد تعتبد کما

 111 ـ 110 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 30

 ص ،80 ج نويرى، االرب نهاية ؛885 ص خوارزمى،( ع)الحسين مقتل ؛153 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 31

111 

 11 ـ 13 ص( ع)الحسين االمام ترجمة. 38

 133 ص ،1 ج االشراف، انساب. 31

 811 ص ،اخبارالطوال. 31
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 95 ص ،8 ج االمم، تجارب. 39

 158 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 31

 119 ص ،9 ج الفتوح،. 33

 111 ص ،1 ج االشراف، انساب. 31

 155 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 35

 115 ص المهمة، الفصول. 10

 31 ص ،8 ج االرشاد،. 11

 101 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 18

 111 ـ 111 ص ،9 ج الفتوح،. 11

 813 ص الطوال، اخبار. 11

 889 ،131 ـ 115 ص ،1 ج االشراف، انساب. 19

 108 ـ 101 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 11

 101 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 13

 101 ـ 101 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 11

 131 ص ،1 ج االشراف، انساب. 15

 101 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 50

 815 ص الطوال، اخبار ؛131 ص ،1 ج االشراف، انساب. 51

 110 ص ،1 ج االشراف، انساب ؛191 ص ،9 ج الفتوح،. 58

 110 ص ،1 ج االشراف، انساب. 51

 11 ص( ع)الحسين االمام ترجمة. 51

 103 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 59
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 815 ص الطوال، اخبار. 51

 131 ص ،1 ج االشراف، انساب. 53

 111 ص ،9 ج ؛الفتوح،101 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 51

 890 ص الطوال، اخبار. 55

 111 ص ،9 ج الفتوح،. 100

 813 ص خوارزمى،( ع)الحسين مقتل. 101

 190 ـ 115 ص ،9 ج الفتوح،. 108

 15 ص( ع)الحسين االمام ترجمة. 101

 115 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 101

 115 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 109

 811 ص ،8 ج يعقوبى، تاريخ. 101

 191 ـ 190 ص ،9 ج الفتوح،. 103

 دهش معرفى همدان و رى ميان شهرى عنوان به که باشد دستبى شهر بايد متن، اين در همدان از مقصود. 101

 تاريخ ؛891 ص دينورى، الطوال اخبار: بنگريد. است شده ياد دستبى مرز يا ثغر از ديگر موارد در. است

 105 ص ،9 ج الطبرى،

 11 ص( ع)الحسين االمام ترجمة. 105

 30 ـ 15 ص( ع)الحسين االمام ترجمة .110

 193 ص ،9 ج الفتوح،. 111

 131 ص ،1 ج االشراف، انساب. 118

 51 ص ،1 ج شهرآشوب، ابن مناقب. 111

 191 ـ 193 ص ،9 ج الفتوح،. 111
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 195 ص ،9 ج الفتوح،. 119

 135 ـ 131 ص ،1 ج االشراف، انساب. 111

 110 ـ 110 صص صفين، وقعة. 113

 185 ص ،9 ج طبرى،ال تاريخ. 111

 110 ص ،1 ج االشراف، انساب. 115

 810 ص مقرم، الحسين مقتل: بنگريد ؛110 ص ،1 ج االشراف، انساب. 180

 11 ص ،8 ج االرشاد، ؛118 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ ؛110 ص ،1 ج االشرف، انساب. 181

 199 ص صدوق، امالى. 188

 811 ص ،1 ج خوارزمى،( ع)الحسين مقتل. 181

 118 ص ،9 ج الفتوح،. 181

 111 ص ،1 ج االشراف، انساب. 189

 تاريخ ؛889 ص 1ج االشراف، انساب ؛1 ص ،8 ج السياسة، و االمامة ؛15 ص( ع)الحسين االمام ترجمة. 181

 115 ص ،9 ج الطبرى،

 111 ـ 118 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 183

 811 ص ،1 ج خوارزمى،( ع)الحسين مقتل. 181

 111 ص ،9 ج ،الطبرى تاريخ. 185

 111 ص ،9 ج الفتوح،. 110

 111 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 111

 15 ص( ع)الحسين االمام ترجمة. 118

 1 ص ،8 ج السياسة، و االمامة. 111
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 شهرآشوب، ابن مناقب ؛119 ـ 111 صص ،9 ج الطبرى، تاريخ ؛111 ـ 118 ص ،1 ج االشراف، انساب. 111

 51 ـ 53 صص ،1 ج

 30 ص( ع)الحسين االمام ترجمة. 119

 15 ص ،8 ج االرشاد، ؛111 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 111

 118 ـ 111 صص الخواص، تذکرة. 113

 119 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 111

 111 ص ،1 ج االشراف، انساب. 115

 119 ـ 111 ص ،1 ج االشراف، انساب. 110

 113 ـ 111 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 111

 811 ص ،1 ج اثير، ابن الکامل ؛113 ص ،9 ج جوزى، ابن المنتظم ؛813 ص الورى، اعالم. 118

 30 ص( ع)الحسين االمام ترجمة. 111

 31 ـ 30 ص( ع)الحسين االمام ترجمة. 111

 119 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 119

 .آ 11 برگ الخلفاء، تاريخ ؛119 ص ،1 ج االشراف، انساب. 111

 .است آمده هم مقدسه ناحيه زيارت در مطلب اين ؛115 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 113

 180 ـ 115 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 111

 39 ـ 31 ص الطالبيين، مقاتل. 115

 813 ص الورى، اعالم ؛115 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 190

 111 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 191

 191 ص صدوق، امالى. 198

 191 ص صدوق، امالى. 191
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 15 ص ،8 ج االمم، تجارب ؛55 ص ،1 ج شهرآشوب، ابن مناقب. 191

 181 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ: بنگريد ؛111 ص ،1 ج االشراف، انساب. 199

 51 ص لهوف،. 191

 188 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 193

 139 ـ 131 ص ،9 ج الفتوح،. 191

 18 ص ،8 ج السياسة، و االمامة. 195

 880 ص ،(ع)طالب ابى بن على االمام ةترجم عساکر، ابن تاريخ ؛135 ص ،1 ج الفريد، عقد. 110

 8518 ص ،1 ج الکشى، رجال ؛188 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 111

 111 ص ،9 ج الفتوح،. 118

 181 ص الوصية، اثبات. 111

 113 ص ،1 ج االشراف، انساب. 111

 881 ص ،1 ج االشراف، انساب. 119

 188 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ: بنگريد و ؛891 ص الطوال، اخبار. 111

 131 ص ،9 ج الفتوح، ؛891 ص الطوال، اخبار ؛113 ص ،1 ج االشراف، انساب. 113

 51 ص ،8 ج مفيد، االرشاد ؛181 ـ 181 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 111

 139 ص ،9 ج الفتوح،. 115

 31 ص( ع)الحسين االمام ترجمة. 130

 181 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 131

 813 ـ 811 ص ،1 ج اثير، ابن کامل. 138

 31 ص الزيارات، کامل ؛181 ص الوصية، اثبات. 131

 118 ـ 111 ص ،9 ج الفتوح،. 131
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 100 ص ،1 ج شهرآشوب، ابن مناقب. 139

 38 ص( ع)الحسين االمام ترجمة. 131

 881 ،111 ص ،1 ج االشراف، انساب. 133

 91 ـ 99 صص ،8 ج الغمة، کشف. 131

 ،8 ج خوارزمى،(ع)الحسين مقتل ؛53 ـ59 ص زيدى، بوطالبا امالى ؛839 ـ 831 ص العقول، تحف. 135

 811 ـ 811 صص(ع)الحسين االمام ترجمة دمشق، تاريخ ؛1 ـ 1 صص

 183 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 110

 38 ص( ع)الحسين االمام ترجمة. 111

 889 ص ،1 ج االشراف، انساب. 118

 891 ص الطوال، اخبار. 111

 158 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 111

 819 ـ 811 ص ،8 ج اليعقوبى، تاريخ ؛115 ـ 111 ص ،1 ج االشراف، انساب. 119

 183 ـ 181 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 111

 38 ص( ع)الحسين االمام ترجمة ؛1 ص ،8 ج خوارزمى،( ع)الحسين مقتل. 113

 111 ص ،9 ج ؛الفتوح،185 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ ؛150 ص ،1 ج االشراف، انساب. 111

 1 ص ،8 ج ،(ع)الحسين مقتل ؛53 ص زيدى، ابوطالب امالى. 115

 150 ص ،1 ج االشراف، انساب. 150

 1 ص ،8 ج خوارزمى،( ع)الحسين مقتل ؛53 ص زيدى، ابوطالب امالى. 151

 111 ص ،1 ج شهرآشوب، ابن. 158

 111 ص ،9 ج الفتوح،. 151

 150 ص ،1 ج االشراف، انساب. 151
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 تميم بن عبداهلل را، عبيداهلل شده آزاد غالم سالم قاتل سعد ابن ؛110 ـ 185 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 159

 38 ص( ع)الحسين االمام ترجمة: بنگريد. است کرده ياد... بن

 110 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ ؛150 ص ،1 ج االشراف، انساب. 151

 118 ص ،9 ج همان،. 153

 111 ص ،9 ج همان،. 151

 158 ـ 151 ص ،1 ج االشراف، انساب. 155

 119 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 800

 119 ص ،9 ج همان،. 801

 18 تنها امام سپاه دشمن، تيراندازى آغاز همان از گويى که آيد مى بر مورخان برخى عبارات از گاه. 808

 اين رسد مى نظر به که حالى در( 111 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ ؛ 151 ص ،1 ج االشراف، انساب) اندبوده

 .است بوده آنان نفرى 11 جمع شهادت و دشمن وسيع تيراندازى از پس سپاه مانده باقى ،افراد

 151 ـ 158 ص ،1 ج االشراف، انساب. 801

 111 ـ 119 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 801

 939 ص االعمال، اقبال. 809

 151 ص ،1 ج االشراف، انساب. 801

 113 ،9 ج الطبرى، تاريخ. 803

 111 ـ 113 ص ،9 ج همان،. 801

 151 ص ،1 ج االشراف، انساب. 805

 103 ـ 109 ص ،8 ج االرشاد،. 810

 115 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 811

 191 ص ،(ع)الحسين مع قتل من تسمية رسالة. 818
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 110 ـ 115 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 811

 110 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ ؛159 ـ 151 ص ،1 ج االشراف، انساب. 811

 110 ص ،9 ج لطبرى،ا تاريخ. 819

 159 ص ،1 ج االشراف، انساب ؛110 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 811

 159 ص ،1 ج االشراف، انساب ؛111 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 813

 13 ص ،8 ج خوارزمى،( ع)الحسين مقتل. 811

 151 ـ 159 ص ،1 ج االشراف، انساب. 815

 111 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 880

 158 ص ،9 ج الفتوح،. 881

 151 ـ 158 ص ،9 ج الفتوح،. 888

 بن عمر از خوارزمى متن در است؟ ازدى خالد بن عمرو همان اين آيا 81 ص ،8 ج( ع)الحسين مقتل. 881

 .است آمده خالد بن عمرو ،(11 ص) نما ابن مثيراالحزان در اما شده ياد صيداوى خالد

 151 ص ،9 ج التفوح،. 881

 11 ص ،8 ج خوارزمى،( ع)الحسين تلمق ؛151 ص ،9 ج الفتوح،. 889

 151 ص ،1 ج االشراف، انساب. 881

 151 ص ،9 ج الفتوح،. 883

 151 ص ،1 ج االشراف، انساب. 881

 109 ـ 101 ص ،1 ج المناقب،: بنگريد. 885

 111 ـ 119 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ ؛151 ص ،1 ج االشراف، انساب. 810

 153 ص ،1 ج االشراف، انساب. 811

 118 ـ 111 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 818
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 («.ع)أميرالمؤمنين ربّاه کان و: »عبارت اين با رفته اشارت ابومخنف به منسوب مقتل در مطلب اين به. 811

 891 ص الطوال، اخبار. 811

 889 ص ،1 ج خياط، بن خليفة تاريخ. 819

 19 ص الطالبيين، انساب فى المجدى ؛15 ص الطالبيين، مقاتل. 811

 50 ص الطالبيين، مقاتل. 813

 50 ص الطالبيين، مقاتل. 811

 19 ص الطالبيين، انساب فى المجدى. 815

 11 ص همان،. 810

 11 ص همان،. 811

 11 ص همان،. 818

 انتخاب وى براى مظعون بن عثمان برادرم نام روى از را عثمان نام من: فرمود مى( ع)طالب ابى بن على. 811

 15 ص الطالبيين، مقاتل. کردم

 801 ص ،1 ج االشراف، انساب. 811

 893 ص الطوال، اخبار. 819

 893 ص همان،. 811

 111 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 813

 13 ص همان،. 811

 من أوّل فکان» 891 ص الطوال، اخبار ؛800 ص ،1 ج االشراف، انساب ؛111 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 815

 .«الواقعة فى قتل من لاوّ هو» 11 ص الطالبيين، مقاتل. «منهم تقدّم

 801 ص: 9 ج الفتوح،. 890

 31 ص الحسين االمام ترجمة. 891
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 131 ص الخامسة، الطبقة الکبرى، طبقات. 898

 31 ص( ع)الحسين االمام ترجمة. 891

 الطوال اخبار و( 11 ص) الطالبيين مقاتل نيز و سعد ابن طبقات همين در ديگر جاى در که آنچنان يا. 891

 [ .اسدى] «ازدى[ سعد] سعيد بن عمرو» مدهآ( 893 ص)

 بن بکر طايفه از) ثقيف بن خصفة دختر «خوصاء» مادرش ؛800 ص ،1 ج االشراف، انساب: بنگريد. 899

 59 ص الطالبيين، مقاتل ؛115 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. است بوده( وائل

 115 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 891

 51 ص الطالبيين، مقاتل. 893

 53 ص ان،هم. 891

 51 ص همان،. 895

 .دانندمي مختار دست به المذار يوم در کشته را او برخي 889 ص ،1 ج خياط، بن خليفة تاريخ. 810

 889 ص ،1 ج همان،. 811

 190 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 818

 801 ص ،1 ج االشراف، انساب. 811

 و داشت سر بر مشکى عمامه که ىحال در( ع)حسين امام: نويسد مى هم ديگرى جاى در سعد ابن. 811

 ص(ع)الحسين االمام ترجمة. جنگيد مى شجاع جنگجوى يک چون بود، زده سياه رنگ نيز را خود موهاى

31 

 891 ص الطوال، اخبار. 819

 39 ص( ع)الحسين االمام ترجمة. 811

 811 ص ،1 ج االشراف، انساب ؛39 ص( ع)الحسين االمام ترجمة. 813

 118 ص ،8 ج االرشاد،. 811

 .پوشانند مى آن با را سر که را آنچه. 815
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 111 ـ 118 ص ،8 ج االرشاد،. 830

 31 ص( ع)الحسين االمام ترجمة. 831

 111 ص ،8 ج االرشاد،. 838

 199 ـ 1919 صص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 831

 دينورى. اردد خاصى شهرت 38 عدد ميان، اين در اما است؛ متفاوت آمارها کربال شهداى رقم درباره. 831

 در. بود پياده نفر چهل و سوار اسب 18 از متشکل امام سپاه که دارد تصريح( 891 ص ـ الطوال اخبار در

 تلق من تسمية رسالة: بنگريد. است شده ثبت کربال شهيد 103 نام آورده، الرسان الزبير بن فضيل که فهرستى

 193 ـ 115 صص تراثنا، مجله ،(ع)الحسين مع

 801 ـ 801 ص ،1 ج الشراف،ا انساب. 839

 ترجالب خانه، در آن از نور ظهور و( ع)حسين امام سر آوردن و خولى ماجراى از ابومخنف حکايت. 831

 تأمل با بايد روى، هر به که است آن در مسائلى هم قدرى البته. 199 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. است شده بيان

 .گيرد قرار بررسى مورد

 191 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 833

 به سر 13 با تميم ؛ سر 88 با هوازن: است چنين دينورى آمار ؛803 ـ 801 ص ،1 ج االشراف، انساب. 831

 ازد اعور؛ هالل رهبرى به سر 1 با اسد بنو اشعث؛ بن قيس رهبرى به سر 11 با کنده نمير؛ بن حصين رهبرى

 ابومخنف آنچه با کنيد مقايسه و. عمرو بن وليد رهبرى به سر 18 با ثقيف و زهير بن عيهمة رهبرى به سر 9 با

 111 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ: است نوشته

 111 ـ 113 صص ،8 ج االرشاد،. 835

 193 ص ،(ع)الحسين مع قتل من تسمية رسالة ؛819 ص ،8 ج اليعقوبى، تاريخ. 810

 18 زمر،. 811

 19 عمران، آل. 818

 ابى بن سليمان از نقل به ابومخنف گزارش ؛111 ص ،8 ج د،االرشا ؛35 ص( ع)الحسين االمام ترجمة. 811

 .ديگر هايى افزوده با است حکايت همين راشد،
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 193 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 811

 889 ـ 881 صص ،9 ج الفتوح،. 819

 181 ص الطالبيين، مقاتل ؛811 ـ 813 صص ،9 ج الفتوح،. 811

 18 ص( ع)الحسين االمام ترجمة. 813

 110 ص ،9 ج لطبرى،ا تاريخ. 811

 811 ـ 819 صص ،9 ج الفتوح، ؛818 ص ،1 ج االشراف، انساب. 815

 811 ص ،1 ج االشراف، انساب: بنگريد. 850

 از امويان نسل که شگفت. 888 ص ،1 ج االشراف، انساب: بنگريد. است آورده را شعر اين هم بالذرى. 851

 .ماند پايدار علويان نسل و رفت ميان

 118 ص ،9 ج لطبرى،ا تاريخ. 858

 813 ص ،9 ج االشراف، انساب ؛111 ص ،9 ج الطبرى، تاريخ. 851

 بنياد مشهد، رجايى، مهدى سيد کوششش به)  مجلسى باقر محمد عالمه اعتقادى رسائل مجموعه. 851

 151 ـ 155 صص( 1111 اسالمى، پژوهشهاى

 800 ـ 801 صص مجلسى، عالمه اعتقادى رسائل مجموعه. 859

 111 ص ،9 ج الکامل، ؛99 ص ،3 ج الطبرى، اريخت. 851

 131 ص الطالبيين، مقاتل. 853

 

 

http://www.khabaronline.ir/detail/321934/weblog/jafarian 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1597 
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  !گشت نيم روزه در اصفهان با تصاوير ديدني

 رسول جعفريان :نويسنده

 80/15/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

ادداشت و ي توفيقي رفيق شد همراه دوستي عزيز ساعاتي را در بخش قديمي اصفهان گشتي بزنم :خالصه

 .هايي تهيه کنم. شايد براي کساني سودمند باشد. دست کم برخي از عکسها شايد ديدني باشد

روز بسيار خوبي بود، براي من که همراه فرزندم جعفر به اصفهان رفتيم. پس از  51آذر  80ديروز پنج شنبه 

ا دوست اده بزنيم. از صبح قراري بگذشت سه سال و نيم که ايشان از سفر برگشته بود، الزم بود سري به خانو

عزيز جناب حسن آقاي مظاهري داشتم. ساعت دوازده و نيم بود که به دفتر آيت اهلل العظمي مظاهري رسيدم. 

مدرسه قدسيه، ساختماني بسيار زيبا که وصف آن در جاهايي آمده، اما به نظرم همچنان نيازمند يک بررسي 

بايي از برخي از اتاقهاي آن گرفتم. حياط و در و ديوار و اتاقها و جامع و کامل است. يک بار عکسهاي زي

براي ناهار قرار شد به يک سفره خانه سنتي برويم.  .راهروها همه زيبا و بسيار زيبا هستند. نماز را خواندم

زنده کنم.  93تا  99دلم مي خواست از وسط بازار بزرگ بگذرم و خاطرات روزهاي اول طلبگي را در سال 

از کوچه بيرون آمده وارد خيابان  .ا اين که اين کار را بارها انجام داده ام اما باز هم از تکرار آن لذت مي برمب

عبدالرزاق شديم و به سمت بازار رفتيم. از در پشتي مسجد نو وارد اين مسجد شديم. الحال دوست عزيز 

گاه نماز جماعت را آنجا مي آمديم، جناب آقا هادي نجفي امام جماعت آنجاست. در سالهاي اول طلبگي 

زماني که پدر ايشان آنجا بود. االن قبر پدر و جد ايشان همانجاست. جد اعالي ايشان مرحوم شيخ محمدرضا 

نجفي صاحب کتاب نقد داروين است. از در مسجد که به سمت بازار است وارد بازار شديم. فضاي بازار 

 .م که چه قدر زيبا بود. درجه يک. يکي از بهترين ها در بازار استعالي و مثل قديم بود. سراي ملک را ديدي

البته بازار شلوغ نبود. چون ظهر پنج شنبه بود و بازار به تدريج در حال تعطيلي بود. از در مدرسه صدر 

 گذشتيم که خاطره انگيز بود. من اقال نزديک ده ماه اينجا حجره داشتم. با آقاي الهي طالخونچه اي که االن

نمي دانم کجا هستند. ايشان گفتند صبح ها اين در باز است و عصر از در پشتي رفت و آمد مي شود. به 

مدرسه جده کوچک رسيديم و بعد جده بزرگ. جده کوچک در حال حاضر بيشتر حالت خوابگاهي دارد. 

ه که قديم جده بزرگ درسي هم هست. وارد جده بزرگ شديم. در حال تعمير بودند. از قنات وسط مدرس

بود خبري نبود، چون ديگر آبي وجود ندارد. مدخل جده کوچک و بزرگ مربوط به اين مدرسه در دانشنامه 
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جهان اسالم از حسن آقا مظاهري است. وقف نامه آنها را هم خانم نزهت احمدي در ميراث اسالمي ايران 

عبايي مي پوشيد و کالهي بر سر،  .دمچاپ کردند. اندکي جلوتر به ياد مرحوم اجلويان و معازه ايشان افتا

شبيه آنچه در باره مرحوم ارباب مي گفتند و در عکسهاي ايشان ديده ايم. ايشان گفت که چند سال پيش که 

مرحوم شد پدرم نماز ايشان را خواندند. خودش درس خارج هم مي گفت. اما در درس پدرم هم حاضر مي 

ت. پيش از انقالب من چند بار به مجلس دعاي ندبه ايشان که شد. يکي دو کتاب هم از ايشان چاپ شده اس

سخنراني هم مي کرد رفتم. مريدان ثابتي داشت. از آنجا به سمت ميدان ادامه داديم. به سردر مدرسه مالعبداهلل 

رسيديم. اين درصبح ها باز است اما در پشتي که قديم من بيشتر از آن رفت و آمد مي کردم عصرها هم باز 

وارد ميدان شديم. از خيابان حافظ عبور کرديم ادامه مسير داديم. پيش از مسجد شيخ لطف اهلل وارد  است.

يک محوطه بسيار زيبايي شديم که مثل يک کاروانسرا اما با مغازه هاي عتيقه جات و کارهاي هنري بود. 

ا رزو ميز خالي شود. ما قبال جسفره خانه سنتي نقش جهان. بايد باال مي رفتيم. دهها نفر در نوبت بودند تا 

کرده بوديم. داخل شديم. خارجي هاي زيادي بودند. باال که مي رفتي، گنبد مسجد شيخ لطف اهلل کامال 

مشخص بود. شلوغ و شلوغ. غذاي بسيار لذيد. از سنتي و مدرن. تا ساعت قريب دو نيم بلکه سه آنجا بوديم. 

ر پدر را اداره مي کند. حساسيت ايشان روي احياي مدارس خيلي صحبت کرديم. سالهاست که حسن آقا دفت

و حتي خريد خانه هاي قديمي علما براي تبديل به مدرسه زياد است. همراهي کامل با آقاي طباطبائي دارند. 

نهضتي در اين زمينه در اصفهان از قديم شروع شده که در حال حاضر هم ادامه دارد. وقتي بيرون آمديم 

لطف اهلل شد که متاسفانه از بين رفته است. مدرسه اي که شيخ بهايي و آقا حسين  صحبت مدرسه شيخ

خوانساري در آنجا بوده اند. شرح آن در فرائد الفوائد در احوال مدارس و مساجد که من چاپ کردم آمده 

هلل ا است. ايشان گفت سالها دنبال اين بوديم مدرسه را احيا کنيم اما نشده است. داخل مسجد شيخ لطف

عکسهايي هم  .شديم. هنر از در و ديوار آن مي بارد. چه قدر زيبا. بي نظير است. تعدادي بازديد کننده داشت

گرفتم. کاش مي شد مدرسه را که اين مسجد بخشي از آن بوده احيا کرد. بيرون آمديم. حسن آقا در باره 

ت. ايشان مي گفت مسجد طرف فلسفه ميدان نقش جهان صحبت کرد. ميداني که هر چيزي سرجايش اس

قبله است .بازار قيصريه که بازار است پشت به قبله است. عالي قاپو که مربوط به حکومت و زوال پذير است 

در غرب قرار دارد که يعني غروب مي کند، و مسجد و مدرسه شيخ لطف اهلل که حالت اشراقي دارد در شرق. 

هن سازندگان و جاي دهندگان اين عناصر بوده است است يا فکرهاي جالبي است اما نمي دانم اينها در ذ

خير. از ايشان در باره بناي شبه مدرسه اي که نزديک مسجد علي در ميدان کهنه بوده سوال کردم. وقتي گفتند 

که آنجا را گرفته و در حال تبديل به مدرسه هستند خوشحال شدم. مدرسه بود و فضاي کوچکي داشت که 

بال مي کردند. قرار شد سري به آنجا بزنيم. مسير را از بازار قيصريه ادامه داديم. همانجا که بچه ها بازي فوت
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سر در آن دو شير هست که سر آنها آدمي است که به دم شير تير مي زند. اين همه شايد معنايي فلسفي دارد. 

ريه و نقاشي هاي دم قيصشايد هم شبيه يکي از صور فلکي باشد. ياد حرف مالصائبا در تذکره نصر آبادي 

افتادم. اگر يادم مانده باشد مي نويسند صائب آمد دير دو آدم قدر پايين در قيصريه نشسته اند در حالي که در 

باالي آن نقاشي پهلوانان هست. صائب گفت دو تا از آن نقاشي ها روي زمين افتاده است که اشاره اش به 

ه از طرف کوچه پشت مدرسه صدر عبور کرديم. و مستقيم راه را اين دو آدم قوي هيکل بود. وارد بازار شد

ادامه داديم. به سراي ساروتقي رسيديم. هوش از سرم رفت. اصال نديده بودم. خوشبختانه کسي در زد ما هم 

داخل شديم. در چوبي قديمي. ديوارهاي قلعه مانند. وارد شديم. دريايي از زيبايي بود. هزاران جنس از بازاري 

آنجا ريخته بود. چه قدر اتاق، چه قدر طاق نماهاي زيبا. چه ساختمان باشکوهي. براي زدن سقف چند ها 

رديف آجرچيني مزخرف کرده اند و سقفي آهنين گذاشته اند. خداي من! اين سراي ساروتقي است. وزير 

ه است. بزرگ عصر صفوي. مسجدش هم در کنار آن است. درگذشته مرحوم حکيم الهي نماز مي خواند

فرزندش روحاني بود که در اندونزي او را ديدم. گويا حاال هم در هلند يا جايي ديگر در همان حوالي است. 

اي کاش اي کاش سراي ساروتقي توسط ميراث يا علما خريداري و مرکز اصفهان شناسي مي شد. راه را 

اي حاج آقا حسن امامي آن را مدرسه کرده ادامه داديم. به مدرسه الغدير رسيديم. گويا منزلي بوده که زماني آق

است. حسن آقا گفتند رو افتتاح من بودم. حاال تبديل به موزه هنرهاي اسالمي شده. بايد رفت و ديد که 

چطور مدرسه تبديل به موزه شده. چند قدم بعد بود که به يک خانه قديمي قاجاري رسيديم. خانه وثيق 

و دفتر فني و مهندسي آنجا مستقر شده است. مثل همه خانه هاي  انصاري که حوزه آن را خريداري کرده

خوشبختانه همه بخش هاي آن سرجايش  .قاجاري زيبا بود. اما بسيار کهنه و ويران که در حال بازسازي بود

بود اما نياز به تعميرات اساسي داشت که در حال انجام بود اما مشکل بي پولي هم بود. همه قسمتها را ديدم 

ت بردم با اين که تقريبا ويرانه بود. مطمئن هستم جاي زيبايي خواهد شد. کوچک را به سمت هارون و لذ

به مدرسه مورد بحث رسيديم که قديما  .واليت ادامه داديم و رسيم به مسجد علي. چه مناره زيباي بي نظيري

بودند. مرد مسني هم هدايت آنجا را محل فوتبال ديده بودم. از در پشتي رفتيم. چندين کارگر مشغول کار 

آنها را به عهده داشت و پيدا بود که خبير به کار خودش بود. گفت اينجا مدرسه سلطان سنجر بوده است اما 

بعدها به مدرسه مالرجب معروف شده که يک پزشکي بوده که اين جا طبابت مي کرده است. مي گفت محل 

به مدرسه است. طبقه دومي داشت که درهاي حجره ها را  الواط شده بود. حاال نجات يافته و در حال تبديل

اما طبقه اول و حياط کار داشت. مي گفت زير زميني هم بودکه يک کوهي از خاک نرم  .هم گذاشته بودند

بود. وقتي باز کرديم همه استخوان مرده بود. گفتند مربوط به يکي از سالهاي وبا بوده است. همه را در يک 

ا مدرسه سنجر؟ اينجا جاي سلجوقيان است و اطراف مسجد جامع و بازار آن ناحيه همه چاه ريختيم. واقع
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اصلي ترين محله اي است که زمان سلجوقيان آباد شده است. کنار آنجا ميدانگاه بزرگي است که روي گذري 

ي ها فهانکه وسط ميدان کهنه زده اند درست شده است. ميدان گاه بسيار زيبا و شبيه ميدان نقش جهان. اص

اين چند سال براي بازسازي اينجا خيلي هزينه کردند. نشان دادند که بخلي ندارند. از آن ميدان گاه عبور کرده 

که بخشي از آن هم در بمباران  1810وارد بازار حاج محمد جعفر شديم. مسجدي در نهايت زيبايي از سال 

. واقعا زيبا بود. از پشت آنجا 1138و  1367اي هاي جنگ از بين رفت و دوباره تعمير شده بود با تاريخ ه

راه را ادامه داديم تا به مدرسه قدسيه رسيديم. حسن آقا در راه گفتند که اخيرا خانه مرحوم شيخ العراقين را 

براي فروش گذاشته اند و من از ده پانزده سال قبل دنبال آن بودم که مدرسه شود. اما نکته عجيب آن که 

خطي که متعلق به مدرسه چهارباغ بوده زمان افغانها به اين خانه منتقل شده و تا اواخر  حدود يک صد نسخه

آنجا بوده و اينها به کتابخانه ملي داده اند. در حالي که اينها وقف مدرسه چهار باغ بوده است. اي کاش اينها 

سن آقا خاطره جالبي هم به مدرسه چارباغ باز مي گشت. غالب آنها يا همه مهر شاه سلطان حسين دارد. ح

صادق خرازي هم بود و يک نفر ديگر. ايشان نسخه اي از بحار  .گفتند که شبي در خدمت مقام رهبري بوديم

آورده بود که مهر وقف مدرسه چهارباغ و شاه سلطان حسين را داشت. رهبري پرسيدند: نسخه از کجا آمده؟ 

ودند اين متعلق به مدرسه چهارباغ است و متولي آن هم االن ايشان گفته بود از فالن کشور.... رهبري فرموده ب

همينجاست، يعني حسن آقا. نسخه را گرفتند و تحويل من دادند. اما االن يک صد نسخه از اينجا به کتابخانه 

ملي رفته است. ايشان آرزو مي کرد که کاش منزل شيخ العراقين خريداري شده و تبديل به مدرسه شود. 

ه آقاي روضاتي هم مانده است و خبري از اين که چه خواهد شد نيست. داستان مرحوم هنرفر متاسفانه خان

 .و کتابهاي او هم که بماند
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 انتشار يک مقتل چيني قديمي در باره کربال 

 رسول جعفريان :نويسنده

 81/15/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

روايتي داستاني از تاريخ خلفا و مقتل امام حسين )ع( که توسط يک نويسنده يا به عبارت بهتر  :خالصه

سين کيانگ به فارسي و با فرهنگ چيني نگاشته شده و از  داستان نويس اهل سنت و حنفي مذهب از منطقه

 .ويژگي هاي استثنايي در گزارش داستاني تاريخ اسالم و عاشورا برخوردار است

تبديل تاريخ به روايت، اتفاقي است که بر اساس اصولي ويژه در صحنه تاريخ نگاري و داستان نويسي رخ 

بيشتر روي مي دهد و يکي از بيشترين مقاطع تاريخي که  مي دهد. اين کار در بخش هاي خاصي از تاريخ

حالت روايي و قصه اي پيدا مي کند، تاريخ ديني اعم از رويدادها و رجال آن است. دليل آن هم وجود 

 .شخصيت هاي جذاب، رويدادهاي مهم، و دلبستگي عميق مردم به آنهاست

ص( نوشته شده، يک نمونه از اين دست در بخش تاريخ ديني، داستانهايي که در باره حضرت رسول )

ه ک« قصه رسول»تبديل تاريخ به روايت است که هم در عربي و هم در فارسي وجود داشته است. کتاب 

يره س« ذروة العليا»چند سال پيش توسط ميراث مکتوب چاپ شد يک نمونه از اين متن هاست. نمونه ديگر 

 .نده توسط نشر علم منتشر شدبوده سالها پيش توسط خود ب (داستاني رسول )ص

اما در باره عاشورا، اين اتفاق در دايره اي وسيع تر افتاده و نه تنها عاشورا و حکايات مقتل، بلکه داستانهاي 

بعدي آن مانند ماجراهاي مختار و حتي ابومسلم )به بهانه انتقام گرفتن از امويان( مورد عالقه مردم قرار 

ص( است، اما خود امام )ا به لحاظ بنياد، مبتني بر عالقه به خاندان پيامبر گرفته است. محور اين داستانه

 .حسين )ع( و يا مختار ويژگي هايي دارند که شخصيت آنان را بسيار جذاب مي کند

صرف نظر از صورت تاريخي اين مقطع، روايت داستاني آن همواره مورد عالقه مردم بوده و دهها نمونه از 

خي مانند روضة الشهداء از شهرت بيشتري برخوردار شده است. از ميان مختارنامه ها آن وجود دارد که بر

 .نيز برخي چاپ شده و شماري نيز هنوز به صورت خطي باقي مانده است

شکل داستاني براي روايت عاشورا، تقريبا در همه سطوح در نظم و نثر وجود داشته و از اواخر عصر 

الب تعزيه و عمدتا نظم قالب هاي تازه اي بدست آورده و بر حجم آن صفوي به اين سوي، به ويژه در ق

 .بسيار بسيار افزوده شده است
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در بيشتر اين موارد، اساسا صحبت کردن از اين که کدام بخش آنها درست و کدام يک غير تاريخي است، 

و به  آن استمرار يافته بي فايده است. اينها بخشي از فرهنگ عامه شده و جدا از مسير تاريخ، شکل داستاني

 .طورمداوم بر حجم آن افزوده شده و تغييرات کيفي و کمي پيدا کرده است

آنچه در کتاب حاضر مي توان گفت اين است که روايت حاضر، توسط يک سني نوشته شده و از اين زاويه 

ت که کاشفي هم فتني اسبيان داستان کربال و البته تاريخ خلفاي قبل از آن، شکلي متفاوت پيدا کرده است. گ

در روضة الشهداء به عنوان يک شيعه ظاهر نشده، اما کاري هم به عقايد اهل سنت و رعايت ديدگاه هاي 

آنها نداشته است. در حالي که مقتل حاضر توسط يک نويسنده سني حنفي شرقي و به احتمال بسيار زياد از 

که تالش کرده است بيان عقايد و باورهاي خود با  ايالت سين کيانگ نگاشته يا تحرير مجدد شده و از اين

 .عشق و عالقه خاص به کربال و امام حسين )ع( به گونه اي جمع کند متن جالبي است

 

از نظر داستاني، روايت اين کتاب، در برخي از داستانها شباهت با موارد مشابه دارد، اما تا آنجا که جستجو 

ازه اي در آن وجود دارد که منحصر به خود اين کتاب بوده و از اين شد موارد داستاني کامال متفاوت و ت

جهت آن را مي توان يک روايت مستقل به شمار آورد. در اين زمينه شايد داستان شهربانو که با کيفيت 

 .خاصي در اين کتاب بيان شده، يکي از اين موارد تلقي شود

امل کربال هم باشد، از رسيدن خبر مرگ معاويه به همان طور که اشاره شده معموال مختارنامه ها، اگر ش

مدينه آغاز مي شود، اما کتاب حاضر، يک دوره تاريخ خلفا را نيز در خود جاي داده است. گرچه فکر مي 

کنيم اين بخش به نوعي تنظيم شده است که مقدمه اي براي بيان مقتل امام حسين باشد. اما در همين بخش 

البي وجود دارد و براي مثال مطلقا از جنگ جمل و صفين ياد نشده و به جاي آن نيز شکل داستاني بسيار ج

از جنگ معاويه با امام علي )ع( در حمله به مدينه ياد شده است. گفتني است که بخش ديگر آن پس از 

ه زمقتل و داستانهاي تاريخي است که در باره گرفتن انتقام از خون امام حسين )ع( عنوان شده و مسائل تا

 .فراوان دارد

ديدگاه نويسنده در باره اهل بيت و برگزيدگي آنان يکي از شاخص هاي اصلي اين روايت داستاني است که 

به خودي خود رشته اصلي داستان و پشتوانه آن به شمار مي آيد. با اين حال صحنه هاي جنگي کربال، 
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تعابير به کار رفته، همه از مسائلي است چينش داستان به شکل دلخواه و برخالف روال قطعي تاريخ و گاه 

 .که مي تواند مورد توجه اهل ادبيات قرار گيرد

به هر روي، کربال تنها ويژه مورخان نيست که بخواهند با دقت هاي تاريخي به آن بپردازند، بلکه از اين 

بت به اين داستانها چنين بدست مي آيد که توده هاي مردم، از سني و شيعه، بر حسب عالقه خود نس

رويداد عکس العمل نشان داده و آن را البته بر اساس ارزشها و ايده الهايي که در آن هست، مطابق ميل خود 

 .روايت کرده اند

در دهه هاي اخير شاهديم که حتي مسيحيان و برخي از فرقه هاي ديگر و گاه هندوها نيز با اين رويداد کنار 

ورا امکان تبديل شدن به يک سوژه جهاني را دارد و مي توان آن را در آمده اند. اينها نشان مي دهد که عاش

 .بسياري از فرهنگ ها وارد کرد

تصحيح و انتشار اين کتاب، ايده دوستم آقاي دکتر محمد باقر وثوقي بود. نسخه تايپ اوليه شد. ايشان 

وط به زبان چيني و مروري کردند و مقدمه اي در باره ويژگي هاي نسخه به خصوص جنبه هايي که مرب

استفاده از برخي از تعابير و لغات چيني بود نوشتند. بنده متن را مقابله کامل کرده و مقدمه اي مبسوط در 

 .باره ارزش تاريخي آن و نيز گزارشي از سير حوادث از نظر اين وقايع نگار نوشتم

اهل ادب هستند و به خصوص  نمونه اي از تمامي صفحات بخش مقتل در پايان کتاب آمد تا دوستاني که

عالقه مندان به رابطه ادبيات فارسي و چيني بتوانند روي آن تامل داشته باشند. با توجه به اين تصاوير امکان 

غلط گيري از کار ما هم وجود دارد که البته ادعايي در اين که يک متن کامل بدست داده ايم نداريم و منتظر 

 .ه اصالح شده و به ما گوشزد شودآن هستيم تا اگر اشتباهي رخ داد

همان طور که در مقدمه دکتر وثوقي اشاره شده اين نسخه در بخش شرقي چين تحرير شده و به صورت 

يک متن مورد استفاده در دسترس بوده است. با اين حال عجالتا همين يک نسخه در دسترس ما بوده و 

 .را داردروشن است که تصحيح بر اساس يک نسخه مشکالت خاص خود 
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در اينجا يکي دو نمونه از متن هاي کتاب را مي آورم با اين که اطمينان دارم با اين دو سه نمونه نمي توان 

 :نشان از اهميت جدي اين متن بدست داد

 :در باره به ميدان آمدن هاشم مرقال گويد

ي نعره جنگ سوار شده، بعد از آن لشکر اميرالمؤمنين حسين، مردي در ميدان درآمدند بر باالي اسب

هاي زين بسته، و آن سوار خفتان لعل پوشيده، و نيزه چون برگستواني نيکو بروي اسب کشيده، و جالجل

مار ارقم در دست گرفته، و کماني خوب در بازو افکنده، و جعبه پر از تير خدنگ در ميان استوار کرده، و 
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رده، به اين هيکل و به اين آلت در ميدان درآمد و شمشير يماني حمايل کرده، و سپر مکّي در پس پشت آو

نعره برد و بر خود بخروشيده و خُود از سر برداشت، و به آواز بلند بگفت: هرچه ]= که[ مرا داند يا نداند، 

منم برادر سعد وقاص، شاگرد اميرالمؤمنين علي ـ رضه عنه ـ اگر برادرزاده من يار خوارجيان است، من 

م، منم هاشم. و اين هاشم پسر عتبه وقاص بود، و عمر سعد، پسر سعد وقاص بود. اين د]و[ستدار خاندان

آيد: يکي دوستدار خاندان بود، و آن ديگر خوارج گنده دهان بود تا بداني که از يکي قالب دو خشت مي

 ....يکي منبر محراب را شايد و يکي مزبله

 :و در وقت به ميدان آمدن علي اکبر چنين گويد

 ]= عبيداهلل[ زياد روي سپاه کرد گفت: اين فرزند حسين است ـ رضه عنه. کيست آن مردي که برود عبداهلل

داران شام و نام او مصراع بن غالب بود. اسب در ميدان راند، و سرش را از تن جدا کند؟ خوارجي بود از نام

 .زند و برابر علي اکبر آمد، و به گرز با او حمله کرد و خواست تا گرزي بر وي

علي اکبر نيک مردانه بود. نعره بزم و گرم زده، اندر آمد، و کمربند مصراع را بگرفت، و چنان درکشيدش که 

از اسب بخاک درافتاد، و در روي افتاد. خواست تا برخيزد، علي اکبر يکي شمشير بر ميان مصراع زد، 

 .بدونيم کردش

ه بود که علي اکبر بدوزخ فرستادش. بعد هر کدام سواري ديگر اندر آمد، هنوز در ميدان راست نه استاد

فرستاد تا صد و هفتاد کس را به دوزخ فرستاد، و کسي ديگر بيرون آمدند، علي اکبر به دوزخ ميبيرون مي

بيامد و گرما در تفسيده بود، و تشنگي بر وي غالب شده. شتابان پيش پدر آمد، و خُود را از سر برداشت و 

پدر او را در کنار گرفت و بر رويش بوسه چند داد، و زبان انگشت خود را در دهان او در پاي پدر افتاد. 

 .کردنهاد، و گرد ميدان را بزبان از دهان او دور مي کرد، و پاک مي

علي اکبر گفت: اي پدر! اگر يک دم آب يابم تا بخورم، جمله سپاه خوارجيان را پست کنم. بعد از آن به 

ي مادر افتاد، و مادر را وداع کرد، و به نزديک خواهران رفت. خواهران در پاي او سوي مادر رفت و در پا

کلثوم رفت، و در پاي او افتاد، و بسيار گفت. بعد از آن پيش عمّه خود امالوداع مي .افتادند، وداع کردند

 .بگريست، و او را نيز وداع کرد

ونس عمّان پدر! زود بيا، علي اکبر از پيش مادر علي اکبر را پدرش آواز داد و گفت: اي جان پدر و اي م

برخاست و پيش پدر آمد. او را پدر در کنار گرفت و گريستن گرفت، و از پيش گريستن علي اکبر وداع 

مرا همه عمر امشب بيش نيست، از آنکه جدّم مرا در خواب گفته است که  !کرد. پدرش گفت اي جان پدر

خواهي آمدند. بعد از آن علي اکبر پدر را وداع کرد، و اسب را در ميدان  روز دهم ماه محرم شب آذينه بر ما

راند، و برابر صف خوارجيان آمد، و از آن خوارجيان صد سوار در ميدان آمده بودند، علي اکبر نعره بزد، و 
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بکشت اند از آن سواران قرب چهار مرد را زد تا آوردهچون شير بر ايشان حمله کرد، و از چپ و راست مي

 .و ديگران بگريختند

علي اکبر باز پيش پدر آمد. زبان از دهان افتاد. گفت اي پدر! يک قطره آبم بده. اميرالمؤمنين حسين ـ رضه 

ايم ]= ام[، پس آنگاه انگشترين رسول را در دهان عنه ـ گريان شد گفت: اي جان پدر! من تشنه هفت روزه

حلقش تر شد. باز حمله کرد هزار مرد از لشکر خوارجيان جدا  مکيدن[ گرفت، اندکي =] او نهاد، و مزيدن

اند که از افکند تا آوردهزد، و ميشده بودند، خويشتن را بر ايشان زد و جنگ آغاز کرد و چپ و راست مي

آن خوارجيان قرب دويست مرد را بکشت، و نيزه زنان آن لشکر را تا صف لشکرانشان برد. چون آن سپاه 

کند، از پيش و پس همه لشکر بر وي غلبه کردند، و بسياري از ايشان ر بچه چگونه جنگ ميبديدند آن شي

علي اکبر نيز شهادة  .خوارجيان از آن سگان ديگر را بکشت، و آخر کارش کردند، و از پايش درافکندند

در چشم همه عالم يافت و بصدر جنّت خراميد، قالوا انّا هلل و انّا اليه راجعون. آنگاه باد برخاست و خاک 

 .کرد

اميرالمؤمنين حسين ـ رضه عنه ـ برهنه کرد و خروشان بسوي اهل بيت آمد و گفت که از علي اکبر آن 

زد، و اميرالمؤمنين حسين ـ رضه عنه ـ دريغ آمد. خروش از اهل بيت برآمد. شهربانو گريان شد و نعره مي

مه خاک کربال را بر سر کردند. شهربانو از بهر به مصاف آمد، به وقتي که خوارجيان بازگشته بودند، ه

هيچ مادري را بداغ فرزند  .کرد، اگر سنگ را چشم بودي، بر وي بگريستيفرزندان آن روز گريه و نوحه مي

 .داشتند و او را بخاک دفن کردندمبتال نگرداند، و خواهران و عمّه او ماتم علي اکبر مي

 

ي روزهاي آخر ماه صفر به بازار عرضه شد که در اين باره بايد برانشر علم خوشبختانه کتاب با همت 

 :سپاسگزار جناب آقا مهدي علمي باشيم. مشخصات نشر عبارت است از

 [روايتي داستاني از تاريخ خلفا و مقتل امام حسين )ع( )از نسخه اي کتابت شده در چين ]قرن دهم هجري؟

 به کوشش رسول جعفريان / محمد باقر وثوقي

 195ت: صفحا

 تومان 85900قيمت: 

 1100تيراژ 

تلفن  1فروردين، خيابان شهداي ژاندارمريّ بن بست گرانفر، پالک  18مرکز پخش: خيابان انقالب، خيابان 

11118191 
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 بحران فکري ـ ديني ايران در نيمه اول قرن سيزدهم هجري 

 رسول جعفريان :نويسنده

 81/15/0151 " تاريخ انتشار روي سايت

 

آذر به مناسبت هفته پژوهش يک سخنراني با عنوان باال در دانشکده ادبيات دانشگاه  89عصر روز  :خالصه

عنوان آن جذابيتي ندارد اما به دليل آن که با همين عنوان سخنراني کرده بودم، فردوسي مشهد داشتم. مي دانم 

آن را در اينجا گذاشتم. متن حاضر در واقع گزارش سخنراني است و با همين نگاه بايد به آن نگريسته شود 

 .نه بيشتر

ابل ياي مختلف قمعرفت ديني و علمي و فلسفي ما در دوره صفويه در يک مسيري حرکت مي کند که از زوا

 :تقسيم بر چند دوره مختلف است. در اين باره چندين يادآوري مناسب است

دوره صفويه يک دوره متنوعي است که همه نوع متفکر و کتاب و انديشه اي را مي توان در آن ديد اما اين 

 .مسأله مانع از آن نيست که آن را دوره بندي کنيم

 .خص هايي باشد، به لحاظ زماني گاه کوتاه و گاه بلند استاين ادوار بسته به اين که با چه شا

هر دوره اي با هر شاخصي، چنين نيست که نتوان از عالئم و شاخص هاي ادوار ديگر ياد نکرد، بنابرين 

 .بايد به سير کلي توجه داشت

و خطوط  ترکيب ميان اين ادوار و شاخص ها از هر جهت رخ مي دهد، يعني افرادي هستند و آثاري دارند

و جريانهايي را ترسيم مي کنند که که ممکن است هر کدام بخشي ترکيبي داشته باشد. البته بايد در اينجا 

ماده و صورت را جدا کرد. مواد ممکن است از چند جا باشد، اما صورت معموال نشاني از يک دوره ويژه 

 .است

تي لوازم و نشانه ها پديده شگفتي است. وق به طور کلي بايد گفت: ترکيب جريانهاي فکري با تمام هويت و

يک دوره تاريخي از بين مي رود، آثاري از آن برجاي مي ماند. در دوره بعد، در حالي که جريانهاي تازه اي 

شکل مي گيرد، بخشي از مسائل ادوار قبلي به عالوه مسائل تازه در اين دوره و جريانهاي آن حضور دارد. 

ي تازه اي رخ مي دهد که تشخيص اين که کدام عنصر وابسته به کدام دوره به همين ترتيب، ترکيب ها

است دشوار است. اين که ما يک ديد تاريخي داشته باشيم که بتوانيم ريشه افکار را بشناسيم و تاريخگذاري 

ا رکنيم مهم است، و اين که يک شم فلسفي داشته باشيم که بتوانيم صورت اين ترکيب را با ماده اي که آن 
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 .ترتيب داده يک تخصص ويژه يعني شناخت درست از وضعيت مي خواهد

با اين مقدمات بنده مي خواهم عرض کنم ميراث ما از صفويه با تغييراتي که در قرن دوازدهم پيدا کرد و به 

قرن سيزدهم هجري رسيد، چيست؟ يافتن نشاني از هر کدام از آن جريانها کار دشواري است. دشوار از اين 

ت که به شناخت دقيق آدم ها و تعلق خاطر فکري و نحله اي آنها مربوط مي شود. ما هنوز شناخت جه

درستي از ميراث اين دوره نداريم. بيشتر مشهورات را مي دانيم، اما آنچه در پنهان و در زير اين صورت 

کند را دقيقا  ظاهر، حرکت مي کند و گاه روي سطح خود را نشان مي دهد و موجي هم ممکن است ايجاد

 .نمي شناسيم

طبعا در اينجا بايد آنچه را از گذشته رسيده با آنچه به تازگي پديد آمده، تا حدودي تفکيک کرد. اين 

تفکيک کار مشکلي است، زيرا همه ادعا مي کنند که حرف ما قديمي بوده و تازه نيست. البته قليلي هم به 

حث اند. گاهي هم بکه ديگر گمراه بوده اند و آنها هدايت يافتهتفاوت افکارشان با گذشته آگاهند و معتقدند 

اين است که يک دوره افکار گمراهانه بوده، و آنها سعي کرده اند درست بگويند. به هر حال، وقتي ما با 

« ذشتهگ»روش ديني کار مي کنيم، معموال مي گوييم دين اين مطالب را گفته بود. به عالوه، وقتي ما براي 

و اکنون  «قدما همه چيز را گفته اند و ما فقط بايد آنها را کشف کنيم»ياد قائليم، هميشه مي گوييم حرمت ز

 .امبنده آن را کشف کرده

 :با نگاهي به گذشته ايران مي توان چند مرحله کلي را اشاره کرد

افت. يع ادبي يفرهنگ اسالمي ايران در دوره ايلخاني و تيموري رنگ سني ـ صوفيانه ـ فلسفي ـ تش :الف

اين ميراثي است که از ايران به دوره بعدي به ارث رسيده است. به اعتبار اين که اين دوره ها اغلب سني 

است، تصوف سني رنگ غالب است و مشايخ آن فراوان. فلسفه در شيراز و ادبيات و فلسفه و نجوم در 

 که بيشتر شکل داستاني و ادبي دارد هرات نيرومند است. تشيع ادبي هم اشارات شيعي درادب فارسي است

 .در بخش هايي از خراسان فعال است. اين ميراث به دوره صفويه مي رسد

با اين ميراث دوره صفوي آغاز مي شود. در مرحله بعد آنچه در دوره صفويه از جريانهاي جديد شکل  :ب

ه فق»گذشته رسيده، و ديگري  است که از«فلسفه و کالم و ادب»مي گيرد، از دوره طهماسب به بعد، اول 

با قدرت حمايت مي شود ولي « فقه شيعي»و «ادب شيعي»است که بر آن افزوده مي شود. « شيعي

اصالحاتي در آن صورت مي گيرد. يعني هم شيعي تر مي شود و هم رنگ داستاني ابومسلم نامه اي آن 

هستند. اين چيزي  «خي هم عارف مسلکمتکلم )فيلسوف( ـ فقيه ـ بر»کمرنگ مي گردد. عالمان اين دوره 

هم از قديم بوده و هم به دليل بقاياي «عرفان و تصوف»نشان هاي نوعي  .است که با قدرت ادامه مي يابد

همچنان مقام بلندي است و همين سبب « شيخ صفي»خانقاه صفوي و وجود توحيد خانه ادامه دارد. مقام 
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گ غالب دوره طهماسب فقه و کالم شيعي خواهد بود و تصوف مي شود که از نوعي عرفان دفاع بشود. رن

 .سني و ادبيات داستاني دوره قبل تضعيف مي شود

محصول آن اين است که به تدريج يک ترکيب تازه اي پديد مي آيد، که در شخصيت افرادي مانند  :ج

خاص، عموما فقيه اهل افرادي که صرف نظر از برخي از افکار  .کرکي و شيخ بهايي و ميرداماد بروز کرد

هرچند به خصوص بهايي و ميرداماد، تفننات ادبي و عرفاني و صوفيانه خود را دارند.  .ميدان عمل هستند

دوره عباس اول يک ترکيب گسترده و تکثر جالب توجه است. هر کسي جايگاه خود را دارد. سياست و 

ه سياست در کنار شاه هستند. بيشتر اينها، اجتماع رنگ جدي تري دارد و فقيهان و شيخ االسالمان در حوز

حرفهاي تازه اي مي زنند که ترکيبي از فقه و عرفان و کم و بيش اخبار هم هست. شعر و ادب هم باز ادامه 

 .دارد، چيزي که هيچ وقت نمي تواند حذف شود

ت که حکمت اين هست تا نوبت به مالصدرا مي رسد. البته وي در اقليت است اما آدم نيرومندي اس :د

اشراقي و مشائي را ترکيب مي کند و مکتب فلسفي اصفهان را با عنوان حکمت متعاليه زينت مي دهد. با 

اين که بحث ترکيب دو روش اشراق و مشاء است، اما مسيري را که فلسفه در ايران طي مي کند، از نظام 

در اين مسير که فيض کاشاني  .کندمنطقي و مشائي آن به سمت نوعي نگاه عرفاني و اشراقي سوق پيدا مي 

و بسياري ديگر دنباله آن را مي گيرند، مفاهيم اشراقي سايه بر تمام هستي شناسي و از جمله سياست و 

اجتماع انداخته و عالم مادي به اندازه پشيزي ارزش ندارد. هرچه هست يک وجود ربطي و وابستگي است 

ت. اين رهايي متصل شدن به نور است که اصل آن همانا که شرط تمام رستگاريها، رهايي از بند آن اس

خداي متعال است. علم هم که ابزارش کشف است، چيزي از جنس نور است و کشف عالم باال. عالم پايين 

هيچ ارزش نگاه کردن هم ندارد. کساني هم که اين نور را در اختيار دارند، عرفا هستند. البته براي اداره 

ي الزم است که باز در آنجا هم عرفاي از فقها بايد باشند نه خود فقها که علم ظاهري جامعه هم فقه و فقيه

دارند، يعني گويي آن هم بايد از کشف و دريافت هاي معنوي باشد. اين دنيا نيز، همه اش حجاب در 

ا و حجاب است و مانع در مانع. بايد از اين موانع عبور کرد و حجاب را دريد و به حقيقت رسيد. انزو

گوشه نشيني يک ارزش ذاتي دارد و گاه بهترين عالمان، براي چهل پنجاه سال در زاويه حجره مدرسه و يا 

اما اين قدر ارزش دارند که شاه  .بيت در خمودي کامل مشغول تهذيب هستند و کاري به جامعه ندارند

د و به عنوان شيخ االسالم و امام عباس دوم مثال به ديدن آنها برود. البته برخي از اينها اجتماعي تر هستن

 .جمعه فعال اند

در ايران اين دوره حضور و « فقه»همزمان با شکل گرفتن نوعي عرفان تازه در پشت صحنه، مسير  : هـ

استقرار دارد و خط اجتهادي حله قديم که کرکي در ايران زنده کرد و آثار شهيد ثاني آن را احياء، به 
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تب هاي تازه فقهي هم نشاني از ترکيب با عرفان و تصوف دارد پديد مي اما حاال مک .صورت قوي هست

آيد، حرکتي که امثال فيض آن را به راه مي اندازند. فيض انتقادهايي به شهيد ثاني و آثار حله دارد که تحت 

يد اتاثير سني ها نوشته شده است. البته اين همه ماجرا نيست، فيض به عرفان جديد نيز باور دارد. اما ب

دانست که اين زمان، به عکس زمان هاي قبل از صفوي و دهه هاي اول صفوي که که شاه اسماعيل را 

مي نامند و فقه قوت ندارد، تصوف محبوب نيست، اما عرفان جديدي در حال شکل گيري است و «صوفي»

اران اين دوره در همزمان فقه تبديل به يک نيروي استوار شده است. همچنان مالصدرا در مجموعه فلسفه د

اکثريت نيست، اما به هر حال هست. فقه از اين دوره به بعد، به عنوان يک اصل پذيرفته مي شود و شکل 

 .است نه اخباري که البته اين امر به تدريج در معرض تغييراتي قرار مي گيرد« اجتهادي»ارائه آن هم 

بد. بسياري از کتابهاي قديمي شيعه پيدا مي اهميت بيشتري مي يا« اخبار و احاديث»از اواخر صفوي،  :و

شود و کال رنگ تشيع در کل جامعه صفوي بيش از قبل مي شود. صد سال بلکه صد و پنجاه سال اول 

صفوي در فرهنگ سازي شيعي در حوزه هاي دين شناسي، حديث، فلسفه، ادبيات و تاريخ، توانسته است 

اين بار قرن سوم در ايران قرن يازدهم  .را در خود دارد يک مجموعه اي را ايجاد کند که پاسخ همه چيز

احياء مي شود. يک جرياني که آن روزگار بوده، پس از هزار سال باز با رنگ اخباري خود را نشان مي دهد. 

 :در اين دوره که مقصود هفتاد هشتاد سال آخر صفوي است، چند نکته مهم وجود دارد

رد، اما نوعي عرفان شيعي جديد وجود دارد که بايد در باره آن بحث تصوف سنتي زير فشار قرار مي گي .1

 .کرد

اخباري گري به تدريج قوت مي گيرد و اين در اثر احياي کتابهاي حديثي کهن شيعي و به عنوان احياي  .2

اثر « فقه اجتهادي»راه و رسم اخباري هاي قرن سوم و چهارم هجري مانند صدوق است. اين جريان روي 

است که مي کوشد « فقه اخباري ـ اجتهادي»بتدريج ترکيب تازه نوعي  .ارد و آن را تضعيف مي کندمي گذ

 .به مضمامين حديثي توجه بيشتري بکند و تقريبا مي شود گفت شيعي تر مي شود

منادي آن « مالصدرا»و « ميرداماد»فلسفه هاي تازه اي در مقابل کالم قديم و فلسفه قبل پديد مي آيد که  .3

است ترکيبي است از تفکر مشائي و اشراقي که با برداشت «حکمت متعاليه»هستند. اين ترکيب که نامش 

 .هاي قرآني و حديثي درآميخته شده است

قرار گرفتن فلسفه و اخبار و عرفان در کنار هم، کاري است که فيض رهبري فکري آن را بر عهده دارد  .4

ت. در انديشه مالصدرا هرچه از عقل و نور و اشراق گفته مي شود، و آثار آن در نوشته هاي فراوان او هس

به رغم توجهي که او به کافي و شرح آن دارد، اما کمتر از ائمه )ع( در آن تصوير فلسفي نقشي مي بينيم. اما 

کاري که فيض مي کند اين است که اسامي ائمه )ع( وارد تصوير سازي فلسفي از عالم مي شود و براي 
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چنان که فيض مدعي مي شود عقل کلي با ائمه شيعه همسان دانسته مي شود. تطبيق اصطالحات مثال و 

فلسفه اشراقي و افالطوني با نام ائمه تازه ترين جرياني است که شکل مي گيرد و تنها مشابه آن را در ميان 

ز فلسفه ارسطويي دور فيض ا .غاليان قرن دوم و سوم و بعدها در آثاري مانند مشارق االنوار مي توان ديد

مي شود و حکمت خسرواني و فهلوي را به عنوان حکمت ناب مطرح مي کند. در اين دوره، فلسفه مشاء 

 .به نفع اشراق و البته به اسم نزديک شدن اين دو به يکديگر، از بين رفته است

 فيض کاشاني مبدع عرفان تازه

که نوعي خلط مبحث رخ داده که راه را براي منطق اين درآميختگي براي بسياري يک افتخار است در حالي 

و برهان سد کرده است. فيض از يک زاويه، و حتي به گفته برخي از معاصرانش، شخصيتي التقاطي است 

را به هم درآميخته، و از زاويه ديگر، استادي است که از مجموعه اينها « اخباري گري و عرفان و فلسفه»که 

نوين اشراقي را عرضه کرده است. جنبه اخباري آن همين است که اوال از  فلسفه يا به عبارتي عرفان

احاديث و تعابير موجود در آن استفاده فراوان براي تصويرسازي عرفاني و فلسفي مي شود و ثانيا نام ائمه 

در کنار عقل و نفس که زماني اسماعيليه هم آنها را با شدت بکار مي بردند، در نظام فلسفي جديد فيض 

وارد مي شود. مهم اين است که فيض آدم آشناي با روايات است و نگارش الوافي خود دليل اين امر است. 

در صافي هم او با روايات تفسيري آشناست. نگرش اخباري او هم که هر کسي در آن وارد شود، به تفکر 

ا ين آنها با فلسفه اشراقي يتندروگرايانه شيعه نزديک تر مي شود، او را بر آن مي دارد که در نزديکي مضام

 .همانچه که از ميرداماد و مالصدرا به ارث به او رسيده، تالش کند

اينجاست که ما به تفکر عرفاني عجيبي بر مي خوريم که کليد بحث هاي معرفتي ـ ديني قرن سيزدهم 

ست که در اين هجري در تلفيق نگرش اخباري ـ اشراقي و انطباق اينها بر يکديگر و زايش هاي مداومي ا

 .دوره دارد

براي همين در باب سياست  .در باره فيض بايد گفت که در مقايسه با مالصدرا خيلي به سياست نزديک شد

بيش از او اظهار نظر کرد. از نظر فکري هم، حوزه فلسفه عرفاني خود را به سياست هم سرايت داد. او اين 

حد وسط فلسفه عرفاني او و سياست عملي است، انجام داد. کار را با وارد کردن نام ائمه در اين حوزه که 

امامت بخش زيرين اين فلسفه عرفاني است که البته با نام ائمه به باالترين نقطه مي رسد. البته در اين تفکر 

بيشتر حالت دايره به خود مي گيرد تا مخروطي شکل که باال خدا باشد و پايين ائمه. نظام فلسفي در اين 

عي حالت دايره وار است. البته فيض به دليل درگير بودن در سياست، به سياست عرفي هم توجه عرفان نو

 .دارد و آن را مادون سياست شرعي مي داند
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 ريشه هاي بحران فکري نيمه اول قرن سيزدهم

حاال اندک اندک بايد وارد قرن دوازدهم و به خصوص سيزدهم شويم. در طول هفتاد سال پس از سقوط 

، ايران در بهت بسر مي برد و گرفتار بحران هاي سياسي بود. تفکر هم طبعا تضعيف شده بود و صفويه

زايش جديدي نداشت. اما شايد با استفاده از همين بحران بود که افکار اجتهادي سنتي، تصوف قديمي و 

ه عرفاني، فحتي فلسفه سنتي به خصوص از نوع مشائي ضعيف شد، و کار فيض در ايجاد فقه عرفاني، فلس

سياست عرفاني و .... گرفت. اين که مفاتيح الشرايع فيض در طول اين هفتاد سال پس از سقوط صفويه 

حرف اول را در فقه مي زند، و مشي او در فقه توسط بسياري از فقهاي بزرگ ايران و عراق دنبال مي گردد، 

يعني آغاز قاجاريه، زايش هاي جديد نشاني از همين تسلط است. اما وقتي به اول قرن سيزدهم مي رسد، 

 .آن خود را مي نماياند

در اين دوره، ضمن آن که همه جريانهاي سنتي هست، و برخي هم نيرومند، و حتي فقه اجتهادي در آغاز 

اين قرن با ظهور وحيد بهبهاني نيرومند تر شده، اما تازه هاي فراوان است که مي توان امکان پيروزي آنها را 

ين قرن تصور کرد. از اين تازه ها، نوعي نظام عرفاني تودرتويي است که خيلي شيعي تر شده، در آغاز ا

اخباري تر شده، و غالي تر. شگفت که از همه ميراث گذشته براي دادن رنگ و روي تازه به آن، ارائه 

 .استداللهاي جديد و ... استفاده مي شود

 :ترکيبي از گذشته اما با صورتي تازه استميراثي که براي بعد از صفويه مي ماند، عمدتا 

نظام معرفتي که در زمينه فلسفه و کالم و عرفان به يک جمع بندي تازه اي رسيده و تشيع را هم در خود  *

حل و هضم کرده است. از يک طرف فلسفه سنتي در جريان است، هر چند ضعيف، تصوف رسمي از بين 

حنه شده است. از روايات برداشت هاي عرفاني نو مي شود. و يک رفته اما مضامين عرفاني تازه اي وارد ص

 .دستگاه معرفتي تازه ايجاد مي گردد که هستي شناسي و فلسفه خاص خود را دارد

فقه اجتهادي قديم + متن اخبار به سبک آنچه از قديم شيخ صدوق مي »نظام معرفتي فقهب هم ترکيبي از  *

که تبلور آن را در مفاتيح الشرايع و نخبه و ديگر آثار « ي + عرفان فقهيگفت و اخيرا مالمحمد امين استرآباد

 .فيض است

است که در نيمه دوم قرن دوازدهم غلبه « نظام معرفتي عرفاني»وجه مشترک اين دو نظام معرفتي نوعي 

ران اند و نوعي درون گرايي در اوج دوزمين خورده« زمين سياست»در « علم و علما»دارد. به خصوص که 

 .عسرت و بيچارگي مردم ايران به چشم مي خورد

در اينجا نبايد تصور کنيم فلسفه يا عرفان يا فقه، کامال از هويت اصلي خود خارج شده اند، همين طور 

رضه تازه هايي که ع»و  «تفکر رايج»فيلسوفان يا عرفا يا فقيهان مجتهد کامال مضمحل شده اند، اما در صحنه 
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معرفتي ـ فلسفي جديد شکل گرفته که بي شباهت با دو مکتب اسماعيلي يا حروفي  نوع نظام« مي شود

کهن نيست که البته حاال متشرع شده و حتي در اين باره نوع تشدد هم از خود نشان مي دهد. در اينجا به 

مي  گزيدههايي انتخاب و تفسيرهايي برطور مداوم به روايات استناد مي شود، اما از ميان اين روايات، متن

شود که از نظر نظام معرفتي با آنچه که در قرون ميانه اسالمي اسماعيليان مطرح مي کردند، نزديک است. 

براي مثال جايگاه عقل در فلسفه سياسي سيد جعفر کشفي دارابي در تحفة الملوک بسيار نزديک با 

ين عالئم آن، استفاده از تصوير نمودارهايي است که از اسماعيليان کهن باقي مانده است. يکي از مهم تر

 .داده مي شود« فلسفي + نجومي»سازي نجومي است. يعني به تفکر، صورت 

کسي اعتراض نکند که در اين دوره، مکتب وحيد بهبهاني قدرت يافته و مجتهدان زياد شده اند. اين درست 

زند و فقه و اجتهاد سنتي است و اتفاقا قدرت همين هاست که تفکر مورد بحث ما را تا حدودي زمين مي 

 .را حفظ مي کند. اما جريان مقابل و تازه هم بسيار نيرومند است

 چند شخصيت درگير در اين بحران فکري

در فاصله اواخر قرن دوازدهم تا نيمه قرن سيزدهم، شخصيت هاي متفکر و نويسنده اي داريم که در اين 

 .زمينه قابل توجه هستند

 1813 - 1151سيد جعفر کشفي دارابي 

 (1818ـ  1131ميرزا محمد اخباري )

 (1811يا  1811ـ  111شيخ احمد احسايي )

 (1895 – 1818سيد کاظم رشتي )

مدلي که در نوشته هاي اين افراد ارائه مي شود از هر زاويه اي نگاه شود، مؤيد حضور نوعي جريان 

 «فقه« »عقل»دهد. در اين جريان است که مي کوشد رنگ و صورت به دين شناسي جديد ب« عرفاني تازه»

معتبر است، اما به شرط اين که در مسيري قرار گيرد که ساختماني نو و  «قرآن»و حتي « روايات و اخبار»

عرفاني از دين ارائه دهد که روش اصلي در فهم آن، مفاهيم ذهني عرفاني، استخراج آنها از يک يکديگر با 

م به سوي نوعي تعالي فراسوي عقل و فقه زميني است. نمونه حدسهاي عارفانه و سوق دادن همه مفاهي

نخست اين را در تفاسير مالصدرا مي توان ديد، اما در آثار فيض، يا برادرزاده وي نورالدين کاشاني و 

بسياري ديگر با روشني بيشتر هويداست. اينها جهان شناسي خاصي را ارائه مي دهند که دقيقا عرفان تازه 

 .شما ممکن است در هر صفحه، دهها بار همان اصطالح هاي کهنه را مالحظه کنيد اي است، هرچند

 :آثار اين فکر جديد تقريبا به اين شرح است
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 .رواج نوعي فکر هاي عارفانه اي بود که هيچ سنخيتي با عرفان سنتي نداشت

يات و جمع و ضرب رواج نوعي خرافه هاي ديني که بستر آن با برداشت هاي و ترکيب هاي تازه ميان روا

 .آنها فراهم آمده بود

رواج نوعي انتظار براي اصالح با توجه به آشفتگي هاي سياسي که در طول يک صد سال از سقوط صفويه 

تا جنگهاي ايران و روس اتفاق افتاده بود. در کل بايد گفت، نقش امام زمان )ع( در مجموعه باورهاي رايج 

ه هايي از اتفاق هاي ادبي در حوزه شعر در اين زمينه داريم که واقعا مردمي بيش از گذشته مي شود و نمون

 .قابل توجه است. ديوان ميرزا محمد اخباري بخش عمده اش همين مضامين است

يکي از مهم ترين نکاتي بود که در فرهنگ شيعه وجود داشت، امااز اواخر  «انتظار»البته بايد گفت بحث 

طرح شد و بحث اتصال دولت صفوي به ظهور. سقوط صفويه براي صفويه، بحث نزديک بودن ظهور م

کساني که تصور مي کردند اين دولت به دولت آخرالزمان وصل مي شود، ناخوشايند بود. جانشين اين 

نگراني، مي توانست اميد براي ظهور باشد. اين ماجرا به قدري وسيع است که در افکار ميرزا محمد 

رشتي و سپس سيد علي محمد باب کامال خود را نشان داد. ما وجهي از اين  اخباري، احسايي و سيد کاظم

عرفان جديد را در همين جا بايد مالحظه کنيم. عرفاني که براي ائمه )ع( نقشي گسترده تر از قبل در تصوير 

 .سازي کيهاني قائل است

 ت که به لحاظ تفکر تاريخي ويکي از مظاهر اين قبيل افکار در حوزه انتظار، نوشته هاي رستم الحکماء اس

سياسي از همه اينها قوي تر است، اما در بحث انتظار داراي ايده هايي است که به وضوح در حرکت باب 

خود را نشان مي دهد. در اين باره مي توان به مقاله: هزاره گرايي، سياست و خرافات بنده در انديشه پويا 

 .مراجعه کرد 80شماره 

هم  «برداشت هاي التقاطي و شگفت از متون ديني»و « بازي با الفاظ ديني»شفته که نوعي در برابر اين فکر آ

مي توان ناميد، مجتهدين به ميدان مبارزه با آنها آمدند. آمدن مجتهدين، ضمن آن که آن حرکت را به مقدار 

اين را بايد  .يمزيادي خنثي کرد، بر قدرت مجتهدان و شريعت افزود که آثارش را در دوره بعد شاهد هست

بعدها در تاريخ ايران يک نکته مهم به حساب آورد. آيا مجتهدان در اين مسير، قدرتشان نسبت به سابق 

افزوده شد يا همان قدرت گذشته بود که باز احيا گرديد؟ شايد يک وجه اين افزايش قدرت، اين بود که 

د داشته باشند، به تدريج به سمت قدرت آنچه در دوره صفويه مطرح شده بود که فقها قدرت سياسي محدو

بيشتري رفت و انديشه قدرت سياسي محدود در عصر غيبت، ضعيف شد. در واقع، به گفته خود مجتهدان 

توانسته بودند انحراف بزرگي را از ميرزا محمد اخباري گرفته تا شيخ احمد احسايي که متهم به کفر شد و 

 .کنند. بنابرين جايگاه آنها در جامعه بايد افزايش مي يافتنيز سيد کاظم رشتي و بعد باب را خنثي 
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در اينجا، البته ما به مسير مجتهدين و انديشه واليت و قدرت فقه و شريعت کاري نداريم. اين جريان، مسير 

برساخته از « صورت عرفاني»خود را دارد که ادامه مي يابد، آنچه براي ما مهم است، شکل گرفتن نوعي 

فلسفي ـ عرفاني ـ اخباري است که در ساختار ويران شده سياسي ايران و در جريان نابودي  انديشه هاي

اقتدار و تمرکز قدرت صفوي و جايگزين دولت شهرهاي واليات ايراني و همزمان با نابودي اقتصاد و 

که از جمعيت پديد آمد و مي توان نام آن را نوعي بحران فکري در نيمه اول قرن سيزدهم هجري دانست 

 .پايان مي يابد 1810شروع شده و به باب در سال  1810حوالي 

اين يک گزارش کوتاه است که بايد با مرور روي آثار افرادي که در باال از آنها ياد شد، مستند کرد. مطلقا 

نبايد فيض را در رديف احسايي و رشتي و ميرزا محمد اخباري دانست، اما فکر بديعي که او پديد آورد، 

تبي که از نظر عرفاني نگرش تازه اي بود و ترکيبي از فلسفه قديم و عرفان کهنه و اخبار و احاديث، در مک

زايش اين بحران فکري نقش داشت. ما بدون مرور بر تمام آثار فيض، شيخ نورالدين کاشاني و بسياري 

ن اين تفکر را بشناسيم. در ايديگر که در اين ميان اين خط را دنبال مي کردند، نمي توانيم بنيادهاي اصلي 

 :جا به يکي دو نمونه اشاره مي کنم

نقش عقل اول را در آيين اسماعيلي و افالطوني مي دانيم. عقل صادر اول است و جهان هاي زيرين همه به 

آن بسته هستند. اين نگرش در تفسيرهاي تازه اي که در اين دوره مي شود و حتي با تصويرگري نجومي، به 

فهيم مي شود بسيار جالب توجه است: به اين تصوير نگاه کنيد و توضيح زيرين را که از سيد مخاطب ت

جعفر کشفي است مالحظه فرماييد. در اينجا عقل باال که اول مخلوق خداست شامل همه چيز از معارف 

و گوش ا است. اين عقل با مخ آدمي ارتباط دارد. در پايين و کنار هر آدمي يک فرشته و يک شيطان توي

مطالب متفاوت را مي خوانند. اينجاست که او بايد با اتصال مغز و دماغ خود با عقل اول، اين ارتباط را 

برقرار کند و خود را به نقطه اي که بايد و مطلوب است برساند. اين در واقع نوعي روش تفهيم و تفاهم 

 .است
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ادر ، ارتباط و اتصالي ما بين دل و عقل که صنويسنده که سيد جعفر کشفي است مي نويسد: و به اين سبب

اول است، از راه دماغ به هم مي رسد و خط مخروطي شعاعي في ما بين، پيدا مي شود که يک سر آن که 

اوسع و منفرجه است، از تمام عوالم افالکيِ ملکي و برزخي و ملکوتي، گذشته و متصل به عقل شده است و 

ه وجه القلب و روي دل شده است. و زياده بر اين اتصال، ايضا ملکي که سر ديگر آن که حاده است، متصل ب

در حديث سابق، تصريح به آن شد، و اتصال شديدي به عقل ايضا دارد، موکل است و نشسته است بر در 

گوش راست دل و الينقطع تفاصيل امور را به طريق حق به او مي رساند و شيطاني که مي خواهد از گوش 

، او را منع و دفع مي کند. و اگر خواسته باشي که توجه معنوي قلب به سمت علوم معنوي عقل چپ او درآيد

و کيفيت ارتباط و اتصال او را به خط مخروطي مصور و ممثل بيني، بدين شکل که نموده شده است نظر 

 .[. تصوير البته از نسخه خطي مجلس است18بنماي. ]تصوير باال[. ]تحفة الملوک چاپي، ص 

يرزا محمد اخباري هم که دستي در تمام علوم شيعي داشت، در زايش اين افکار بسيار نيرومند بود. تحفه م

خاقاني او يکي از مهم ترين آثار در اين زمينه است که تقريبا تمامي معارف را از کيهان شناسي و هستي 

فهيم مي کند. او هم فقيه است و شناسي گرفته تا فقه و مسائل ديگر را در نقاشي ها و نمودارهايي به ما ت

رجالي هم منجم و هم اهل طلسمات که مدعي مي شود مي تواند سر اشپخدر فرمانده روسي را براي فتحعلي 

 :شاه بياورد: به اين دو تصوير بنگريد



2912 

 

 

  



2913 

 

 

عي يشرح جزئيات اين تصاوير نياز به تعمق جدي در آنها دارد. اما ترکيبي از نمادها و مفاهيم شيعي يا ش

شده، با يک نگره عرفاني يا به عبارت بهتر شبه عرفاني، و جاي دادن آنها در جداول نجومي و ايجاد ارتباط 

ميان آنها، صورتي از نوعي جريان فکري و معرفتي ويژه قرن سيزدهم را در محافل خاص که تالش مي 

يکي از مسائل اصلي اين دوره به کنند بر اوضاع فائق آيند، هرچند مجتهدين اجازه اين کار را نمي دهند، 

 .حساب مي آيد

ميراث عرفاني غير جهت دار و غير حزبي، بخشي از ميراثي است که از دوره صفويه باقي ماند و به دوره 

 :قاجار رسيد. اين عرفان دو ويژگي دارد

 .الف: حزبي و صوفيانه نيست بلکه به عنوان عرفان متشيع از آن ياد مي شود

جديدي است که گرچه در مفاهيم با تصوف قديم بي ارتباط نيست، اما بيشتر به افکار ب: شامل افکار 

حروفيه شباهت دارد و توسط افرادي مانند ميرزا محمد اخباري و شيخ احمد احسايي و سيد کاظم رشتي 

 .رواج مي يابد. در اين انديشه ها، حروف ابجد و اعداد همچنان مهم ترين نقش را دارد
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پس از آن که مجتهدان عليه اين جريان ها قيام مي کنند، عرفان فيضي تا حدودي برجاي مي  با اين حال،

اما شکل جديد آن که آن عوارض را داشت، حاال  .ماند. اصوال عرفان چيزي نيست که از بشر جدا شود

يعه اين ش تعديل شده با زهد و گوشه گيري و عبادت و فاصله گرفتن از سياست، در ميان بسياري از عالمان

دوره باقي مي ماند. خطي که در نجف هم ادامه مي يابد و در ايران هم بشدت دنبال مي شود. برگزيدگان 

اين جريان چهره هايي مانند بحر العلوم يا آقا محمد بيدآبادي، نوعي عرفان ساده دارند که دست مايه هاي 

 .تني دارد و بيشتر عمل گراستعلمي آن حرفهاي ابن عربي است، اما بسيار کمتر از گذشته باف

در اين دوره، البته ذهبي ها هم هستند که با رياست افرادي مانند قطب الدين نيريزي جرياني عارفانه دارند 

و افکارشان به افکار فيض نزديک است. اما تفاوت آنها با امثال بيدآبادي اين است که آنها حزبي عمل مي 

، جريان ميرزا محمد اخباري، احسايي و رشتي هم روي بحث جانشيني در اين زمينه .کنند و جانشين دارند

و حزبي شدن نظر داشتند و رکن رابع را براي همين درست کردند و برآمدن بابيه هم که ادعايي بيش از 

 .اينها داشت، از اين زاويه، دنباله رو همانهاست

تصويرسازي هاي عرفاني و جهانشناسي همه اينها در اين نکته اشتراک دارند که از چهره هاي ائمه در 

عرفاني خود استفاده کردند. اين نکته مهمي است. در اين برداشت ها، گاه احاديثي که قرنها بود مورد 

استفاده قرار نگرفته بود، استفاده شد. طبعا دليلي هم براي مخالفت ديگران نبود، زيرا به هر حال اينها 

مهم آن بود که صورت تازه  .مي شد، يک شيعه نمي توانست مقاومت کنداحاديث بود و وقتي به آنها استناد 

اي نسبت به آنچه در گذشته بود به افکار مذهبي جديد داده مي شد که اين اهميت داشت و براي جريان 

 .مجتهدين هم بي سابقه بود و گاه برابر آن مقاومت مي شد

ات و عالم خلسه و شهود و داستان کيميا و مثل بگذريم از ادعاهايي که در حوزه هاي خاصي بود از طلسم

اين باور که گزي در تذکره القبور در باره آقا محمد بيدآبادي بنويسد: وي به علم کيميا رسيده بود و طاليي 

 .که مي ساخته در بهترين کيفيت بوده است. اين قبيل ادعاها هم عالم خود را داشت

ن افکار، تصوف و عرفان رسمي و حزبي قديمي هم مانند خط نکته ديگر اين است که در سايه انتشار اي

ذهبي ها و ديگران در دوره قاجاريه دوباره احياء شد. حتي در دربار هم نفوذ کرد و روي سياست هاي 

جاري هم تاثير گذاشت. بخشي از دشواري هاي حکومت قاجار در ميانه قرن سيزدهم ناشي از همين نفوذ 

ه سبب درگيري مجتهدين با صوفيان هم مي شد و به هر حال چالشي را در حزبي است ک -افکار صوفي 

کشور پديد مي آورد. مالعبدالصمد همداني از اين دست صوفيان بود که شاگردش ميرزا آقاسي به مقام 

 .صدر اعظمي رسيد
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 چرا از کاروان تمدن عقب افتاديم؟

 رسول جعفريان :نويسنده

 01/01/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

م مقاالتي در باره مفهوم عل»گفتگويي است در باره مجموعه مقاالتي از اين بنده خدا که تحت عنوان  :خالصه

 .منتشر شده است« يدر تمدن اسالم

مصاحبه کردم. اين « مقاالت در باره مفهوم علم در تمدن اسالمي»مدتي قبل با مجله سرآمد در باره کتاب 

مان شماره مجله را ه متن کامل( منتشر شده است. خوشبختانه 1151گفتگو در شماره ششم اين نشريه )آذر 

مي توان روي سايت نخبگان مشاهده کرد. البته گويا جاي پرسشها و پاسخ قدري عوض شده و آنچه در اينجا 

 .مي آيد، همان است که من نوشته ام

 

http://bmn.ir/uploads/SARAMAD_06_All_page_16776.pdf
http://bmn.ir/uploads/SARAMAD_06_All_page_16776.pdf
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منظورتان از تمدن اسالمي در عنوان کتاب چيست؟ به عبارت ديگر اين مسئله خيلي کلي است و به  - 1

موضوع مقاالت شما را چه  .ساله و گستردگي مرزهاي اسالمي روبروييم 1100خ هرحال ما با يک تاري

 مواردي محدود مي کند که بر اين گستردگي فائق شويد؟

در اين قبيل موارد، من خيلي روي تعريف از يک مفهوم تکيه ندارم، بلکه بيشتر به آنچه عموم افراد اهل 

تداعي مي شود کار دارم. اين را مي دانم که مي شود روي  مطالعه و دانشجويان از تمدن اسالمي به ذهنشان

د؟ به را بکار بر« تمدن اسالمي»همين مفهوم و تاريخ آن، بحث کرد. اين که چه کسي براي اولين بار تعبير 

در چه فضايي و چه تطوري پيدا کرده يا با چه فلسفه اي از تاريخ گذشته، اين تعبير بکار رفته و  چه دليل؟

از اين قبيل. اما آنچه در ذهن بنده بوده همين است که در ميراث علمي ما در قرن هاي سوم به بعد مباحثي 

 .که درخششي در آثار تأليفي بوده، و يا حتي اندکي پيش آن، علم چه معنا و مفهومي داشته است

ند کتاب انتخاب چ با اينکه عنوان کتاب بسيار کلي است. مقاالت شما بسيار جزئي نگر است آيا واقعا با -2

 قرني را تعريف و تفسير کرد؟ 11و بررسي آنها مي توان يک تمدن 

به طور کلي بايد عرض کنم هدف من روشن کردن يک مفهوم در يک تمدن آن هم، نه همه ابعاد آن تمدن 

و حوزه جغرافيايي آن از نظر طول و عرض، بلکه به صورت انتخابي براي نشان دادن چگونگي اين مفهوم 

در متون خاصي بوده است. البته اين مفهوم، از نظر من، در حکم کليد است و براي همين اهميت دارد. کليد 

بودن آن هم به اين دليل است که آنچه در تمدن اسالمي در اين زمينه بطور نسبي از آن غفلت شده، توجه 

نگاه ما به جهان و درگاه  علم، دريچه .داشتن به بحث هاي معرفت شناسي و اساسا خود مفهوم علم است

فيلتري است که ما با آن، معلومات خود را ازبيرون، به ذهن وارد  .ورود اطالعات و داده ها به ذهن ماست

کرده و پس از سبک و سنگين کردن آن، به انتخاب دست مي زنيم و بر اساس آن انتخاب، و تصوري که 

سي ما. نگاه هاي بعدي ما هم باز اين همين فيلتر و مي سازيم، به جهان مي نگريم و اين مي شود جهانشنا

 .ساخته هاي ذهني عبور مي کند و براي همين در حکم کليد است

نگاه جزئي نگر در بررسي آثار گذشته چه ضرورتي دارد و چقدر مي تواند به پيشرفت فرهنگ و علم ما  -3

 کمک کند؟

لحاظ مفاهيم تمدني داريم. يکي نگاه هاي کلي، من فکر مي کنم دو مشکل براي شناخت دقيق تر گذشته به 

آن هم بر اساس برخي از آثار مشهور و ارزيابي هاي آنها؛ و ديگر، پيش داوري هاي فراوان که ناشي از 

شرايط خاص فکري خودمان در مقطع کنوني است و سعي مي کنيم با آنها آن نگاه کلي به گذشته را خط 

سي هاي تاريخي هست، اما بايد تالش کرد تا با شناخت دقيق تر، از دام اين گرفتاري عموما در برر .بدهيم

آن رست و به واقع نزديک تر شد. هر مقدار که ما نگاه جزئي داشته باشيم، طبعا به سمت حل اين مشکل 



2918 

 

رفته ايم. درگذشته و حال، غالبا آنچه در باره تمدن، اعم از روش هاي معرفتي يا محتواي علمي آن گفته 

به دليل شرايطي که در آن هستيم، همراه با نوعي ستايش و در چارچوب يک نگاه نوستالژيک است.  ايم،

آدمي شکست خورده که تالش مي کند با ياد جواني زندگي کند، تازه اگر فرض کنيم در جواني چيزي بوده 

زئي، مي بته اين نگاه جاست. ما بايد اين رويه را کنار بگذاريم و به صورت جزئي به تمدن گذشته بنگريم. ال

تواند نگاه هاي کلي تر ما را به واقع نزديک کند تا اگر اظهار نظر مي کنيم درست اين کار را انجام بدهيم. 

در اين زمينه، هنوز کار جدي نشده و نياز است تا هزاران کتاب و نسخه با دقت مورد پژوهش قرار گيرد تا 

 .راحلي را با چه مالکها و شاخصهايي پشت سر گذاشته ايمچه م« علم اندوزي»معلوم شود ما در روند 

در بررسي تمدن اسالمي چقدر بايد به فرهنگ ها و تمدنهاي ديگر توجه داشت و تا چه اندازه بايد آنرا  -4

 مستقل نگاه کرد. شما در اين کتاب چطور عمل کرده ايد؟

ه به روش شناسي علم در ميان مسلمانان و زاويه نگاه من در اين کتاب يا به عبارتي مجموعه مقاالت، توج

در واقع، نوع شناخت و نگاه علمي يا غير علمي به مقوالت مختلف است. چنين امري نيازمند آن است تا 

شما در جريان شکل گيري يک تمدن، به سهم متون و فرهنگي که در يک منطقه از قبل بوده يا از جايي به 

وقتي فرهنگ يوناني يا  .و روش شناسي علمي همراه آن باشيد« علم»دنياي اسالم سرازير شده، از زاويه 

هندي يا ايراني وارد جهان اسالم مي شود، يا زماني که خرده فرهنگها و تمدن ها از عرب جاهلي گرفته تا 

اقوام مختلف از نقاط ديگر، در اين مجموعه جديد وارد مي شود، هر کدام بنيادهاي خاصي از نظر علمي و 

« الحيوان»ي معلومات دارند. من در اين اثر سعي کرده ام نشان دهم که براي مثال، جاحظ در کتاب ارزياب

خود، تا چه حد به لحاظ علمي و روشي، تحت تأثير آموزه هاي يوناني يا ايراني يا متون و مقوالتي است که 

 .يا بغداد وجود دارد به عنوان معلومات اما شکل گرفته با يک روش علمي خاص، در اطراف او در بصره

فرهنگ ها، چه بزرگ و چه کوچک، در زمينه مفهوم علم، چهارچوب هاي خاص خود را دارند. يا به 

عبارتي در درون آنها، آنچه به عنوان علم و معلومات شناخته مي شود، روي استوانه هايي قرار گرفته که 

هارچوب نمي تواند حرکت کند. زماني که نظام خود را به عنوان پارادايم استوار کرده و کسي خارج از آن چ

هاي مختلف معرفتي وارد يک تمدن جديد مي شود، همزمان در ايجاد فرهنگ جديد تأثير گذار است و در 

عين حال، تا اندازه اي آسيب مي بيند. توانايي فرهنگ جديد اين است که بتواند از اينها عبور کند و علمي 

رسي هاي جزئي و موردي، از ميان نوشته هاي نويسندگان مختلف، از پيگيري تر بينديشد. اين را ما از بر

روند رشد يک علم در مراحل مختلف در مي يابيم. البته اين همه کار نيست، اما به هر حال، فيلتر علم و 

علمي فکر کردن، در تعريف هر کدام از اين فرهنگها، نقش مهمي در کليت آن فرهنگ و تمدن دارد. اين که 

ما نتوانستيم از بسياري از داده هاي يوناني عبور کنيم، به دليل تسلط پاردايم هايي است که در آن فرهنگ و 
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معلومات ارائه شده در آن وجود داشته است. ما نتوانستيم يک انقالب پاراديمي گسترده داشته باشيم و يکي 

در روند رشد علم يا به عبارتي تاريخ  از داليل اصلي رکورد در تمدن اسالمي هم همين است. اين را بايد

 .علم و البته در قالب بررسي هاي موردي دنبال کرد

برخي از منتقدان شما معتقدند که شما در مقاالت و سخنراني هايتان نکات مثبت و افتخار آفرين علمي  -5

 اسالمي را ناديده گرفته ايد. آيا واقعا اينطور است؟  -ايراني 

بين باشيم، نه اين که از اين طرف بام يا از آن طرف، سقوط کنيم. داستان گذشته به نظرم بايد واقع 

درخشان، خود يک داستان ويژه است که در ادبيات سه چهار دهه پيش از مشروطه و در دوره مشروطه 

مطرح شد. زماني که ما دريافتيم افول کرده ايم، نويسندگان تحليل گر ما تالش کردند بگويند که ما در 

ذشته وضع بسيار خوبي داشته ايم و حاال بد شده ايم. اين شاه بيت نوشته هاي سياسي و اجتماعي دوره گ

مشروطه است و رساله هاي فراواني در اين زمينه نوشته شده که اکنون جاي بحث آن نيست. حسي که 

ساله، به جبران کنيم. اين م ايجاد شد البته بخشي از آن، اين بود که ما عقب افتاده ايم و بايد عقب افتادگي را

نظرم از اين زاويه خوب بود. اما در سطح شناخت گذشته، عموما ما استداللي و دقيق صحبت نکرده و 

معموال تبليغاتي برخورد کرديم. مثال همين که بارها و بارها گفته ايم که غربي ها هرچه دارند از ما گرفته 

ا در غرب از طريق نوشته ها و ترجمه ها، چه اندازه اين اظهار نظر اند. شما ببينيد با قبول تأثير کلي تمدن م

دقيق است. حتي االن هم مرتب اين نکته گفته مي شود. اين که ما مثال آمار و ارقام هم مي دهيم که در فالن 

حوزه چه اندازه نوشته ايم، اين هم اگر از زاويه ديد ستايشي بدون بررسي محتوايي و کيفي باشد، از 

ديق همان نگاه تبليغاتيت است. ما اينجا گرفتار کميت هستيم و نه کيفيت. آنچه من عرض کرده ايم اين مصا

است که ما بايد محتواي فرهنگي خود را )البته در نگاه اين کتاب يعني از دريچه مفهوم علم( با دقت 

ين آثار م. بايد به محتواي ابشناسيم. وقتي مي گوييم ده هزار کتاب طبي داريم، نبايد به اين عدد فکر کني

بنگريم. اگر نکات علمي و دقيق هست بيان کنيم، اگر مطالب نادرستي هم هست به درستي مطرح کنيم. در 

حوزه طب، حجم قابل توجهي از آنچه به عنوان رسائل طبي هست، در باره مسائل قوه باه و امور جنسي 

ومات ارائه شده در آثار طبي و گياهي در اين زمينه زياد است. به قدري اين متون فراوان و به اندازه اي معل

است که آدم شگفت زده مي شود، غالب آنها هم مطالب بي پايه، خرافي و حدسي و بر اساس نوعي نگاه 

هاي غير علمي است که بر تفسيرهاي طبي ما از امور حاکم بوده است. بيشتر آنچه در اين زمينه گفته مي 

دي و تفسيري در اين علم مشکل دارد و طبعا داده و معلومات و راه حل ها از مرحله شده، هم به لحاظ بنيا

پرت است. طبعا اينجا جاي ارائه اين مطالب نيست، اما کساني که فرصت و حوصله دارند مي توانند از اين 

سائل ه حلها و منگاه به آنچه از آن به عنوان ميراث طبي ياد مي شود، نگاهي بيفکنند و بي طرفانه مباني، را
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اطراف آن را مورد بررسي قرار دهند. در طالع بيني و نجوم و اين موارد هم همين طور است. من منکر آن 

نيستيم که پيشرفت هاي نجومي در آن ادوار داشته ايم، در اين باره، آن هم غالبا نه ما بلکه باز متخصصان 

جم از نوشته ها در حدي نيست که ما بتوانيم از آن به غربي مثل کينگ و ديگران فراوان نوشته اند، اما آن ح

عنوان يک ميراث درخشان ياد کنيم. مسلما از نظر زماني، آنها توانايي کسب معلومات بيش از اين نداشته 

اند و ما بايد به خاطر همين مقدار پيشرفت از آنها متشکر و سپاسگزار باشيم، اما بي دليل نبايد خودمان را با 

ي غير واقعي دلخوش کنيم. ما نيازمند شناخت نقاط آسيب پذير خود در زمينه داشتن تفکر علمي ستايش ها

 .هستيم تا ستايش کردن هاي بي مورد

در کتابهاي علمي ، ادبي و حتي مذهبي ما در طي سده هاي گذشته نوعي آميختگي مفاهيم و حيطه هاي  -6

زي در آنها ديده نمي شود. اين مسئله چه تاثيري در علمي وجود دارد و مرزگذاري هاي علمي به شکل امرو

 کار تحقيقاتي روي مي گذارد و با اين حساب آيا واقعا جدا کردن خرافات از مضامين علمي عملي است؟

هميشه در اطراف يک علم، يک مسأله مهم علمي که مردم با آن درگير هستند، و يا در اطراف يک معضل و 

آيد، نوعي تبيين و راه حل ارائه مي شود. اين تبيين و راه حل مي تواند عالمانه  مشکلي که براي مردم پيش مي

باشد چنان که مي تواند عوامانه باشد. در باره همين بيماري ابوال در ماه هاي اخير، در اخبار آمده بود که چه 

علمي زيادي است که اندازه کار رمال ها و ساحران افريقايي گرفته و سکه شده است. اين در کنار کارهاي 

در دنيا در حال رخ دادن است. وقتي يک دزدي مي شود، يک طرف دنبال تحقيقات دقيق پليسي است يک 

طرف هم کار رمال ها که با ابزار خود دنبال مي کنند. اين دو نوع تبيين مختلف و راه حل متفاوت از مساله 

نشان مي دهد روش هاي علمي و غير  است. گاهي در پزشکي هم همين طور است. اين يک مسأله است

علمي هميشه تنيده در هم هستند. اما يک بحث ديگر از اين خلط، روش هاي علمي مربوط به حوزه هاي 

دانشي مختلف است که با يکديگر خلط مي شود. اين نوع خلط هم اهميت دارد. مانند اين که روش هاي 

يا طب هم سرايت کند. يا با روش نگاه فلسفي و عقلي، معرفتي که در دين شناسي معمول است، به علم نجوم 

بخواهيم وارد علوم تجربي شويم چنان که اين مسأله اشکال عمده فلسفه قديم ماست که ما را رها نکرده 

است. در واقع، انواع و اقسام خلط ها در روش شناسي علوم وجود دارد و البته دنياي جديد هم در اين زمينه 

ود را دارد و تجربه هاي جديدي را دنبال مي کند. از نوآوري هميشه بايد شادمان بود، دشواري هاي خاص خ

اما از اين که معلوماتي جا خشک کند و بعدها اجازه نوآوري ندهد، بايد نگران بود. من هميشه از کتابهايي 

دانش آموز را که به صورت درسي در مي آيد، ترس دارم که اينها نگاه هايي را ثابت عرضه کنند و ذهن 

نويسندگان بزرگي که در فرهنگ و تمدن ما آثارشان درسي شده، شايد خودشان هم نمي خواستند،  .بخشکانند



2911 

 

اما آثارشان سهم مهمي در جمود علمي ما داشته است، ضمن اين که به خاطر درسي بودن آثارشان، از زاويه 

 .ديگر، چراغ علم را روشن نگاه داشته اند

انتخاب کتابهاي مورد بررسي چه بود؟) توضيح: به هر حال ما با تعداد زيادي منابع  معيار شما در -7

 (.روبروييم که براي عنوان کلي تحقيق شما مناسب به نظر مي رسند

در واقع من دو هدف را دنبال مي کردم. نخست اين که با بررسي جزئي و موردي، زمينه را براي دريافت 

دنياي اسالم به بخشي از آنچه در اين زمينه وجود داشته فراهم کنم. ديگر نوع درک علمي نويسندگان مهم 

اين که روي خود اين روش، يعني جزئي نگري تکيه کنم و به کساني که عالقه مند هستند با استناد به 

يکسري جمالت کلي، آمارهاي کتابي و نوشته اي، و تعريف و تمجيدها، به ديدگاهايي که مي تواند 

يا بدبينانه باشد در اين زمينه برسند، نشان دهم که راهي که ما مي رويم، بايد قدري اصالح شود. خوشبينانه 

بايد ريزتر به آنچه به عنوان مطالب علمي در دورن تمدن اسالمي بوده نگاه کنيم. مقصودم از نگاه هاي کلي، 

هم  لنشين از آنها نيست که اينفقط هم بسنده کردن به برخي از موارد برجسته در تمدن براي ايجاد فضاي د

هست، بلکه مقصود نگاه هاي کلي هم هست که در علوم اجتماعي و همين طور فلسفي باب شده است، 

نگاه هايي که در حکم پيش فرض در آمده و ما بيش از آن که جزئي نگر باشيم و موردي ببينيم، دوست 

ارم که برخي از آنها هم گاه نگاه هاي جزئي داريم با کمک آنها، سروته قضيه را جمع کنيم. من قبول د

دارند، اما کارشان را به سرعت سروسامان داده به يک نگاه کلي مي رسند. بسياري از انتخاب ها هم در آن 

تحليل ها، نادرست است. البته اين شامل نگاه هاي خوشبينانه فقط نيست، گاه نگاه هاي بدبينانه نيز همين 

ايد از استناد به موارد اندک، گزينش هاي نادرست، و اظهار نظرهاي مقطعي طور است و هر دو نگاه ب

بپرهيزند. از حاکم کردن نگاه هاي فلسفي ـ تحليلي خود بر هرآنچه به عنوان علم توليد شده، بر حذر 

باشند. به طور کلي، اين مقاالت، خيلي ساده بر آن است تا بگويد بايد روش علمي را از دل نمونه هاي 

ي بايد استخراج کرد و اين کاري است که ما در اين زمينه بسيار بسيار اندک انجام داده ايم و هنوز در جزئ

 .آغاز راه هستيم. مقايسه اين اثر با کاري که بايد انجام شود، بسيار ناچيز است

ي و يا تر جنبه ادببرخي از کتابهايي که انتخاب کرده ايد و يا نمونه هايي از آنها ذکر کرده ايد امروزه بيش -8

مردم شناسي دارند و چندان از لحاظ علمي مورد استناد نيستند بررسي علمي آنها و نقد آنها چه تاثيري بر 

علم امروز ما دارند ) با توجه به اينکه بسياري از محتويات آنها يا خرافه هستند يا جنبه اسطوره اي دارند و 

 (.اين مسئله مورد تاييد همه هست

ابهاي مورد بررسي و مرور من، آثار بسيار مهمي هستند، کار قاضي صاعد اندلسي با عنوان التعريف بيشتر کت

بطبقات االمم، يا ابوالحسن عامري با عنوان االعالم بمناقب االسالم، يا کتاب الحيوان جاحظ يا ابن حزم.... 
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 صاعد به مفهوم علم، انتقال آن اينها چهره هاي بسيار برجسته اي در تمدن اسالمي هستند. توجهي که قاضي

از يک فرهنگ به فرهنگ ديگر دارد، يا حتي تنوع علم در ميان اقوام مختلف و تلقي هر کدام از آن، بي نظير 

است. اينها اتفاقا چهره هاي شناخته شده اي هستند. من بايد از اين هم جزئي تر نگاه مي کردم و سراغ 

چه معنايي « علم»توجهي نکرده است. بايد درمي يافتم براي آنها نوشته هايي مي رفتم که کسي به آنها 

دارد. يک جلد از کتاب قاضي عبدالجبار، که نامش المغني است، در باره مفهوم علم است که من روي آن 

مرور نکردم. در گذشته، در قرن هاي سوم تا پنجم، بسيار جدي تر به مفهوم علم توجه مي شد. بعدها اين 

و غرب در فلسفه جديد خود از قرن پانزدهم به اين طرف، دوباره بحث در باره مفهوم علم  توجه کم شد،

را اساس قرار داد. ما مي بايست دريابيم که حتي فردوسي به خرد و علم چطور توجه دارد، تلقي شاعرانه از 

ي است که بيش از عالم، چه اندازه ما را از واقع بيني دور کرده است. درک صوفيانه نوعي درک خاصي علم

آن که ما را با دنيا و ما فيها آشنا کند، به آرزوها و آمال ما توجه دارد. ما بايد اين معنا را از دل قوت القلوب 

بدست آوريم. البته اگر اشاره خاص شما در اين سوال به عجايب المخلوقات طوسي است، بايد عرض کنم، 

يا آثار چند دانشي ديگر، يک وجه مهمي دارند و آن مرور روي  اين اثر و آثار مشابه آن مانند کتاب قزويني

دانسته هاي عمومي و حاکم در ميان طبقه متوسط عالم جامعه است. من از اين حيث اين اثر را انتخاب 

کردم. اينها آثاري است که نشان مي دهد اين طيف، در باره مفهوم علم چطور مي انديشيده اند و اين که 

 .در باب شناخت جهان، چگونه ارزيابي علمي مي کرده اند معلومات خود را

موضوعي که براي اين کتاب انتخاب کرده ايد چقدر تا به حال مورد توجه و يا غفلت بوده و چقدر  -9

 جاي کار دارد؟ 

اين بحث هميشه مهم بوده و فراوان و بيشتر پراکنده و البته گاه در باره يک شخصيت به صورت منظم به آن 

اخته شده است. براي مثال کار آقاي دکتر ديناني با عنوان منطق و معرفت از نظر غزالي کار جدي روي پرد

ديدگاه هاي غزالي است که البته بيشتر فلسفي است نه تمدني. همين طور کارهاي مختلف دکتر داوري در 

ر ظرم اين کار بايد جدي تباره علم بخصوص آثاري که اخيرا به چاپ رسيده، کارهاي جالبي هستند. اما به ن

دنبال شود. همان طور که نمونه هاي ارائه شده در کتاب مختصر بنده آمده، گاه مي توان به صورت رشته اي 

به آن پرداخت، يعني دنبال کرد که طب قديم، چه نوع نظام معرفتي داشته و روش شناسي علمي آن چه 

چه قدر جدي و علمي بوده است. در باره نجوم هم  اندازه بوده و توليدات و محصول آن چه قدر خرافه و

همين طور است. گاهي بايد روي شخصيت هاي خاصي تکيه کرد. همين طور مي توان روي کتابهاي 

من به خصوص يک مورد را در اين کتاب نشان داده ام  .خاصي انگشت نهاد و آنها را مورد بازبيني قرار داد

وري در ميان گذاشتم. برخي از اين آثار مفهومي از تجربه را در علم و زماني هم اين نکته را با دکتر دا
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بدست مي دهند که با آنچه در دنياي جديد، کمترين تفاوتي ندارد. حتي گاهي روش هاي آماري را در متون 

کهن مالحظه مي کنيم که بسيار به آنچه در دنياي امروز است نزديک است. يا تفسيري از عقل تجربي در 

ي بينيم که عينا مانند نگاه امروز دنياست. اين نمونه ها بسيار به ما کمک مي کند که توجه داشته گذشته م

باشيم رگه هايي از انديشه هاي علمي در گذشته هم بوده و چنين نيست که مفهوم عقل تجربي به کلي از 

اين مفهوم متعلق به فرهنگ و تمدن اسالمي دور باشد، اظهار نظري که گاه به اين مي انجامد که گويي 

تمدن غربي است و براي برخي به معناي مبارزه با آن به مثابه يک نگاه غربي و براي برخي تکيه روي آن 

 .در مقابل تفکر ديني و متهم کردن آن است

درباره روند کار خود در تهيه اين کتاب توضيح دهيد: مقاالت اين کتاب چقدر وقت شما را گرفت؟ آيا  -10

 براي گنجانده شده در اين مجموعه نوشته شدند يا مقاالت پراکنده بوده اند؟ از ابتدا 

بيشتر آنچه در اين کتاب است، مقاالت يا مطالبي است که بنده براي کالس درس فرهنگ و تمدن اسالمي 

نوشتم. بعد از چاپ آن هم، باز نوشته هاي ديگر به صورت درس نامه فراهم شد که در وبالگم گذاشته ام. 

هم در باره نجوم و هم طب. اما برخي از مقاالت قديمي تر است و بايد عرض کنم آنچه در باره البدء و 

التاريخ در کتاب من است، منهاي چند صفحه توضيح من، از مقدمه استاد شفيعي کدکني است که دقيقا همان 

بودند. البدء و التاريخ،  طور که من دلم مي خواست، در باره اين کتاب و روش شناسي علمي آن بحث کرده

اثر شگرفي است که استاد پيش از انقالب آن را ترجمه کرد و يک مقدمه تحليلي در باره نوع نگاه مقدسي به 

هستي و جهان از همان زاويه ديدي که من دوست داشتم و درست مي دانستم ارائه داده بنابرين عينا آن بخش 

ا دانشجويانم از آن استفاده کنند. اما همان طور که گفتم، اينها مقاالتي را با اجازه ايشان در اين کتاب گذاشتم ت

است که نه با يک طرح مشخص اما بيشتر براي درس فراهم شد. درس من که براي دانشجويان گروه تاريخ 

ارائه مي شود، عمدتا روي محور تاريخ علم به همين معنا بوده و هست، چنان که اين ترم، حتي دايره بحث 

 .از اين هم محدودتر کرده و به نوشته هاي حوزه علم نجوم از همين زاويه ديد پرداخته ام را

 ()با اندکي جابجايي در پرسشها 1151آذر  1مجله سرآمد، شماره 
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 الزماني آخر شام تا تاريخي شام از

 جعفريان رسول: نويسنده

 1151/  10/  11: سايت روي انتشار تاريخ

 

 و يهودي ديني فرهنگ ميان، اين در داشت؛ مختلفي هاي انگيزه شهرها و مناطق براي حديث جعل: خالصه

 و صحابه از شماري مهاجرت مراکز از يکي شام سالم،ا از پس. بود قائل اي ويژه قداست شام براي مسيحي،

 آن اقتضاي کوفه، و مدينه و مکه چون شهرهايي از بعد هاي رتبه در شام، مهم جايگاه. شد امويان مرکز البته

 يمدار نگاهي مقاله اين در. گردد برخوردار ويژه قداستي از که آنچنان شود، سازي فرهنگ آن براي تا داشت

 روي و رنگ بسيار ساختگي احاديث اساس بر که زماني تا شود مي اسالم تاريخ وارد که انيدور از شام به

 است اخبار و نقلها اين گيرودار در همچنان که تاکنون و يابد مي مقدس

 چکيده

 مويا دوره سياسي تحوالت در بايد را مسأله اين پاسخ است؟ گسترده شام فضائل در و احاديث حجم چرا

 قابتر و اسالم جهان جغرافياي در بعدي سياسي مجادالت از برخي نيز و عراق بر شام تريبر اثبات براي

 به ارههمو الهي انبياء به انتساب دليل به المقدس بيت همراه بزرگ شام همچنين. دانست مختلف هاي گروه

 قابل شبخ آثارو احاديث اين ميان در. است داشته را ساختگي نقلهاي قبيل اين براي زمينه سرزميني لحاظ

 طور به تقريبا که است شمار آن از سفياني ماجراي. گردد مي باز آن هاي فتنه و الزماني آخر مسائل به توجهي

 ادايج براي توجه کانون در شام گرفتن قرار سبب عوامل، اين مجموعه. شودمي نقطه اين به مربوط کامل

 عديب هاي دوره در نام به عارفان از بسياري اسکان .است شده آثار و اخبار در آن براي گونه مقدس فضايي

 .باشد نقلها اين گسترش هاي زمينه از ديگري بخش روشنگر تواندمي نيز

 مقدمه

 هب سنت، اهل از جهادي ـ تکفيري هاي گروه اخير، سال سه دو در که بود نکته اين مقاله، اين نگارش بهانه

 شام ضائلف باره در حديثي منابع در که رواياتي از استفاده با کردند سعي سوريه، دولت با شدن درگير دليل

 گيري بکار از روشن نمونه يک برداري بهره اين. کنند برداري بهره سياسي اهداف جهت در آنها از آمده،

 .ستا فرهنگي و سياسي اهداف منظور به ـ برد بکار شهرها فضائل براي تواندمي که نامي ـ بلدي احاديث
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 رتمهاج آنجا به که کسي هر طبعاً که بود ديار اين مردمان تقدس بر تأکيد زمينه، اين در کتهن ترين مهم

 مي شمار به هم مقدسه ارض به مهاجرت عالوه، به آيد؛ شمار به شام اهالي شمار در توانست مي کرد،مي

 اختالف شام، ارهب در تعابير ناي تطبيق در هرچند بود، پيشين اقوام باره در قرآني تعابير از برخي يادآوري و آمد

 هاي گروه ميان منازعات جريان در هم تري جزئي هاي استفاده حتي اين، بر عالوه. است بوده فراوان نظر

 پي در آنچه روي، هر به. است شده روايات قبيل اين از عراق و شام ميان جدال باره در تکفيري ـ جهادي

 نخست. است بخش دو شامل و شده وارد باره اين در که تيروايا بر کوتاه، هرچند است مروري آيد، مي

 ژ.الزمان آخر در شام وضع سپس و شام فضائل روايات

 دو رد شناسيم، مي شام فضائل نام به که اي مجموعه که است اين شود تأکيد آن روي است الزم که اي نکته

( ص) رسول به منتسب يثاحاد آن، از مقصود که است احاديث نخست بخش. است توجه قابل کلي بخش

 و صحابه اقوال شده، شناخته تعريف اساس بر که است آثار از عبارت ديگر بخش. است( ع) علي امام يا

 در اثر صورت به گاه و شده ظاهر حديث شکل در گاه که دارد وجود هم آثاري ميان، اين در. است تابعين

 االحبار عبک مانند کساني و تابعين يا صحابه از هگا و شده( ص) رسول به منتسب گاه يعني. است آمده منابع

 ستا الزم اما نيست، ما نظر مورد چندان اينها تفکيک بحث طول در طبعا. است شده روايت منبه بن وهب و

 .باشد داشته توجه آن به محترم خواننده که

 شام فضائل. 1

 دنياي اوليه و اصلي شهرهاي بيشتر ارهب در کهن، محلي تواريخ از برخي مقدمه در غالبا و حديثي، منابع در

. است نرسيده آنها به( ص) اهلل رسول پاي اساساً که شهرهايي است، شده نقل شهرها آن براي فضائلي اسالم،

  و نقل از هدف سقم، و صحت امر وراي در بسا و شده روايت قزوين فضيلت در که است احاديثي آن نمونه

 ينا. است بوده دوم و اول قرن در ايران شمال کفار برابر شهر از دفاع براي اآنج به مهاجراني جذب آنها، ارائه

 شتهدا تهذيب و اصالح به نياز حديث دانش پايه چه تا که دهد مي نشان هست، هم فراوان که احاديث قبيل

 هرهاش هبار در آنچه خاص، طور به و تابعين و صحابه هاي گفته يعني آثار بويژه اخبار، اين بيشتر. است

 غلبا و ـ است عمر بن عبداهلل مانند بزرگ صحابه به هم برخي و منبه بن وهب االحبار، کعب به منسوب

 يادز احتمال به و بوده تأمل محل ـ بوده مردم اذهان در احاديث آن تثبيت براي و مشکوک، آنان، به انتساب

 دثنيح: »کرد ارائه است، کعب به سوبمن که را نقل اين بتوان نمونه براي شايد. است بعدي هاي ساخته از

 کعب عن لخوالنيّا اللَّه عبد يزيدبن عن الوليد بن بقية حدثني: قال السکونيّ مسلم بن الحسن بن علي عتبة ابو

 ،اليمن ظفار و جبرين بيت و دمشق و حمص و المقدس بيت: الجنة مدائن من مدائن خمس: قال أنه األحبار
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 اين مشابه[ 1.]اليمن صنعاء -صنعاء و تدمر و انطاکية و الطوانة و القسطنطينية: النار مدائن من مدائن خمس و

 شده قلن االحبار کعب از بويژه شهرها، به مربوط آثار و محلي تواريخ و قديمي جغرافياي آثار در نقلها، قبيل

 رييادآو يک ينجاا در ما بناي. است بوده قديم آسماني کتب در مطالب اين گويي که شودمي نموده چنان و

 .هستيم بيشتر بررسي نيازمند هم و شده نوشته هم باره اين در که تفصيل نه بود کوتاه

 اعتراف بايد هرچند. دارد فضائل اخبار و احاديث در اي ويژه جايگاه شام مدينه، و مکه از پس ميان، اين در

 در ال،ح اين با. است شام باره در آثاري نگارش از جلوتر بغداد يا بصره فضيلت در آثاري نگارش که کرد

 قلها،ن اين اوليه و عمده بخش شام، باره در اما نيست،( ص) رسول از روايتي بغداد، و بصره به مربوط آثار

 و ناهگاهپ آنجا زيرا برويد، دمشق به فتح، از پس شده توصيه آن در که است( ص) رسول به منسوب رواياتي

 خوش که غوطه منطقه هم آنجا در و شده انتخاب دمشق شام، از روايت، ناي در. بود خواهد مسلمانان معقل

 بمدينة کمفعلي فيها المنازل خيرتم فإذا الشام عليکم ستفتح: »: است گرفته قرار تأکيد مورد هواست، و آب

 [8.]«الغوطة لها يقال بأرض منها فسطاطها و المالحم، في المسلمين معقل فإنّها دمشق، لها يقال

 لذا و شده دانسته مربوط قديم انبياء از برخي حضور و( ع) ابراهيم حضرت به نوعي به سرزمين، اين فضيلت

 حتى إبراهيم مهاجر الى هجرة بعد هجرة األرض أهل سيهاجر: »فرمود( ص) رسول که است آمده روايتي در

 [1]«أهلها األشرار يبقى ال

 شامل آن، وسيع معناي در «شامات» هرچند ست،ا آن حومه و دمشق باره در خاص طور به شام، اصطالح

 .شودمي نيز اينها جز و فلسطين اردن، حماة، حمص، حلب، تا المقدس بيت شامل که است بزرگي سرزمين

 عنوان به نواحي آن هاي سرزمين از برخي انبياء، داستانهاي ضمن و اسالم، تا يهود از ديني، ادبيات و قرآن در

 ،«ةالمقدس االرض» چون تعابيري يا و مکه، يا طورسينا، مثال براي است؛ شده ديا مقدس و مبارک سرزمين

 يينتع براي و دارد نواحي آن و سينا طور و المقدس بيت به اشاره که «المبارکة البقعة» يا «المقدس وادي»

 .کرد مراجعه تاريخ و تفاسير به بايد آن حدود

 و امش بحث ماست، بحث محل حاضر نوشتار در آنچه که نآ نخست. داشت توجه بايد را مسأله دو اينجا در

 به هک شده عرضه آنها در رواياتي شود،مي الشام فضائل از بحث روايات در وقتي. است دمشق خاص طور به

. است بوده آن نواحي شهرهاي و دمشق نواحي همين آنها، از مسلمانان برداشت و دارد شام به اشاره کلي طور

 هر به. است شده بيان آنها براي هايي ويژگي و آمده، ميان به خاص شهرهاي نام از آنها، از برخي در هرچند

 کزيتمر به اميه بني شام به اشاره که است رواياتي به منحصر کم دست کوتاه، مقال اين در ما مقصود روي

 هک است بوده شام فضائل در حديث توجهي قابل شمار سنت، اهل حديثي متون در روي، هر به. دارد دمشق
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 .است نکرده ترديد احاديث اين در کسي آنها، سند ضعف خاطر به خاص موارد جز و داشته اعتبار همواره

 يا دسالمق بيت يا فلسطين نه را «المقدسة االرض» از مقصود که بوده رواياتي همين آن داليل از يکي شايد

 .است کرده تعريف آن نواحي و دمشق يعني «شام» بلکه طور،

 چنين روايات، اين در. آن اهالي هم و است سرزمين شامل هم اصل، در شام، فضائل روايات که آن دوم 

 واياتر آن، بر افزون بلکه باشد، مقدس سرزمين يک عنوان به المقدس، بيت يا سينا طور مثالً که نيست

 احاديث، اين پيدايش هاي انگيزه لحاظ از را مسأله اندکي اين و دارد وجود شام اهل بر تاکيد با فراواني

 .کند مي تر حساس

 مکانا اين تنها و بوده قبول قابل حديث اهل براي هميشه و تقريباً شام، فضائل روايات گذشت، که چنان

 قدمنت ابوريه محمود را زمينه اين در جدي ترديد اخير، دوره در اما است، ضعيف برخي سند که بوده مطرح

 ثمرات از: »نوشت معاويه، و شام باره در االحبار کعب جعلي روايات به ارهاش با  و کرد مطرح حديث دانش

 اشاره اين[ 1.]«شد جعل شام فضائل باره در که بود رواياتي معاويه، حاکميت در شام به االحبار کعب آمدن

 شده قلن االخبار کعب زبان از صرفاً شام براي فضيلت زيادي تعداد زيرا بود، توجه قابل و جدي اما کوتاه،

 .داشت خواهيم کوتاهي بحث ادامه در روايات اين نقادي باره در[ 9.]است

 کوتاه مقاله ناي نگارش براي نويسنده اصلي انگيزه که نقلها قبيل اين از سياسي استفاده سوء ديگر، سوي از

 ي،اسکاف بوجعفرا سوم، قرن در. است موجود فراواني شواهد باره اين در که چنان داشته، وجود قديم از است،

 هب عراق از( ع) حسن امام با صلح از پس معاويه وقتي: است آمده آن در که آورد واقدي از نقل به را مطلبي

 رضاأل فاختر بعدي، من الخالفة ستلي إنّک: »گفت من به( ص) رسول: گفت اي خطبه در بازگشت شام

 [1.]کنيد لعنت را ابوتراب کردم، تخابان را شما من: افزود آنگاه. «األبدال فيها فإنّ المقدّسة

 لنس را روايات اين بپذيريم اگر حتي رسد، مي نظر به بعدها؟ يا شده ساخته زمان همان در روايت اين آيا

 .دارد آن در ابدال وجود و معاويه خالفت و شام ارتباط به اشاره باشند، ساخته اموي بعدي هاي

 ديگر آثار و حنبل بن احمد مسند مانند حديث، اهل حديثي مجاميع در شام فضيلت احاديث روي، هر به

. تاس يافته شيوع دوم، و اول قرن در يعني زود، خيلي مزبور احاديث که دهد مي نشان اين. است آمده فراوان

 قرن رد و يافته رواج دوم و اول قرن در شام، فضائل به مربوط روايات ترين مهم از بخشي ديگر، عبارت به

 رايب. است شده وارد تاريخي و حديثي مصادر در و نقل قبول قابل روايات عنوان به محدثان، ويس از سوم،

 اين ابعاد روايات، اين بر مروري[ 3.]نمايد مي شگفت که آورده را اخبار اين از شماري( 833 م) فسوي مثال

 .دهد نشان تواندمي را منشانه فضيلت توجه
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 و مشا در را خير دهم نه کرد،مي تقسيم را خير خداوند وقتي که است آمده کرده نقل فسوي که روايتي در

 قرار شام در را آن دهم يک فقط و مختلف بالد در را شر دهم نه که چنان گذاشت، بالد باقي در را دهم يک

 و رضيناأل سائر في بقيته و بالشام أعشاره تسعة فجعل أعشار، عشرة فجعله الخير جل و عز اللَّه قسم: »داد

 [.1]«األرضين سائر في بقيته و بالشام منه جزءا فجعل أعشار، عشرة فجعله الشر قسم

: دهد مي نشان اسالم دنياي شهرهاي ميان در را شهر اين بودن محور که است شام اهل باره در هم روايتي

 [.5]«فيکم خير فال الشام أهل فسد إذا: » روايت اين و «الناس في خير فال الشام أهل فسد إذا»

 روي ار هوادارانشان يا امويان نفوذ احتمال که شام به مربوط سياسي هاي جنبه از فارغ روايات، اين از بخشي

 توحاتف گسترش براي شام به مهاجرت به عرب مردم تحريک و تهييج براي که نقلهايي يا دهد، مي نشان آنها

 و فتوحات براي چه شام، به مهاجرت اصل باره در. دارد تأکيد شهر اين در صوفيانه هاي جنبه روي است،

 االسالم لاه ترغيب» عنوان با کتابي هفتم قرن در که است جالب نکته اين ديگر، هاي انگيزه با آن از بعد چه

 .است شده نوشته( 110 م) عبدالسالم بن عز توسط «الشام سکني في

 ئکةمال بارانداز گويي که دهد مي شانن مقدس و مبارک سرزمين صورت به را آنجا شام تصوير نقلها اين در

 در لابدا وجود باره در. کنندمي زيست آنجا در انساني جامعه نيکان و ابدال تمامي و بوده الهي انبياء و اهلل

 ار شام مردمان «االبدال فيها فان الشام اهل التسبوا» :است آمده روايت يک در. دارد وجود روايت چندين شام

 [10.]هستند آنجا در پاکان و ابدال که چرا ندهيد، دشنام

 و دان دانسته تن چهل را شمارشان که است زبدگان از شماري باره در صوفيانه نظريه يک ابدال از مقصود

[ 18]!دارند حضور بالد ديگر در نفر سه و شام در آنان نفر چهل اند گفته برخي[ 11.]هستند انبياء جانشين اينکه

 از موالًمع صوفيانه و عارفانه روايات قبيل اين. اند دانسته دروغ را ابدال به ربوطم احاديث علما از بسياري

 وي از او ودنب مسيحي سابقه دليل به صوفيانه رفتارهاي قبيل اين که صحابي اوست، به منسوب يا ابوالدرداء

 نع معمر اخبرنا المبارک ابن عن: »است منسوب( ع)علي امام به هم روايتي باره اين در حتي و شده روايت

 ال مه هعن اهلل رضى علي له فقال الشام أهل العن اللهم صفين يوم قال رجال أن اهلل عبد بن صفوان عن الزهري

 ابدال آنان ميان که ندهيد دشنام جا يک شاميان، همه به[ 11.]«األبدال فيهم فإن غفير، جم الشام أهل تسب

 و نالزما آخر باره در جزئياتي حاوي و تر مبسوط بسيار ونخلد ابن روايت شد اشاره که طور همان. هستند

 تعادل دايجا براي کساني شد، تر جدي قدري ابدال نظريه که بعدها البته. آنجاست در ابدال وجود و شام نقش

 [.11.]«بالشام البدالء و بخراسان، الزهاد و بالعراق، الفقهاء و بالبصره، المجتهدون: »گفتند
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 يچه گويي که است، سنت اهل حديثي اصلي منابع در شده روايت و فراوان فضيلت قدر نآ دمشق باره در 

. است شده گردآوري جا يک العمال کنز و دمشق تاريخ در آنها از اي مجموعه. ندارد وجود آنها در ترديدي

 :شودمي نقل نمونه چند اينجا در

 علت وقتي آنگاه للشام، طوبي: فرمود که شنيد (ص) رسول از که کرده روايت ثابت بن زيد آنها از يکي در

 [19.]عليه اجنحتها باسطو الرحمن مالئکة الن: فرمود پرسيدند، را

 ان،شامي «عباده من يشاء ممن بهم ينتقم االرض في تعالي اهلل سوط الشام اهل» که است اين ديگر روايت

 مي انتقام آنان کمک به بخواهد که گانشبند از کدام هر از خداوند و هستند زمين روي در خداوند تازيانه

 .گيرد

 ناي ديگر نمونه. است آمده شام فضيلت در قديمي، مختلف مصادر از ديگر حديث دهها منبع، همان در[ 11]

 رد شام که است اين مقصود خصوص به اينجا در و آمده محله معناي به عقر. «بالشام داراالسالم عقر: »است

 [13.]است مؤمنان محله و خانه ها، فتنه وقوع وقت

 باشد ينقلهاي برآمدن انگيزه توانسته مي اين و داشته وجود فتوحات آغاز همان از شام، به مهاجرت به توصيه

. ندک مي معرفي هجرت براي الهي شده توصيه و پرنعمت امن، جاي برگزيده، سرزمين نوعي به را شام که

 الشامب عليکم» :دارد آنجا به رفتن به توصيه را مردمان و نددا مي الهي برگزيده سرزمين را شام ديگر روايت

. «است داراالسالم اساس و اصل شام[ »1/11: دمشق مدينة تاريخ] ،«خلقه من خيرته يسکنها اهلل بالد صفوة فانه

 :است آمده ديگر روايتي در که چنان. «دارند اقامت آنجا در بندگانش بهترين که خداست بالد برگزيده آنجا»

 و شام مردمان ،«اهلل سبيل في مرابطون الجزيرة منتهى إلى وإماؤهم وعبيدهم وذراريهم وأزواجهم الشام أهل»

 ينةمد تاريخ] هستند خدا راه در مرزداران و محافظان جزيره، انتهاي تا آنها کنيزکان و بردگان و خاندان و زنان

 [.1/818: دمشق

 يا و است شده جعل آن تقويت و شام به مردم کشاندن هدف با روايات اين از بخشي رفت، اشارت که چنان

 رد کنند عنوان( ص) رسول توصيه با و داده نشان ديني را خود هجرت  اينکه براي سرزمين اين به مهاجران

 و يانيعر از ما که شده نقل صحابه از حواله بن عبداهلل از روايتي در. کردندمي تالش روايات قبيل اين نشر

. ارمد هراس شما بر فقر از بيش ثروت از من فرمودند حضرت. کرديممي گاليه رسول نزد چيزي يب و فقر

. يمن و عراق و شام: شد خواهد درست لشکر سه: فرمودند و دادند حمير و روم و فارس فتح از خبر آنگاه

: ودندفرم حضرت. ستنده آنجا روميان که حالي در گرفت خواهيم را شام چطور اهلل، رسول يا: گويد حواله ابن

 للَّها صفوة فأنه الشام، لک أختار اني: فرمودند شام باره در رسول آنگاه... گشود خواهد شما بر را آنجا خداوند
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 راگ بروند، شام به هم آنها که خواستند يمن اهل از بعد. عباده من صفوته يحشر اليه و بالده من جل و عز

 و بالشام تکفل قد جل و عز اللَّه فأن: گفتند پايان در حضرت. دش خواهند سيراب يمن خيانت از نروند،

 [11.]أهله

 به مربوط هم برخي اما باشد، شده جعل اموي دوره اواخر در بايد نقلها اين غالب شد اشاره که طور همان

 نيز و دهند، جلوه تر مهم عراق برابر را شام خواستند مي که کساني از بسياري بعدها. است دوره اين از پس

 .کردندمي پراکنده و ساخته احاديثي همواره بود، شده صوفيان ثقل مراکز از يکي شام که زماني

 بيت امش بلکه نيست، مربوط دمشق شهر يا شام خود به شامات، باره در فضائل اين داستان ديگر سوي از

 کنار در شام روايتي، رد. شودمي مربوط هم ديگر نقاط از بسياري و حمص عسقالن، رمله، شهر المقدس،

 «الشام و المدينة و بمکة امکنة، ثالثة في النبوة عليّ انزلت: »فرموده رسول که است شهري سه مدينه، و مکه

 عن لتجادل الرملة انّ» آمده االحبار کعب قول از روايتي در[ 15....]است شده نازل من بر نبوت نقطه، سه در

 آمده عباس ابن از ديگر نقلي در و. کرد خواهد دفاع مردمش از قيامت، روز در رمله، شهر ،«القيامة يوم أهلها

 الشام من الزم ثم أهله، و بالشام عليک: »فرمود حضرت. دارم جهاد قصد من :گفت( ص) رسول به مردي که

 [81.]است شده نقل هم آن فضيلت و عسقالن مقبره باره در روايتي حتي[ 80.]«عسقالن

 :است شده ياد هم خاص قلعه يک از حتي بله دمشق، يا شام نه هانقل اين از برخي در

 القيامة يوم منه اهلل يبعث ، أنفة له يقال حصنا بحرها سيف على وتصيبون عليها وتغلبون بالشام ستظفرون إنکم»

 يا قلعه بر آن ساحل در و کرد خواهيد غلبه شام بر شما[ 11/831: دمشق مدينة تاريخ] «شهيد ألف عشر اثني

 .کرد خواهد مبعوث آنجا از شهيد هزار دوازده قيامت، روز در خداوند که شد خواهيد مسلط انفه نام به

 به وبمنس روايت اين گرفته قرار هم سياسي برداري بهره مورد اخير هاي ماه در که نقلها ترين شايع از يکي

 دوجن باليمن وجند بالشام جند مجندة، جنودا تکونوا أن إلى االمر سيصير: »فرمود که است( ص)  رسول

 واسقوا بيَمنکم فعليکم أبيتم فان ، عباده من خيرته إليها يجتبي أرضه من اهلل خيرة فإنها بالشام عليک بالعراق،

 شکل سپاهياني آينده، در که شد خواهد چنان امور. «وأهله بالشام لي توکل قد تعالى اهلل فان غُدُرکم، من

 داوندخ برگزيده زمين آنجا شام، باد شما بر. عراق در سپاهي و يمن، در سپاهي م،شا در سپاهي. گرفت خواهد

 بدرستي! ويدش سيراب غديرهاتان از و برويد تان يمن به نرفتيد شام اگر آنجايند، از بندگانش بهترين که است

 [88.]است کرده کفالت من براي را آن اهل و شام متعال خداوند که
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 ـ فکيريت هاي گروه ميان اختالف جريان در که است روايتي دقيقاً شده، نقل هم انفراو که پيشگفته روايت

 راقع به که داعش گروه عليه آن از النصره، جبهه طرفداران و گرفت قرار استفاده مورد عراق و سوريه جهادي

 .کردند استفاده کشاند، عراق به سوريه از را مجاهد نيروهاي ها،سوري قول به و رفت

!  امش يا ، عليک يدي!  شام يا ؟ اهلل يقول ما تدرون هل ، بالشام عليک: »است آمده چنين ديگر روايت در و

 إليکو األنذر أنت ، عذابي وسوط نقمتي سيف أنت عبادي، من خيرتي فيک أدخل بالدي، من صفوتي أنت

 ودعم: قالوا ؟ تحملون ما: قلت ، المالئکة تحمله لؤلؤة کأنه أبيض عمودا بي أسري ليلة ورأيت المحشر،

 [81.]«بالشام نضعه أن أمرنا االسالم،

 لفتنا وقعت إذا االيمان وإن!  أال»:ببريد پناه شام به فتنه، وقت در که است شده توصيه ديگر روايت در و

 [81.]«بالشام

 دهش هللا رسول به منسوب و نقل معاويه و( ع)علي امام از همزمان که است مفصل روايتي همه از تر شگفت

 [89!]است ديار اين بزرگي در ديگر مسائل و قاسيون جبل و شام فضيلت در که

 شام فضائل باره در ها نگاري تک

 بن ليع ابوالحسن نام با شخصي پنجم، قرن در که است بوده حدي به الشام فضائل به مربوط احاديث شمار

 شده نتشرم منجد الدين صالح تصحيح با که نوشته «الشام فضائل» عنوان همين با کتابي مالکي ربعي محمد

 ابراهيم وسطت بعدها و نوشته، شام فضائل باره در که است نگاري تک نخستين اين که است شده گفته. است

 .است شده تلخيص ،«الشام بفضائل االعالم» عنوان تحت[ 385 م) فزاري عبداهلل بن

 در[ 81]«امالش فضائل في االنام تحفة» ديگري و «لشاما فضائل في االنام نزهة» عنوان با يکي ديگر کتاب دو

( ص) رسول به منسوب روايات همه، شايد و آنها از مهمي بخش القاعده علي که شده نوشته شام فضائل باره

 .است

 چندين( 113/ 1) المکنون ايضاح در. است داشته الشام فضائل در ايرساله هم[ 918 م] سمعاني عبدالکريم

 في االنعام حدائق» زمينه اين در ديگر حديثي اثر. است شده گزارش الشام فضائل باره در مه ديگر کتاب

 [83.]است «الشام فضائل

 و افتهي توسعه کار اندازه چه تا بعدها، نخستين، قرون ساختگي روايات آن اساس بر شاهديم ترتيب، بدين

 طرق همه از و آورده دمشق تاريخ در عساکر ابن را احاديث اين عده.  است شده تدوين هارساله و کتابها

 .است کرده گردآوري
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 رد داشته، اقامت قاسيون جبل سمت در و کرده تحصيل شام در که نيز( 311 م) مقدسي عبدالواحد بن محمد

 مقدسي خاندان اين[  81.]است نوشته جزء سه در «الشام فضائل» عنوان با کتابي خود حديثي کتابهاي ضمن

 اماتش در اموي اسالم حفظ هواداران از بيشتر دارند، شيعه عليه آثاري هم برخي و است فراوان شمارشان که

 .هستند

 مؤلفان البغ که است خاک و آب به تعلقات و وطني احساس آثار، قبيل اين نوشتن داليل ترين اصلي از يکي

 ار الزم انگيزه است، آن دنبال که يباور و احساس اين طبعاً. اندداده نشان خود از ها آن نگارش با آثار اين

 يم خود اثر مقدمه در االنعام، حدائق نويسنده دمشقي، عبدالرحمن نمونه براي. کند مي ايجاد نگارش براي

 و دالاب موطن اينجا.  گردانيد مقدس انبياء، ارواح را،با مادمشق شهر «الشام هذه بلدتنا» متعال، خداي: نويسد

 مستجاب را دعايش خداوند کند، دعا صالحان قبور نزد که کسي هر! است کذاب اعور مهبط و اقطاب منزل

 را «الزيتون و التين و» طور همين داند، مي دمشق انهار را «قرار ذات ربوة الي آويناهما و» آيه پس. گرداند مي

 .کند مي دنبال را بحث شام، فضليت در حديث چند با آنگاه. المقدس بيت و دمشق مسجد

 سجدم سلف، سخنان نبوي، احاديث شام، باره در وارده آيات شام، حدود: شده تنظيم باب هشت در تابک اين

 .است شده سروده شهر اين باره در که اشعاري و( فصل دو در) شام در مدفون عالمان دمشق، جامع

 الزمان آخر فتنه و شام. 8

 ،بود خاص هدفي از ناشي کدام هر و آمده آن اهالي يا شام فضائل باره در که رواياتي به نخست، بخش در

 عمده و است آخرالزمان فتنه در شام جايگاه به مربوط که روايات اين از ديگري بخش به اينجا در. پرداختيم

 .پردازيم مي آمده، سوم قرن در حماد بن نعيم الفتن و المالحم در شان ترين کهن و آنها

 بلکه عراق، نام کنار در همواره آن نام و است الزمان آخر فتنه اصلي محورهاي از يکي شام روايات، اين در

 بارها و است فتن و مالحم امر در متخصص که کثير ابن نظر از. شودمي ديده ها نقل قبيل اين در آن، از بيش

 لمعق و بوده الزمان آخر در اصلي محورهاي از يکي دمشق که است مسلم نکته اين کرده، بحث باره اين در

 تکون الزمان آخر في دمشق فان: »دارد مي نگاه دجال دست از را آنان که جايي است، مسلمانان اهگاهپن و

 [85.]«الدجال من حصنهم و المسلمين معقل

 مقصود. آن در درگير مهم شهرهاي هم و آن جهت هم دارد، خاصي اهميت جغرافيا «الزمان آخر فتنه» امر در

 آمد خواهد مغرب از مهدي که اين يا مغرب، يا است مشرق از فتنه که اين. است مغرب و مشرق جهت، از
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 هک است اين هم آن دليل. ندارد خاصي قاعده تقريباً و آمده متفاوت مختلف، روايات در همواره مشرق، از يا

 انجري يک شروع تناسب به دوره، هر در و بار هر و شده ساخته آمده پيش رويدادهاي اساس بر روايات، اين

 از نقل مهه آن برابر مثال، براي. است گرفته شکل ديگران عليه و آن نفع به رواياتي نقطه، يک در يشورش

 ها، ربيمغ توسط بايد که نقلها از برخي دارد، مثبت انقالب يک وقوع به اشاره که مشرق از سُود رايات ظهور

 عن» :روايت اين نمونه براي. اندد مي مشرق از را فتنه اساس باشد، شده ساخته مغرب سمت به شام از يعني

 هاهنا، نةالفت ان ها هاهنا، الفتنة ان ها،: يقول و المشرق نحو بيده يُشير( ص) اهلل رسول سمعت: عمر بن عبداهلل

 [10.]«الشيطان قرْنَا يطلع حيث ثالثا،

 ياما» فت،ر بکار که اصطالحي آن از پيش اندکي که داشت توجه بايد شود،مي الزمان آخر از بحث وقتي

 به هک الزمان آخر اي فتنه عالئم عنوان شد، تر تئوريک و تر ذهني بحث و آمده جلوتر هرچه و بود «الفتنه

 فيانيانس سقوط از پس قضاياي به القاعده، علي فتنه، ايام. گرفت شکل آمد، در مقدس و ثابت امر يک صورت

 نآ تا افتاد اتفاق شام خود در سوي، اين در و عراق و شام بين رويدادهايي که دارد اشاره مروانيان برآمدن و

 ايمان نه،فت وقت در که شودمي گفته اين از سخن وقتي. زد تکيه اموي خالفت تخت بر مروان عبدالملک که

 .  باشد آن هاي نمونه نخستين از يکي تواندمي مزبور تحوالت است، شام در

 از برخي .رسد مي نظر به متفاوت روايات اين فتنه، و شام به مربوط روايات کثرت به توجه با اول، نگاه در

 بخش طبعاً. داند مي مقدس را آن ديگر برخي و دهد، مي نشان شده نفرين و مشؤوم اي منطقه را شام آنها

 .اند گذاشته تمام سنگ باره اين در شامي محدثان زيرا است، بيشتر دوم

 سوم و اند،ساخته را آن که هايي گروه ثانياً روايات، اين شدن هساخت زمان اوالً تفاوت، اين دليل حال، اين با

 و خيتاري بستر که وقتي تا واقع، در. دارد سياسي جريان يک براي زماني برهه هر در شام که است اهميتي

 از خيبر البته. داشت احاديث اين از درستي شناخت توان نمي نشود، روشن جعل زمان سياسي گيري جهت

 شهر اين از نفسه، حد في که است جماعتي خوارک شک، بدون نيز همانها و است کلي نيز احاديث اين

 .اند بوده متنفر آن از يا آمده، مي خوششان

 :تاس آمده احمد مسند در روايت اين: است شده توصيه فتن و مالحم در پناهگاه عنوان به دمشق روايتي، در

  المالحم، نم المسلمين معقل فإنها ، دمشق له يقال بمدينة فعليکم المنازل خيرتم فإذا الدنيا، عليکم ستفتح»

 منزل بهترين دنبال اگر شد، خواهد گشوده شما روي به دنيا[ 11.]«الغوطة لها يقال بأرض منها وفسطاطها

 است دمشق از جايي در شهر اين فسطاط. است مالحم از مسلمانان پناه شهر اين. است دمشق همانا هستيد،

 .شودمي ناميده هغوط که
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 نقل که ياتيروا و است آورده«الشام في الفتنة بدء» تعبير با شام در فتنه باره در روايت چندين حماد، بن نعيم

 انآنچن شام ها نقل از برخي در. دارد طرفانه بي حالت بعضي و است شام از جانبداري در بيشتر کند مي

: قال( ص)النبي عن: بود نخواهد امت در خيري ديگر برسند، هالکت به مردمانش وقتي که  کرده پيدا اهميتي

 [18.]أمتي في خير فال الشام أهل هلک إذا

 جنگ يک نظامي، ـ سياسي محاصره يک جريان در شک، بدون شوند؟ هالک شام اهل است ممکن چطور

 گيرد صورت شاميان عليه که حرکتي نوع هر و قاطع، و دائمي تحقير يک وحشتناک، هجوم يک شده، تحميل

 ساسا که است آن معناي به بود، نخواهد امت در خيري ديگر که نکته اين اما باشد، آنها کردن نابود هدفش و

 .است شام همين در خير

 في اهلل سوط الشام أهل يقول األسدي فاتک ابن سمع أباه سمع أيوب بن محمد عن مسلم بن الوليد حدثنا 

 [11.]اوهم غما إال يموتوا وال مؤمنيهم على يظهروا أن منافقيهم على وحرام عباده من يشاء ممن بهم ينتقم أرضه

 هريش هستند، خداوند بد بندگان از انتقام براي خدا تازيانه آنها است، تر فعال و تر جدي شام نقش اينجا در

 يزيچ به که آن ونبد و غم و همَ با تنها و يابند غلبه آن مؤمنان بر بود نخواهند قادر گاه هيچ آن منافقان که

 ورتص اين ساز زمينه کلي، لحاظ به اما ندارد، الزمان آخر به ربطي حديث، اين ظاهر. ميرند مي يابند، دست

 .است محک و معيار آنجا که هست

 خيلي که کور يا «عمياء» هاي فتنه و کنترلند کنترل قابل که عادي هاي فتنه هستند، قسم دو گويي ها فتنه

 شام در که اييه فتنه آيا که اين در. هستند وحشتناکي نتايج داراي و بيني پيش قابل غير و بزرگ يا پيچيده

 تاس مغرب فتنه براي اي مقدمه شام، فتنه نقلها از برخي در. است اختالفي است، نوع کدام از دهد، مي رخ

 .است شده ناميده عمياء فتنه دومي که

 قطع وفتنة ءالدما إهراقة فتنة بالشام تکون فتن ثالث قال کعب عن تبيع عن أرطاة عن مروان بن اهلل عبد حدثنا

 .العمياء وهي المغرب فتنة يليها ثم األموال ونهب األرحام

. است عمياء فتنه که است مغرب فتنه آن از پس اما است، اموال غارت و رحم قطع خونريزي، شامل شام فتنه

 .بودند اسالمي شرق براي جدي تهديدي که باشد داشته بمغر از هاييدولت ظهور به اشاره تواندمي اين

 من أتيت حتى شيئا الفتن تعدوا ال الناس أيها قال: العالية أبي عن مخلد أبو المهاجر وحدثني الوهاب عبد قال

 [11.]العمياء وهي الشام قبل
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 و مياءع فتنه هم آن فتنه ،آيد مي شام از آنچه اما نيست، فتنه واقع در آيد، مي شام جز جايي از که هايي فتنه

 که طور همان. دهد مي نشان را آن اهميت حال هر به اما است، شام مذمت در گويي روايت، اين. است کور

 .بود آن مراقب بايد و است مهم هم آن فتنه است، مهم شام

 شود،مي ادهد بتنس کتاب اهل از تبيع، نام به شخصي وي، منبع يا االحبار کعب به که روايات اين از برخي در

 يروايت در که مصر يا عراق در مثالً دهد، رخ که اي حادثه نوع هر طبعاً. آيد مي حساب به «رأس» منزله به شام

 ابن دثناح. دارد بيشتري اهميت باشد، داشته رأس با ارتباط اگر اند، شده تصور رأس اين بال دو مانند ديگر،

 أسالر قرع فإذا الرأس يقرع حتى مدة للناس يزال ال: قال کعب نع النضر أبي عن عمر بن اهلل عبد عن وهب

 اهميت قدري به شام تفکر اين در[ 19.]يخرب الشام: قال الرأس؟ قرع وما: لکعب قيل الناس هلک الشام يعني

 کعب عن :ماند مي سالم آن از پس روز چهل تا شام شود،مي خراب دنيا همه وقتي الزمان، آخر در که دارد

 .شد خواهد خراب شام از پيش سال چهل زمين،. عاما بأربعين الشام قبل األرض تخرب :قال

. است هآمد االحبار کعب به منسوب نقلهاي از شماري در باشد، فتنه وقت در مسلمانان پناهگاه شام که اين اما

 [11.]دمشق المالحم من المسلمين معقل: قال کعب عن

 مينه اش نمونه. شودمي نقل کعب از ديگر بار و (ص) پيامبر از بار يک نقلها اين از برخي که است جالب

 [13.]است شده نقل هم رسول از که است المسلمين معقل

 ستا ديده الهي سابقه کتب در گفت که شده روايت وي از که است آن کعب نقلهاي اين ترينساختگي از

 [11.]بالشام ملکه و يثرب، مهاجره و بمکة، مولده رسولي، و عبدي محمدا ان» که

 لرحمنا عبد عن بکر أبي عن القدوس وعبد بقية حدثنا: است آمده هم ديگر نقلهاي از برخي در تعبير همين

 قال لمس و عليه اهلل صلى النبي عن سلم و عليه اهلل صلى محمد أصحاب حدثني قال أبيه عن[ کذا] حيد ابن

 مالحم، از مسلمانان پناهگاه[ 15.]الغوطة لها يقال رضأ دمشق لها يقال مدينة المالحم من المسلمين معقل

 .دارد نام غوطه که زميني در هم آن شود،مي گفته دمشق آن به که است شهري

 است گفته ـ گردد مي باز او به شام فضائل روايات بيشتر االحبار کعب از بعد که کسي ـ ابوالدرداء از روايتي

 رفت، دست از کردم فکر. رفت بيرون سرم زير از ديدم را کتاب دعمو بودم، خواب من وقتي: گفت رسول که

 صفحه در[ 10.]بود خواهد شام در ايمان آيد، بر فتنه که زماني. رفت شام سمت به ديدم کردم، دنبال چشم با

 اين و برخاست مردم ميان معاويه، حضور در او که آمده و شده نقل عاص عمروبن قول از روايت همين بعد،

 .کرد نقل مصر در را روايت
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: گفت( ص) رسول قول از که شده نقل شام و مالحم با ارتباط در باز ديگري روايت ابوالدرداء همين از

 [11.]«الشام مدائن خير من دمشق لها يقال مدينة جانب الى بالغوطة الملحمة يوم المسلمين فسطاط»

 رد والي، از دمشق از سپاهي شود، واقع ممالح وقتي: است گوياتر( ص) رسول از نقل به ابوهريره روايت

 هواسط به خداوند و هستند، سالح داشتن در آنها نيکوترين و اسب داشتن در عرب بهترين که آمد خواهد

 نم بعث خرج المالحم وقعت إذا: يقول سلم و عليه اللَّه صلى اللَّه رسول سمعت: کند مي حفظ را دين آنان

 [18.]«الدين بهم جل و عز اللَّه يؤيد سالحا أجوده و فرسا بالعر أکرم هم الوالي من دمشق

 روايات در هست، آن در ايمان و دين هاينشانه هنوز که است اي نقطه آخرين الزمان، آخر در شام که اين

 رهيکس: فرمود حضرت که هست ديگري مفصل روايت السمط، ابن و ابوهريره قول از. است آمده هم ديگري

 نمي آسيبي آنان به خدا، امر با مخالفت و استوارند خدا دين بر که هستند قومي قيامت، قيام تا من، امت در

 نشان را شام هم دست با و «الشام اهل هم: »فرمودند سپس. جنگيد خواهند خدا دشمنان با آنان و رساند

 معاذ قول از را آن راوي که آن از پس و شده نقل جبل بن معاذ از ديگر صورتي به روايت همين[ 11.]دادند

 بلج بن معاذ از را سخن اين که است يخامر بن مالک اين: زد فرياد مردم به خطاب معاويه کرد نقل جبل بن

 رفعف. الشام أهل هم و: يقول جبل بن معاذ سمعت المؤمنين أمير يا: فقال يخامر بن مالک فقام: »است شنيده

[ 11.]«الشام أهل هم و: يقول جبل ابن سمع أنه يزعم سمةالق به و يخامر بن مالک هذا: فقال صوته معاوية

 ربوطم فتنه، وقت در را شام مرکزيت بحث روشني به که دارد اشاره هم عيسي نزول ماجراي به روايت، همين

 لىع ظاهرين الحق على أمتي من عصابة تزال ال: گفت که است شده روايت ابوهريره از. داند مي آخرالزمان به

 ال: الفق قتادة الحديث هذا فحدثت: عمرو ابو قال. مريم ابن عيسى ينزل حتى خالفهم من بالوني ال الناس،

 [19.]«الشام أهل اال أولئک أعلم

 سمانآ به موت حضر از شودمي گفته که است آتشي شده، ذکر الزمان آخر براي نقلها در که عالئمي از يکي

 هچ وقت آن گفتند که مردمي پاسخ در آتش اين از ياد زا پس( ص) رسول که است آمده روايتي در. رود مي

 في نار ستخرج: سلم و عليه اللَّه صلى اللَّه رسول قال: قال عمر بن اللَّه عبد. » بالشام عليکم: فرمودند کنيم،

 «الشامب عليکم: قال تأمرنا؟ فما اللَّه رسول يا: فقيل. الناس تحشر حضرموت بحر أو حضرموت من الزمان آخر

 [.8/101: التاريخ و المعرفة]

 يروزيپ است، گرفته قرار توجه مورد ديگر روايت يک در که است اصلي ديگران بر شام هميشگي پيروزي

 تزال ال: قال -سلم و عليه اللّه صلى -اللّه رسول عن هريرة أبي عن الخوالني صالح أبي عن و: »قيامت روز تا

 نم خذالن يضرهم ال حوله، ما و المقدس أبواب على و حوله، ما و دمشق أبواب على يقاتلون أمتي من طائفة
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 المقدس بيت و دمشق درهاي بر من امت از اي طائفه هميشه براي[ 11.]«الساعة تقوم أن إلى ظاهرين خذلهم،

 .پيروزند رسد، فرا قيامت که وقتي آنان نزده، آسيبي آنان به خاذلين خذالن و جنگند، مي

 شام فضائل حاديثا از اجمالي نقادي. 1

 اب االحبار کعب توسط آنها جعل و شام فضائل احاديث باره در ابوريه گفته به اي اشاره بحث، اوائل در

 الحبارا کعب از اثر عنوان به که است نقلهايي نخست. دارد وجود نکته دو اينجا در. داشتيم معاويه تحريک

. ستا يافته انتساب( ص) رسول به اغلب است اديثياح دوم. است آمده گوينده عنوان به وي نام و شده نقل

 دست روايات، اين که هست هم نکته اين شامل آيد، مي ميان به جعل از سخن وقتي که اين هست آنچه

 طبعا. اشدب يافته انتساب( ص) رسول به ديگري، يا آنان خود توسط تدريج به اما باشد يهودي منابع پخت

 .باشد هم اموي دربار ويژه به مسلمانان خود از عناصري تواندمي آنها جعل عامل

 علي اثر، و حديث شامل اخبار، اين که است اين گفت توان مي اجمال به آنچه اخبار اين نقادي باره در اما

 رجالي کتابهاي آن محور که کاري گيرد؛ صورت شيعي يا سني الحديث علم موازين اساس بر تواندمي الرسم،

 ستا اي رويه اين. شودمي نقد مزبور اخبار رسيده، آنان وثوق عدم يا وثوق باره در چهآن به توجه با و است

 مي کنند،مي حديث نقد روال همان روي همچنان که دانشمندان از متأخرين از برخي و اند داشته قدما که

 لبلخيا مطر أبو مشکان، بن محمد بن اهلل عبد احمدبن باره در مثال، براي. بروند پيش مسير اين در توانند

 [13.]«منکرة أحاديث الشام فضائل في له: »است شده گفته

 جديد دوره در اما بوده، هم گذشته در کلي نگاه اين گرچه که است کلي نگاه يک داشتن ديگر، روش اما

 احاديث موضوع با هايي کتاب در االيام قديم از شهرها فضائل اخبار درباره ترديد. است شده تر جدي

 و يفرهنگ مسائل از برخي طور همين و روايات بررسي در سياسي ابعاد به توجه اما داشته، وجود ه،موضوع

 شده تربيش اخير هاي دهه در فضائل، احاديث همين ايضاً و حديث نقد جريان در اسرائيليات، افکار نفوذ نيز

 احاديث ه،کرد چاپ را بعير اثر يعني شام فضائل در مستقل کتاب ترين قديمي که منجد الدين صالح. است

 .است دانسته دسته سه را شام فضائل

 .است منبه بن وهب و االحبار کعب از آنها عمده که اسرائيليات: الف

 اال نبي بعثي لم» که االنبياء ارض «ارضه في اهلل صفوة» قبيل از( ص) رسول به منتسب ساختگي احاديث :ب

 احاديث، اين شدن ساخته عامل وي نظر به. «بحمص يمةعظ دار من خير دمشق في ثور مربض» و «منها

 از الفتخ رفتن داشت، اهميت برايشان دمشقيان که اموي تعصب شيعيان، و امويان ميان سياسي اختالفات



2929 

 

 دهش احاديث اين وضع سبب ديگر عوامل و اينها. است يمن، و قيس اي قبيله اختالفات و بغداد، به شام

 .است

. ستا صحيحه آن سند و جمله آن از «شامنا في لنا بارک اللهم» حديث منجد، گفته به که صحيحه احاديث: ج

 تنجا براي اي وسيله و جديد دين نشر براي بيرون به جزيره اعراب حرکت عامل احاديث اين وي نظر به

 .است بوده معيشت سختي از آنها

 در وي که آنهايي اغلب يا ها انگيزه همان ،رسدمي نظر به[ 11.]اند کرده اشاره هم مالي هاي انگيزه به برخي

 .باشد درست نوعي به هم اينجا در آورده، ساختگي احاديث باره در دوم بند

 :کرد توجه بايد هم ديگر نکته چند به اينجا در

 زا پس روزگار  به مربوط فتوحات، گسترش با جزيره از عرب خروج ماجراي تمام کنيم تصور اگر: الف

 به اعراب مهاجرت آنها هدف عمده که را احاديث قبيل اين راحتي به توانيم مي بوده،( ص) رسول رحلت

 کرد صورت توان مي فرهنگي، فضاي طور همين و سياسي اجتماعي، نظر از. بدانيم بعد دوره ساخته بوده، شام

 رد فتوحات گسترش ميان در رقابت نوعي شد، مطرح مهاجرت بحث فتوحات، گسترش زمان در وقتي که

 اشتهد سرباز بيشتري شمار جذب در سعي کدام هر و گرفته شکل مهاجران و ناحيه دو اهالي ميان شام و عراق

 .شد نقل پيشين هاي بحث در شواهدي باره، اين در. اند

 ارآث به مربوط اين و کرد ويژه تکيه يهودي نقلهاي روي بايد خاص طور به نقادي، هدف با و اينجا در: ب

 قديم، از شام، شهرهاي براي که دارد يهودي فرهنگ در ريشه سو يک از که است االحبار بکع از شده نقل

 در شهري ديگر، سوي از و اند داشته را دياري و شهري منقبتي فرهنگ اساساً و بودند قائل کرامتي و حرمت

 در و شد مويا خاندان جذب معاويه، و عثمان زمان از که دارد االحبار کعب سياسي ـ اموي هاي انگيزه

 قلهاين بر مرور. کردمي دنبال خالفت دستگاه در را فرهنگ همين نشر هم، آن از پيش البته. درآمد آنان خدمت

 پردازد مي شام و المقدس بيت سرزمين فضيلت کلي بيان به که آنجا دهد،مي نشان را انگيزه دو همين دقيقاً او

 يهآ در را «تين» مصداق مثال براي. گويدمي سخن عراق مذمت رد يا دارد، قضاوتي امويان باره در که آنجا تا

 سازند مي مردمان که بناهايي همه از قيامت روز که نقل اين يا. داند مي دمشق مسجد «الزيتون و والتين»

: گفت هک است توجه قابل او نقل اين سياسي نظر از. باشند ساخته دمشق در که بنايي مگر شود،مي محاسبه

 توجه بايد[ 15.]«بالشام ملکه و بطيبة، هجرته و بمکة، مولده غليظ، ال و فظ ال اهلل رسول محمد: وراةالت في»

 .است شده منسوب کعب به که باشد بعدي هاي ساخته از تواندمي نقلها اين از بخشي که داشت
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 است، اسالم از پيش از شده شناخته امري عراق، و شام رقابت کرد، توجه آن به بايد که ديگري امر: ج

 و طرف يک از خود نبردهاي جوالنگاه را شام و عراق کدام، هر روم، و ايران بزرگ دولت دو که روزگاري

 سيدر خواهد زماني که نقل اين. بودند داده قرار يکديگر عليه طبعاً و ديگر طرف از آن ساکنان از گيري بهره

 عراقال اهل خيار يتحول حتي الساعة التقوم»رفت اهندخو عراق به شام شروران و آمده شام به عراق خوبان که

 عراق ساکنان تمام و خوب مردمان شام اهل تمام يعني[ 90]،«العراق الي الشام اهل شرار يتحول و الشام، الي

 ن،ت چهل ميان از ابدال، باره در البته. است رقابتي نقلهاي دست اين از روشن نمونه يک بود، خواهند بد

 .آمد خواهند شام به نهايت در نيز عراق اهل ابدال حديث، آن اساس بر البد اما هستند، عراق لاه از تعدادي

 جعل اترواي اين کي دانم نمي طبعاً. دارد زيادي شواهد بوده، اميه بني با ارتباط در دقيقاً رقابت اين اينکه اما

 .کند مي کمک ما به زيادي حدود تا آنها متن اما شده

 زمانيال آخر نقد روش

 گيري جهت اما است واقعي و تاريخي خبر صورت گاه. دارد را خود خاص نقد روش الزماني آخر روايات

 اقاتف آن در هم مشخصي رويداد و است واقعي و تاريخي که شهري باره در مثال، براي. است آينده براي آن

 اي دهوع که آن يا گردد، مي نهان دهآين براي گنجي گويي آن، دل در اما شود،مي نقل تاريخي خبر يک افتاده،

 ارتباط رد نمونه يک اما نيست، اينجا در بحث اين تفصيل جاي طبعا. شودمي داده تحول اين براي الزماني آخر

 :است ذيل خبر همين که است توجه قابل شام با

 و شام ميرا عنوان هب معاويه نصب با ارتباط در متني ـ است داستاني هم اندکي که ـ اعثم ابن فتوح کتاب در

 رماندهانف از ابوسفيان پسر يزيد. است کننده کمک حال عين در و شگفت که آمده وي به دوم خليفه از اي نامه

 گردي اميري فرستادن درخواست فتوحات، اخبار بيان ضمن عمر، براي اي نامه ارسال با مرگ، نزديک شام،

 و فرستم مي او جاي به را ديگرت فرزند معاويه گويد،مي او رود مي عمر نزد ابوسفيان وقتي. کند مي را

 که دگويمي و فرستد مي معاويه به اي نامه عمر سپس. است کرده رحم صله که کند مي دعا را او ابوسفيان

 هداد خود امت به را شام فتح خبر هم( ص) پيامبر. است کرده ذليل را مشرکان و داده عزت را اسالم خداوند

 خصوص به است، آمده بدست آنها اکنون و داده وعده آنان اموال و شام خزائن شدن احبص به را آنان و

 آن بعتوا و غزه و عسقالن فتح بايد اکنون. است کرده خاضع ما برابر را روم که چنان قيساريه، مشهور شهر

 أبشرک نيإ و فتوح امالش في ستکون بأنه أخبرنا سلّم و عليه اهلل صلّى اهلل رسول ألن :که چرا کني، تمام را

 المشرق في تنةالف نار اشتعلت متى بأنه أخبر السالم عليه الرسول أن کما عسقالن، و غزة البلدتين هاتين بفتح

 زه،غ سمت به رسيد، بدستت من نامه که زماني. فوقها ما و بعسقالن فعليکم اإلقامة تعذرت و المغرب و
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 و قفي،تو هيچ بدون برو، است فرسخ دو عسقالن و آن مابين که مصر ناحيه در شام نقطه دورترين در شهري

 به هم را هروزان اخبار. باشد گذاشته تو دستان در را آنها فتح خداوند شايد بگشايي، را مناطق آن تا کن تالش

 تاريخي منابع در اي نامه چنين که است همين نقل اين بودن ساختگي در مهم شاهد يک[ 91.]بفرست من

 يم تر جدي فضايي در آن جعل گرفتن صورت حتي يا و صحت صورت در که حالي ،در است نيامده کهن

 .کردندمي نقل را آن چهارم و سوم قرن ديگر منابع بايد

 شام، حفت پيشگويي شام، براي کلي فضيلت اثبات براي جعل يک مهم نکات همه ساختگي، خبر اين در

 ردک تصور توان مي. است آمده ـ ديگر جاي نه ـ عسقالن هرش اهميت بر تأکيد با هم آن الزماني آخر مباحث

 دهکر جعل را روايت اين دوم قرن در آن، از بعد حتي يا اول قرن دوم نيمه شايد عسقالن اهالي از شخصي که

 مي و بوده واقف کامالً کند، رعايت جعل اين در بايد که نکاتي به او. دهد نشان را منطقه اين اهميت تا باشد

 نهايت دوره آن شاميان براي که امويان سمبل عنوان به معاويه همراه دوم، خليفه نام بايد که است هدانست

 .شود متصل هم به فتنه و الزماني آخر مباحث و( ص) رسول نام با دارند، را اهميت

 نظر از اما ندارد، ايرادي غيبي اخبار نظر از گرچه باشد، داده را شام بشارت وعده( ص) رسول که اين اما

 رهبا در آنچه. است توجيه قابل تاريخي تحوالت همين چارچوب در معموالً و نيست، مسلم روايت، صدور

 دارد؛ سيبرر به نياز هم آن است خندق کندن جريان در مسأله اين به کوتاه اشارتي هست، فتوحات به بشارت

 نقلها، ناي اساس بر مسلمانان. باشد التتحو اين به ناظر بايد هستند، صريح ظاهر در هم خيلي که آنها باقي

 هم. کرديم ايجاد را انگيزه اين که بود شده ياد روايات اين و کردندمي بيشتري فعاليت و شدند مي تحريض

 رهدو در که بود قسطنطنيه فتح مسلمانان آرزوي نهايت شام، بخش در. ايران سوي و سمت در هم و شام در

 فتح هک گفتند چنين و شد تبديل آينده براي تاريخي احساس يک به کم کم وآرز اين و رسيدند آن به اموي

 و مالحم مرا متخصص کثير ابن. پيوست خواهد وقوع به دنيا پايان از پيش که است جايي آخرين قسطنطنيه

 کما انالزم آخر في الدجال خروج قبل المسلمون يفتحه ما آخر ـ قسطنطنيه فتح يعني ـ هي و: »گويد فتن

 [98.]«شاءاهلل ان هذا کتابنا من الفتن و المالحم في وردهسن

 امويان زمان در را قسطنطنيه مسلمانان: کنيد توجه کثير ابن توسط شده نقل روايت و تحليل اين به همچنين

 چنان گشود خواهند را آن الزمان آخر در مسلمانان که دانست بايد اما. کنند فتح نتوانستند اما کردند محاصره

 فتح ولاستانب همان يا قسطنطنيه کثير، ابن از بعد قرن يک از کمتر] گفت خواهيم را آن مالحم کتاب در که

 در( ص) رسول از صحيحه روايات در که چنان بود، خواهد دجال خروج از پيش اندکي فتح اين و[ شد

 رامح روم بر خداوند: دهد مي ادامه چنين کثير ابن سپس. است شده وارد( حديث) ائمه ديگر و مسلم صحيح



2932 

 

 شده نقل هابوهرير از صحيحين در حديث گويدمي سپس. شوند پيروز شام همه بر بتوانند دنيا آخر تا که کرده

 سينف الّذي و بعده، قيصر فال قيصر هلک إذا و بعده، کسرى فال کسرى هلک إذا: »گفت رسول قول از که

 داده، خبر چهآن و ديدي، که چنان افتاد اتفاق گفت رسول آنچه. «جل و عز اهلل سبيل في کنوزهما لتنفقن بيده

 [91.]گردند باز شام به توانند نمي ابد براي روم قيصرهاي و افتاد خواهد اتفاق حتماً

 صوفيانه هاي جاذبه و شام فضائل ترويج

 بهجاذ کند، کمک ما به احاديث اين گسترش و نقل هاي انگيزه شناخت در تواندمي همزمان که ديگري عامل

 و مشايخ براي مرکزي به تبديل آنکه بر عالوه شام. داشتيم آن به اشاره که است مهاجرت براي شام هاي

 جنبه د،بخشي آن به قدسيتي آنجا در متعدد مزارات وجود تدريج به بعد به چهارم قرن در و شد صوفي اقطاب

 به رفتن صدق کسي وقتي بنابرين نمود مي بهتري جاي عراق با مقايسه در که بود مطرح آبادانيش و سرسبزي

 و آب خوش نيز و آن صوفيانه و مذهبي هاي جنبه نقلها، اساس بر شهر اين تقدس به همزمان داشت، را شام

 با د،آم ميان به صحبت شام به مهاجرت باره در تن چند ميان که زماني. کردمي استناد آن فراوان آب و هوايي

 آثارش بعاًط باشد، غال و قحط به مربوط که اي فتنه که گفتند اما بود، خواهد «تنهف» جا آن در شد تاييد که اين

 [91.]است کمتر شام در

 فااي احاديث اين ترويج در مهمي نقش آنان و داشته اي جاذبه عراق محدثان ميان در شام، که نمايد مي بعيد

 لمقدسا بيت حتي که شام تنها نه و اشتند وجود هرگز تصوري چنين اساساً شيعيان، براي اما باشند؛ کرده

 ـ مکردي کاوش ما که آنجا تا الاقل ـ شيعي مصادر در آن زيارت براي اي توصيه و نبود اعتنا محل چندان هم

 کي همواره کرده، پيدا شيعي مرکزيت روزگاري که آن رغم به شيعيان، براي شام عکس، به. شودنمي ديده

 کربال راياس کاروان رفتن خصوص به و امويان ستم دليل به و بوده «بستانخرا» اصطالح به و نامطلوب نقطه

 اروانک همراه وقتي صفوي، عصر از زن شاعر يک. اند داشته اذهانشان در آن از زشت بسيار تصويري آنان، به

 :سرايد مي چنين رسد مي شام به حج

 دلها جمله او از وحشت نمودى/  پيدا گرديد سرنگون دمشق

 [99]گريان کردند گذر وادى آن از/ سفيان آل بر کنان لعنت همه

: است آمده که چنان است، شده ياد «خراب شام» عنوان به شام، از همچنان معاصر فارسي اشعار از بسياري در

 زو ديروز از ياد: شعر اين يا. هنوز است خراب شام سفر گوي قصه/ مهتاب شب همه و براهند چشم اختران

 [91]خراب شام از و فردا از آه/ تاب و آب آن
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 طوالني روزگاري ديار اين بلکه است، داشته سنت مذهب بر مردماني هميشه شام که کنيم تصور نبايد البته

 زا هفتم قرن در ذهبي الدين شمس که شد فراوان چندان بالد اين در آنان شمار و آمد در شيعيان سلطه زير

 [93.]است کرده تاسف اظهار و ياد آن

 

 بعمنا

 م1559 االسالمي، الکتاب دار ابوريه، محمود المحمديه، السنة علي االضواء

 دارالفکر، بيروت، کثير، ابن عمر بن اسماعيل النهايه، و البداية

 1101 دارالفکر، بيروت، زکار، سهيل تصحيح خلدون، ابن تاريخ

 1105 العربي، دارالکتاب بيروت، تدمري، عبدالسالم عمر تصحيح ذهبي، الدين شمس االسالم، تاريخ

 1119 دارالفکر، بيروت، عساکر، ابن دمشق، مدينه تاريخ

 حرفوش، فياض عبدالعزيز تصحيح: 1001 سال تاليف بصراوي، محمد بن احمد «الشام فضائل في االنام تحفة

 ق1115 دارالبشائر، دمشق،

 دارمکتبتي، بديوي، يوسف تصحيح ،(1113 م) دمشقي ابراهيم بن عبدالرحمن الشام، فضائل في االنعام حدائق

1180 

 1131 خرم، نشر قم، برقعي، باقر محمد معاصر، نامي سخنوران

 1111 تهران، جعفريان، رسول کوشش به اصفهاني، بانوي حج، منظوم سفرنامه

 1551 دمشق، علواني، نشوه تحقيق ،(511 م) حسيني شافعي عطيه بن علي سکناها، فضائل و اعراسها الشام،

 1101 ،(افست) مرعشي، قم، الحديد، ابي ابن البالغه، نهج شرح

 1111 داراالضواء، بيروت، شيري، علي تصحيح کوفي، اعثم ابن علي بن محمد الفتوح،

 1188 العلميه، دارالکتب بيروت، سعد، بن عادل تصحيح المقدسي، احمد بن محمد الشام، فضائل

 1511 مصر، السيد، فتحي مجدي تحقيق( 311 م) عبدالهادي بن احمد بن محمد الشام، فضائل 
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 1110 الجوزي، دارابن قاهره، حنبل، بن احمد الصحابه، فضائل

 1531 االعلمي، موسسه بيروت، العسقالني، حجر ابن الميزان، لسان

 .جلدي شش چاپ حنبل، بن احمد مسند

 1101 ه،الرسال موسسه بيروت، العمري، ضياء اکرم تصحيح فسوي، سفيان بن يعقوب التاريخ، و المعرفة

 8010 المعارف، مکتبة رياض، حماد، بن نعيم الفتن و المالحم

  

 پانوشت :

 8/101: التاريخ و المعرفة[. 1]

 1/811: دمشق مدينه تاريخ[. 8]

 8/101: التاريخ و المعرفة[ . 1]

 115 ص المحمديه، السنة علياالضواء[. 1] 

 119 ،111 :االنعام حدائق: بنگريد مثال براي[. 9]

 1/38: البالغه نهج شرح[ . 1]

 101 ـ 8/813 : التاريخ و المعرفة[. 3]

 8/859: همان[. 1]

 8/859: همان[. 5]

 8/109: همان[ . 10]

 1/101 دمشق، تاريخ: بنگريد هايشان ويژگي و آنان باره در[. 11]

 ابدال ماده ذيل: العرب لسان[. 18]

 ابن در بنگريد را روايت اين تر شگفت و تر مفصل شکل ؛811/ 1: حماد بن نعيم الفتن و المالحم[. 11]

 1/151 خلدون،
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 1/100: دمشق مدينه تاريخ[. 11]

 9/119 احمد مسند[ . 19]

 1/155: همان[. 11]

 3 ص االنعام، حدائق: مقدمه به بنگريد[. 13]

 8/811: التاريخ و المعرفه[. 11] 

 8/851: همان[. 15]

 855/ 8 :همان[. 80]

 100 ص، همان،[. 81]

 111 مقدسي، الشام، فضائل ؛1/31: دمشق مدينة تاريخ[. 88]

 1/30: دمشق مدينه تاريخ[. 81]

 8/1115 حنبل، بن احمد الصحابه، فضائل[. 81]

 8/811: دمشق مدينه تاريخ[. 89]

 تصحيح: 1001 سال تاليف بصراوي، محمد بن احمد: است شده چاپ مشخصات اين با کتاب اين[ 81]

 ق1115 دارالبشائر، دمشق، حرفوش، فياض عبدالعزيز

 .ص 110 ،1180 دارمکتبي، بديوي، يوسف تصحيح ،(1113 م) دمشقي ابراهيم بن عبدالرحمن[. 83]

 سعد، بن عادل :است چنين آن چاپي مشخصات. 805/ 13: ذهبي االسالم تاريخ :بنگريد آن باره در[. 81]

 .ص 195 ،1188 العلميه، دارالکتب بيروت،

 5/191: النهايه و البداية[. 85]

 10 ص عبدالهادي، بن احمد بن محمد الشام، فضائل[. 10]

 1/811: دمشق مدينه تاريخ[. 11]

 .1/811:الفتن و المالحم[. 18]
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 .811/ 1: همان[. 11]

 1/811: همان[ . 11]

 819/ 1: همان[ . 19]

 891/ 1:همان[ . 11]

 1/110:احمد مسند[ . 13]

 111 ص االنعام، حدائق.[  11]

 891/ 1:الفتن و المالحم[ . 15]

 850/ 8:التاريخ و المعرفة[. 10]

 850/ 8:همان[  11]

 851/ 1: همان[  18]

 8/853: همان[ . 11]

 853/ 8 همان،[. 11]

 108 ـ 101/ 8: همان[ . 19]

 85 ص مقدسي، الشام فضائل[  11]

 1/800: الميزان لسان[. 13]

 1 ص مقدسي، الشام فضائل مقدمه: به بنگريد[ . 11]

 119 ـ 111 ص االنعام، حدائق: در بنگريد را نقل چند اين همه[. 15]

 81 ص عبدالهادي، بن احمد بن محمد الشام، فضائل[ . 90]

 1/811: الفتوح[. 91]

 5/181: النهايه و البداية[ . 98]
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 3/91: همان[. 91]

 11 ص سکناها، فضائل و اعراسها الشام،: بنگريد[. 91]

 93 ص حج، منظوم سفرنامه[. 99]

 5/993:معاصر نامي سخنوران[. 91]

 81/99: ذهبي االسالم تاريخ[. 93]
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 نگاهي تاريخي به موانع رشد علم 

 رسول جعفريان :نويسنده

 01/01/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

روز دوشنبه هشتم دي ماه، به همت خانه انديشمندان علوم انساني، و با حمايت شهرداري تهران،  :خالصه

اي تهران در برج ميالد برگزار شد. اين افتخار نصيب سومين نشست دو ساالنه اساتيد علوم انساني دانشگاه ه

بنده شد تا يکي از سخنرانان اين جمع محترم باشم. آنچه در پي مي آيد گزارشي است که براي ارائه در اين 

 .نشست ارجمند نوشته و ارائه شد

هران، سومين روز دوشنبه هشتم دي ماه، به همت خانه انديشمندان علوم انساني، و با حمايت شهرداري ت

نشست دو ساالنه اساتيد علوم انساني دانشگاه هاي تهران در برج ميالد برگزار شد. اين افتخار نصيب بنده 

شد تا يکي از سخنرانان اين جمع محترم باشم. آنچه در پي مي آيد گزارشي است که براي ارائه در اين نشست 

 .ارجمند نوشته و ارائه شد
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 مقدمه

انساني و اين که از مسير خارج شده يا در مسير حرکت مي کند، فراوان بحث شده و مي شود. در باره علوم 

مهم اين است که ببنيم معيارهاي خروج اين علم از مسير از نظر کساني که اين قبيل ادعاها را در باره اين 

م از ه خروج يک علقبيل علوم در گذشته و حال مطرح مي کنند، چيست؟ بسياري از استداللهايي که در بار

مسير طبيعي ارائه مي شود، استداللهاي پيشداورانه و متکي به ديدگاه اي خارج از بحث مربوطه و به نوعي 

تحميلي بر آن است. برخي از اين استداللها، ريشه دارتر ) اينجا به معناي مقبول تر براي جامعه( و برخي 

رديد کرد، چون اغلب خارج از برنامه آن دانش و از سر سطحي تر است، اما در نادرستي بيشتر آنها نبايد ت

انگيزه هاي ديگر و عموما خلط کردن ميان علم با مجموعه ها و منظومه هاي معلوماتي ديگر است. به 

عبارت ديگر از سر نوعي باور معموال جاي ديگر اثبات شده، براي حضور در علمي است که ارتباط با آن 

 .ندارد

وقتي ما يک علم را به چند رشته و دانش، به چند حوزه معلوماتي از فلسفه و دين و اشکال اين است که 

طبيعت پيوند مي زنيم، هم از لحاظ وجود شناسي آن، هم روش پژوهش و هم غايت شناسي آن، طبعا 

 .قضاوت هايي که در باره آن هم داريم، به همين اندازه نامربوط است

عريفي است که ما از علم داريم. در واقع، هم تعريف و هم ويژگي هاي اين مسأله از يک زاويه، متکي به ت

 .معلوماتي که از آنها به عنوان يک علم خاص با نامي مشخص ياد مي کنيم

بنده مي خواهم در اين زمينه، بر اساس يکي از تعاريفي که براي علم شده، و بيشتر مورد عالقه متکلمان 

 .ببرممعتزلي بوده، قدري بحث را به پيش 

 تعريف علم به اقناع انسان

صدها تعريف براي علم شده است. براي اين جمله که وقتي مي گويم ما علم به اين مطلب  علم چيست؟

قاضي عبدالجبار ابتدا اين تعريف زير را ارائه داده )المغني في  داريم، يا عالم به آن هستيم، مرادمان چيست؟

اعلم أن العلم هو المعنى الّذي »فصل فى بيان حقيقة العلم و المعرفة:  (:11/ 18أبواب التوحيد و العدل، ج

 .سپس از تعاريف ديگر ياد کرده و آنها را نقد نموده است«. يقتضي سکون نفس العالم الى ما تناوله

دست کم اين يک تعريف مهم است که بر اساس تفکيک واقعيت از حقيقت و تعاريف ذهني و انطباع صور 

به عنوان جزئي « علم»رعايت شده و « انساني»در ذهن نيست. در اين تعريف، مالحظه عامل شيء خارجي 

است تعريف شده است. اين تعريف نوعي « انسان»از آنچه زندگي فردي يا حتي اجتماعي پديده اي به نام 

ها و واقع گرايانه است. عالقه مردم را به آنچه علم در ميانشان هست، تضمين مي کند. همه درستي 



2941 

 

نادرستي هايي را هم که علم طي مي کند، مي تواند نشان دهد. مردم چه وقت از معلومات و داده هاي يک 

مي تواند شامل موارد درست يا نادرست  «چه وقت»علم قانع مي شوند و به سکون نفس مي رسند؟ اين 

 .نقش دارد« سکون نفس»باشد که هر دو بخش در 

را روشن « علم»دارد که اين تعريف، يک تعريف منطقي نيست که حد  قاضي عبدالجبار همان جا توجه

کند، بلکه تعريف به الزمه آن است، اما در هر حال، و به رغم آن که منطقا ايراد دارد، تعريفي است که براي 

و  «کشف الغرض»قاضي مي گويد، هدف از تعريف چيست؟ هدف  .درک مفهوم علم ارائه شده است

 .است و اين تعريف يا مشابه آن مي تواند ما را در اين مسير کمک کندرسيدن به مقصود 

در «. ء على ما هو بهمن أن العلم هو اعتقاد الشي»تعبير ديگر اين است « سکون النفس»در کنار تعريف به 

 .اينجا هم يعني آنچه را شما باور داريد، که چنان است

آدمي باشد. اين که وقتي معلوماتي را مي شنويم يا در  «اقناع»سکون نفس چيست؟ شايد معناي روشن آن 

 .کتابي مي خوانيم، قانع مي شويم

 اين يک چه وقت برابر استدالل هاي شما خاضع مي شود و قبول مي کند؟« انسان»آدمي يا به تعبيري 

م و اسحالت روحي و نفسي در آدمي است که فرايند تحقق آن در جريان شکل گيري هزاران کلمه و مفهوم 

 .و حرف و استدالل و پيش فرض و غيره است

که در هر موردي لوازم و تعاريف و دايره « منظومه»يا « فرهنگ»وجود قالب هاي ذهني و نفسي در يک 

مخصوص به خود را دارد، چنان توسط يک نويسنده يا متفکر يا سخنران، مرتب مي شود که شما وقتي 

مي دهد، « اقناع»و حالت « سکون نفس»، به مقداري که به شما نوشته ها و سخنان ديگران را مي شنويد

 .براي شما علمي و مقبول تلقي خواهد شد

اين حالت ممکن است تحت تاثير شرايط زمان و مکان و داده هايي باشد که در ذهن شما وجود دارد. وقتي 

آنچه ارائه مي شود  ايد، چه تلقي ازشما در کنار يک فرنگي، با همديگر، در يک مجلس روضه نشسته

داريد؟ شما معلومات زيادي در باره عاشورا داريد. باورهايي داريد که آن فرنگي ندارد. شما قانع مي شويد 

اما او نمي شود. خطيب، به شما سکون نفس دست بدهد. پذيرفته باشيد که درست است. خوب اگر فردا به 

بوده، جهل بوده است. چه تضميني وجود دارد که معلوم خواهد شد که آن علم ن هم خورد چه خواهد شد؟

هر روز يا هر لحظه که شما قانع مي شويد، آن بعد، اين علم از بين نرود؟ البته هيچ تضميني نيست و با اين 

 .حال اين تعريف در شرايطي کامال درست است

 مسأله علمي. فرضا در يک اين مهم است که بدانيم افراد چگونه تالش مي کنند ما را قانع کنند؟ مثال در يک

بحث نجومي. مثال مي توانند به کسي که متدين است بگويند فالن شخص که اين مسأله را اعالم کرده يک 
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طبيعي است که اگر بتوانند ذهن او را قانع کنند، مشکل حل شده است. مثال اگر  .ملحد است. بي دين است

است، اطالع ارائه شده در آن را بر يک کشف شما يک حديث منسوب به معصوم را اصل بدانيد ممکن 

نجومي هم ترجيح دهيد. به اين جمله مرحوم مجلسي در باره خسوف و کسوف، که در کتاب اختيارات 

در سبب خسوف و کسوف موافق احاديث معتبره اين است که خداوند عاليمان در هر »آمده توجه کنيد: 

را ]ماه و خورشيد[ را به درياي ظلمت فرو ببرند تا غرّه چند مدت، امر مي فرمايد به ماليکه که ايشان 

 .«نشوند به نور خود، معصيت الهي نکنند

وصل کردن نجوم به دين، فقط کار علماي اخباري نبود، بلکه حتي گاه برجسته ترين علماي عقل گراي 

را  کندي فيلسوف معتزلي هم اين کار را مي کردند. به اين عبارت قاضي عبدالجبار بنگريد که قصد دارد

يک ملحد نشان دهد و بدين ترتيب يک نظريه علمي او را به باد فنا دهد و همزمان مي کوشد تا از روش 

و هذا الکندي هو أحد الملحدة الذين ظاهرهم االسالم، و هو کوفيّ، و »تجربي او هم عليه او استفاده کند: 

م و في الطعن على األنبياء أجمعين، و له رسالة يدعي کان أحد المياسير، فأنفق أمواله کلها في مکاره االسال

فيها أن سبب المد و الجزر إنما هو زيادة القمر، و في األرض بحار کثيرة ليس فيها من المد و الجزر ما في 

و کم لهذا الکنديّ من الجهاالت کما البن زکريا  .بحر فارس، و کلها تحت السماء، و على جميعها يطلع القمر

(. او کندي را به خاطر اين که رساله اي 118، ص: 8)تثبيت دالئل النبوة، ج«. في الخواص و الکيمياءالرازي 

نوشته که جزر و مد به خاطر ماه است، ملحد مي داند. البته يک استدالل تجربي هم عليه وي مي آورد که 

 اگر اين طور است چرا جزر و مد فرق در بحر فارس است؟

قانع کردن مخاطب در باره يک مساله نجومي با استفاده از ادله منسوب به دين است،  اين يک مثال در باره

اما ما في الواقع از راه هاي مختلف، اعم از آنچه به اسم دين يا چيزهاي ديگر حتي به نام فلسفه و کالم 

س اين که يک قرار مي گيريم. نف« شبه علمي»يا  «داده علمي»و « اطالع»برابر يک  «سکون نفس»است، به 

بکار رفته، يا يک اثر صنعتي نياز ما را برآورده مي  «هنري»اثر معماري ما را راضي مي کند که پشت سر آن 

کند، اين اقناع برابر داده هاي علمي است که در اطراف آن وجود دارد. شما از يک علم و داده علمي چه 

 .ت است نياز شما را برآوردانتظاري داريد؟ اين که ذهن شما را قانع کند و اگر صنع

در اينجا نمي خواهم از علوم انساني مثال بزنم، از صنعت مثال مي زنم که جدي تر هم هست اما باز بحث 

علمي بودن همان اقناع است و کيمياگران به نام علم در واقع با تلفيقي از مسائل مختلف، تالش در قانع 

 .ياد شده است« صنعت»ه در متون تمدني ما از آن با عنوان کردن مخاطبان دارند. کيميا تنها علمي است ک

بسياري درگير آن هستند. البته برخي موافق و برخي مخالف. ما اين خوش اقبالي را در يک مثال تجربي 

را هم در قانع شدن دارد. او از کتابي در باره کيميا قانع مي شود اما « عمل خارجي»داريم که مخاطب انتظار 
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خلل ايجاد مي شود. همين است که پايه کيميا را « اقناع»رد کيمياگر، پولدار هم بشود. اگر نشود در انتظار دا

مي نويسد. به منصور بن نوح ساماني تقديم مي کند. هزار « کيميا»سست مي کرد. زکرياي رازي کتابي در 

حقق کند؟ مي گويد آري هزينه دينار مي گيرد. امير از او مي پرسد: آيا مي تواند در ميدان عمل هم آن را م

دستور مي دهد  .دارد. تهجيزات آماده شده و او کار مي کند اما به نتيجه نمي رسد، يعني اقناع پديد نمي آيد

تا او را تنبيه کنند و همان کتاب هزار ديناري را آن قدر بر سرش بکوبند که به قول اين راوي، سبب مي 

 (8/101يان: شود تا چشمش آب بياورد. )وفيات االع

در علوم انساني، اوضاع دشوارتر است. وقتي ما از ماهيت يک علم مثل تاريخ سخن مي گوييم، بحث مان 

اين است که با توجه به توانايي هاي ذهني مخاطبان، يک اثر چه قدر مي تواند در قانع کردن آنان و ايجاد 

 .آنها بدهد که درست فهميده اندسکون و آرامش نقش داشته باشد. به عبارت ديگر اين حس را به 

مي « قانع»و او را  «مفهوم»را براي شخص  «معلوم يا بخشي از معلومات»فهميدن اين کالف پيچيده که يک 

کند، بسيار دشوار و در عين حال شيرين است. بخش مهمي از فهم ما نسبت به يک دوره تاريخي، رفتارهاي 

شکست و بيان داليل آن، همه منوط به درک درست اين يک دولت، شخص، يک اقدام، يک پيروزي يا 

در وجود ما تبديل مي کند و  «معتقد»حاصل از علم را به صورت يک  «معني»کالف پيچيده است که آن 

 .سکون و آرامش به ما مي دهد

 اکنون يک پرسش مهم اين است که وقتي از علمي با نام تاريخ سخن مي گوييم، در چهارچوب مفهوم اقناع

که نوع واقع نمايي در اندازه اي است که بيشترين افراد را قانع کند، و الزمه آن رعايت نوعي شفافيت است 

که بيشترين حجم از افراد را در دايره مقبوليت جاي دهد، چه بايد بکنيم. به عبارت ديگر، چه کنيم که اين 

 .دانش بتواند چنان راه رود که از دو ويژگي برخوردار باشد

 بيشترين شمار را از نظر اقناع در بر بگيرد الف:

 .ب: بيشترين شفافيت را داشته باشد

مقصودمان از شفافيت اين است که وقتي در مجموعه و منظومه و کالف مورد بحث قرار مي گيرد، کمتر 

ي آنها انقطه کور و تعارض با آنها داشته باشد و بتواند از اذهان آدم ها و انسانهاي بيشتري جاي گيرد و بر

 .به ارمغان آورد« سکون»

و اما براي يک مورخ، جداي از اين که در تاريخ نويسي اش چنين مشي دارد، يک مسأله اين است که وقتي 

از يک مقطع تاريخي ياد مي کند، درک آنها را هم از آن شرايط بر همين اساس ارزيابي کند. يعني يک بار 

ع را، يک اقدام را براي آنان که در آن عصر و زمان بوده اند، درجه تاريخ مي نويسد تا آن زمان را، آن موضو

مقبوليت و اقناعي آن را نشان دهد. يک بار مي بايد مالحظه معاصرين را بکند که در چه چهارچوبي گفته 
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 .هاي او را درک مي کنند و قانع شده و به سکون مي رسند

در جامعه ما و  «علوم انساني»مله در باره نوع تلقي ما از از ميان هر آنچه در اين باره مي توان گفت، و از ج

ما يک وظيفه اي نسبت به گذشته داريم و يک وظيفه اي نسبت به حال. براي گذشته، « علم تاريخ»از جمله 

درک اين که تلقي ما از علوم انساني يا حتي به طور کلي علوم که تنيدگي بيشتري در هم داشته، چگونه 

 .بوده است

خواهد بود. وقتي ما در قرن سوم در باره « سکون نفس»و « اقناع»بررسي در چهارچوب همان مفهوم  اين

علوم انساني سخن مي گوييم، يا يک دانش مشخص ديگر، دقيقا در چهارچوب بحث اقناع علمي و تبديل 

 .چه مسيري را خواهيم رفت« معتقد»و « باور»آن به يک 

يا طب يا طلسمات يا کيماست. تلقي آن مردمان از اين علوم و داده هاي در اينجا يک مثال در باره نجوم 

ارائه شده در آنها در ميان مردم، چگونه بوده است؟ البته بررسي همه جانبه بسيار دشوار است، اما مهم است 

ين د که ارکان اين نکته را استخراج کنيم که دانشي مانند نجوم چگونه معلق ميان رياضي، فلسفه، طبيعيات،

 .و باورهاي افسانه اي و اساطيري بوده است

مجموعه اي از اينها، مجموعه از معارف نجومي را ساخته و با توجه به کالفي که از نظر مجموعه اي از 

با قدري فراز و نشيب و « داده هاي آن»تلقي شده و « علم»مفاهيم در ذهن مخاطبان بوده، به عنوان يک 

با  البته در مقايسه« طب»قرار گرفته است. همين تحليل و روش در باره دانش  اختالف نظر مورد قبول مردم

نجوم، در مقياس کمتر از نظر داشتن پيشفرضهاي ديني و کالمي و فلسفي مطرح است. در باره علوم پيچيده 

 .اي مانند کيميا همين مسير وجود دارد

م از اين قبيل معلومات چگونه بوده است، نياز ها براي دريافت درست اين که تلقي آن مرددر همه اين زمينه

به طرح سواالت ويژه داريم تا فضاي حاکم بر آن دانش را از لحاظ دروني و بيروني دريابيم. اين امر را هم 

 .به صورت گسترده در باره يک علم مي توان انجام داد و هم آن که يک متن را مي توان با اين روش کاويد

که هميشه همه مردم در برابر مشتي معلومات مثال نجومي يا طبي يا کيميايي قانع مي  البته نبايد تصور کرد

شده اند. وجود مخالفان، روش هاي متفاوت براي ارزيابي، تلقي مکاتب فکري مختلف، روش هاي سنجش 

درست از نادرست در چارچوب دينداري و افکار فلسفي و بسياري از امور ديگر مهم است. اين سوال 

چه پيش فرضهايي دارد؟ پيش فرضها و پيشداوريهايي که به « طب»ي است که تفکر اخباري در باره مهم

اسم عقل يا دين يا سنت هاي معمول، مجموعه معارفي را به نام پزشکي به ما تحويل مي دهد و ما را در 

نه اش گذشت. درستي آنها قانع مي کند. همين مشکل در باره نجوم هم به صورت آشکارتري هست که نمو

و نقش افالک چه نوع اقناعي را با چه تعريفي از معارف نجومي « نجوم»باورهاي کالمي در حوزه دانش 
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 بدست مي دهد؟

احاديث ديني و در مجموعه گزارهاي ديني از تعريف دينداري و الحاد گرفته تا برداشت از برخي از آيات، 

به بزرگان همه اينها، چه کالفي را در تفسير يک علم تصريحات موجود در برخي از احاديث، اقوال منتسب 

طوسي در عجايب المخلوقات بارها حکما را به خاطر اين که نقش يک  .و گزارهاي آن بدست مي دهد

حديث را در يک باور نجومي قبول ندارند، مورد مذمت و سرزنش قرار داده و آنها را ملحد خطاب مي 

 .کند

ن مجموعه کالف که امروزه هم ما با آن مسأله داريم و بايد حل کنيم، در واقع يک نمونه روشن از اي

برقراري رابطه دين با مجموعه اي علوم است. مثالهاي من تا اينجا طب و نجوم و کيميا بود نه علوم انساني. 

اما به نظرم در ماهيت علم تفاوت چنداني وجود ندارد هرچند اين سخن دشواري است. نکند ما در اينجا 

 م همان مشي را پيش گرفته ايم؟ه

کالف يا منظومه فکري در يک شهر، روستا، يک منطقه، يک محيط ديني يا مذهبي ويژه، يک دوره تمدني، 

يک سلسله حکومتي اصل و نسب دار و با فرهنگ، و يا هر چهارچوب ديگري وجود دارد. فهم علمي در 

رسد. دين بخشي از اين مفاهيم است. نوع مداخله  مي «اقناع»اين جامعه، در چارچوب اين کالف به نقطه 

آن در علم، بسيار اهميت دارد. اين نه فقط در احاديث طبي يا نجومي بلکه در تفسير تاريخ و بسياري از 

خواهد رساند؟ اين بسيار اهميت «اقناع»مسائل ديگر نيز مهم است. اين کالف، ما را در چه مسيري به نقطه 

مسير پيشرفت خواهد بود يا درجا زدن. البته اين پيشرفت يا درجا زدن را در مقايسه با  دارد. آيا اين مسير،

ساير تمدنها مي توانيم دريابيم و شايد اگر خودمان تنها باشيم، هزار سال هم درک درستي از اين زاويه 

ير عقلي از وع تفسن»نداشته باشيم. البته در آنجا فقط بحث مقايسه نيست، اقناع شرايط ديگري هم دارد که 

لذا ممکن است با يک وضعيت موجود يک علم مخالفت شود و اقناع حاصل  .«دست و نادرست هم هست

نشوند زمينه تغيير و انقالب علمي هم فراهم «قانع»همين که يک تعداد قابل توجهي مقابله کنند و  .نگردد

 .مي شود

يم مفهوم علم نزد متفکراني مانند جاحظ، بيروني، ابن ما بايد ذهن انديشمندان مان را بخوانيم. بايد درياب

سينا، ابن خلدون، يا مالصدرا چگونه بوده است. بايد کالف هاي ذهني آنها را دريابيم. کالفهاي ذهني 

مخاطبان آنها را هم دريابيم. بايد مجموعه اي از تارهاي عنکبوتي که مفاهيم و داده هاي علمي آنان هر کدام 

ها تارها آويخته را بشناسيم. ريشه هاي هر يک را دريابيم. فهم اين کالف براي فهم سطح به يکي از اين

دانش در آن زمان، درصد اقناع، و در واقع مقدار سکون نفس که سبب شده است نسبت به آن علم و 

 .معلومات، قانع باشند يا تغيير دهند، بسيار اهميت دارد
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ه انسان احترام گذاشت و به اقناع او و سکون نفس او دل بست. اما بايد ب در اينجا قضاوت اصلي با کيست؟

به او هشدار داد که ساده انديش نباشد. او با معلومات درست و نادرست مي تواند قانع شود. دقيقا مشکل 

همين جاست. بايد در اينجا راهي يافت که اين اقناع در شرايط بهتري از نظر علمي فراهم شود. بايد راهي 

که شمار بيشتري را قانع کند. در اينجا عين آنچه در علوم سياسي در باره رأي مردم گفته مي شود،  يافت

کمتري برخوردار است، اما ممکن است در عصر و زمان بعدي، «اقناع»بايد به حقوق اقليت که سخنش از 

 .شود، احترام گذاشت «معيار»سخنش حتي 

به اي که در تمدن اسالمي از سرنوشت علم داشته ايم و اين که برگرديم، تجر« دين و علوم»به بحث حوزه 

چه اندازه اين دو براي ارائه يک علم در ميان مردم، به هم نزديک شده اند. اين مهم است که اين نزديکي در 

چه حوزه هايي و مطابق چه اصولي بوده است. درست و غلط اهميت ندارد، اول، شناخت اين که اين علم 

عارف زير مجموعه آن، چگونه بوده و چه مسيري را در تاريخ علم آمده اهميت دارد. و اين که و مجموعه م

 .چه نقشي در قانع کردن مردمان در طول قرون داشته است

البته تنها بحث دين نيست، بلکه دهها عامل ديگر هم هست. همين که شما سخن قدما را که هزاران سال 

ي جديد که دانشمندي ناشناخته ابراز کرده مقايسه کنيد و بعد به استناد آن مورد قبول بوده، بخواهيد با سخن

که ممکن نيست سخن هزاران سال حکما غلط باشد، سخن دانشمند جديد را رد کنيد، نمونه اي از اين 

بستگي است. تغيير مسير و اصول موضوعه يک عالم يا پارادايمها بسيار مشکل است. هزاران سال مردم 

مرکز عالم مي دانستند، چطور االن مي توانند آن باور را که ظاهر هم تاييدش مي کرد و مخاطبان را زمين را 

ق( با نظريه خورشيد  1118قانع مي ساخت کنار گذاشت؟ يک دانشمند ايراني که حدود صد سال قبل )

که در همين بهتر آن است »مرکزي و حرکت زمين مواجه شده اين استدالل را براي رد آن نوشته است: 

موضوع فکر کرده از ترديد خارج شوم و به تحقيق پرداخته حقيقت را کشف نمايم. لهذا چند جلسه ديگر با 

اين اشخاص گفت و گو کرده ديدم حاال که من در مقام استدالل برآمده برهان جوئي مي کنم، يکباره طفره 

ان دليل دارند و چگونه ميشود امري را که زده مي گويند: ما داليل مدعي را نمي دانيم ولي البته خودهاش

من مي ديدم که اين حرف خيلي لغو و بچه  .تمام اهل دنيا و حکماي عصر قبول کرده اند غلط و خطا باشد

گانه است به جهت آنکه خودشان مي گويند که چندين هزار سال اهالي دنيا و آن همه فالسفه و حکما باور 

ر به خطاي آن ها برخورده و متدرجا عقيده او قايم مقام عقيده آنان داشتند چيزي را که يک وقت يک نف

گرديده است پس به هيچ وجه اعتماد به قول اين مردم و حکمايشان نيست و خودم بايد مطلب را به طور 

تحقيق بفهمم و در اعتقاد نفهميده تقليد نکنم زيرا که مسئول وجدان و فهم خودم هستم. و چون از بيانات 

خاص چيزي معلوم نمي شد، گفتم بهتر آن است که کتب آن ها را به دست آورده، اگر دليلي بر اين اش
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اثبات مدعي ذکر کرده باشند بدانم. لذا از يک نفر از همان اشخاص خواهش کردم که اگر کتابي در اين باب 

ا رده، ديدم مطلقداريد بدهيد ببينم او هم دو کتاب آورد، يکي طبعي و يکي خطي. چون به دقت مطالعه ک

دليل و برهاني ذکر نمي کند و آنچه نوشته از قبيل رد و اثبات هاي ساختگي است. بعد از اين بيشتر به فکر 

افتادم به طوريکه خواب از من ربوده شده بود و در اين اثنا که فکر ميکردم يقين کردم که زمين ساکن است 

فتاب وزمين ( ناميدم چون که مثل آفتاب روشن است و شمس متحرک و حاصل افکارم را نوشته به نام ) آ

و مانند زمين مستقن. و اگر آنچه نوشته ام در نزد ارباب خرد و اهل علم مقبول افتد مي توانم گفت که 

 .«تاريخ نگارش اين مقاله مطابقت خواهد کرد با اوايل تاريخ بيداري اين مملکت و حسبي اهلل و کفي

و متهم کردن دانشمندن جديد به اظهار « حکما»يا « دين»به اسم  «س کهنتقد»بستن يک باور علمي به 

در رساله آفتاب و زمين جالب به نظر مي آيد. اين فکر چه قدر مي تواند يک دانش را « ساختگي»نظرهاي 

 از مسير طبيعي رشد خود خارج کرده باشد؟

نمي دهيم. اين مسير طبيعي که خود مشکل اصلي ما اين است که يک دانش را در مسير طبيعي خود قرار 

تعبيري مسامحه گونه است، مسيري است که وقتي يک دانش در آن قرار مي گيرد، بي جهت به ابزارها و 

روشها و داده ها و غايت گرايي هاي نامربوط به آن پيوند نمي خورد و اجازه مي يابد در شرايط عادي و 

 .مسير طبيعي خود حرکت کند

به هم « دين»را با  «دانش تجربي»ن ترين مثالها در تمدن اسالمي همين باشد که ما شايد يکي از روش

آميخته ايم. البته براي اين کار انگيزه هاي مختلف داشته ايم، حفظ دين و حرمت آن و بزرگ کردن آن، 

م آن است نزديک کردن راه هاي فهم، ايجاد هاله نور در اطراف يک عالم، و بسياري از مسائل ديگر. اما مه

را با بسياري از مسائلي که ربطي به آن نداشته متصل کرده ايم. يک نمونه روشن پيوند « دانش»که اين 

است. در اينجا انگيزه هاي روشنگري فقهي و موضوع شناسي هم بوده اما اين دو به گونه « دين»با « نجوم»

را بسته است. در حالي که تقدسي که  اي در هم تنيده شده است، که به طور کامل دست و پاي علم و دانش

اطراف علم نجوم وجود داشته و از دين به عاريت گرفته، همواره مشکل مهمي براي غير طبيعي کردن مسير 

هم داشته ايم. آوردن يک حديث « دين»و « پزشکي»رشد اين علم بوده است. دقيقا ما همين مصيبت را باره 

نوع پژوهش و پيشرفت در آن گزاره پزشکي مسدود کرده و ما هزار براي يک گزاره پزشکي راه را براي هر 

 .سال اين مطالب را تکرار کرده ايم

مثال وقتي ما ادعا مي کنيم که انبياء ما بينانگزاران علوم جديد هستند، يکي منجم بوده، يکي کشتي ساز، يکي 

 دن به آنها، ارزيابي درست و نادرستيخياط .... عمال مسير طبيعي علوم تجربي را با معارف ديني که راه رسي

آنها، ميزان و معيارهاي صحت آنها همه متفاوت با علوم تجربي است، عوض کرده ايم. اگر هم کسي 



2947 

 

اعتراض کرد، بالفاصله متهم مي شود که از دين فاصله گرفته و اين سبب مي شود تا اعتراضي هم صورت 

قرنها در يک منظومه خود ساخته اي از علم قرار گيريم که نگيرد. در نتيجه به خاطر هزار و يک دليل، ما 

 .ربطي به واقعيت خارجي ندارد

  

 

 تجربه علم کيميا

تصور بفرماييد يک علمي مانند کيميا که به آن صنعت گفته مي شود و اظهار مي شود که اساسا صنعت کلمه 

اله هايي که در باره کيميا نوشته شده و اي براي اين علم بوده است )اين را مي توان از اسامي کتابها و رس

 «اسرار« »عالم ارواح« »دين»در الفهرست ابن نديم و آثار ديگر آمده دريافت( به گونه اي خاص با 

و بسياري از مفاهيم ديگر پيوند خورده و از مسير طبيعي خود خارج شده است. اين « طلسمات و سحر»

در آورده « عجيب»و امر « پديده»که آن را به صورت يک هاي خاصي دارد دانش يا شبه دانش، ويژگي

است. توليد طال يا دست کم نقره. امري که در نگاه اول مي تواند ثروت بيشماري را براي کسي که توانايي 

در اين علم دارد، پديد آورد. شايد علم کيميا يکي از پيچيده ترين علومي باشد که در تارهاي عنکبوتي 

 .به صورت سدي محکم برابر پيشرفت علم در اين حوزه درآمده است شگفتي اسير شده و

که اساسا « طبيعت»جاذبه هاي معلوماتي که شبه علم است اما مهم و با ارزش، و در متن پژوهش در باره 

زده شده، و دنيايي پر  «عالم ارواح»خود از لحاظ علمي عقيم بود، سبب شد تا براي حل آن دست به دامن 

رمز و راز در اطراف آن پديد آمده، و هيکلي عجيب براي آن پديد آورده که کمتر کسي جرأت از سرّ و 
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 .انکار آن را هم داشته است

در باره ايجاد يک هاله ويژه در اطراف علم کيميا نکات زيادي در متون قديم وجود دارد که جالب توجه 

 .است

تند که اين علم بي سرانجام است و راه به جايي يک نکته آن است که حتي بسياري از قدما دقيقا مي دانس

نخواهد برد. نه اين که در امکان درستي آن به لحاظ علمي ترديد داشتند، اما با مجموعه معلوماتي که در 

اختيار داشتند، روشهاي آزمايشگاهي که مي شناختند، مي فهميدند که اين امر در اين شرايط نشدني است و 

 .دارند، ادعاي بي دليل دارند، و آب در هاون مي کوبندکساني که ادعاي آن را 

که اوال خداوند در اختيار هر کسي نمي گذارد، و ثانيا هر « سر»با اين حال، تبديل کردن اين علم به يک 

کسي لياقت داشتن آن را ندارد و براي رسيدن به اين نقطه بايد عمليات خاص رياضتي هم داشت، در ذهن 

ا ايجاد کرده بود که اين کار شدني است. اما کار هر کسي نيست. اين کار توسط افرادي بسياري اين تصور ر

که اهل طلسمات هستند، کارهاي شگفت در زندگي مي کنند، يا بسيار زاهد و پاک هستند، و شرايطي از 

 .اين قبيل امکان تحقق دارد

يعي، علم دين و الهيات، و علوم علم کيميا علمي است که دست کم سه علم در آن جمع شده است. علم طب

انساني از انواع آن و البته به اعتبار آگاهي هايي که در باره نفس و روح و ويژگي هاي محيطي در آن وارد 

مي شود. البته که علوم انساني تعبير تازه اي است اما به هر حال به نوعي موضوع آن انسان است و اين 

ناختيم، ارتباط با علم کيميا دارد. حتي بحث لغت و حرف و عدد و و دانشي که در باره او مي ش« انسان»

 .اسم و بسياري از مسائلي که به کار نوعي فلسفه حروفي و نقطوي مي آيد، در علم کيميا ورود دارد

حاال مي توانيم به بخشي از آن کالفها که در اطراف علم کيميا هست، مراجعه کنيم و ببينيم قضاوت کردن 

در دايره چه کالفي از معلومات و پيش فرضها و باورها و  «اقناع»ومات اين علم، يا به عبارتي در باره معل

تقدس گرايي ها بوده است. به چند نمونه از اموري که اين علم را از مسير خود خارج کرده، اما سخت 

 :مورد قبول مخاطبان بوده و آنان را قانع مي کرده، اشاره مي کنيم

 ا به بشر آموختموسي )ع( کيميا ر

اين که چطور با دين پيوند مي خورد، با توجه به داستانهايي که در باره موسي و قارون گفته شده و اين که 

حضرت موسي اين دانش را به قارون ياد دارد، از آن به عنوان علمي که يکي از انبياء بنيانگزاري کرده ياد 

فرمود و خاصيت آن چنانکه بادويه حاره زر را  خداى تعالى علم کيميا، موسى را کرامت» مي شود: 

موسى عليه السالم بعلم کيميا  .بسوزاند، اگر خواهد باز بادويه ممتزجه زر گرداند و بعضى فلزات نيز زر کرد

گوساله را بسوخت. قارون آن علم، از موسى عليه السالم، بياموخت و بسيارى فلزات با زر کرد و خواسته 
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بغرور خواسته، در موسى کافر شد. خداى تعالى زمين را مأمور موسى گردانيد و او  .شمار برو جمع شدبى

 )11)تاريخ گزيده، ص « اش فرو بردبفرمود تا قارون را با خواسته

( آمده است: چنين است که قارون به اصل اندر زرگر بود و موسى او را 198ـ  191/ 1در تاريخنامه طبري )

تر از او نبود. بدان وقت که موسى از د و اندر همه بنى اسرائيل نيکوروىبزرگ داشتى که پسر عمّش بو

پرست شده بودند، قارون با هارون به يکجا بودند، و سامرى گوساله از آن مناجات باز آمد و قومش گوساله

زر کرده بود که از فرعون و قومش جدا کرده بودند به دريا اندر. چون موسى باز آمد و خواست که آن 

وساله را بسوزد و خاکش به باد بر دهد تا ايشان بدانند که اگر اين گوساله خداى بودى، آتش از خويشتن گ

باز داشتى. پس موسى قارون را گفت: اين را بسوز. و زر هرگز نسوزد و ليکن اندر آتش بگدازد و هر چند 

وسى را گفت: اين را چگونه تر شود و غش از او بشود و از اصلش هيچ کم نشود. قارون مآتش يابد صافى

بسوزم که آتش زر را نسوزد؟ موسى دعا کرد خداى عزّ و جلّ او را آن کيميا که زر از او کنند بنمود، و آن 

گياهى است و حال آن چنان است که چون او را خشک کنند و با داروهاى ديگر بياميزند و بر سيم افگنند 

ر افگنند، زر خاکستر شود از نيرو که اندر آن گياه است. و از آن دارويى بر ززر شود، و اگر او را بتنها بى

گياه بر لب آن دريا بسيار بود و ليکن کس آن را نشناخت، و پيش از آن کس کيميا نديده بود و نشناخته. 

پس موسى دعا کرد تا او را حيلت آموزد تا آن زر بسوزد. خداى موسى را وحى کرد و آن گياه او را بنمود 

موخت که اين را چون با داروهاى ديگر بياميزى و اندر آتش کنى با نقره زر گردد و چون تنها بر زر و بيا

افگنى زر را بسوزد. و بعضى مردمان چنين گويند که کيميا از آسمان به وحى به موسى آمد و از اين خبر 

روزگار برند و هيچ چيز همى گويند، و ليکن اين علم امروز بر روى زمين نيست و خلق در طلب او بسيار 

 .نتوانند کردن. و ليکن بدان که کيميا را اصلى است و کس نداند مگر خداى عزّ و جلّ

و از ابو يوسف القاضى روايت کنند شاگرد ابو حنيفه که هر که خواسته نفقه کند به طلب کيميا کردن مفلس 

و هر که حديثهاى غريب طلب کند  گردد. و هر که دين به داورى و علّت درست خواهد کردن زنديق شود،

دروغزن گردد. پس موسى قارون را آن کيميا بياموخت، قارون موسى را گفت: اين داروها نيز مرا بياموز تا 

بنگرم که زر گردد، پس بدانم که آن زر به آتش سوزد يا نه؟ و موسى آن داروها او را بياموخت. پس آنگاه 

خشک کرده و سوده بر وى پراگند، آتش گوساله را بسوخت. پس  ياهآن گوساله زرّين بر آتش نهاد و آن گ

موسى چون بنى اسرائيل را به مصر باز آورد، قارون از آن گياه بسيار با خويشتن بياورد و از آن بسيار زر 

 .کرد، و اثر خواسته بر او پديد آمد

 (کيميا منتسب امام صادق )ع

يعي، به جفر و جامع ارتباط يافته و با امام جعفر صادق از سوي ديگر علم کيميا به خصوص در حوزه ش
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)ع( پيوند نزديک دارد. اين که جابر بن حيان از صحابيان امام بوده يا نبوده، حرفي است اما اين که اصل اين 

معارف از سوي امام صادق به وي تعليم داده شده، وجه ديگري است که اين شبه دانش را به منبع دين 

 .پيوند مي زند

البته يکي از حربه هاي غاليان شيعه، ادعاي کيميا بوده و اين باز نشان مي دهد که ميان اين شبه دانش با 

شيخ صدوق در جايي در باره غالت و مفوضه نوشته است:  .ادعاهاي ماوراءي چه اندازه ارتباط بوده است

باره ائمه مقصر خوانند، و نشانه  نشانه مفوضه و غاُلت و اصنافشان اين است که مشايخ و علماء قم را در»

حالجيه از غالت دعوى تجلى است به همراه عبادت با اين که خود نماز و همه فرائض را ترک کنند و 

دعوى علم به اسم اعظم و دعوى انطباع خدا در وجود آنها و دعوى اين که ولى چون مخلص شد و به 

هاى آنها دعوى علم کيميا است که جز يکى از نشانه مذهب آنها عارف شد نزد آنها از انبياء افضل است، و

دغلى و روکش نقره بر برنج و قلع از آن ندانند که به رخ مسلمين کشند، انتهى کالم صدوق. شيخ مفيد 

ل اصو )بنگريد:...« قدس اهلل روحه در شرح اين کالم گفته است غلو تجاوز از حد و خروج از اعتدال است 

 )110: ، ص8کافى / ترجمه، ج

اين نکته جالبي است که شخصي مثل صدوق، کيمياگري را يک ادعاي بي ربط و اقدامي از روي دغلي مي 

 .داند

خواندن اين نکته هم در باره شلمغاني از کساني که متهم به غلو است، آن هم از زبان ابن نديم جالب است 

کرى از وى شده، و در صنعت کيميا دست ابو جعفر محمد بن على شلمغانى، که در اخبار شيعه ذ»که گويد: 

داشت، و اين کتابها از اوست: کتاب الخمائر. کتاب الحجر. کتاب شرح کتاب الرحمه تأليف جابر. کتاب 

 (111)الفهرست، ترجمه، ص «. البرانيات

 !علم کيميا با دعا جلو مي رود

برخي از ديدگاه هاي کلي تر است  اين که علم کيميا نياز به نوعي اخالص دروني دارد، جز آن که متکي به

که هر علمي اول اخالص درون مي خواهد، به ماهيت خود اين علم هم باز مي گردد. در شمس المعارف 

 :در آداب دعايي پرداختن به کيميا آمده است (188الکبري )احمد بن محمد بوني م 

يوما متوالية، يجتنب الروح و ما  10 و اعلم أن من أراد أن يصل إلى علم الکيميا الصحيح، فليتطهر و ليصم

أَ لَمْ  و ، وَ الضُّحىخرج منها و يفطر فيها على الحالل، و يقرأ کل ليلة وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى

ني أسألک مرة، ثم تقول: اللهم إ 10 حِسابٍ -إلى -مرات: و قُلِ اللَّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ 3کل واحدة  نَشْرَحْ

ء، يا أحد يا صمد يا وتر يا حي يا قيوم أن تصلي على سيدنا ء و تسخيرک لکل شيبقدرتک على کل شي

محمد، و أن تسخر لي العلم الذي سترته على کثير من خلقک، و أکرمت به کثيرا من عبادک، يا کافي يا غني 
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، و بيدک مقاليد السموات و األرض، و يا مغني يا فتاح يا هادي، و اغنني به عمّن سواک إنک مالک الملک

فإذا فعل ذلک سخر اللّه له من يرشده إلى ما طلب، يقظة أو مناما و اللّه على کل  .ء قديرأنت على کل شي

 .ء قديرشي

 کيميا از راهبان مسيحي است

ه از يد کاز سوي ديگر، علم کيميا به راهبان و زاهدان مسيحي ربط مي آيد. گفته شده است که خالد بن يز

بانيان اين علم بوده، آن را از مريانس راهب فرا گرفته است. )شرح حال خالد بن يزيد در وفيات االعيان و 

( ما توجه داريم که در عصر اول، نسبت دادن يک دانش به اهل 110/ 1ترجمه آن با عنوان منظر االنسان:

 ي يا در کتابهاي آسماني بوده يا اين راهبانکتاب، به معناي متصل کردن آن به نوعي قدسيت ديني بود. يعن

 .زاهد، در اثر زهد و رياضت به اين مقامات دست يافته اند

 کيميا : افسانه ها و مکان هاي افسانه اي

وصل کردن کيميا به افسانه ها و قصه ها خود سبک ديگري است که در پيچيده تر شدن اين امر کمک مي 

وند به ميان مي آيد، شرحي از عجايب اين کوه و شکاف هاي داخل آن به کند. وقتي سخن از دماوند با دنبا

که داروي اصلي کيمياست، سخن گفته مي شود. بعد هم با داستانهاي « کبريت احمر»ميان آمده از وجود 

ها چون پشته نمايد و درياى و چون بر سر کوه ايستى بر آن ريگ همه کوه» ديگر به هم وصل مي شود: 

بل او راستا راست، سى سوراخ در سر اين کوه باشد که دود کبريت از آن بيرون آيد و آوازهاى خزر در مقا

عظيم با سهم ازين سوراخها شنوند از لهيب آتش که حقيقت شود که در جوف و ميان کوه آتش است، و 

فت. و در ياشايد هيچ حيوان قرار نتواند گرفت از سختى باد که جهد. و ميگويند کبريت اصحاب کيميا مى

عهد قابوس شمس المعالى يزدادى آورده است که جوانى بود پسر اميرکا خواندندى، آنجا کبريت احمر 

(. همه مي 111)تاريخ طبرستان: قسم اول، ص «. بدست آورد و زر ميکرد تا پادشاه را معلوم شد بگريخت

 .داخل اين قصه ها مي شوددانيم که چه داستانهايي براي قله دماوند گفته شده و حاال کيميا هم 

ورود و خروج در مبحث کيميا در متن هاي چند دانشي جالب است. دو نمونه يکي عجايب المخلوقات 

طوسي است و ديگري نفائس الفنون آملي. هر دو تالش مي کنند اين علم را تعريف کنند، از آن دفاع کنند، 

 .خن بدهنداز شيادان انتقاد کنند و در عين حال در عظمت آن داد س

 !کيميا قابل انکار نيست

در حالي که بسياري از دانشمندان کيميا را نوعي فريب مي دانستند اما بسياري از دانشمندان در دنياي اسالم 

آن را قبول داشتند. آغازين عبارات طوسي در عجايب المخلوقات خود که يک اثر دايره المعارفي و چند 
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ا بدانک علم کيمي»و اين توضيح که« کر الکيميا و انه صنعة الروحانيهباب فى ذ»دانشي است، اين است که 

 .(113)عجايب المخلوقات، ص «. صنعتى است لطيف، روحانى

طوسي بر اين باور است که علم کيميا با اين که دانش درستي است، اما در حال حاضر از ميان رفته و نشاني 

يبايي که در متون برجاي مانده مي بينيم، از نظم و نسقي از آن نيست. درست مثل خط کوفي که با آن همه ز

هاي سنجري و هاي زيبا و غيره، اکنون از ميان رفته، يا ساختن طاسکه بين کلمات هست، آن هم کاف 

طبق هاي چيني که ديگر کسي قادر به ساخت آنها نيست، آري مثل اينها، علم کيميا هم از ميان رفته است: 

از ميان بعضى خلق فوت شده است و بعضى از حرفتها ظاهر است و علم آن فايت و اکنون اين علم »

اند و حروفها و اشکالها کرده کى بعمرى يک ورق از آن کاتبى نتواند چنانک مصحفاء کوفى کى نبشته

داند نبشتن. کافها و صادها کرده اگر صد بينى همه بر يک نسق کى ميان کافى در هم نيامده باشد و کس نمى

و يکى صد سپيدر اند. ديگر علم کيميا و طبقهاء صينى و طاسهاء سنجرىاند يا بقالب نهادهکى آن چون نبشته

اند و اشتهاند و بکدام کلبتين برداند و بر چه سندان کوفتهمن و هفتاد من کم و بيش نيايد کى آنرا چون کوفته

اند پهلو فراخ، گردن باريک، وزها سپيدرو کردهتوانند زدن و کامروز صانعان حاذق باالء ده من طاسى نمى

اند و من طبق صينى ديدم بوزن هشتاد من. جمعى رو گران در آن تأمل کردند کى مطرقه در آن چون زده

کوبند اند. جوانى دعوى کرد کى اين صينى را قرص تنگ کنند و چهار تا بنوردند و مىاينرا چگونه کوفته

مندرس شد و علم قناديلها و مينا و خودهاء  ند ميسر نشد و علم با رنجپس يک تا کنند. چون بيازمود

داند و بمرگ علما فايت شد. پس روا باشد کى علم کيميا مندرس شد. و فرنگى يک پاره آهن، کس نمى

قارون دانست و شداد عاد دانست و اسکندر رومى، امروز ندانند و بعضى کى مانده است آنرا منکر بودن 

به نقل قزويني، ابن الفقيه هم حکايت ديگري در چگونگي  115ود. )عجايب المخلوقات: ص شرمى ببى

ابن فقيه گويد: پادشاهى بر بعضى از حکما، غضب نمود و ايشان را به » نابودي علم کيميا نقل کرده است: 

ه . پس حکما بباشدآب و علف بود فرستاد. و آب آنجا در پنجاه ذرعى زمين مىواليت کرمان که زمينى بى

هندسه، قنوات در اين زمين جارى کردند و زراعت کرده، آبادى ساختند. پس، بهترين بالد شد. چون پادشاه 

را خبر شد، حکما را از شهر کرمان بيرون کرده به کوهستانات کرمان فرستاد. در آنجا نيز، آبها جارى کرده 

شد حکما را گرفته، محبوس نمود. ايشان در مجس،  عمارات بنا نهاده و محاالت آبادان شد. پادشاه را خبر

علم کيميا را اختراع نمودند و براى مخارج خود به قدر کفاف، کيميا ساخته و کتب و نسخ او را سوزانيدند 

و علم کيميا، منقطع شد. در کوههاى کرمان، سنگى به هم رسد که چون به آتش گذارند مانند هيمه و زغال 

 (913العباد / ترجمه، ص  اخبار و دالبال آثار) «ٰ بسوزد.

سپس طوسي در عجايب، حکايت ديگري نقل مي کند حاکي از اين که کيميا واقعت داشته و آنها تأکيد 
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و مقصود ازين حکايت آنست کى علم کيميا حقيقت است اما آنرا کى آفريدگار هدايت »مجدد بر اين که 

 مقصود آنست کى سر»اهل کيميا بوده و نتيجه آن که  و باز حکايتي ديگر از کسي که در عهد سنجر« دهد.

من »کيمياگرى الهام آفريدگار است و تقدير نيکو و اقبال و فيروزى و بعضى بدان راه نبرند، انکار کنند کى 

و بهيچ علمى استخفاف نبايد کرد. ذلک فضل اللّه يوتيه من يشاء. و ما پس ازين بابى ياد « جهل شيئا عاداه.

 .191ـ  190)عجايب المخلوقات، ص « م طب و آن علمى است نافع و شريف و منفعة آن عامکنيم در عل

المعارف ديگر از آملي است و نامش نفائس الفنون که مي تواند تصويري که از علم در قرن هشتم يک دايرة

 .هجري در کشور ما وجود داشته نشان دهد

فيت تغيّر صورت جوهرى با جوهرى ديگر و تبديل عبارتست از معرفت کي»آملي در تعريف کيميا گويد: 

آن  سپس در باره امکان وقوع«. مزاج آن بتطهير و تحليل و تعقيد و مانند آن آنرا اکسير و صنعت نيز خوانند

سخن گفته و کلمات کساني را که در آن ترديد دارند رد مي کند. دليل آن را هم اين مي داند که چون اين 

سخن گفته اند و همين سبب شده که کساني « رمز و راز»هال بيفتد، صاحبان آن با علم نمي بايست دست ج

بدانکه ارباب اينضاعت بنا بر صيانت صنعت از جهال تا کثرت »آن را انکار کنند، اما از نظر او درست است: 

اند و صورت ضنت مال سبب ضاللت و مفسده ايشان نگردد و چون در او برموز و اشارت سخن رانده

ورزيده الجرم هر کس را وصول بدو صورت نبندد و ظنّ امتناع حصول او چنانکه بيشتر اهل زمان بنابر 

قصور همّت و فتور عزيمت ايشان برآنند ظنّى کاذب و توهّمى فاسد است چه تبدل صور نوعى بر ماده 

 ست و تخلفواحد بحسب اسباب مختلفه چنانکه در اصول طبيعى مبرهن شد امرى ممکن و حکمى واقع ا

مطلوب از مساعى اکثر اهل روزگار بعد از مقاسات بسيار و اضاعت اوقات و اعمار يا بواسطه قلت معرفت 

و عدم احاطت ايشان بود بر انواع تدابير و اسرار و دقايق آن يا از فقدان اسباب و آالت آن و عدم مساعدت 

بن يزيد در تآييد آن آورده و در شرح شعري  (. بعد سخني از جابر و خالد195/ 1)نفائس:« انصار و اخوان

ت اس« گوگرد احمر»و اين که همان « رجيع»که يکي از مؤلفان اين علم در کتاب شذور گفته، در شرح کلمه 

جمعى از علما طبيعى برآنند »نقل مي کند:  ، گياه است يا جز آن فرمايشي از امام علي )ع(«زرنيخ ابيض»يا 

زجاج ان فى ال»اند که فرمود. ود و آنچه از جناب امير المؤمنين عليه السّالم نقل کردهکه آنچيز مفرد نتواند ب

و الزاج و الزيبق الرجراج و قشر بيض الدجاج و الزنجار االخضر و الحديد المزعفر لکنوز االيؤتى االلولى 

نزديکست بدين « مدةفقيل زدنا يا امير المؤمنين فقال هو هواء راکد و ماء جامد و ارض سائله و نار خا

 .«قول

 110سپس شرح مفصلي از همين کتابها در باره مراحل کيميا مي دهد و با اطمينان را امر درستي مي داند. )

(. البته تصور نشود مباني مهمي است، بلکه يک نوع تغييرات شيميايي ساده از رنگ و تغيير در عرض 111ـ 
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و بر جميع اقوال » ات مختصر حاصل همه آنها آمده است: و جوهر و اين قبيل امور است که در اين عبار

شک نيست در آنکه اگر کسى خواهد نقره يا قلعى را مثال زر سازد ناچار او را چيزى بايد که رنگ آن کند 

و آنرنگ با جوهر او آميخته شود و در داخل او غوص کند چنانکه بر آتش نهند از او جدا نشود و فاسد 

صيت زر بود در او باديد آيد پس بناچار داروئى بايد که در او پنج خاصيت موجود نگردد و هر آنچه خا

 :بود

 .يکى رنگ کند

 .دويم از او جدا نشود

 .سيم آنکه با نقره يا قلعى کداخته شود و بياميزد

 .چهارم آنکه بوقت گداختن بتصعيد نرود و نسوزد

چون بر تدبير تام و اهتمام مدام موقوف بود اين پنجم آنکه خواص زر در او با ديد آيد و تحصيل اين دارو 

 .«اند چه کيميا به لغت فرس، تدبير و حيلت استصنعت را کيميا نام کرده

استناد به يک حديث شگفت با عبارات کذايي و منتسب به امام علي )ع( براي ثابت کردن يک نکته در 

دخالت  »هست. آملي در تعريف آن مي نويسد: کيميا جالب است. يک علم ديگر هم با نام سيميا کنار کيميا 

روحانيت در جسمانيات: سپس از علمي مشابه کيميا، با نام سيميا ياد کرده و مباني آن را بدست مي دهد. 

اساس اين علم اين است که با توسل به روحانيت و مداخله دادن آن جسمانيات، به اصالح امور جسماني 

لذت او اکمل لذات علوم است »پديد مي آورد که از بهترين لذات است:  بپردازد: اين علم لذتي در آدمي

بنابر آنکه اين علم شخص را بر اسرار عالم ملک و ملکوت اطالع ميدهد بلکه او را چنان گرداند که 

روحانيانرا مشاهده کند و با ايشان سخن گويد و شنود و مخالط ايشان بشود و يکى از ايشان گردد.و اما 

اين علم قدرت حاصل شود بنابر آنکه فايز بر اين علم بر هر چه خواهد قادر بود.چنانچه امراضي آنکه بر 

که اطبا از آن عاجز باشند همچون برص و جذام و زمانت و عشق مبرح بغايت و مانند آن تواند کرد بواسطه 

وحانيات در آنکه ر آنکه او به استعانت روحانيات تدبير کند و طبيب به استعانت جسمانيات و شک نيست

 .(. اين بحثها ادامه مي يابد111/ 1)نفائس: «. قوى تر باشند از جسمانيات

 

 بي اعتمادي به کيميا در ميان شماري از دانشمندان قديم

گاهي از پارادايم يا همان اصولي که همه را در يک چارچوبي قانع مي کند که آن علم را تلقي به قبول کنند 

رند، چنان صحبت مي شود که گويي وقتي بر اذهان حکمراني داشته، به هيچ روي و مسائل را را بپذي

در باره کيميا چنين نيست. فرض کنيم همه باور داشته اند که البته چنين هم  .مخالفي براي آن نبوده است



2955 

 

 .نبوده است، اما مخالف م بوده است

ن شناختي که از جنس و فصل دارد مطرح کرده ابن سينا اعتقادي به کيميا ندارد و اين رديه را بر اساس هما

است. در واقع، انتقال فصل از جنس به جنس ديگر محال است و او محتاطانه اين دانش را رد کرده 

و أما ما يدعيه أصحاب الکيمياء، فيجب أن تعلم أنه ليس فى أيديهم  :162 /8است)بنگريد: شفاء طبيعيات: 

 ن فى أيديهم تشبيهات حسية، حتى يصبغوا األحمر صبغا أبيض شديد الشبهأن يقلبوا األنواع قلبا حقيقيا، لک

االلهيه شرح ديدگاه هاي شيخ را شهرزوري در الشجرة«. بالفضة، و يصبغوه صبغا أصفر شديد الشبه بالذهب

( مي دانيم که شيخ به احکام نجومي هم باور ندارد و اين محصول نوعي نگره او به علم طبيعي 180ص 

به رغم همه استداللهاي کلي، همچنان نوعي حکومت تجربه و حس در آن هست و بنابرين درک  است که

چيزي به نام ويژگي هاي عجيب براي افالک و ساختن احکام کذايي براي آنها، براي او قابل قبول نيست . 

لّه قدس ال -لي( گويد: و للشيخين الفاضلين أبي نصر و أبي ع188االلهيه ص  )شهرزوري در رسائل الشجرة

 .رسالتان لطيفتان في إبطال أحکام النجوم، و خالصتهما ما ذکرناه -أرواحهما

البته بعدها شيخ بهايي که بي عالقه به اين مباحث نبود، به نقل از بعض المحققين با ابراز اين سخن گويد 

تقدير تسليم کونها نوعا قال بعض المحققين: و على » که او در اواخر عمر رساله اي در درستي آن نگاشت: 

ال يلزم استحالة االنقالب، فإنا کثيرا ما نشاهد صيرورة النواة عقربا، و الشيخ الرئيس بعد ما تصدى إلبطال 

 (891/ 1)کشکول: « الکيميا في کتاب الشفا، ألف في صحتها رسالة سماها حقايق األشهاد.

ر مردم از عالمان به اين علم اين بود که ثروتي يکي از داليل بي اعتمادي به کيميا هم اين بود که انتظا

بيندوزند. حتي پادشاهان در هوس همين امر از مدعيان اين علم حمايت مي کردند. اما وقتي اين علم نمي 

از کعبى حکايت شده است که » توانست به جايي برسد، مورد تمسخر و بي اعتمادي قرار مي گرفت: 

ترين مردم هستى. نخست کنى و در آن سه نادانعوى سه گونه علم مىبه محمد بن زکريا گفتم تو د :گفت

آنکه مدعى علم کيميا هستى وحال آنکه زنت براى ده درهم تو را به زندان انداخت. اگر روزى به چنين 

کشيد. ديگر آنکه مدعى علم طب يافتى هرگز کار به مرافعه در نزد حاکم نمىمبلغى که مهر او بود دست مى

نى و کى چشمانت را واگذاشتى تا نابينا شدند. سه ديگر آنکه دعوى نجوم و علم به کائنات مىهستى ول

خبر بودى که پيشگيرى نتوانستى تا حال آنکه به حوادثى گرفتار آمدى و آن قدر از حدوث آنها بى

 (881گرداگردت را احاطه کردند. )مختصر تاريخ الدول، ص: 

 :ي الترسل از قرن ششم هجري از بهاءالدين محمد بغدادي بنگريدبه اين عبارت در کتاب التوسل ال

و در نگارخانه مصور گردان که شادى و راحت در دنياى اغبر کبريت احمر است، تا  و بروزنامه محررداران

( بعهد قديم قدم در راه عدم نهادند و از هردو نام نقش بند ازل از تصوير وجود ايشان فارغ بود )و با هم
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چو سيمرغ و کيميا، در جستجوى آن تکاپوى کردن و انديشه انکساب آن در ضمير آوردن از خياالت  ماند

افتد، و من ورائهم  سالف در يک قران فاسد و آرزوهاى محال باشد، و با سوداى اعادت عمر سابق قرون

را از اعادت او( )  نوازى مجبول است، )احرازبرزخ الى يوم يبعثون، و طبيعت روزگار بر بدسازى و لئيم

 .(191التوسل إلى الترسل، متن، ص: 

با هم مي آيد، و اين تقارب بدان جهت است که هر دو از اساس « سيمرغ و کيميا»در بسياري از متون 

( از قرن 31( در المعجم في آثار ملوک العجم )ص 310بيهوده شمرده مي شود. شرف الدين قزويني )م 

است که تا تواند راه خديعت و مکيدت دشمن که: ليس العدوّ على کلّ حال  وصيت ديگر آن» هشتم گويد: 

هرحال ايمن و غافل نباشد و بر بر خود بسته دارد و از موجبات مکايد خصم و سگالش دشمن به بمأمون

دوستى و وفاى او که چون سيمرغ مکان و چون کيميا امکان ندارد به هيچ وجه اعتماد ننمايد و اعتضاد 

 «يدنيفزا

ابن جوزي هم در صيد الخاطر به طور کلي منکر تحقق کيمياست. اما اينجا نگاه ديگري حاکم است. همه 

علوم دقيقه و غير آنها فقط بايد به اندازه آموخته شود که در خدمت دين باشد. ابتدا در باره نجوم بحث مي 

ندازه ابله است کسي که عمرش را چه ا« و ما أبله من يقطع عمره في معرفة علم النجوم»کند و اين که 

انما ينبغي أن يعرف من ذلک اليسير و المنازل لعلم »صرف نجوم مي کند. پس چه اندازه بايد ياد گرفت؟ 

خواهد بود، مخصوصا آنچه مربوط به احکام نجوم است. سپس  «جهل محض»همين بيش از اين «. األوقات

اغل بعلم الکيميا فانه هذيان فارغ. و اذا کان ال يتصور قلب و أبله من هؤالء من يتش»در باره کيميا گويد: 

الذهب نحاسا لم يتصور قلب النحاس ذهبا. فإنما فاعل هذا مستحل للتدليس على الناس في النقود، هذا اذا 

صح له مراده. و ينبغي لطالب العلم أن يصحح قصده، إذ فقد االخالص يمنع قبول االعمال. و ليجتهد في 

الخاطر: ص  )صيد«. لماء، و النظر في االقوال المختلفة و تحصيل الکتب، فال يخلو کتاب من فائدةمجالسة الع

اينجا نگاه غايت گرايانه و اين که علمي خوب است که فقط براي دين و شناخت مباني آن باشد و  .(272

 .ندباقي بيهوده است، بر اين بحث حاکم است. اين نگرش مسلمانان اخباري را قانع مي ک

 ابن نديم و کيميا

مناسب است نگاهي هم به آنچه ابن نديم در باره اين علم گفته بيندازيم. افراد کتابشناسي مانند ابن نديم که 

با رساله ها و کتابهاي مربوطه آشنا بودند، مي دانستند که اين دانش، ريشه در دانسته هايي دارد که از 

. ابن نديم، مردي عاقل و کتابشناس است و و از اين زاويه، مصريان قديم و يونانيان به دست آمده است

ارتباط علوم را با مناطق مختلف مي داند، ما اين که او هم در پارادايمي گرفتار آمده که کيميا را بخشي از 

ن حکايت ديگر خالد ب»علوم اولين و آخرين مي داند، نبايد ترديد کرد. او در باره ريشه اين علم مي نويسد: 
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يد بن معاويه را حکيم آل مروان ميدانستند، وى ذاتا با فضل بود و اهتمام و محبت زيادى بدانش و علم يز

داشت. و چون بفکر ساختن کيميا افتاده بود، امر کرد گروهى از فالسفه مصر را که عربى ميدانستند، احضار 

ه بود عربى برگردانند، و اين اولين مرتبنمايند، و از ايشان خواست کتابهاى کيميا را از زبان يونانى و قبطى ب

 (118فهرست ابن نديم / ترجمه فارسي ص:  :)بنگريد« از زبانى بزبان عربى ترجمه گرديد. که در اسالم

تعبيري که وقتي مطلق به )سپس در مقاله دهم الفهرست شرحي مبسوط از اخبار کيمياگران و اهل صنعت، 

 .( مي پردازدکار مي رود، دقيقا به معناي کيمياست

را در کيميا باور دارد و پس از اشاره به اين که اين علم از «جسمانيات و روحانيات»ابن نديم ارتباط بين 

 »هرمس گرفته شده که دانشمندي بابلي بوده که از بابل به مصر رفته و اين علم را از آنجا گرفته مي گويد: 

اثر بررسيها و کنجکاويهايش، علم ساختن کيميا را پيدا اوست که پى بخاصيت اشياء و روحانيات برد، و در 

ارتباط پيدا مي کند. « طلسم»و « روحانيات»بدين ترتيب کيميا با «. کرد، و بر طلسمات واقف و آگاه گرديد

 بداند. در واقع اگر« کيميا»سپس از زکرياي رازي نقل کرده که هيچ کس فيلسوف نخواهد بود مگر آن که 

 .اشد از نظر رازي، علوم فلسفي، اساس کيميا را تشکيل مي دهداين ادعا درست ب

نکته ديگري که ابن نديم گويد ايجاد ارتباط بين الهامي بودن علم کيميا با آن مطلبي است که در باره نقش 

گروهى از کيمياگران بر آنند که خداوند آنرا بر »حضرت موسي در تعليم اين علم گفته اند با اين عبارت: 

نى که اهليت اين صنعت را دارند الهام مينمايد، و گروه ديگر بر آنند که خداوند آنرا بموسى بن عمران مردما

و برادرش الهام داشت، و آنها قارون را متصدى ساختن کيميا نمودند، و همينکه قارون مقدار زيادى طال و 

ديد، او نخوت و غرورى پيدا  نقره ذخيره کرد، همه را زير زمين جاى داد و خداوند تبارک و تعالى که

 .«کرده، و بر هر چه که نزدش بود استيال يافته، بدعاى موسى عليه السالم او را هالک کرد

وي سپس شرحي از نويسندگاني که آثاري در اين باره دارند گفته است و از آن جمله در باره جابر و 

امام جعفر صادق عليه السالم. اطالعات  اختالف نظر هايي که هست که او مرتبط با جعفر برمکي بوده يا

وي در اينجا کتابشناسانه است اما همزمان اطالعات مربوط به کيميا با بناهاي عجيب الخلقه داخل هم مي 

در مصر » :وقتي از هرمس حکيم ياد مي شود از اهرام هم صحبت شده و به هم مرتب مي گردد .شود

يست که هائخانه -در آنها سنگهاى بسيار بزرگ بکار رفته. و بربانامند، و  برابى -ساختمانهائيست که آنرا

يرى گبشکلهاى مختلفى ساخته شده، و آنرا براى بهم زدن، و سائيدن، و گداختن و بهم پيوستن، و عرق

در  هاى فراوانىساخته، و پيداست، که براى کارهاى کيمياگرى است. و در اين ساختمانها نقشها، و نبشته

ى و قبطى ديده ميشود که کسى بآنها پى نبرده، و در زيرزمين آنجا گنجهائى پيدا شد، که در آن، زبان کلدان

هائى از طال و مس و سنگ خر و پوست خدنگ که تيراندازان بکار برند، و سبيکهپر از پوست نازک گوره
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ي ها و يوناني ها، به (. بعد از بابل111)الفهرست، ترجمه، ص « بود و بر آنها اين علوم را نوشته بودند.

 .معرفي مسلماناني که در کيميا نوشته اند، پرداخته است. خالد بن يزيد و سپس جابر و بعد شماري ديگر

عدم پيشرفت در علم همزمان با ادعاهاي شگفت، سبب پديد آمدن داستانهايي شد که کساني به کيميا 

ابو »خودشان نباشد. مثال در باره سائح علوي يا رسيدند ولي از ديگران پنهان ماندند تا اين علم بدست جز 

: گفته شده است« بکر على بن محمد خراسانى علوى صوفى، از فرزندان حسن بن على رضوان اللّه عليهم

از کسانيست که بگفته کيمياگران، بکيميا دست يافت، و هميشه از بيم دولتيان شهر بشهر ميگشت و کسى »

)الفهرست، ترجمه «. ده باشد، و کتابهايش از اطراف کوهستانها بما رسيدرا نديدم که او را مالقات کر

 (111فارسي، ص 

البته ابن نديم خودش هم مي داند که با وجود اين همه رساله و کتاب، ابهاماتي وجود دارد. از جمله در اين 

ا نشان مي دهد که که اصال اين دانش از کجا بوده است. اما در آخرين عبارت، ضمن آن که اين سردرگمي ر

محمد بن » اصل کيميا از کدام يک از ملل است، باز هم آن را متصل به بناهاي تاريخي مصر مي کند: 

اسحاق گويد: کتابهائي که در اين زمينه تأليف شده، خيلى بيشتر و باالتر از آنست که بشماره درآيد، زيرا 

ى مصريان در اين رشته تصنيفات و دانشمندانى اند، ولمؤلفانش آنها را بکيمياگران بسته و نسبت داده

اند چون ريشه اين سخن از آنجا بوده، و اين علم از آنجا سرچشمه گرفته و برابى معروف، که داشته

هاى حکمت و ماريه است از شهرهاى مصر بشمار ميرود. و بقولى اساسا سخن در کيميا از فارسيان خانه

اند. و بقولى هنديان، و بقولى چينيان، اولين سخنگو در اين امر بودهباستانى بوده، و بقولى يونانيان و 

 (111الفهرست: ترجمه، ص «. خداوند، از همه داناتر است

مسير اين بحث اين بود که وقتي ما در باره يک علم سخن مي گوييم، و علمي بودن آن را به اقناع و سکون 

در چه فضايي معلومات خود را ارائه داده و مخاطبان را  نفس مي دانيم، همواره بايد توجه داشته باشيم که

قانع کرده است. روزگاري بسياري از علوم مانند طب و نجوم را به نام دين، با استناد به برخي از اقوال، 

برداشت ها و نگاه هاي غايت گرايانه ديني که علما به آنها باور داشتند، در ظرفي ارائه داديم که گرچه ارائه 

ون نفسي پديد مي آورد، اما پيشرفتي نداشت. عاقبت اين علوم از جاي ديگري آمد و ما را هم تحت آن سک

تاثير قرار داد. بايد مراقب باشيم در باره باقي علوم چنين نکنيم و اجازه دهيم شفافيت در علم اصل باشد. 

علمي بسيار مهم است.  عدم خلط يک علم با دانش هاي ديگر، تحميل انگيزه هاي نادرست بر گزاره هاي

من درک مي کنم که علوم انساني شرايط ويژه اي دارد، اما بايد به گونه اي پيش برود که بتوان از تجربه 

 .هاي ناهنجاري که براي علوم در گذشته پديد آمده و سبب عقب ماندگي ما شده، پرهيز کرد
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 از مشهد الرضا تا حرمين شريفين 

 رسول جعفريان :نويسنده

 09/01/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

م السالمعرفي دو کتاب خطي از دوره صفوي و قاجار در باره زندگي نامه کوتاه حضرت رضا عليه  :خالصه

 .و آداب زيارت ايشان است. در اينجا صرفا مقدمه آنها که حاوي چند نکته تاريخي است معرفي شده است

معرفي دو کتاب خطي از دوره صفوي و قاجار در باره زندگي نامه کوتاه حضرت رضا عليه السالم و آداب 

 .است معرفي شده است زيارت ايشان است. در اينجا صرفا مقدمه آنها که حاوي چند نکته تاريخي

گاهي که فرصتي بدست مي آيد، گشتي در فايل هاي ديجيتالي نامنظمي مي زنم که در طول ساليان فراهم 

آمده است. از قريب ده سال قبل که کتابخانه شخصي را کنار گذاشتم و خانه بدون کتاب را انتخاب کردم، و 

تکيه ام به همين فايل هاست که از هر کجا که ممکن  البته در کنار کتابخانه تخصصي تاريخ اسالم و ايران،

 .باشد فراهم مي آورم

امشب دو کتاب در باره امام رضا )ع( و چگونگي زيارت آن حضرت بدست از البالي اين فايل ها آمد. يکي 

از اواخر دوره صفوي از روزگار شاه سلطان حسين مرحوم، و ديگري از روزگار محمد شاه قاجار. در حال 

ر نمي خواهم در باره ابواب داخلي اين کتابها و چگونگي نگارش آنها و منابعشان ياد کنم، بلکه توجهم حاض

 .به دو مقدمه اينهاست که حاوي نکات جالب تاريخي است

 شده اپچ اينها ببينم  گشت مختصري زدم و از برخي از موارد و منابعي که فکر مي کردم، جستجويي نمودم

آمد که چاپ نشده است. اما حتي اگر شده باشد، به حال بنده که قصد دارم مقدمه آنها  منظر به. خير يا است

 .را مرور کنم، فرقي ندارد

در اينجا جز اين که اين دو کتاب را که با توجه به تتبع مختصر بنده، حس کردم کمتر به آن توجه شده معرفي 

از نکات تاريخي و شرح حالي را در اختيار ما مي  مي کنم، هر کدام از آنها، حاوي مقدمه اي هستند که برخي

 .گذارند

1. 

اثر محمد حسين بن مرتضي قلي پيشنماز است که در سفري که همراه شاه  (تحفه الرضا )عنخست رساله 
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سلطان حسين به مشهد بوده تأليف کرده است، سفري که به گفته وي، شمار زيادي از خوانين و علما و 

ند. گفتني است که چندين کتاب با اين نام در فهرست ها هست که آنچه ما معرفي مي سپاهيان همراه بوده ا

 .کنيم جز آنهاست. شماري از آنها در فهرست دنا )مجلد دوم( ذيل مدخل تحفه الرضا آمده است

نويسنده در مقدمه کتاب مي گويد که در مشهد، علوم ديني را تحصيل کرده و از جمله شاگردي شيخ حر 

ا کرده است. سپس براي بيست سال در حرمين شريفين مجاور بوده، و بارها در اين مدت به زيارت عاملي ر

 .عتبات رفته است

نويسنده که آروزي زيارت مجدد مشهد را داشته، به ايران بازگشته و همراه شاه به زيارت رفته است. ظاهرا 

 .بوده است 1115اين سفر در سال 

فتاده پس از تأليف کتاب هدايت السالکين که در مناسک حج و آداب زيارت در اين سفر بوده که به فکر ا

رسول و فاطمه و ائمه بقي عليهم السالم نوشته، اين بار کتابي در باره زندگي و آداب زيارت حضرت رضا 

 .عليه السالم بنگارد

ين نسخه است که بر ثبت شده است. هم 9001نسخه مورد استفاده ما در کتابخانه مرکزي دانشگاه به شماره 

( گزارشي از اين کتاب بدست داده شده است. منزوي هم بر همين 1088/ 8اساس آن فهرست استوري )

. در قلى پيشنماز فرزند مرتضى محمد حسين»اساس توضيحي در فهرست کتابهاي فارسي نوشته است: 

ة هداي»آداب زيارت به نام  گويد: چون پيش از اين کتابى مفصل به فارسى در مسائل حج وديباچه مى

، و اين را اى کوتاه بنگاردنگاشته و به نظر سلطان روزگار رسانده، مقتضى ديده که ديگرباره رساله« الساکين

در حسب و نسب و سرگذشت و مناقب امام رضا و « خاتمه»و « باب» 1و « مقدمه» 1در مشهد رضا در 

آقاي اشکوري هم با اشاره «. فزون و ستايش از عدد افزون آداب دعا نگاشته است. آغاز: حمد و ثناى از حد

اشارتي به اين کتاب دارد اما گويا نسخه اي ديگر. توضيح  115به شرح حال وي در الکواکب المنتثره ص 

(. آنجا 811، ص: 1ايشان اشاره به برخي از نکاتي است که مولف در مقدمه آورده است. )تراجم الرجال، ج

نوشته شده که بايد از همين مقدمه باشد. گرچه در متن ما اين تاريخ،  1115اب در سال نوشته است که کت

قدري ناخوانا آمده است. کتاب ديگر مؤلف هدايه السالکين است که وي در مقدمه به آن اشاره کرده است. 

ن نسخه اي از يا دنا معرفي نشده و معلوم مي شود که تاکنو (131/ 89از اين کتاب او نسخه اي در ذريعه )

يک « تحفه الرضا»(ذيل 511/ 8آن شناخته نشده است. اي کاش بدست مي آمد. گفتني است که در دنا )

نسخه در آداب زيارت از کتابخانه رضوي معرفي شده که مولف هم ندارد و مربوط به اوائل قرن يازده 

 .(. بايد مراجعه و مقايسه کرد 11110رضوي ش:  -است. )مشهد 

که عرض کردم، هدف بنده فقط ارائه مقدمه کتاب است که اشارتي به شرح حال مؤلف، برخي همان طور 
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از ديدگاه ها، گزارش اجمالي از سفر شاه سلطان حسين به مشهد، مجاورت بيست ساله خود در حرمين 

شريفين و رفت و آمدهاي مکررش به عتبات از همانجا، و نگارش يک کتاب در باره مناسک حج و آداب 

يارت حضرت رسول، فاطمه زهرا، و ائمه بقيع است که متاسفانه به دست نيامده است. وي مي گويد که ز

 .شاگرد شيخ حر عاملي در مشهد بوده است

در اين مقدمه، ستايش فراواني از شاه سلطان حسين کرده که اين رسم عادي در ميان علماي آن روزگار 

مخصوصا اين مؤلف که عبارات بديعي در اين باره دارد و  .شته اندبوده و معموال به اين مطالب اعتقاد هم دا

 .ما بخشي را حذف کرديم

 

  

  :اما بعد

به عرض مي رساند که کمترين داعيان و غالمان اخالص توامان، ابن حاجي مرتضي قلي پيش نماز، حاجي 

برار ـ که اين داعي در ابتداي غفر اهلل ذنوبهما و ستر عيوبهما بحق محمد و آله االطهار اال محمد حسين ـ

روي گوهر مروت، آزاده سن جواني به توفيق الهي، به شرف عتبه بوسي امام عادل، مميز حق و باطل، آب

سروگلشن فتوت، خازن گنجينه اسرار، پسنديده حضرت پروردگار، کوکب دري فلک امامت، حاجي روز 

يعيان، پشت و پناه عاصيان، گره گشاي مشکل هاي قيامت، مالک گنج عرفان پادشاه قلعه ايمان، اميدگاه ش

درماندگان، صيقل آينه دلهاي آزردگان، هادي راه خدا، محرم حرم کبرياء، شافع اهل جرم و خطا، صاحب 
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جود و سخا، نور ديده اهل عالم، شرف سلسله بني آدم، فرزند خير البشر، نور چشم امير المؤمنين حيدر، 

روز محشر، ثامن ائمه اثناعشر، زبده اصفيا، پيشواي اتقياء، پناه غرب، شهيد جگر گوشه زهراي اطهر، ياور 

زهر جفا، عاشر شهداء االمام ابن االمام الهمام، سلطان سرير عزّ و احتشام، الکريم ابن الکريم، ذي الفضل 

يده، و سو الثناء ـ ر عليه التحيةالعميم، صاحب تسليم و رضا، حضرت ابوالحسن علي بن موسي الرضا ـ 

مدتي در خدمت آن حضرت توقف نموده، به تحصيل علوم ديني و کتب معارف يقيني به برکت آن 

حضرت فايز گشته، مباحثه تفسير کالم رباني و مقابله احاديث حضرت رسالت پناهي، در خدمت مشايخ 

يخ محمد حر عظام و علماي کرام سکنه اين آستان ماليک پاسبان ـ رحمهم اهلل ـ که از جمله ايشان ش

عاملي ـ اسکنه اهلل في الجنان العالي ـ بود، به عمل آورده، و به سبب اجازات مشايخ عظام و علماي کرام 

اهلل الملک العالم، سرافراز گشته، و از قبسات فيض اين آستان شمع علم و عرفان، در فانوس  عليهم رحمةـ

حضرت مفارقت نموده، به زيارت بيت اهلل  جنان افروخته، بعدها قريب بيست سال شد که از خدمت آن

الحرام مشرّف، و سالم آن حضرت را در مدينه طيّبه به خدمت جدّش حضرت رسول اهلل و جدّتين و والده 

اش خديجه کبري و فاطمه بنت اسد و فاطمه زهرا و آباي گرامش ائمه بقيع ـ عليهم الصلوة و السالم الي 

حرم خدا و رسول مجاور گشته و بعدها مکرّر به شرف عتبه بوسي  يوم الدين ـ برده، و مدّت مديد در

حضرت امير المؤمنين و حضرت ابا عبداهلل الحسين، و کاظمين و سرّ من راي مشرّف و سرافراز شده. در 

اين مدت، دايما آرزوي معاودت و شرف زيارت و عتبه بوسي امام ثامن ضامن )ع( در دل، حزين و غمگين 

درگاه رب العزّه ادارک اين سعادت عظمي را مجددا مسألت مي نمود تا اين که رايات جاه  بود، و هميشه از

و جالل حضرت ابراهيم و اسماعيل فطنت داود صولت سليمان حشمت، يوسف شوکت، رافع اولياء اهلل و 

 ره، محيي مراسم ائمهالباه الطاهره، و ساللة اهلل، حافظ بالد اهلل، حامي عباد اهلل، افتخار العترةخافض اعداء

معصومين، ناصب الويه شريعت سيد المرسلين، عون اهلل بين العالمين، قاهر الظالمين و المتمردين، رافع آثار 

علي عروشها، المتخلق باخالق االحمدية و الحيدرية، المتصف بصفات  مباني ظلم خاوية البدعة جاعل ]؟[

به زبان حال بر گوش ساکنان آستان رفيع البنيان آن جناب الحسنية و الحسينية ظل المهيمن که عقل خود 

تا ] .....شب و روز مي گويد اميدوار باش که لطفي است بيشمار، بگشا کف سوال که فيضي است بيکران 

يک صفحه بعد...[ فرزند دلبند حضرت سيد المرسلين، خالصه اوالد حضرت اميرالمؤمنين، المختص من 

يم و فضل جسيم، اعني مروج مذهب حق اثنا عشر، فرزند برگزيده خير البشر، لدن حکيم عليم، به لطف عم

السلطان ابن السلطان و الخاقان بن الخاقان ابوالمظفر المنصور شاه سلطان حسين الصفوي الحسيني 

د متوجه بال بهادرخان که اسم اشرفش از بينات ظل اهلل ... ظاهر و هويداست. ]و در ادامه باز ستايش شاه ...[

نداي مناديان ماه با .... زيارات شاهي قبول الهي شده، جميع  ...خراسان و عازم زيارت آن امام انس بتاريخ 
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امراي نامدار و خوانين و سالطين ذوي االقتدار، و علماي اعالم و فضالي کرام و داعيان با اخالص توامان، 

ر انتساب بشرف عتبه بوسي آن پيشواي و ساير سپاه و طوايف انام، فزون از حد و حساب، در رکاب ظف

اتقياء و زبده اصفياء و پناه غربا، شهيد زهر جفا، امام هشتم، قبله هفتم مفتخر، و به اين سعادت عظمي و 

نعمت بي منتها بين سالطين العرب و العجم و ملوک طوايف االمم ممتاز و سرافراز شدند، اين غالم داعي از 

ي طاقت گشته، با وجود احوال کثير االختالل، از شدايد نهان و مصايب آرزوي قديم اين سعادت عظيم ب

جهان، سر قدم کرده، افتان و خيزان به توفيق الهي در خدمت شايق ]؟[ شاهنشاهي، خود را به شرف سراسر 

سعادت عتبه بوسي آن موالي مؤمنان و پشت و پناه شيعيان و اميد گاه متقيان، در شب عيد تاسع شهر ربيع 

ول و به پابوس نواب کامياب سپهر رکاب که هزاران جان اين غالمان داعي فداي نام مبارکش باد، در روز اال

عيد مولود نبوي ص سابع عشر شهر مذکور سنه هزار و نوزده مشرّف نموده، بعد از ادراک اين سعادتين، به 

دودمان خالفت نشان است، و  خاطر ناقص رسيد که چون اين بنده داعي که از جمله غالم زادگان قديم اين

اجداد فقير به يمن برکت سالطين صفويه ـ انار اهلل برهانهم ـ از کفر و ضاللت نجات يافته، به توفيق 

 اند، قبل از اين کتاب شافي بههدايت سرافراز، و هميشه به نوازشات پادشاهانه و الطاف خسروانه ممتاز بوده

به نام نام ظل اهلل في العالمين در بيان مسائل حج بيت اهلل الحرام  «هدايت السالکين»زبان فارسي موسوم به 

و ادعيه و آداب مشعر و مقام و قواعد زيارت حضرت خير االنام وفاطمه زهرا عليهما السالم و ائمه اربعه 

ام تأليف، و قبقيع عليهم التحية و الثناء الي يوم القيام بنهايت اهتمام در جميع ما يحتاج اليه االنام في هذا الم

به نظر کيميا اثر آن مروج حق اثنا عشر رسانيده، به توجّهات و نوازشات بالنهايات شاهنشاهي بين االقران و 

االمثال مفتخر و سرافراز گشته، در اين وقت نيز مختصري تأليف نمايد که مشتمل باشد بر حسب و نسب و 

ادعيه و طريقه زيارت حضرت ابوالحسن علي کيفيت شهادت و فضائل و مناقب و ثواب زيارت و آداب و 

و الثناء ـ به نحوي که تا حال مثل آن تاليف در اين باب نشده و به اين ترتيب  بن موسي الرضا ـ عليه التحية

 .....احدي بيان ننموده باشد

2 

ل بسطامي فاضاست، البته نه تحفه الرضويه اي که از  تحفه الرضويهکتاب دوم در باره امام رضا عليه السالم 

است که چاپ و شناخته شده است، بلکه اثري ديگر با همين نام و در همين موضوع از شخصي به نام 

 .حاجي ميرزا حسن عسکري. وي اين رساله را در روزگار محمد شاه نوشته است

 در مقدمه اين اثر هم جداي از تعارفات کلي و ستايش بي دريغ از محمد شاه قاجار، اشاره به حمالت

ترکمانان به خراسان دارد که در بسياري از اوقات زائران را اسير مي کردند. وي مي گويد که در روزگار 

محمد شاه، با تالش او، اين مشکل رفع شده و زائران بدون واهمه از اين مسير به مشهد مي روند. نسخه 



2965 

 

 .ثبت شده است 18150مورد استفاده ما در کتابخانه مجلس به شماره 

 :وي چنين استمقدمه 

 

چون که جمعي از شيعيان خلّص ثنا عشري از واليات بعيده و قريبه از اين خادم شريعت مطهر الحسن 

المدعو بالعسکري ابن هدايت اهلل ابن محمد مهدي الشهيد الحسيني ـ عطر اهلل مرقدهما الشريف و 

و الجن علي ابن موسي  مضجعهما المنيف ـ التماس نمودند که در خصوص فضيلت زيارت امام االنس

و الثناء ـ و آداب شرايط آن و برخي از معجزات آن مقرب درگاه احديّت که در  الرضا ـ عليه آالف التحية

بين آمدن به خراسان به ظهور رسيد، و معجزات و وقايعات بعد از وفات آن سرور که در کتب معتبره 

دعاي اين مطلب را به مراسله جات متعدده نموده مسطور است، مختصري نوشته شود، و مکرّر بر مکرّر است

بودند، لهذا به جهت اجابت ايشان و تشويق مردم به زيارت آن سرور عالميان، شروع در اين مختصر 

اميدوارم که پسند درگاه خدام آستان عرش نشان ماليک پاسبان  .نموديم و مسمّي نموديم به تحفة الرضويه

 .اين عاصي تبه روزگار گردد روضه رضويه گردد و سرمايه نجات

و چون شروع در اين وجيزه شريف و تاليف اين صحيفه منيفه، در زمان دولت ابد مدت شهريار جهاندار و 

سلطنت شاهنشاه کامکار فريدون فريّ که فرّ خداي از طلعت همايونش فروزان و سليمان قدري که آثار 

و السالطين، غياث االسالم و المسلمين.... محمد شاه اعدل الملوک  ....ملک آوائي از موکب ميمونش عيان 

قاجار ـ خلد اهلل ملکه و دولته ـ ميسّر شد و به اختتام پيوست، متوقّع از برداران ايماني و اخالّء روحاني 
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چنانم که چون به فيض عتبه بوسي آستان ماليک پاسبان به روضه رضويه مشرّف شوند، در تحت قبّه 

دولت ابد مدت آن شاهنشاه عالم پناه ـ خلد اهلل ملکه ـ از جانب اقدس احديث بوده  متبرکه، مستدعي دوام

باشد، زيرا که همّت بلند آن شاهنشاه، کامال در ليل و نهار، مصروف در ترفيه حال عباد و معموري امصار و 

اي دولت ابد بالد است، خصوص منازل و طرق زائرين ارض فيض قرين ـ و هلل الحمد و المنه ـ که از ابتد

مدّت آن شاهنشاه کامکار تا بحال شنيده نشده است که به صادرين و واردين و زائرين ارض فيض قرين در 

منازل و طرقي که در ازمنه سابقه فوج فوج اسير و دستگير طايفه ترکمانيه مي شدند، در اين اوان آسيبي به 

دشت عباس آباد، و بعکس ازمنه سابقه از قطره  ايشان رسيده باشد، خصوصه دهنه زيد رود و بيابان الهاک و

فشاني غمام رحمت آن شاهنشاه با عدل و داد، روز به روز در زيادتي خضارت و نضارتست؛ و در حديث 

سيم به معموري آن امکنه اشاره خواهد شد. و بر کافّه عباد، خصوص زائرين ارض فيض قرين، دعاي آن 

 .تشاهنشاه ـ خلّد اهلل ملکه ـ الزم اس

 خدايا تو اين شاه درويش دوست

 که آسايش خلق در ظل اوست

 بسي بر سر خلق پاينده دار

 .به توفيق طاعت دلش زنده دار

 ...نيز اين خادم شريعت مطهره را در تحت آستان عرش نشان به دعاء و طلب مغفرت يادآوري نمايند

رت رضا عليه السالم و ارائه اطالعاتي در نکته مهم اين مقدمه، اشاره به ناامني راه خراسان براي زيارت حض

باره تهاجم ترکمانان به زائران است که آنها را به اسارت گرفته در نقاطي چون بخارا مي فروختند. در اين 

 .باره اطالعات فراواني در آثار تاريخي آمده اما اين اشاره جالب است

 

 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1618 
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 ناميدي محمّد را او خود تو... برگردان را( ص) محمد من چابکسوار! پروردگارا

 جعفريان رسول: نويسنده

 1151/  10/  11: سايت روي انتشار تاريخ

 

 ها نامگذاري بهترين از يکي و است االول ربيع 13 و 18 روزهاي از يکي بين( ص) محمد والدت: خالصه

 ارند،د نياز آن به هميشه از بيش مسلمانان امروز که وحدتي است، وحدت هفته تعبير همين ايام، اين براي

 حمةر» به خداوند زبان از رسول بزرگ وصف از برگرفته که «بينهم رحماء» اصل به نياز موازات به نيازي

 اين. شدند مي صدا يک «محمد» محور بر هم با و کردند مي رحم هم به مسلمانان کاش يا. است «للعالمين

 .منابع پايه بر اما آاليش، بي و ساده اوست، کودکي دوره و( ص) محمد والدت داستان گزارش

 آمنه با عبداهلل ازدواج

 اطمهف مادرش. بود قريش بزرگمرد فرزندان عزيزترين اما کوچکترين عبدالمطلب فرزندان ميان در عبداهلل 

 حضرت مادري اجداد ميان در «فاطمه» نام با زن زيادي تعداد. است مخزوم بن عمران بن عائذ بن عمرو دختر

 اين اساس بر. است آورده را نامشان کلبي هشام از نقل به طبقات در سعد ابن که دارد وجود( ص) محمد

 [1.]ستنده فاطمه عنوان به نفر ده و( طاهره معناي به) عاتکه نام با نفر ده پيامبر، شده شناخته هاي جده در ،نقل

 .درآيد عقدعبداهلل به ،خانواده آن با همطراز خانداني از زني تا کردمي ايجاب آنان خاندان شرف

 لمطلببداع که مجلس درهمان. رفت آمنه خواستگاري به و افتاد عبداهلل براي گرفتن زن انديشه در عبدالمطلب

 تگاريخواس را عبدمناف بن وهيب دختر نيز خودش ،گرفت عبداهلل فرزندش براي را عبدمناف بن وهب دختر

 عموي که آن بر عالوه حمزه. بود عبدالمطلب بن حمزه مادر ،داشت نام هاله که دختر اين. نمود ازدواج او با و

 ازدواج آمنه با عبداهللکه زماني ،عرب سمر اساس بر. شودمي محسوب هم او رضاعي برادر است( ص)محمد

 .ماند آنها خانه در روز سه کرد،

 امشروعن خواست با عبداهلل که است شده گفته ،آورده الکبري خصائص در سيوطي که نقلهايي از برخي در

 .است شده نقل کرد نخواهد حرام کار او که باره اين در شعر بيت دو وي از و کرد مخالفت زن آن
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 زا وقّاص ابي بن سعد.بودند زُهْرَه بني طايفه از مُرّة بن کاِلب بن زُهْرَه بن مناف عبد بن وَهْب دختر آمنه

 زهره بني بزرگان از ،عبدمناف بن وهب.بود هاشمبني خاندان به نزديک نسب در بنابرين و زهرهبني همين

 به. شديم شناخته خردمند و نيکو دختري ،وقت اين رد آمنه. نبود تر برجسته او از آنان تيره در کسي و بود

 .گرديد حامله زودي به آمنه و گرفت صورت ازدواج ،روي هر

 به زديکن قريشي هايازتيره باز عبدالداربني تيره از) عَبْدُالدّار بن عثمان بن عبدالعُزّي دختر بَرّه ،آمنه مادر

 .بود( هاشمبني

 .است شده درج مختلف صورت چندين به منابع در که اندکرده نقل حکايتي اينجا در

 بن رقةو خواهر نُفَيله ،رفتمي آمنه خواستگاري به عبدالمطلب پدرش همراه عبداهلل که وقتي در: اندنوشته

 در نوري که بود روي آن از اين و شد عبداهللکمال و جمال عاشق( قريش هايتيره از) اسد بني تيره از نوفل

 برابر رد خواست عبداهلل از بود، ثروتمند که زن اين. بست دل عبداهلل به سخت و آمد نظرش به او پيشاني

 دهدمي او هب که کرد، فدا ،عبداهلل جان برابر در عبدالمطلب که شتراني همان اندازه به يعني شتر، صد گرفتن

 .کند حفظ را هيشهمرا بايستمي و است پدر همراه گفت عبداهلل. بپذيرد زني رابه وي

 خواهر ـ عرب روز آن رسمطبق بر ـ عروس خانه در او روزه سه اقامت و آمنه با عبداهلل ازدواج مراسم از پس

 ،خواستم را وت که زمان آن: گفت وي پرسيد، را علت عبداهلل. نداد نشان عبداهلل به تمايلي ديگر ،نوفل بن ورقة

 شدن هحامل با که بود نبوت نور همان نور، اين که گويند. بينمنمي را نور امروزآن اما ،ديدم تو جبين در نوري

 .برفت عبداهلل پيشاني از ،وهببنت آمنه

 بر ،تهس خبري اگرکه داشت آن انتظار او و بود گفته خواهرش به را مطلب اين ورقه که اندگفته هم برخي

 .تاريخ هن است داستان غالبا اينها که پيداست. باشد او دامن

 که حالي رد ،رفت نزدآمنه شد، يافت او پيشاني در نور وقتي و داشت همسر دو عبداهلل که اندگفته هم کساني

 .نشد و خواستمي چنين او ديگر همسر

 و عبيراتت اين گرفتار بعدها که باشد جوان يک به زن يک دلبستگي نوعي از عبارت تنها ،حکايت اين بسا

 ايضا را زن آن نام و شده نقل مزبور روايت هم ديگري هايشکل که اين هست آنچه .است شده تغييرات

 .اندگفته هم فُتَيله

 پرتو اهللعبد چهره در بود خوانده کتابهايي چون و بود مرّ دختر فاطمه زن آن که استشده گفته ديگر نقلي در

 بعد و ترف آمنه نزد سپس. نيست حاضر امحر به که گفت عبداهلل اما کرد، مطرح را خود پيشنهاد. ديد نبوت
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 خنانس معرض در پيشنهاد اين خاطربه که زن اين. است رفته او پيشاني از نبوّت نور که گفت زن آن ،آن از

 :گفت آن ضمن و سرود اشعاري بود، گرفته قرار مردم

 .درخشيدمي پربرکت هايدانه با که ديدم زاباران ابري

 .ساختمي روشن را خود اطراف دم سپيده همچونکه اشتد پرتوي ابر آن آب

 .شودنمي روشن ايزنهآتش هر ولي يابممي دستآن به پنداشتم که ديدم شرفي را آن

 هربود تو از چيزي چه ،است نياورده بيرون را تو هايجامه تنها( آمنه)زهره قبيله زن آن که سوگند خدا به

 [8.]دانيتونمي و است

 (ص) محمّد به آمنه اريبارد 

 هک شنيدم ندايي ،شدم حامله فرزندم به وقتي: است شده نقل چنين او زبان از ،وهب دختر آمنه گيحامله 

 زمين روي را او يوقت که توست بر. هستي آبستن پيامبر آخرين به تو ؟آبستني کي به دانيمي! آمنه اي: گفت

 .کني نام محمّد را او سپس ،برممي پناه واحد خدايبه حسودي هر شرّ زا: بخواني او بر تعويذ اين نهيمي

 غيره و آهن از چيزي کردند توصيه وي به آنان بود، گفته ديگران براي را فرشته آمدن حکايت وقتي گويا

 ديگر و است افتاده ديدم بعد روز اماچند ،کردم چنين: گويد آمنه. بياويزد گردنش و بازو به( تعويذ براي)

 .نبستم

 و سختي هيچ زاييدمکه هنگامي تا شدم آبستن خود فرزند به وقتي از: است شده روايت آمنه از همچنين

 .نديدم ناراحتي

 عبداهلل درگذشت

 قريش از کارواني همراه عبداهلل: است آمده گزارشي در. درگذشت که بود ساله 89( ص) محمد پدر عبداهلل 

 يثرب هب که زماني. برگشتند مکه سمت به شدندآسوده بازرگاني از چون. رفت غزّه و مشا به بازرگاني براي

 مکه هب کاروان. ماند نجار بن بنوعدي طايفه از خود هايدايي نزد جهت همين به و بود بيمار عبداهلل رسيدند،

 به وقتياما فرستاد، او سراغ به را حارث فرزندش وي. دادند عبدالمطلب به را عبداهلل خبربيماري و بازگشت

 او قبر. ستا شده دفن نابغه نام به بنونجار از مردي خانه در و درگذشته عبداهلل که گفتند او به رسيد، يثرب

 درگذشت خبر انتشار با. داد پدر به را عبداهلل خبرمرگ و بازگشت مکه به حارث. بود نابغه خانه چپ سمت در

 [1].بود نشده متولد( ص) محمد هنوز ،زمان اين. پرداختند سوگواري هب فرزندانش و عبدالمطلب ،عبداهلل
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 تولد از ماه 83 يا 81 که آن از پس عبداهلل گويدمي که گزارشي و داندمي رادرست خبر اين واقدي

 .داندمي نادرست را درگذشت( ص) محمدفرزندش

 زمان تا ايمنام. رسيد( ص) محمد به ارث به فندگوس وتعدادي نر شتر پنج و ايمنام نام با کنيزي عبداهلل از

 .بود حضرت آن درخانه ،حضرت آن رسالت

 :سرود اشعاري شويش مرگ در آمنه

 شد خالي هاشم پسر وجود از بطحا سرزمين

 .آرميد سرزمين اين از خارج گوري در شيون بانگ اوميان و

 پذيرفت هم او و کرد دعوت او از مرگ

 .گذاردنمي باقي را هاشم پسر چون کساني گاههيچ مرگ و

 

 (ص) محمّد والدت 

 اين. است شده دانسته«الفيل عام» االول ربيع 18 دوشنبه روز ،اسحاق ابن روايت در( ص) خدا رسول تولد 

 دانسته االول ربيع 13 ،حضرت آن تولد دقيق سالروز ،حميداهلل محمد محاسبه اساس بر که است حالي در

 [1.]است شده

 همين براي( موارد قبيل اين به اصطالحا که) و آمديم دنيا به الفيل عام خدارسول و من: گويد مَخْرمه بن قيس

 [9.]شودمي گفته «لِدان»ما به جهت

 مبعوث روز آن در و شدم متولد درآن من که است روزي دوشنبه روز که فرمود( ص) پيامبر خود بعدها

 [1.]گشتم

 صد يک لهفاص در ابطح پايين در و بود مشهور طالبابي شعب به که داشت قرار شعبي رد پيامبر تولد محل

 مردمان و تاس( ص) النبي مولد به مشهور و کتابخانهآن فعلي محل. داشت قرار کعبه متري پنجاه و صد يک تا

 [3.]گذاردندمي نماز آنجا در بعدها
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 يشقر فشار درسالهاي و کردندمي زندگي هاشم بني که دبو جا همين. نامندمي علي شعب را شعب اين امروز

 [.1]شوند خارج محل اين از توانستندنمي

 لمطلبعبدا فرزندش به سپس که بود هاشم بني آن از شعب اين که باورند براين مکه مردم گويدمي فاکهي

 [5.]داشت آنجا از را پدرش حق هم( ص) محمد و کرد تقسيم فرزندانش اوميان و رسيد

 که اندفتهگ.بود طالبابي بن عقيل از زماني شعب همه يا بيشتر و بخشيد را خود حق حضرت آنکه اندگفته

 [10.]است بوده طالبابي شعب از هم پيامبر معراج

 اصحاب و يافته تولد االول ربيع دهم دوشنبه روز( ص) محمد که است کرده روايت( ع) باقر امام از واقدي

 بوده فاصله شب 99 حضرت تولد و فيل اصحاب آمدن ميان و آمدند مکه به که بود سال آن محرم در فيل

 .است

 .است دانسته االول ربيع دوم دوشنبه را پيامبر تولد روز ،مدني ديگر نويس سيره ،مدني ابومعشر

 حاضر، حال در. انددانسته(ص) محمد تولد روز را ماه آن هفدهم برخي و االول ربيع دوازده منابع از برخي

 .گيرندمي جشن شيعيان را هفدهم و سنت اهل را دوازدهم

 .است آمده دنيا به الفيل عام در( ص) محمد که هستند متفق منابع همه

 من و کرد روشن را شامبازارهاي و کاخها که آمد نوري او همراه ،فرزندش زاييدن وقت در: گويدمي آمنه

 مينز تمام که زد سر من از شهابي گويي ،فرزندموالدت وقت در: گفت او. ديدميم بُصْري در را شتران گردن

 .کرد روشن را

 ديدم ،ردمک نگاه. افتاد يکطرف به سرپوش ،گذاشتم او بر سرپوشي ،والدت از بعد که است شده نقل همچنين

 .نگردمي آسمان به و گشوده چشم

 حِجْر در قريش ازبزرگان برخي همراه که عبدالمطلب به د،کر حمل وضع آمنه وقتي: گويدمي اسحاق ابن

 کرد نگاه غالم هب و آمد او. بنگر را او و بيا ،شده متولد تو براي فرزندي که فرستاد پيغام بود، نشسته اسماعيل

 هب فرزندش نامگذاري باره در او به آنچه و بود شده گفته او به و بود ديده حمل وقت در که را آنچه آمنه و

 .کرد بيان عبدالمطلب براي بگذار، احمد را نامش که بود شده داده دستور او
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 آمد، نياد به انصار از براييکي فرزندي که بعدها. شد برگزيده ابوالقاسم کنيه و احمد و محمد نام نوزاد، براي

 من نام ذاشتنگ فرمود پرسيدند، وقتي. بپرسيم( ص) پيامبر از بايد که گفتند ديگران. گذاشت محمد را نامش

 .رواست ديگران بر

 جاآن در و برد کعبه داخل به ،گرفت را او عبدالمطلب که پندارندمي چنين] راويان: [گويدمي اسحاق ابن

 هب و آورد مادرش نزد را بچه آن از پس. نمود گزاري شکر گشته اعطا او به آنچه خاطر به و کرد دعا ايستاده

 .گشت( ص) خدا رسول براي هداي دنبال به و داد او

 قريش(( ص) محمد تولد وقت) وقت آن در: است نوشته( 81 ص ،فارسي متن) النبي شرف در خرگوشي

 سبز زمين و خواندند فتح سال را سال آن ،(ص) رسول به شد، حامله آمنه چون بودند، بسيار هايقحط در

 دليل از گفت عباس ابن و کرديمي خانه طواف و تيرفروزمي هر عبدالمطلب و گشتند بارور درختان و شد

 به ندگرفت بار که گفتند و آمد آواز به سال آن در بود را قريش که چهارپايي هر که بود آن( ص) رسول حمل

 .نياد وروشنايي دنياست اهل امان( ص) رسول که گفتندمي و خوردندمي سوگند کعبه خداي به و( ص)رسول

 .شد پديدار کواکب واحوال اوضاع در آثاري( ص) محمد تولد هنگام در که است آمده يتاريخ روايات در

 .دارد شهرت اسالمي بعدي مورخان ميان اما ،نيست اثبات قابل تاريخي لحاظ به اخبار اين

 .فروريختآن کنگره سيزده و خورده شديدي تکان کسري ايوان که است آن عالئم از يکي

 .گشت خاموش بود مانده روشن سال هزار براي که فارس آتشکده که بود آن حادثه دومين

 اشاره طبريه درياچه به بعضي) عراق جنوب در سماوه يا ايران در ساوه درياچه شدن خشک حادثه سومين

 (.اندکرده

 :است نوشته خرگوشي ابوسعيد. بود موبذان موبذ ديدن خواب رخداد چهارمين

 و شد رانبي کنگره وچهارده بيفتاد کسري ايوان مادر، از بزاد السالم عليه رسول که شب آن که اندکرده روايت

 هب موبدان موبد و شد، فرو زمين به ساوه درياي و بود نمرده سال هزار به آن از پيش و بمرد فارس آتش

 ابخو آن از مدآ بامداد از کسري چون. بردندمي قود به را تازي اسبان و رفتندمي چند شتري که ديد خواب

 تبرف حد از چون. نهاد ميان در وزير با پس. نمودنمي فرا و کردمي صبر برآن و نمودمي تجلد و بهراسيد

 معج چه بهرِ از را شما که دانيدمي: گفت و نشست تخت بر و نهاد سر بر تاج و کرد جمع لشکررا بزرگان

 را کسري .بمرد فارس آتش که برسيد اينامه بودند سخن اين در ايشان تا و بفرمايد ملک تا: گفتند ؟امکرده
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 چنين خواب در وي[ 11]هراسيده آن واز بود ديده خواب در آنچه از داد خبر را ايشان و گشت زيادت غم

 راکندهپ ايران سرزمين در و گذشته دجله از تا کشيدند چندان را کوشيسخت اسبان ،عربي شتران که ديد

 .شدند

 در سطيح نام با کاهني. برآمد شگفت خواب اين تعبير پي در وي. بود انوشيروان حکومت زمان ،زمان اين

 ابخو مزبور کاهن تا بفرستد او نزد راکسي تا خواست عراق حاکم منذر بن نعمان از انوشيروان. بود شام

 به بدالمسيحع وقتي. دبو عبدالمسيح نام با مسيحي يک شدهفرستاده که ايواسطه. کند تعبير را موبذان موبذ

 که گفت وا گوش در بلند. بود افتاده مرگ بستر در سطيح رسيد، بود کاهن زندگي محل که جابيه شهر و شام

 کسري ازطرف تو: گفت او به بود کاهنان معمول که مسجّع نثر با سطيح. است آمده پيش مشکلي شاه براي

 پسس. کني پرسش خواهيمي موبذموبذان خواب و هاآتشکده خاموشي ،کسري ايوان خرابي باره در و ايآمده

 گفت نهمچني او. هاستساساني کار شدن تمام و پادشاه سيزده حکومت به اشاره کنگره سيزده ويراني: گفت

 .رفت دنيا از آن از پس. گرديد خواهد آشکار تهامه در قرآن تالوت و شد خواهد خشک هم ساوه درياچه که

 رد آمد وي نزد مردي کرد، تأسيس اسالمي حکومت مدينه در( ص) محمد که بعد سالها سعد، ابن نوشته به

 هک قريشم از کسي ،نيستم پادشاه من.باش آسوده و گير آرام: فرمودند او به حضرت. بود لرزان که حالي

 !خوردمي کرده خشک آفتاب در گوشت

 از. ساخت منور را عالم جمله و شد جدا من از نوري ،شدم حامله فرزندم به وقتي: است شده روايت آمنه از

 مکه در من که چنان گشت پديدار است شام سرزمين در که بصري شهر هايکاخ نور، آن روشنايي نخستين

 .ديدم را آن

 هک نسلي از همواره من، آدم، زمان از: فرمود( ص) پيامبر که است شده نقل( ع) باقر امام از سعد، ابن نقل به

 با و نساخته مخدوش مرا نسب جاهليهايسنت و زنا از هيچ و امشده متولد اند،کردهمي شرعي ازدواج

 .اندزاييده مرا طهارت

( ص) رسول چون: که است کرده روايت پدرش از هاني بن مخزوم که است آمده روايات اين از يکي در

 نمرده ات بود سال هزار که فارس مجوس آتش بيفتاد، نآ از کنگره چهارده و بلرزيد کسري ايوان شد، متولد

 [18.]شد فرو زمين به که آنروايتي به و شد ناقص ساوه درياچه مرد، باز بود،
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 (ص) خدا رسول دايه سعديه حليمه 

 يرش هايبچه که خاندانزنان از برخي ،ديگري دليل يا رسم طبق شايد شد، متولد( ص) محمد که آن از پس 

 آن هب روزي چند که آنهاست از يکي کنيزابولهب ،ثُوَيبه جمله آن از. دادند شير( ص) محمد به داشتند، رخوا

 برادر( ص) محمد و حمزه ،جهت همين به و بود داده شير حمزهبه هم آن از پيش وي. داد شير حضرت

 داخ رسول از حمزه دختر زيبايي وصف با طالبابي بن علي بعدها که اين با همينبراي. )بودند شيري

 ،نسب راه از وآنچه است من شيري برادر حمزه: فرمودند حضرت درآورد، خود عقد به را او تا خواست(ص)

 [11.]است اوحرام با ازدواج و مَحْرم هم شير راه از ،است حرام او با ازدواج و مَحْرم

 خورده رشي ثويبه از ـ درآمد عقدپيامبر به هابعد که هم سلمهام قبلي شوهر ـ مخزومي عبداالسد بن ابوسلمة

 تا استخو ابولهب از خديجه يکبار. بود( ص) پيامبر موردعنايت ،ثويبه اين. بود( ص) محمد شيري برادر و

 و ردک آزاد را ثويبه ابولهب ،هجرت از بعد. نکرد چنين ابولهب اما کند، آزادش تا بفروشد او به را ثويبه

 .درگذشت هجرت هفتم سال ثويبه. فرستادمي جامه و پول ،مدينه از او ايبر هم( ص)پيامبر

 بيعر هايسرزمين و قبايل درون را آنان تا دادندمي دايگان به را خويش فرزندان که بود مکه اهل ميان رسمي

 .ودب بهتر مکه از کودکان براي ويژه به ،نواحيآن هواي و حال زيرا يابند، پرورش و دهند شير آنان به برده

 .راپذيرفت محمد دايگي ابوذؤيب دختر حليمة نام با بکر بن بنوسعد از زني: گويد اسحاق ابن

 .است عيالنقيس طايفه از هوازن بن بکر بن سعد بن... شجنة بن حارث بن عبداهلل همان ابوذؤيب

 .هستندارثح دختران حذافه و اُنَيسه و ،حارث بن عبداهلل ،حضرت آن رضاعي برادران

 .بگيرند مکه توانگر هايخانواده از ايشيرخواره تا آمدند مکه به شواهرانشان با بوسعد زنان

 نچني( ص) خدا رسول رضاعي مادر ،سعديه ابوذؤيب دختر حليمه: گويد طالبابي بن جعفر بن عبداهلل

 تا زنان از نفر چند تني همراه به شدند خارجبالدشان از شيرخوارش فرزند و شوهر همراه او که گفتمي

 ايقطره که ودب ما با هم پيري شتر و بودم سفيدي االغ سوار من: افزايدمي حليمه. بيابند شيردادن براي ايبچه

 کهچيزي مه من پستان در. نرفتيم خواب به بود، گرسنگي خاطر به که بچه گريه از را شب ماآن. نداشت شير

 وارس من. داشتيم فرج اميد اما ،گردانيم سير را او تا نداشت چيزي هم ما شتر چه چنان نبود؛ کند سير را او

 کهم به دير و افتادمي عقب ازکاروان و نداشت رفتن راه توان گرسنگي و ضعف از که حالي در بودم االغ

 شير رايب بچه دنبال همچنان ما و بودند گرفته را توانگر هايخانواده کودکان ،رسيديم مکه به وقتي. رسيدم

 فتهگ که چرا. نپذيرفت کسي اما کردند عرضه ما همراه زنان تک تک بر را(ص) خدا رسول. گشتيممي دادن
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 ومادرش دج ،يتيم بچه يک براي اما بود، بچه پدر از خيري گرفتن قصدمان ،حال هر به ما. است يتيم او شدمي

 ههرچ ما و گرفتند ايبچه کدام هر زنان ساير. داشتيم کراهت بچه پذيرفتن از همين براي کردند؟مي چه

 .نيافتيم توانگري بچه کرديم جستجو

 هيچ و برگردم خاليدست ،همراه زنان ميان در خواهمنمي من: گفتم شوهرم به ،برگرديم خواستيم وقتي

 .گيرممي را يتيم همين و روممي. نگيرم ايبچه

 .بدهد ما به برکتي او خاطر به خداوند دشاي ،کن چنين گفت شوهرم

 شير رايب ديگري بچه هيچ که بود اين او گرفتن دليل تنها که حالي در گرفتم را بچه و رفتم: گويد حليمه

 ،گذاشتم خود دامن در را او وقتي. آوردم کاروان سوي به گرفته را بچه. نداشت وجود مکه در او به دادن

 لقب هم ما. خوابيدند دو هر. چنين هم برادرش. شدب سيرا که خورد چندان. شد رشي از پر پستانهايم ديدم

. است يرش از پر هم او پستان ديد. رفت شتر سوي به و برخاست شوهرم آنگاه. بوديم نخوابيده بچه با آن از

. يديمخواب کرد،مي گريه ناسيري از قبل شب که خودم کودک با آرامي به را شب آن. خورديم ما و دوشيد آن از

 ندسوگ خداي به: گفتم. آورديدست به را مبارکي بچه يک که سوگند خدا به: گفت شوهرم ،وقت اين در

 .باشد چنين اميدوارم

 افتاد جلو کاروان از االغ ديدم. بود من با بچه که حالي در شدم خود ماده خر سوار من و کرديم حرکت آنگاه

 منتظر ما خاطر به! ابوذؤيت دختر اي: گفتندمن به بنوسعد زنان. رسيدندنمي او هب آنها شتران که حالي در

 شأني که خدا به: گفتند. است همان که خداي به: گفتم ؟آمدياومي با که نيست الغري خر همان اين آيا. بمان

 .است پسر اين برکت به اين که گفت حليمه و است يافته تازه

 گشتندمي رب گرسنه گوسفندان که بود علفبي چندان که آمديم بنوسعد بالد در منازلمان هب آنگاه: گويد حليمه

 را آنها ما و گشتند شير پر و سير همه گوسفندان آمد، کودک اين وقتي از. بودند الغر همه هامانرمه و

 .نوشيديممي و دوشيديممي

 هر و برگشاد ما بر وروزي فراخي درِ حق و افتاديم راحت و نعمت در مصطفي برکت به: گفتمي حليمه

 .گشتيمي ظاهر کرامتي و شديمي مجدد ما نعمت روز

 به را او آمدنمي دلمان ،ديديم او از برکت و خير بس از و گرفتيم باز شير از را او ،سال دو گذشت از پس

 اجبار هب هم من. بردند بازپس ند،بود گرفته مکه شهر از که را هاييبچه بنوسعد زنان ديگر. بازگردانيم مکه

 رضا دلت اگر. ترخوش و سبکتر ما هواي و است وخيم هوائي مکه هواي ،آمنه اي: گفتم آمنه به اما ،بردم
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 من و ادد پس باز من به را بچه ،پذيرفت آمنه. باشد من پيش ديگر چندي تا ده باز من به را فرزندت دهدمي

 .آوردم قبيله به را او

 او به وردهآ مادرش نزد برداشتو را او. آيد پيش مشکلي آمنه فرزند براي مبادا که شد نگران حليمه بعد کياند

 .داد

 انجيل در شخص اين صفت ما: گفتند و ديدند را بچه نصارا از جمعي که بود آن آوردنش سبب که اندگفته

 يشپ محمد براي مشکلي مبادا که کرد نگرانرا حليمه سخن اين. بود خواهد الزمان آخر پيغمبر او و ايمديده

 .بازگرداند آمنه به و برد مکه به را او رو اين از. آيد

 وضع هنگام ،آمنه از که را مطالبي از برخي حليمه و ديدند را او يهود از جمعي که است آمده ديگر نقلي در

 نانآ ،نه گفت ؟است يتيم آيا ندپرسيد وآنان کرد نقل آنان براي خود قول از بود، شنيده( ص) محمد حمل

 !کشتيممي را او بود يتيم اگر: گفتند

 .داريم ترديد باشد درست و دقيق اخبار اين اينکه در

 دعاي اجابت مولود من:فرمودمي و دانستمي( ع) ابراهيم دعاهاي اجابت را خويش تولد( ص) خدا رسول

 رهايقص من نور واسطه به ،من تولد وقتمادرم و داده بشارت آمدنش به عيسي که هستم بشارتي و ابراهيم

 .است ديده را شام

 اصيل ربع من: فرمودومي کردمي شادماني ابراز بود، يافته پرورش بنوسعد قبيله ميان در که اين از پيامبر

 .امسرگذاشته پشت را دورهشيرخوارگي بکر بن بنوسعد ميان در و هستم قرشي من ،هستم

 دعاها و برد کعبه طوافبه را او و گرفت را بچه عبدالمطلب آورد، مکه به را محمد دوم بار براي حليمه وقتي

 .برد مادرش پيش آنگاه و دميد وي بر و خواند

 لجال داراي که خداوندپناه در را او: خواند را اشعار اين سپرد، حليمه به را فرزندش آمنه وقتي: گويد واقدي

 قيمت گران بُرْدهاي که ببينم حالي در را اواميدوارم گذرد،مي کوهستانها در آنچه شرّ از دهممي قرار است

 [11.]است نيکورفتار مردم همه به نسبت کندومي خوشرفتاري بردگان به نسبت و پوشيده

 عيواق عرب يک را خود ،است بکر بن بنوسعد از اشعربي لهجه و است قريشي که اين از بعدها( ص) محمد

 [19.]واندخمي
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 خديجه. کرد گاليه ونداري خشکسالي از و آمد مکه به کرد، ازدواج خديجه با( ص) محمد که بعدها ،حليمه

 .کرد هديه او به زنها به دادنسواري براي راهوار شتري و گوسفند چهل ،شويش توصيه به

 رداي ،گويان مادر مادر دنددا را آمدنش خبر حضرتآن به وقتي و آمد( ص) محمد نزد هم مدينه در بعدها

 [11.]نشاندآن روي را او و گستراند را خود

 اي: گفت وي به که شد جماعتآن از يکي سخن با مواجه ،فتح از پس هم هوازن با جنگ در( ص) محمد

 و شمايند( شيري) هايخاله دختر و عموها و هاوخاله هاعمه و خواهران هابانسايه اين در( ص) محمد

 اندپرورانده خود دامن در را شما زنها اين باد، شما فداي به مادرم و پدر. است نزديک شما به آنان ورتريند

 محمد. برتري همگان از تو و اندنشانده خود زانوي بر کودکي در را شما و اندداده شير شمابه خود پستان از و

 .ساخت آزاد را آنان انکودک و زنان و نهاد منت آنان بر ،ايشان خاطر به( ص)

 آمنه وفات 

 تا بود آمده شهراين به يثرب از ديدار براي که وي. درگذشت آمنه شد، ساله شش( ص) محمد که زماني 

 .ماند يثرب در ماه يک بود، آمده ايمنامهمراه به که آمنه. دهد نشان نجار بن عدي بنو هايشدايي به را محمد

 نهمدي به هجرت از پس وقتي. داشت ياد به سفر اين در را خود کودکي خاطرات از برخي بعدها( ص) محمد

 ينا در انصار از دخترکي اُنَيسه با من: فرمود و شناخت را آنجا و نگريست بنوعدي محله هايبرج به آمد،

 .ديمپرانمي نشستندجامي اين در که را پرندگاني هايمدايي هايبچه پسر از برخي همراه و کرديممي جابازي

 رگو ،غرفه اين در و داد منزل خانه اين در مرا مادرم: گفت و کرد نظر داشتند اقامت آن در که خانه به سپس

 [13.]آموختم خوبيبه را کردن شنا نجار بن بنوعدي چاه آب استخر در و دارد قرار پدرم

 هحديبي عمره در( ص) محمد وقتي عد،ب سالها. باشد بوده( ص) محمد براي آوري گريه هاي صحنه بايد اين

 اجازهبرشپيام به خداوند فرمود ،گذشت ـ است مدينه به متعلق که «الفُرْع» منطقه از ـجايي ابواء منطقه کنار از

 هم مسلمانان. گريست و کرد اصالح را آن آمد، مادر قبر کنار آنگاه. کند زيارت را مادرش گور تا است داده

 .گريستم و افتادم او مهرباني ياد به: فرمود خود گريستن علت در حضرت. گريستند ،تحضر آن گريستن به

 و فتادا اتفاق هجرت از سال يک سر که داشت نام االبواء غزوة هم( ص) پيامبر غزوه نخستين است گفتني

 .نيامد پيش درگيري البته که ضمرهبودندبني پيامبر طرف

 هدارالنابغ در مدينه، درشهر آنان. درگذشت ابواء منطقه در مکه به يثرب از تبازگش راه در آمنه ،روي هر به

 هايخانه رد افراد کردن دفن رسم زمان آنکه است گفتني. داشتند سکونت بوده آن در عبداهلل مقبره که جايي
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 نامش هک عبدالمطّلب بن هاشم زن برادران) پيامبر هايدايي به متعلق ،خانه آن قاعدتا و بوده برقرار مسکوني

 جايي( ص) النبي مسجد نزديکي در خانه اين محل. است بوده( بوده نجار... زيدبن بن عمرو دختر سَلْمي

 .است بوده نجار بن بنوعدي به متعلق تاريخي لحاظ ازکه بوده

 آن ميان که ودان وادي يکيدرنزد ،زراعي و آباد است ايقريه دارد؛ قرار مدينه و مکه راه ميانه در تقريباً ابواء

 .است راه کيلومتر ده ابواء، شهر و وادي

 .دارد قرار بنوضمره قبايل به متعلق سرزمين در جحفه کيلومتري 13 در ابواء که استشده گفته نيز

 و کردند دفن مکه در اورا که اندنوشته ابواء در آمنه درگذشت به اشاره با که دارد وجود هم اخباري منابع در

 .است مشهورتر اول سخن اما[ 11.]استبوده خرمان باغ نزديک اذاخر ثنيه در يا ،دبابي شعب در قبرش

 عبدالمطّلب دامان در( ص) محمد

 بزرگ هک عبدالمطلب.گرفت قرار بود، ايشان جد که عبدالمطلب با( ص) محمد مسؤوليت ،آمنه وفات از پس 

 و تنشسمي آن روي گستراند،مي فرشي ،کعبه سايه در بامداد هر ،داشت رشيدي فرزندان و بود هاشم بني

 نزديک و داشتند پدر حرمت عبدالمطلب پسران. کردندمي وگفتگو نشستندمي اطرافش در مکه شاخص مردمان

 را وا عبدالمطلب پسران. نشستمي عبدالمطلب دامان در و آمدمي مهابابي( ص) محمد. نشستندنمي ايشان

 او. نيست شما مانندوي که بنشيند خواهدمي کجا هر بگذاريد: گفتمي عبدالمطلب اما کردندمي دور وي از

 محمد هرچه ،وقت اين در. زدمي اوبوسه بر وي و نشستمي عبدالمطلب خود جد پهلوي آمد،مي روز هر

[ 15.]نگفت درشت سخن و نزد فرياد او سر بر بار هيچ و داشتميخوش را آن عبدالمطلب کرد،مي( ص)

 .دارد خود جاي داشت، آسماني و بلند روح که عبدالمطلب هستند، چنين نوادگان با معموال پدربزرگها

 و توجه چندان و خودآورد خانه به را( ص) محمد عبدالمطلب ،درگذشت آمنه چون: است گفته هم واقدي

 اشوادهن او. نبود چنان خود فرزندان از يکهيچ به نسبت که داشتمي مبذول حضرت آن به نسبت مراقبتي

 وا پيش( ص) محمد بود، خوابيده يا بود خلوت در عبدالمطلبگاه هر که چنان آن ساخت نزديک خود به را

 روريس به که بگذاريد آزاد را پسرم اين: گفتمي عبدالمطلب و نشستمي عبدالمطلبفراش بر و رفتمي

 .گيردمي انس

 جاي ابهمش او پاي راجز پايي هيچ ما که باشد پسر اين مراقب: گفتند عبدالمطلب به هم دلجم بني از برخي

 .ايمنديده ابراهيم پاي دو
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 رسول زا حراست و حفظ در هم ابوطالب و گويندمي چه اينها که بشنودرست: گفت ابوطالب به عبدالمطلب

 نم مشو، غافل پسرم اين از! برکه اي: گفتمي هم ايمنام به عبدالمطلب. کردمي را مواظبتکمال( ص) خدا

 ناي تصورشان و اويند کمين در کتاب اهل که آن حال و ديدم سدر درخت کنار ديگر هايبچه پسر با را او

 پسرم: گفتمي که اين مگر خوردنمي غذاييهيچ معموال عبدالمطلب. است امت اين پيامبر پسرم اين که است

 [80.]آوردندرامي( ص) محمد و ،بياوريد پيشم را

 (ص) محمد حضور با عبدالمطّلب باران دعاي

 که است دهکر نقل بودند، هاشم بني همپيمانان از که زهرهبني خاندان به وابسته منابع از برخي از کلبي هشام 

 است ردهک قلن( بود عبدالمطلب وسال سن هم رقيقه اين که) ،عبدمناف بن هاشم بن ابوصيفي دختر رُقَيقه

 رب مشرف و رفت ميان از اموالشان که چندان شد، خشکسالي مکه در پياپي طور به چند سالي: گفت که

 از يپيامبر نزديکي اين در! قريشيان اي  که رسدمي ندايي که ديدم خواب در من:گويد رقيقه. شدند هالکت

 که را ومردي بنگريد. بود خواهد شما براي فراواني و سرسبزي او وجود و شد خواهد مبعوث شما ميان

 مو پيچيده و مژه برگشته و ابروپيوسته و تنومند و چهره سپيد دارد بلندي قامت و است برتر همه از اشنسب

 عطر و دهند غسل را خود فرزندانش تمام همراهبه تا برگزينيد و بنگريد است بيني ظريف و گونه صاف و

 زودي به که دبگويي آمين شما و کنند باران طلب و بروند ابوقبيس برفراز و ندکن استالم را االسود حجر و زنند

 وهمراها پس. ماندمي عبدالمطلب به صفات اين که ديدند ،گفتم را خواب و شدم بيدار وقتي.آمد خواهد باران

 لوج مطلبعبدال. بود همراهشان بود، کوچکي بچه که هم( ص) محمد و رفتند باال ابوقبيس بر اشخانواده

 فراهم ام براي سرسبزي و نعمت و بردار ما ميان از را خشکسالي اين! خداوندا: برداشت دعا به دست ،ايستاده

 .فرماي

 رد رقيقه. گرديد جاري هامسيل همه در شده سرازير باران که بودند نيامده زير به کوه از هنوز: گويد رقيقه

 ار ما شهر عبدالمطلب يعني الحمد شيبة خاطر به خداوند که است آمده آن در که سرود هم شعري باره اين

 [81.]ساخت سيراب

 ذي نب سيف با عبدالمطلبسرپرستي به مکه از وفدي ديدار خبر ،جاهلي دوران از شده نقل اخبار از يکي

 تمس و ظلم اما شد، يمن حاکم يکسوم پسرش شد، کشته مکه در ابرهه که آن از پس. است يمن حاکم يزن

 او هب که خواست کمک روم قيصر از ابتدا او. کرد فراهم را يزنذي بن سيف ظهور زمينه ،يمن در حبشيان

 ايران کسراي نزد را وي آنان و خواست کمک بودند، حاکم عراق در که منذر آل از سپس. نرساند مددي

 کمک اب وي وگذاشت او اختيار در( را نيايرا زندانيان از نفر هزار چند) نيرو ايران شاه. فرستادند خسروپرويز
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 اءاالبن عنوان با ايراني شماري ظهوراسالم وقت در. )درآورد حبشيان چنگ از را يمن و کرد حمله يمن به آنان

 (.کردندمي زندگي يمن در

 سيف اب عبدالمطلب سفر اين در. رفت يمن به تهنيت و تبريک براي مکه از وفدي که آن تا گذشت روزگاري

. فتپذير حضور به را آنان ،جهت همين به و شناخت مي قريش عنوان به را آنان سيف. کرد ديدار يزن ذي بن

 شنيد ار بعدي پيامبر اوصاف سيف زبان از عبدالمطلب ،عبدالمطلب و سيف ميان خصوصي مالقات يک در

. است شده بيان سيف زبان از عمسج صورت به جمالت هم اينجا. کردمي تطبيق( ص) محمد بانواده کامال که

 ،زمان اين. است احمد و محمد نامش که شد خواهد متولد تو نسل از فرزندي که گفت عبدالمطلب به او

 بر ار او سرپرستي عمويش و جد و ميرندمي او ومادر پدر. باشد شده متولد اکنون شايد و ،اوست تولد زمان

 .گرفت خواهند عهده

 ابن سيره مانند سيره قديمي منابع در اما نيست، تاريخي اثبات قابل ،دوره اين اخبار ديگر بسان هم خبر اين

 ذي بن فسي جاي به نقلها، برخي در. است آمده بعدي متون و بيهقي و اصفهاني ابونعيم النبوه دالئل و هشام

 .تاس شده برده نام سخن بود، يمن پدرحاکم از پس که کربمعدي فرزندش از ،يزن

 بعبدالمطل کرد،مي زندگي عبدالمطلب جدش همراه و بود کودک محمد وقتي يکبار که است آمده خبري در

 سخت هک او. شد عبدالمطلب نگراني سبب اين. بازنگشت کردند صبر هرچه اما. فرستاد شتري پي در را او

 :گفت اشعاريضمن و آمد کعبه کنار بود، شده نگران

 ،برگردان را محمد من چابکسوار! پروردگارا

 .ده قرار ياورمن و يار و برگردان را او

 .ايداده قرار من بازوي را او که تويي اين

 .ناميدي محمد را او خود تو و دورنگرداناد، من از هرگز را او روزگار

 واهمخن کاري هيچ براي را تو ديگر که گفت و گرفت درآغوش را او عبدالمطلب ،برگشت( ص) محمد وقتي

 [88.]فرستاد

 هاينام با دخترش شش خود،از درگذشت از پيش وي. درگذشت عبدالمطلب که بود ساله هشت( ص) محمد

 آنان ،رسم طبق. کنند سرايي نوحه او براي تا خواست اَرْوي و اُمَيمه البيضاء، حکيم ام ،عاتکه ،بَرّه ،صَفيه
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 مينه گفت و آمد خوشش سرايي نوحه اين از عبدالمطّلب .وگريستند خواندند عبدالمطّلب رثاي در اشعاري

 .بگرييد گونه

 درپ از ابوطالب. سپرد اوبه را( ص) محمد و خواست را ديگرش فرزند ابوطالب ،رحلت وقت در عبدالمطلب

( ص) حمدم حق در ابوطالب که بود آگاه عبدالمطلب اين بنابر. بودند مشترک( پيامبر پدر) عبداهلل با مادر و

 گفت نسخ او با مؤکد تأکيدي با باره اين در وي. خورد بيشترخواهد را او غم و کرد خواهد بيشتري مهرباني

 به او از مالت و جان و زبان با کجا، هر در و کند مراقبت او از خود کبد همچون بايست مي افزود و

 .برخيزددفاع

 که نک حفظش و دار راپاس او. دارد درخشان ايندهآي کودک اين: گفت ابوطالب به عبدالمطلب که اندنوشته

 وقتي[ 81.]برسد او به ايصدمه کوچکترين نده اجازه و باش مادر مانند او براي. است منحصر وجودي

 .شدم راحت اکنون گفت و نهاد هم بر اوچشم ،پذيرفت را عبدالمطلب خواهش ابوطالب

 برپيام از حراست و موردحفظ در ابوطالب به رسيد، فرا لبعبدالمط مرگ چون: است آمده هم واقدي خبر در

 .کرد سفارش( ص)

 عمر سال ده و صد يک که اندگفته برخي. شد دفن حجون در و درگذشت که داشت سال 18 عبدالمطلب

 من آري: گفت حضرت دارد؟ خاطر به را عبدالمطلب درگذشت زمان: پرسيدند( ص) محمد از بعدها. کرد

 گريه عبدالمطلب تابوت پشت که ديدم را( ص) خدا رسول:گويدمي ايمنام. بودم ساله هشت زمان آن در

 [81.]کردمي

 ابوطالب و( ص) محمد

 بر را آنان رياست سمت و شد شناخته هاشم بني برجسته چهره عنوان به عبدالمطلب وصيت با ابوطالب 

 المک نفوذ از ،نداشت کافي ثروت که آن رغم به و دبو عزيز بسيار قريشيان و مکيان ميان وي. داشت عهده

 بدالمطلبع سوي از ابوطالب وقتي که بود بابت ازاين هم ابوطالب به( ص) محمد سپردن. بود برخوردار بااليي

 پردهس وي به بايد بود، عبدالمطلب عزيزکرده که هم( ص) محمد شد، داده تشخيص خويش جانشين عنوان به

 .شدمي

 رد،کمي رباخواري درمکه که عباس برادرش از زماني اما ،داشت نيز را حجاج سقايت ابوطالب که داننوشته

 سقايت هک شد چنين و واگذارد؛ او به را سقايت کند، پرداخت نتوانست اگر که کرد تعهد و گرفت قرض پولي

 .رسيد عباس به
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 باسع به حاج رفادت و سقايت حکم امستقيم ،عبدالمطلب از پس گويي که استچنان اسحاق ابن خبر در

 مکه حجابتکه بود که حالي در اين. بماند عباسآل و عباس دست در همچنان ،هم اسالم از پس. واگذارشد

 .ماند باقي عبدالدار نوادگان و فرزندان دست در

 شخوي فشر و عزتمکيان ميان در همچنان و نبود سقايت به بسته ابوطالب اهميت و عظمت ،حال اين با

 .کرد حفظ را

 اين گذشت، که چنان و گرفت قرار ابوطالب اختيار در( ص) محمد از مراقبت مسؤوليت عبدالمطلب از پس

 اجد خود از آن يک وداشتمي دوست سخت را برادرزاده ،ابوطالب. بود عبدالمطلب وصيت و توصيه به

 .کردنمي

 حضرت و برد خود پيش را( ص) محمد ،ابوطالب ،شتدرگذ عبدالمطلب چون: است آمده تاريخي روايات در

 برازا شديدي محبت و دوستي چنان( ص) محمد به نسبت حال عين در و نداشت ثروتي ابوطالب. بود او با

 ابوطالب کنار در( ص) محمد. داشتنمي دوست درجه آن تا خودرا فرزندان از يک هيچ که داشت مي

( ص)محمد به شديدي دلبستگي چنان و بود همراهش( ص) محمد ،رفتمي يرونب ابوطالبهرگاه و خوابيدمي

 ابوطالب خاندان. دادمي قرار حضرت آن ويژه را خوب خوراکهاي و نبود چنان کس هيچ به نسبت که داشت

 هرگاه و کردندنمي سيري احساس نبود، حاضر( ص) محمد و خوردندمي غذا جمعي دسته يا تنها هرگاه

 ابوطالب خانواده که هنگامي معموال و کردندمي سيري و راحتياحساس خورد،مي غذا ايشان همراه

 ـ( ص)محمد يعني ـ پسرم آمدن تا است بهتر دانيد،مي خودتان گفتمي ابوطالب بخورند، غذا خواستندمي

 اگر و آمدمي اضافه ايشان ازغذاي چيزي خوردمي غذا ايشان همراه و آمدمي( ص) پيامبر چون و. کنيد صبر

. مبارکي و فرخنده تو: گفتمي( ص) محمد به وابوطالب. شدندنمي سير آنها خوردنمي غذا ايشان همراه

 هايچشم که آن حال و بود کثيف و آلود چرک خيزندمي بر خواب از که هرصبح هابچه پسر هايچشم معموال

 [89.]نمودمي زده روغن و کشيده سرمه( ص)محمد

 نهاآ نزد گاه و بودند عَرَنه در که بود شتر چند صاحب تنها ،نداشت ثروتي ابوطالب: است آمده نقلي رد

 دند،خورمي غذا تنهايي به ابوطالب خانوادهکه زماني. آوردمي خود خانواده براي دوشيده را آنها شير و رفتمي

: گفتمي آوردمي غذا آنها براي ابوطالب وقتي. دشدنمي سير بود آنها با( ص) محمد وقتي اما شدند،نمي سير

 نغذايشا وقتي. آمدمي هم اضافه خورد،مي غذا آنها با و آمدمي( ص) محمد وقتي. بيايد فرزندم کنيد صبر

 [81.]نوشيدندمي ظرف آن از وي از بعد آنان و خوردمي( ص) محمد اول بود، شير
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 ناله هرچه و آمدندمي ومنات عزّي و الت سراغ به مردم. آمد مکه در يقحط يکبار: است آمده ديگري خبر در

 سالله و ابراهيم نسل مانده باقي سراغ به چرا:گفت آنان به کسي. نرسيد جايي به دادند سر تضرّع و فرياد و

 ؟ستا ابوطالب مقصودت آيا: گفتند کند؟ الهي درگاه به تااستقساء خواهيدنمي او از و رويدنمي اسماعيل

 ،داشت تن بر ازاري که حالي در روي زيبا مردي وقت اين در. رفتند ابوطالب درخانهبه همگي. آري: گفت

 زحمت در هاوخانواده فراگرفته را وادي اين همه قطحي ،ابوطالب اي: زدند فرياد همگي. شد ظاهر در دربرابر

 و بود تهگرف بود کودکي که( ص) محمددست که حالي در پذيرفت ابوطالب ؟کنينمي استسقاء آيا هستند،

 يهتک کعبه به خود پشت تا گفت را کودک. آمد بيرون ازخانه درخشيد،مي خورشيدي مانند او روي جمال

 دش باز رحمت درهاي که بود آنگاه. کند دعا باران آمدن براي و کند بلند آسمان سوي به را هايشدست دهد،

 [83.]گرفت باريدنباران و

 و) تداش آمد و رفت درمکه بيني طالع ،داشت را برادرزاده مراقبت ،هاشم بني بزرگ ،ابوطالب که ايام اين در

 از و ندک بازگو را آنان طالع تا بردندمي وي نزد را فرزندانشان مردم که( گفتندمي عائف افراد قبيل اين به

 زمان آن که بين طالع کاهن آن نزد را( ص) حمدم ،مکه مردم قاعده به هم ابوطالب. دهد خبر ايشان آينده

 سخت( ص) محمد ديدن با بين طالع مرد. برد آمدند،مي آنجا به هم اطراف از و بود فراوان مکه در شمارشان

 و برند او رانزد( ص) محمد تا خواست خود باز آن از بعد. نداشت بر وي از را نگاهش و شد خيره دروي

( ص) محمد بردن در او اصرار. شد خواهد ظاهر بزرگ کارهاي وي دست از و ستا قوي او طالع: گفت

 مينه براي. کند سحر را( ص) محمد تا دارد قصد کاهن آن مبادا که شد ابوطالب ترديد برانگيختن سبب

 .پرداخت( ص) محمد از بيشتر مراقبت به و رانپذيرفت او درخواست بار اين جهت

 يهمگ بود، ابوطالب سرسفره( ص) محمد هرگاه. بود آشکار کامال ابوطالب رايب( ص) محمد وجودي برکت

: گفتيم ابوطالب شد،مي پهن ايسفره گاه هراين بنابر. بود دريافته را هانشانه اين ابوطالب و شدندمي سير

 .لمبارک انک: گفتمي( ص) محمد به ابوطالب. غذانزند به لب کسي ،است نيامده فرزندم تا

 رپايهب مردم ميان کارقضاوت به و بوده پنهان و آينده علم داشتن مدعي که بودند کساني روزگار، آن در کاهنان

 دندآورمي زبان بر کردمي جذب را شنونده که گونهسجع سخناني آنان. پرداختند مي خود دانايي از نوع اين

 از بعد. بودند يهودي کاهنان اين از برخي. دندکرمي ايجاد خويش کالم در خاص ايجاذبه طريق اين از و

 تا آنقر نثر ديگر سوي از و دادندمي خبر غيب از الهي آيات سويي از که آن اعتبار به مشرکان اسالم، ظهور

 که ادوييج جز اين:» گفتندمي مشرکان قرآن نقل به. دانستندمي کاهنان سخن شبيه را آن بود، مسجّع اياندازه

: فرمود خود رسول به آن برابر در خداوند و[81.«]نيست آدمي سخن جز اين. نيست هيچ اند،وختهآم ديگرانش
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: فرمود ديگر جاي در و[ 85.]«مجنون نه و هستي کاهن نه پروردگارت نعمت برکت به  تو که ده پندشان»

 گيريد،مي پند دکان چه ،نيست کاهني سخن نيز و.  آوريدمي ايمان اندک چه ؛شاعرنيست سخن قرآن»

 [10.«.]استشده نازل جهانيان پروردگار ازجانب

 

 پانوشت :

 91,8: طبقات[ . 1]

 131,8: طبري تاريخ ،11,1: طبقات[ . 8]

 15,1: طبقات[ . 1]

 11 ص ،شيمل ،(ص) خدا رسول محمد[ . 1]

 118,1: النبويه السيرة[ . 9]

 881,8:الهدي سبل[ . 1]

 815,1: اکهيف مکه اخبار[ . 3]

 811,1: مکه اخبار[ . 1]

 819,1: فاکهي[ . 5]

 813,1: فاکهي[ . 10]

 811(: ص) النبي شرف[ . 11]

 181,1: الرسول رواية في المسؤول نهاية[ . 18]

 55,1: طبقات[ . 11]

 100,1: طبقات[ . 11]

 101,1: طبقات[ . 19]

 101,1: طبقات[ . 11]
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 109,1: طبقات[ . 13]

 11 ـ 18,8(: ص) المصطفي شرف[ . 11]

 199,1: سيرت[ . 15]

 103,1: طبقات[ . 80]

 35,1: طبقات[ . 81]

 108,1: طبقات[ . 88]

 11,1: السنية المجالس[ . 81]

 101,1: طبقات[ . 81]

 105,1: طبقات[ . 89]

 151,1: المصطفي شرف[ . 81]

 111,3: الغدير[ . 83]

 89 و 81 مدثر،[ . 81]

 85 طور،[ . 85]

 11 ـ 11 ،الحاقه[ . 10]
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 دعوت مرجعيت نجف از وهابي ها براي همراهي در مبارزه عليه بيگانگان

 يانرسول جعفر :نويسنده

 01/01/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

امروزه بيش از هر زماني نياز به وحدت ميان مسلمانان داريم.... چيزي که گويي بيش از هر زمان از  :خالصه

 .آنان دور شده ايم

 

 

شايد هيچ زماني به اندازه امروز جنگ و نزاع ميان فرقه هاي اسالمي رواج نداشته است، هرچند مي پذيريم 

 .متاسفانه اين منازعات هميشه با فراز و نشيب ميان مسلمانان وجود داشته استکه 

و اما امروزه، نه تنها منازعات شديد در جريان است که چيز اضافه اي هم وجود دارد و آن اعمال نوعي  ...

نواع اخشونت غير قابل وصف است که بر اين منازعات سايه انداخته و هر روز خبر، عکس، فيلم، خطابه و 

و اقسام ابزارهاي اطالع رساني، گوشه هاي تازه اي از اين رفتارها را به ما گوشزد مي کند، تصاويري که 

حتي يک نگاه ساده به آن هم دل هر کافر بي ديني را به درد مي آورد چه رسد به کسي که ادعاي مسلماني 

 .دارد

ان فرقه هاي داخلي اهل سنت است، گروهي عالوه بر خشونت، و نکته تازه ديگر، بازگشت جنگ و نزاع مي

تحت عنوان ارتش آزاد، گروه ديگري با عنوان النصره، دسته اي با اسم داعش و القاعده و طالبان، و صدها 

گروه ديگر در سوريه و نقاط ديگر پديد آمده اند که کشتن همديگر را روا مي شمرند. شايد نزديک به 

سني در الجزاير آغاز شد و امروزه به بسياري از کشورهاي ديگر  بيست سال از نخستين خشونت هاي بين

رواج يافته است. اکنون در کشورهايي مانند تونس که نسبتا با آرامش همراه بوده، شاهديم که گروه هاي 

تندرو، سر مأموران پليس را که در اين گوشه و آن گوشه شهر گير مي آورند، مي برند. اين گونه اعمال در 

 .از کشورها به صورت امور عادي درآمده استبسياري 

بگذريم که منازعه در ميان شيعيان هم اين روزها، رنگ و روي تازه اي به خود گرفته است. من وارد 

جزئيات آن نمي شوم، اما فکر مي کنم جاي اين هشدار هست که ادامه دادن به اين مسائل، هم دامنه 

ع بحران، ممکن است به منازعات و رفتارهاي خشن عليه يکديگر اختالفات را بيشتر مي کند و هم در مواق

بينجامد. ما در اين باره بي سابقه نيستيم و در سطح گروهي و فردي در تاريخ دويست ساله خود، شاهد آن 
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بوده ايم. االن ديگر ترديدي نيست که يکي از داليل اصلي سقوط دولت صفويه، نه تنها رفتارهاي خشن با 

ر شيعي در برخي از نقاط دوردست بود، بلکه اختالفات مذهبي داخل شهر اصفهان و ديگر مسلمانان غي

شهرها ميان اخباري ها و صوفي ها نيز تأثير قابل توجهي در از دست دادن سرمايه هاي اقتصادي و سياسي 

 .مهمي بود که شيعه در طول دويست سال بدست آورده بود

م کردن زمينه است، فرصتي که بايد همراه تواضع، تعاطف، مفهوم هفته وحدت، فرصتي براي گفتگو و فراه

 .رحمت به عنوان يک اصل پايه و اساس قرار گيرد

اين که آدم به زبان خود را اهل گفتگو بداند، اما در عمل متعصبانه برخورد کند، يا بگويد عقايد من طوري 

دورويي آشکار است. بهتر است از گفتگو است که جاي هيچ گونه تفاهم و تسامح را باقي نمي گذارد، يک 

 .و تفاهم هم صحبت نکند

که روي وحدت و هفته آن سرمايه گذاري کرديم،  19اما يک پرسش ديگر اين است که چرا ما در طول 

اکنون اين مقدار در باتالق جنگ و نزاع فرو رفته ايم، آن هم بايد تحليل شود. اگر راه و رسم گذشته ما 

شته، بايد روشن شود. تجربه نشان داده است که درست مثل صحنه سياست داخلي، عيب و ايرادي دا

بسياري از افراد روي وحدت تکيه مي کنند، اما به لوازم آن پاي بند نيستند. آنان وحدت را با غلبه يک طرفه 

قلي و خود مي خواهند و اساسا سياست برد برد را نامعقول و نادرست و غير ديني و غير مذهبي و غير ع

 .غير عرفي و... مي دانند

اينها بهانه شد تا به بيانيه يکي از رهبران بزرگ انقالب عراق عليه انگليسي ها اشاره داشته باشم، انقالب 

عراق عليه سلطه جنايتکارانه انگليس بر عراق. رهبري اين جنبش در اختيار ميرزاي دوم بود و پس از  1580

ق، در اختيار آيت اهلل شيخ الشريعه اصفهاني )متوفاي هشتم ربيع 1111درگذشت او در سوم ذي حجه سال 

( قرار گرفت که يکي از عاقل ترين رهبران سياسي شيعه در عراق است. مجموعه اي از آنچه 1115االول 

در باره زندگي وي در دست است، به همراه مکاتبات، بيانيه ها و ديگر اسناد آن توسط دوست عزيزم جناب 

و وثائقه  1580شيخ الشريعه قيادته في الثورة العراقية الکبري »سلمان الجبوري تحت عنوان  آقاي کامل

( . وي استاد شيخ حسين حلي يکي از اساتيد برجسته فقه در 8009منتشر شده است )چاپ سال « السياسية

 .نجف بود که زندگي نامه استادش را هم نوشت و در اين کتاب درج شده است

هاي مرحوم شيخ الشريعه، سند جالبي هست که وي از تمام فرق اسالمي دعوت مي کند تا در در ميان نامه 

نت اهل س« تمام فرقه هاي اسالمي»کنار هم بر ضد انگليس وارد ميدان شوند. شايد تصور کنيد مقصودم از 

« خوارج»و « وهابي ها»و شيعه است، بايد عرض کنم، باالتر، مقصود همه گروه هاست، گروه هايي چون 

هم. او از آنان نيز مي خواهد که در کنار صفوف ديگر مسلمانان براي دفاع از حيثيت و هويت اسالمي خود 
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 .وارد ميدان مبارزه شوند

براي شرکت در اين مبارزات، در سيره يک مرجع بزرگ شيعي، درس بزرگي است، « وهابي ها»دعوت از 

قدم، مکتب نجف، همواره تازه هايي دارد که مي تواند براي درسي که هيچ گاه نبايد فراموش کرد. بنده معت

 .ما آموزنده باشد

 :عبارت او اين است

ان المذاهب االسالمية اليوم، منحصرة في الفرق السنية، و االمامية، و االسماعيلية و الزيدية و الوهابية و 

کفار علي بالد المسلمين و الخوارج، و جميع علما هذه المذاهب متفقون و مجمعون علي أن مع هجوم ال

اشتغالهم بقتل رجالهم، و نهب اموالهم، و إعالء کلمة الکفر و خذالن کلمة االسالم و الحق.... و يجب علي 

 .....کل فرد مسلم قادر أن يبذل جهده و ما في وسعه لدفع الکفار و المسلمين

 أن توقظکم البنادق و المدافعايها االخوان المؤمنين و معاشر المسلمين، انتبهوا من نومتکم قبل 

اي برادران مؤمن، اي همه مسلمانان، .... از خواب غفلت بيدار شويد پيش از آن که صداي تفنگها و توپخانه 

 [189دشمن شما را از خواب بيدار کند.....]شيخ الشريعه،... ص 
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 مذهبي اختالفات معضل حل در آن نقش و يُسر دين

 جعفريان رسول: نويسنده

 1151/  10/  81: سايت روي انتشار تاريخ

 

 محفل در که هما دي 13 شب، چهارشنبه در بنده سخنراني از است گزارشي فرماييد مي مالحظه آنچه: خالصه

 توايمح. شد ارائه بود، شده برپا آباد نجف در وحدت هفته و( ص) اکرم رسول والدت مناسبت به که جشني

 ريُس اسالم بر تاکيد و ما روزگار در مذهبي خشن مجادالت و منازعات گسترش داليل از است گزارشي آن

 .آن از رفت برون براي راهي عنوان به

 جشني محفل در که ماه دي 13 شب، چهارشنبه در بنده سخنراني از است گزارشي فرماييد مي مالحظه آنچه

 نآ محتواي. شد ارائه بود، شده برپا آباد نجف در وحدت هفته و( ص) اکرم رسول والدت مناسبت به که

 هب يُسر اسالم بر تاکيد و ما روزگار در مذهبي خشن مجادالت و منازعات گسترش داليل از است گزارشي

 .آن از رفت برون براي راهي نعنوا

 نآ اجتماعي، مسائل در مذهب و دين يافتن اهميت دليل به است، اسالمي شرق که ما منطقه و ما روزگار در

 هداد بدست اجتماع اداره براي اسالم از اي تازه هاي مدل شده، بدنام که غربي و چپ تفکرات غيبت در هم

 .شود مي

 تبمر که غربي هاي ايدئولوژي از برخي رفتن کنار از پس که کرد بيان توان مي هم عبارت اين با را اين

 زندگيدر آن حضور و اسالم از مختلفي هاي برداشت اکنون گفتند، سخن آنها عليه اسالمي معاصر متفکران

 .شود مي ارائه سياست و جامعه فردي،

 چيست؟ اسالم از مختلف هاي برداشت اين

 اين من:شد مي گفته. آمد مي ميان به قرآن از مختلف هاي برداشت از صحبت انقالب اوائل در روزگاري

 نمي يزيچ پلوراليسم فلسفي مباني باره در کسي زمان آن. داري ديگري برداشت تو مثال و دارم را برداشت

 يم ادي آن از «برداشت» تعبير با اما نبود، ميان در حرفي هم آن ماهيت و «گفتمان» باره در که چنان دانست،

 .شد
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 مرحوم مثال. انحراف از ناشي برخي و بود اجتهاد از ناشي ها برداشت اين از برخي مذهب، علماي ميان در

 روشن در. دانست مي انحراف قرآن از را ها فرقاني هاي برداشت گري مادي به گرايش علل مقدمه در مطهري

 عاتاجما با آنها باورهاي تفاوت و آنها نبيا نوع و لغت از مسائلي به آنها بودن اشتباه و انحراف وجه کردن

 .شد مي استناد نيست، اسالم از حال هر به که اين و اينها شبيه مسائلي و مسلمانان ميان موجود

. ستا چپ رايج هاي ايدئولوژي از متاثر و دين سياسي و اجتماعي فهم نوعي اينها که شود مي گفته اغلب

 نوع به و شده خارج نحو و صرف و لغت حد از کار موارد از برخي در که بود روشن بعدها و زمان همان اما

 موجود هاي وژيايدئول از پذيري تاثير از ناشي توان مي تلقي اين البته که گردد، مي بر اسالم از افراد اين تلقي

 اهل يا! تاس يوناني افکار نفوذ از ناشي اسالم از خاصي تلقي که شود مي گفته سوم قرن در که چنان باشد،

 !نصاراست و يهود افکار مشابه شما افکار گفتند مي يا دانسته االمه مجوس را خود مخالفان حديث،

 مذاهب ميان موجود اختالفات باره در آنچه به بنا مذهب، از خاص تلقي در افراد نظر اختالف باره در اما

 مي( ص) پيامبر به منسوب يثحد يافتن تحقق مصداق را آنها کساني شود، مي گفته تاريخ طول در اسالمي

 انديگر مذهب، هر سران از کدام هر تقريبا بلکه بسياري حال، اين با. شد خواهد فرقه 31 من امت که دانستند

 اتاختالف باره در اما. دانستند مي مستقيم طريق در خود مذهب تنها و دانسته منحرف را خود جز هاي گروه و

 و تهپرداخ يکديگر تکفير به بسياري هم آنجا هرچند داشتند، اورب اجتهاد نوعي به خويش، مذهب داخلي

 .دانستند مي منحرف را گروهي

 يم زندگي محيط يک در يا کرده تحصيل مرکز يک در که افرادي که است طبيعي و روشن ما براي امروزه

 ند،هست هم از دور هک کساني اما نيستند، اختالف بي هم آنها هرچند دارند، هم به نزديک هايي ديدگاه کنند،

 نجدي مسلمانان. دارند بيشتري هاي نظر اختالف دارد، فرق تحصيلشان و بحث و درس روش و مباني و

 .باشند داشته ديگر نواحي مسلمانان که کرد تصور توان نمي فرضا که دارند اسالم از تلقي نوعي

 :کرد مطرح را برداشت اختالف يا مذهبي اختالف جور چند توان مي ساده، نگاه يک در و کلي طور به

 دوست بسياري که چيزي است، مشخصي موارد به جهل و ناداني و خواني غلط از ناشي که اختالفي: الف

 عمدي منحرف بلکه نادان را آنها و بدانند اختالف از نوع اين از ناشي را خود جز هاي فرقه همه مشي دارند

 .بدانند متون تحريف و تغيير براي

 اعتبار باره در که است هايي دانش از برخي اصول اعمال در متفاوت هاي روش آن منشأ که اختالفي: ب

 از. نداند اي بداند حجت را واحد خبر کسي که اين مثل کند، مي تکليف تعيين ما براي ديني متون از شماري
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 خواهد داج بقيه از را راهش ثريا تا کرد، تمسک اصلي به کسي وقتي که است زياد بسيار مباني دست اين

 مي تفاوتم را شناسي دين نوع که است اختالفاتي ترين اساسي از يکي اصولي يا اخباري مشي داشتن. کرد

 .کند

 به اينجا رد فلسفي. گردد مي باز ـ گفت فلسفي را آن بشود شايد که ـ بينش نوع به که نظري اختالف: ج

 همراه ماسال به کسي که اين مثل. است دين فلسفه به مربوط امري يا دين اهداف در نگري کلي نوعي معناي

 براي. باشد تهداش گرايي خشونت با متفاوت نگاه با اسالم به تمايل که کسي يا باشد، داشته باور خشونت با

 اختالف آن منشأ تواند مي است، نظر اين مخالف که کسي با بيند مي دفاع هم را ابتدايي جهاد که کسي مثال

 .کند توجيه لغت و حديث و آيه با هرچند باشد، کلي نگاه

 که نچنا هرچند باشد، موارد اين از يکي تواند مي شود، مي گفته ليبرال اسالم عنوان به حاضر حال در آنچه

 و ردهک تکفير را اينها داعش، مانند مذهبي دانيم مي که طور همان و دانسته منحرف را افراد اين بقيه گذشت،

 .داند مي واجب هم را قتلشان

 هب مرور به اما دارد، حکومتي و سياسي انگيزه نخست، روزهاي در ها نظر اختالف از برخي ديگر سوي از

 تاريخي لحاظ به را ديگر مذهب مذهب، يک است ممکن موارد اين در. گردد مي باز دين از تلقي طرز نوع دو

 ود اين الحال که اين به ربطي اوليه، ايه نقد حاضر، حال در اما کند، نقد گذشته آنها ميان قديم در آنچه و

 تاريخي سير يک در نيز آنها از برداشت و متفاوت آنها ديني مواد چون) دارند، مختلف تلقي دو مذهب،

 طول در کدام هر که مباني آن نتيجه حاال و گذشته اختالفات آن روزگار ديگر، عبارت به. ندارد( بوده متفاوت

 طرف براي کدام هر اساس و نباشد ما آيند خوش هرچند. است شده نگرش وعن دو اند، آورده بدست تاريخ

 .باشد نادرست ديگر

 دين که، توجيه اين با ديگري، براي اما باشد، مهم بسيار تاريخي موارد آن به توجه است ممکن نفر يک براي

 .نباشد همم قديم مسائل را، گذشته نه کرد نگاه را اکنون بايد و آمده معنويت و هدايت براي

 طور به هک شود مي سبب همين و کنند مي فکر اول نوع از بلکه نيستند، دوم نوع از مسلمانان بيشتر البته

 اندکي است ممکن که مسائلي دهند، مي نفوذ نظرها اختالف و شناسي دين در را تاريخي هاي بحث مداوم

 .شود نمي ختم الحظهم قابل گستره يک در قبلي مورد جاي به معموال اما کند، قانع را
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 دتش يکديگر عليه تند هاي نويسي رديه با مذهبي نظرهاي اختالف :اوال که اي دوره هر در داشت توجه بايد

 انتظار توان مي شود، کشيده سياست حوزه به اختالفات اين ثانيا و گيرد، قرار ديگران دسترس در و يابد

 .يابد گسترش اي فرقه منازعات که داشت

 هک منازعاتي و دولت، دو اين منازعات و صفويه دولت پيدايش بغداد، سقوط تا چهارم قرن بغداد ماجراهاي

 و ها نويسي رديه توسعه با همراه که است منازعات اين نوع ترين مهم از آمده، پديد اسالم جهان در اخيرا

 .هست و بوده سياست حوزه به منازعات اين شدن کشيده و انحراف به کردن متهم

 رب آنچه و است، منازعات اين فاکتورهاي از يکي تنها اسالم، از متفاوت هاي برداشت بحث ميانه، اين در

 آن اسم به و شود مي سوار مذهب موج روي که است قومي و ملي و سرزميني منافع افزايد، مي آن آتش

 صالحم فکر به ياسيس روساي اما باشند مي مذهبي اختالفات درگير مردم عامي هاي توده. کند مي فعاليت

 هگذشت سال دو تحوالت جالب هاي نمونه از يکي داعش و ها بعثي تفاهم. هستند خود قوم و مملکت کلي

 .است عراق در

 مردم هبقي مثل اسالمي، فرهنگ تاريخ طول در نحل، و ملل اصحاب يعني اي فرقه مسائل متخصصان تلقي

 اصل را ينا کسي وقتي. هستند بيرون راه از بقيه و يدگو مي درست فرقه يک فقط که است بوده همين عادي،

 اررستگ منحرف افراد که است آن نتيجه. هستند منحرف او نظر از ديگر مذاهب و ها گروه همه طبعا داد، قرار

 دشوار که بود خواهد مراحلي يک از گذشتن از بعد بروند، هم اگر رفت، نخواهند بهشت به و شد نخواهند

 کرده يتهدا را بقيه دارد قصد برسد، دستش کسي هر بنابرين. بس و است همين کهن آثار تمامي لحن. است

 اينجاست در. دهد انجام را کار اين زور با کرد خواهد سعي نشد اگر و علمي طرق از گاهي. دهد نجات و

 طائفي و قومي و اي منطقه مسائل موارد اين در که دانيم مي. آيد مي بدست منازعات براي تازه منشأئي باز که

 .گذاشت خواهد را خود تاثير هم ديگر امور از بسياري و زمين و آب و منافع و

 مختلف ايبرداشته که کنيم مي اشاره کلي طور به فقط نداريم، را اختالفات اين مباني کردن واگويه قصد االن

 .است اختالفات و اتمنازع گسترش اصلي داليل از يکي شده، زياد بسيار ما روزگار در که اسالم، از

 سران يانم سياسي توافق شماري با تواند مي شود، مي مربوط سياست حوزه به که اختالفات اين از بخشي

 و دبو خواهد دين و مذهب بهانه نشود، فراهم توافق زمينه و نشده حل آنها که وقتي تا اما شود، فصل و حل

 از ها حوزه اين کردن جدا لزوم اينجا، در مرحله يک بنابرين. يافت خواهد توسعه نزاع و جنگ آن، اسم به

 ضرر به را برد برد که اقوامي براي هم آن سياسي توافق به رسيدن چون است دشواري کار که است يکديگر

 .است مشکلي کار دانند، مي خود
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 در يانيم و متوسط روحانيون از بسياري مذهبي، سران جز به اخير، هاي دهه در مذهب، حوزه در متاسفانه

 .دهند مي ارائه اسالم از اي تازه هاي نگره و شده مذهب امر متخصص هم، سني و شيعه ميان

 دتعدا بر کرد، برپا را ديگري شوراي سعودي، دولت و رفت بين از االزهر مرجعيت که آن از پس واقع در

 .شد افزوده سني جهان در اسالم متخصصان

 به روعش و شدند مجتهد برگشتند، خود بالد به که مدينه انشگاهد از التحصيل فارغ روحانيون از بسياري

 خود احينو در هم سياسي مشکالت که اينها. داشتند دين از تصويري ارائه براي احاديث از مستقيم برداشت

 يبرالل برخي و ملي برخي بعثي برخي که ها حکومت اين عليه را مردم مذهب، اسم به کردند سعي داشتند،

 بود حسي د،کن هدايت را بقيه تا يابد دست هم سياسي قدرت به بتواند روحاني يک که اين. رانندبشو بودند،

 اليالب در که احاديثي انبوه به تمسک و مذهب از استفاده و شده تقويت ها آن در اخير هاي تجربه طي که

 .اسالم از تازه تصويرهاي ارائه براي شد ابزاري بود، پنهان کتابها

 با ود،ب چپ يا ملي يا ليبرالي افکار سايه در قبل دهه چند در مسلمانان رهبري اگر که افزود ايدب هم را اين

 زا برخي. بود شده فراهم امر اين براي زمينه حکومت، براي اسالمي ايدئولوژي رواج و آنها، خوردن شکست

 با اشند،ب داشته سياسي قدرت توانستند نمي سعودي دولت بودن با خود کشور در که سعودي هاي طلبه اين

 پس که دکنن درست پاکستان و افغانستان ماند فقير هاي سرزمين در را مهمي هاي گروه توانستند ابزار، همين

 وعين ترويج شعارشان تمام اينها. بود برخوردار اي العاده فوق قدرت از المللي بين سطح در مرحله، يک از

 هم جهاني شرايط. کردند مي جدي دفاع خشونت از بودند، قالبيان چون و شناختند مي خود که بود اسالم از

 .بود آنها مساعد عالم، از انقالبي تفکرات ديگر حذف از پس

 باره در ابکت و مقاله هزاران بلکه صدها بايد بنابرين بجنگند خود اهداف تحقق براي بودند مجبور آنها طبعا

 و مقاالت انتشار با جهاد هاي گروه عنوان با و اسالم اسم به مختلفي هاي گروه امروز. نوشتند مي جهاد

 .دانند مي منحرف کامال را بقيه و شمرده اصيل را آن که گويند مي سخن اسالمي از بيشمار، کتابهاي

 و گذاشته کنار را دانند مي نادرست اساس از برخي را فرقه 31 حديث آن توانيم نمي چرا دانيم نمي دقيقا

 نوعت روزها، اين شد، اشاره که طور همان. باشد داشته تفاهم براي تري نزديک راه که دهيم مذاهب از تصوير

 مذاهب، از برخي که اين دليل به خصوص به و نيست مشخص آن براي نهايتي که است چنان ها اسالم

 .رسد مين نظر به آن براي نزديکي حل راه بپذيرند، را آنها تابعيت اکثريت که ندارند جهاني نفوذ با رهبران
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 زاحمتم عدم اصل که ديني هاي نگرش در تکثر و تنوع پذيرش براي زمينه اگر که کرد تصور توان مي آيا

 يابد؟ بهبود اوضاع شود، فراهم بپذيرند را ديگران براي

 يانم آنچه هم و غرب با سياسي مسائل هم. است مسائل از بخشي سياسي مسائل حل که کردم اشاره البته

 کامال مسائل اين خواهند نمي يا اند داده دست از را خود توانايي يا هم ها غربي ظاهرا اما. است مسلمانان

 کسي چون نيست، پذير امکان بسادگي منطقه مهم سياسي مسائل حل هم مسلمانان ميان در. شود فصل و حل

 مذهب که نهاآ مذهب حامي خداوند معتقدند همه ديگر عبارت به. خورد مي شکست که بپذيرد خواهد نمي

 اشندب داشته توجه نکته اين به توانند مي اينها. خورد خواهند شکست حتما بقيه و بود خواهد است درست

 تازه. ندارد وجود سادگي به آنها شکست امکان و است کافران دست خدا، هاي سرزمين از مهمي بخش که

 مي خواست مي اگر و ندارد زور به ار مردمان همه هدايت بناي که دارد اصرار قرآن در خودش هم خداوند

. بخورند شکست سادگي اين به نيست معلوم هم ديگر مذاهب بنابرين. دهد انجام بسادگي را کار اين توانست

 دهد تشکس اسماعيل شاه رهبري با را کوچک ارتش يک نتوانست لشکر و قدرت آن با عثماني سليم سطان

 کي. است ثابت تاريخيا هم منطق و مطلب اين عکس. ببرد بين از ـ خودش قول به ـ را رافضي مذهب و

 و يابد تسلط اسالمي عالم تمام بر که اين امکان اما داشت وجود شيعي دولت دهها چهارم، قرن در روزگاري

 .نداشت وجود کند، هدايت راست راه به را همه

 گذاشته نارک گيري سخت که ناي است، گير آسان و يُسر اسالم ترويج سياسي، تفاهم جز به ديگر، نکته يک

 آيد مي نظر به عالوه به. آيد مي بدست اصل اين از که است چيزي باشد، معنويت ترويج دين هدف و شده

 در المتع خداوند به آنها باره در نهايي قضاوت و شده پذيرفته اجتهادها ساير حدي تا کم دست است بهتر

 با و منحرف، و دانسته دين از خارج را همديگر همه و شدنبا چنين اگر متاسفانه. شود واگذار قيامت روز

 ينا بين ما. ماند نخواهد باقي زمين روي کسي بجنگند، هم با بخواهند احاديث و آيات از برخي به تمسک

 مسلمانان از بيشتري تعداد و شده تر خشن اوضاع شود، انتخاب اگر دوم، راه. کنيم انتخاب بايد را يکي راه دو

 سلب يکديگر از هم را روزه دو حيات همين حق کنيم، هدايت را کسي که آن عوض و شد واهندخ عام قتل

 .کرد خواهيم

 ريگي آسان نوع از تفاهم نوعي به آن، سايه در توان مي هست، که است، سهله و سمحه دين اسالم، دين اگر

 سلمانانم زندگي بهبود و معنويت ترويج براي کرد، فکر ديگر بودن منحرف به مرتب که آن بجاي و رسيد

 .کرد تالش
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 است، «سمحه» و «حنيف» دين عنوان به دين اين تعريف اسالم، اصلي هاي ويژگي از يکي دانيم مي همه

 .است شده مبعوث بدان( ص) خدا رسول که راحت و آسان ديني

 ديني دو انمي در انهمي خط با است گرايشي که تعبير اين با شود مي اطالق ابراهيمي آيين به اينجا در حنيف

 رانيانص ال و يهوديا ابراهيم ماکان که است آمده قرآن در. نصرانيت و يهوديت يعني داشته، شهرت زمان آن که

 است، «لممس» تعبير همين رود مي بکار حنيف مقارن که اي کلمه يک ترتيب بدين. مسلما حنيفا کان لکن و

 آييني يفي،حن يا مسلماني دين بنابرين. «المسلمين اول انا» فتگ ابراهيم که هست شريفه آيه اين قرآن در چون

 و يهوديت مانند را اديان ديگر ميانه، اين در و کرده ترسيم محمد تا ابراهيم از را آن مسير خداوند که است

 غلط مسير در کردند مي متهم بيديني و کفر رابه همديگر مرتب و بود کرده پيدا اي فرقه شکل که مسيحيت

 .داند مي

 آن از وانميت باشد، سهله و «سمحه» آن ويژگي ترين مهم و باشد، ابراهيمي حنيفي طبيعت دين، طبيعت اگر

 «يقض فيها ما التي الملة السمحة»  که است شده گفته قاموس در. آورد بدست را سُهله و سَمحه يُسر، اسالم

 ادهد سمحه باره در بحار در اتيتوضيح مجلسي مرحوم. نيست آن در تنگي و ضيق که است ملتي سمحه

 (.19/111: بحار) است

 آواره را انقديس و کشيشان که رهبانيت اسالم سهله، اسالم که اين گفتن با البيان مجمع در هم طبرسي مرحوم

 معناي. تاس دانسته اجتماع از دور و پرهيز زندگي و گري رهباني نوعي برابر را آن نيست، کند، بيابان و کوه

 فعال و همديگر کنار در سالم و زنده را همه دارد دوست که است مدني آييني اسالم که است اين حرف اين

 .بداند اجتماع عرصه در

 چيست؟ دين بودن سهله آثار

 و نندک زندگي و باشند زنده خواهند مي که است مردم توده براي دين يک عنوان به دين طبيعي فهم نخست

 بعث اهلل ان اباذر يا: فرمايد مي که فهميد توان مي هم روايت همان خود از را اين. بپردازند خداوند پرستش به

 گير گوشه و تسخ نه باشد عادي و اجتماعي که ديني. السهلة بالحنيفية بعثتُ و بالرهبانية( ع) مريم بن عيسي

 .الهي طبيعي مواهب از استفاده عدم با

 که دهيمب مردم به را ديني بايد ما. نباشد فهم قابل که انآنچن نکرد پيچيده را آن عقايد بحث در که اين دوم

 داشته مراهه به را معنويت رواج که ديني. باشد نشده بسته آن به پيرايه خيلي و باشد درک قابل راحتي به

 و يچپ در پيچ استداللهاي گرفتار نبايد دين اين. بخواند دارالسالم و خدا سوي به را آنها آرامش با و باشد
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 بسيار تاريخي نکته يک سر که آن به رسد چه باشد، ايمان تعريف يا خدا صفات سر بر پايان بي عاتمناز

 است شهادتين که را ايمان در حداقلي بايد. بدانند خارج دين از را خود مخالف مذهب، يک اصحاب فرعي،

 .بماند بحث و مدرسه براي مسائل باقي. دهد قرار کار اساس همه اجتماعي حقوق تامين براي

 آن کيي مسأله اين نتيجه. نشود افزوده مختلف هاي بخش در آن بر چيزي روز هر که باشد ديني که آن سوم

 گير اپ و دست جديد نسل براي که اين ديگر و افتد مي اهميت از اساسي و اصلي مسائل از برخي که است

 .شود مي

 از بحث که جايي در را آيه اين قرآن اساسا و است مهم هم فقهي دستورات و شريعت بخش در يسر دين

 قتو و نباشد نگران بگيرد، روزه تواند نمي بيماري يا سفر خاطر به که کسي که کرده مطرح است روزه

 .دهد انجام را آن ديگري

 نفسا هللا اليکلف. بيشتر نه «است قدرت حد در تکليف» که دارند فقيهان و متکلمان اصل يک آن، بر عالوه

 امعهج کل براي را نگاه همين بايد. شود مي صادر تکليف انسان مقدورات حد در که اين يعني اين .وسعها اال

 و کرد محاسبه اندازه همان در آگاهي، مقدار هر با درآمدي، سطح هر با هست که مقطعي هر در مسلماني

 .داد تکليف

 يادز عمليه هاي رساله البته. شود لمنتق مردم به بايد خالصه و اجمال حد در واجبات اصل هم، فقه زمينه در

 ساده سيارب روزه و نماز اصل نگريست، سختگيرانه نبايد هم مختلف مسائل به. ندارد چنداني تفاوت اما است

 هم يتر کوتاه و تر ساده هاي رساله توانند مي فقها رسد مي نظر به. است فهم قابل همه براي آنها شرايط و

 داشتند ريت مشکل مسائل اگر. باشد کافي اي صفحه بيست رساله يک مردم، مهعا براي که طوري به بنويسند،

 .کنند مراجعه مفصل هاي رساله به

 رايب مهم مشکل يک زياد حرام اين. بود زياد بسيار آن هاي حرام و گير پا و دست يهود شريعت که دانيم مي

 قرار اگر هک حالي در دانند، مي برتر نژاد کي ويژه را آن و نيستند آن ترويج طالب آنها البته که است يهوديت

 .نبود ممکن سختگيري اين با کرد تبليغ را دين اين بود

 شقتم انسان براي فعلي وقتي که اين براي الگويي يک آورده مريض و مسافر روزه باره در قرآن که يسري

 «رالعس بکم اليريد و اليسر مبک اهلل يريد» آيه قاعده اين اساس. است داده تخفيف را آن خود خداوند دارد

 يسر اين .بدهد ما به مبنا يک عنوان به را دين به سختگيرانه غير نگاه دين، به ساده نگاه تواند مي که است

 .دهد نشان را خود حضور بايد اخالق و فقه اسالمي، کالم در همزمان
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 اين مانند احاديثي( 111:  ص 1:  ج الآلليعوالي) جمهور ابي ابن مانند علما از شماري يسر، آيه کنار در

 سهل. اند آورده اصل آن مويد «تنفروا ال و بشروا و تعسروا ال و يسروا: » فرمود که را( ص) رسول حديث

 لن يسر، نالدي إن: » فرمود رسول که ديگر جاي و. نکنيد ايجاد تنفر و دهيد بشارت سختگير، نه باشيد گير

 وضيحت در. کند غلبه او بر موجود وضعيت که شود مي سبب دين، در يسختگير «غلبه إال أحد الدين يشادّ

 کذل عجز و الدين غلبه اي غلبه، اال»  که است آمده کند، گيري سخت که وقتي در شخص، بر دين غلبه

 بر اومتمق و باشد خوبي ديندار تواند نمي يعني او بر دين کردن غلبه «طُرقه لکثرة الدين مقاومة عن المشاد

 احتياطها همه خواهد مي و کند مي ترديد و شک روز هر که اين يعني. است مختلف آن طرق که چرا د،کن آن

 آنجا داند مي آن مويد و آورد مي آن دنبال هم را( ص) رسول توصيه اين جمهور ابي ابن. آورد جاي به را

 را آن هم خداوند دانستند، نيک مسلمانان را هرآنچه «حسن اهلل عند فهو حسنا المسلمون رآه ما: »فرمود که

 کليفت خود براي توانايي و طاقت اندازه به «تطيقون ما العمل من کلفوا»  را حديث اين باز و. دانند مي نيک

 .کنيد درست

 انه آله و عليه اللّه صلى عنه روي( 811: ص ،8ج المرتضى، الشريف رسائل: )است نوشته هم مرتضي سيد

 اللّهُ يُرِيدُ لّهال قال اللّه، کتاب آتاکم بذلک و اليسر، دينکم خير تنفروا، ال و اسکنوا و تعسروا ال و يسروا: »قال

 .«عَنْکُمْ يُخَفِّفَ أَنْ اللّهُ يُرِيدُ و» «الْعُسْرَ بِکُمُ يُرِيدُ ال وَ الْيُسْرَ بِکُمُ

 رب ديگر نشاني باز کند، سبک را شما بار و دهد تخفيف شما به است خواسته خداوند که هم دوم آيه اين

 از اريبسي بر که باشد تواند مي قاعده يک اين. عسر نه است يسر دين اسالم، دين که است خداوند تأکيد

 به اما ددهن نظر فقها بايد باره اين در طبعا. شود تعديل باشد، آن جز چيزي اگر و کند حکومت ديگر مسائل

 ما» يزن و «وسعها اال نفسا اهلل اليکلف» آيه در که است قرآني اصل يک يسر و تخفيف مسأله اصل روي، هر

 .است گرفته قرار تأکيد مورد هم «حرج من الدين في عليکم جعل

 جبر معد و انتخاب حق و آزادي مفهوم يسر، آيه و «وسعها اال نفسا اهلل اليکلف» آيه از معموال شيعه و معتزله

 را يند نبايد که است همين اند کرده غفلت آن از معتزله وصخص به که آن از تر مهم اما اند، کرده استفاده را

 به اشاره «اضَعيف الْإِنْسانُ خُلِقَ وَ عَنْکُمْ يُخَفِّفَ أَنْ اللَّهُ يُريدُ»:فرمايد مي که قرآني آيت اين. بفهمند سختگيرانه

 به را نهاآ توان مي بهتر همالحظ اين با اتفاقا و ندارند را سختگيري تحمل انسانها که اين و دارد انسان ضعف

 .آورد راست راه

 زا تر آسان اسالمي شريعت تا است بوده اين خداوند اراده که آيد مي بر چنين نقلها و روايات از برخي از

(. 88/111. )دهد مي بدست طهارت با ارتباط در را هايي نمونه مجلسي مرحوم باره اين در. باشد قديم شرايع
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 ترخص از نمونه يک. است توجه مورد اسالمي شريعت با آن مقايسه و يهود مورد در خصوص به مساله اين

 جالب(. 50/85: بحار) است کرده مطرح مجلسي عالمه باز که است تقيه بحث شده دانسته يسر مصداق که

 مين اوليه اصول طبق اگر که است اين باره اين در تقيه مورد يک دهد مي توضيح مجلسي مرحوم که است

 اصل رعايت يبرا بااليي ظرفيت هم تقيه. داشت ارتباط توان مي تقيه اساس بر اما داشت، رابطه کفار با توان

 .دارد يسر

 الدين في عليکم جعل ما: »فرمود خداوند که است حرج قاعده يسر، قاعده مکمل شد، اشاره که طور همان

 دين که اين بيان در اينجا در که است جالب(« 31 حج) المسلمين سماکم هو ابراهيم ابيکم ملة حرج من

 مرحوم. است سهله و سمحه دين همان که آورد مي ميان به را حنيف دين پاي نيست، سختگير و حرجي

 باره در سودمندي بسيار توضيحات يسر و عسر ماده ذيل القرآن کلمات في التحقيق کتاب در هم مصطفوي

 هست هم ثبح تکويني جنبه آيات، قبيل اين معناي زا بخشي که است طبيعي. است داده اسالم در يسر اصل

 نشان را دخو هم تشريع در که است همين تکويني جنبه اين رعايت اما نيست، سختگير اسالم دين اساسا که

 .دهد

 هاي اهنگ و باشد مشکالت از بسياري حالل توند مي شود، دنبال دقت با دين، در يسر اصل اگر روي، هر به

 حله هيفق مکتب در همه از بيش يسر اصل که است جالب نکته اين به توجه. بگذارد رکنا را سختگيرانه

 .گرفت قرار بحث مورد فقه در کاربردش نيز و آن مختلف هاي جنبه باره در و مطرح

 داخل را او که اعتقادي داشتن در حداقلي رعايت بر تأکيد با معتدل نگاهي به را مسلمانان تواند مي يسر اصل

 مروزا که عجوالنه تفکيرهاي شک، بدون. باشد تفاهم نوعي براي زمينه و برساند دارد، نگاه مانانمسل جمع

 فکر را نآ نام بايد بحق و است دين در سختگيرانه نگرشي از روشن نمونه يک است، آن گرفتار اسالم دنياي

 .دانست بود اول قرون در آنچه نوع از خوارجي

 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1621 
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 علم طلسمات، يک دنياي شگفت

 رسول جعفريان :نويسنده

 88/01/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

لسمات که حاوي تصاوير آنچه مالحظه مي فرماييد معرفي کوتاهي است از يک نسخه در علم ط :خالصه

هنري جالبي است، اما پيش از آن اجمالي از تاثيري که اين علم ذهنيت تمدني مسلمانان داشته سخن به ميان 

 ...آمده، گرچه اين آغاز راه است

علوم غريبه، جايگاه شگفتي در ميان علومي داشته که در ميان ملل مختلف و از جمله مسلمانان بوده است. 

اليل مختلف محدود به افراد خاصي بوده است که مي بايست ويژگي هايي مي داشتند. اين افراد اين علم به د

که وانمود مي کردند با امور پنهان و از جمله اجنه و شياطين و ديوان سروکار دارند، خود را قادر به انجام 

ع شبه علم، اختصاص به رف کارهايي مي دانستند که به طور عادي از مردم ساخته نبود. بخشي از اين علم يا

و دفع مصائب و مشکالت مردم داشت که طبعا براي مردم نهايت اهميت را داشت و از آنجا که راه حلي 

براي انجام آنها نداشتند، به اين افراد پناه مي بردند. اکنون نمي خواهيم به کار روانشناسي اجتماعي اين بحث 

 .ن اين امور به يک علم در ميان مسلمانان استبپردازيم، بلکه آنچه اهميت دارد تبديل شد

طي ساليان و با استفاده از تجارب ساير ملل، براي اين علم مباني و متون و روشها ساخته شد و هزاران 

کتاب و کتابچه تاليف گرديد که امروز در کتابخانه هاي ما غالبا به صورت خطي نگهداري مي شود و البته 

 .ادي داردهمين امروز هم مشتريان زي

در مقابل بودند کساني که آن را به عنوان يک علم انکار مي کردند اما در اين سوي، جرأت بر انکار آن 

توانايي خاصي مي خواست که در طبيعت مفهوم علم درميان مسلمانان نبود. به عبارت ديگر مردم اين قبيل 

قداست آن مي انديشيدند و گاه که با اوراد مطالب را نمي توانستند به صراحت انکار کنند، به عکس، گاه به 

و اذکار و ادعيه در آميخته مي شد، به راحتي قبول مي کردند و اگر کسي هم انکار مي کرد بر مي آشفتند. 

البته جن مورد تاييد قرآن است اما ادعاهاي اينها در باره دنياي جنيان و نيز ادعاهايشان در ارتباط چيزي 

ند قبول شود، هرچند آنها اين ارتباط را راحت ترين کار براي خود مي دانستند و نبود که به سادگي بتوا

 .مدعي بودند که قدرت آنهاست که اين مشکالت را حل مي کند

با اين حال، اگر کسي سرک به اندرون اين متون مي کشيد، مي ديد که چه عجايب و غرايبي بيان شده و از 
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. در کنار عبارات عجيب و غريب، اسامي شگفت، و ادعاهاي غير هر وسيله از خط و نقش و نقاشي و ...

عادي و عجيب تالش مي شود تا مطالبي به عنوان راه حل برون رفت از مشکالت ارائه شود. در اين قبيل 

متون، چنان با قاطعيت و جديت بحث مي شود که هر کسي اين فکر را مي کند که حتما اسراري پشت سر 

 .ما از آن سر درنياوريماين مسائل است گرچه 

وقتي به اين آثار گسترده در کتابخانه هاي خود مي نگريم، مي توانيم تصور کنيم که چه مقدار انرژي 

 .نخبگان ما مصروف اين شاخه از علوم شده است

به عالوه، تاثيري که اين نوع نگاه بر ساير علوم گذاشته يکي از جالب ترين جنبه هاي اين قبيل دانش ها به 

لحاظ تمدني است. انتظار حل مشکالت از اين علم، آن هم مشکالت عديده فردي و اجتماعي، از حل 

معضل ديوانگي تا دزدي و زنداني و غيره و غيره، مي توانست تاثير زيادي روي کاهش فعاليت هاي 

 .اجتماعي داشته باشد

 ر نصر يا بدون آن( يا هر چيز ديگري،از ميان اينها، تاثير اين علم به عنوان يک علم سنتي )با تعريف دکت

نگاه علمي مسلمانان را سخت مخدوش مي کرد. به اين ها بايد عالوه کرد که اين دانش ها، نوعي بافتني 

شگفت را در خود پرورش مي داد، باقتني که بايد همه از آن در شگفت مي ماندند و مي گفتند که اين علم 

اين علوم بيش از همه علوم ديگر از لفظ اسرار استفاده مي شد که عجيبي است که از ما ساخته نيست. در 

 .گويي در انحصار عده اي خاص است

اين روزها نسخه اي از طلسمات را که از قرن هفتم هجري است در کنار رسائل ديگري که آنها هم در 

 .کردمطلسمات و نجوم و تنجيم است، از نسخه هاي موجود در کتابخانه ملي فرانسه مرور مي 

رساله اول اين مجموعه که در طلسمات و قدري آشفته و بدون صفحات آغازين است، در کنار رساله دقائق 

 .الحقايق و رساله مونس العوارف قرار دارد که به اجمال در جاهاي ديگر شناسانده شده است

د از اين زاويه بايد مورنثر فارسي اين رسائل بسيار کهن و از نظر ادبي فوق العاده ارزشمند است و مسلما 

 .تصحيح و ارزيابي قرار گيرد

اما آنچه در اينجا براي من جالب بود، مرور بر يک اثر در علم طلسمات است که شامل عبارات فارسي، 

اسامي شگفت، نقاشي هاي عجيب، و باورهايي است که هيچ قرابتي با امور مذهبي نداشته و جز در برخي 

اين چند رساله مي تواند ابعاد اين علم شگفت را به ما نشان دهد، مشروط بر  .ارداز الفاظ با آن اشتراک ند

آن که با دقت مرور شده و سامان فکري و علمي آن بر اساس آنچه که در آن قرن در اذهان دانشمندان اين 

 .رشته علمي يا شبه علمي بوده، بدست آيد

ت مي توانم اين اثر را که بسياري از کلمات محو اين وبالگ نه محل اين کار است و نه بنده در اين فرص
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شده تصحيح و عرضه کنم. اما چندين عبارت را به عالوه تعدادي از نقاشي هاي آن تقديم مي کنم تا 

 .اهميت اين بحث را به عزيزاني که عالقه مند به بحث تمدن اسالمي و علوم غريبه هستند گوشزد کنم

 :اين کتاب توجه فرماييدبه چند نمونه از عبارات موجود در 

*** 

به قدرت باري سبحانه و تعالي بر منزل ذراع فريشته موکل است، نام وي جنطاغاييل بود، و صورت وي 

ماننده صورت آدمي است درازباال، و چهار دست دارد و پاي همچون پاي اسبان تازي، و در يک دست 

فته و در يک دست دوک از ريسمان پر لوحي گرفت و در يک دست مرغ هدهد، و در يک دست قضيبي گر

گرفته و .... خواهد که براه رود، رود، رود و به هيچ گونه مانده و خسته نگردد، بنويسد اين طلسمات را به 

مشک و زعفران و زير طلسمات .... قمر را بنويسد، سه در سه وقتي که ماه در نور بود يعني در .... باشد، و 

 ..... بندد و چندانک براه برود، مانده نگردد به امر اهلل تعالي در موم گيرد، و بر ران دست

و اين هفتاد نام ماليکه را هفتاد کرت بايد خواندن و هفت .... کند، و هر روزي همي خواند، و اين ماليکه 

طارغاهايي، طماعاطواييل، کما فارعاييل، سالمسکاراييل،  :اند که بر ساق عرش موکل اند اين است

ييل، فماطاصاييل... صقالطوراييل، سقالطوداييل،.... تمام شد نامهاي آن ماليکه که ذکر رفت، جهت والفارعا

 ....اين دعوت طلسمات شريف اين است
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و صورت اين موکل را بايد که معزم پيش خود نهد، و بعد از آن نام ماليکه را بخواند و بعد از آن هزار و 

بخواند، و بعد از آن دست به عمل زند و نيک احتياط کند که درين  يک نام باري سبحانه و تعالي هفت بار

 ....عمل بيم ... بود جهت آن که ماليکه مي آيند و اگر بر شرايط نبود قصد ؟ کنند
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 بيان اسرار منزل هقعه و عجايب آن

عالي و ت اندر خاصيت منزل هقعه. آن فريشته که برين منزل موکل است نام وي هماعاقيل بود و حق سبحانه

او را ماننده صورت آدمي آفريده است با چهار دست و سر وي مانند پربوز ؟ بود، وپاي وي مانند پاي ... 

بود، و دو پاي دارد، و بدستي سرناي گرفته، و بدستي جارويي گرفته، و به دستي شانه گرفته، و به دستي 

محاراييل، محاطاهاييل،  :تگان اين استخنجري گرفته، و بر وي چند فريشته ديگر موکل است، و نام فريش

مکاعاييل و ... و طلسمات اين موکل را اگر بنويسد به مشک و زعفران و اين چهل و يک نام را در گرداگرد 

طلسم ... بدهند اندر ميان هر که فراز گيرد ... اما بطالع اسد بايد و تثليت آفتاب با مريخ و ... آفتاب را چهل 

تاب ... مريخ بهم ضم کند و هفت روز ... کند چنانک هيچ گونه نه شب نه روز نخورد، و بار بخواند و ... آف

آهو نويسد ... بر حسب مراد گردد... اين است .... )در اينجا خطوط  ... بجاي خلوت نشيند و عزلت طلبد و

 (عجيب و غريب آمده است

ء بلند طلب بايد کردن بعزيمت .. اعظم، و هرک خواهد که کيميا را به حاصل آورد، اين ديوان را در کوهها

در کتاب سنحل ؟ االرواح يا در کتاب دقايق الحاذقين يا کنوز المعزمين، هفت کتاب است که من تاليف 

 .کرده ام بعون اهلل تعالي وحده

 ...بيان اسرار سر منزل نثره ؟ و عجايب او در

و صورت وي ماننده صورت استر بود، و آن فريشته که برين منزل موکل است، نامش کماطاعاييل بود، 

رحلي بر پشت وي نهاده، و بر باالي رحل مصحفي نهاده گشوده و در زير شکم استر خروسي دهان گشوده 
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و پرها گشوده يعني بانگ خواهد زدن و صورت آن جني که تکوين ويست مانند صورت پري است، رود با 

بود، و بر وي هفت فريشته ديگر موکل است، و نام آن  دو بچه به چراگاه و آب خورد. نام وي دفراهاغور

 ..... فريشتگان اين است: سجاهاييل، سفهماطاييل، سفراطاعاييل

و اگر کسي خواهد که کار بکسب گشوده گردد يا مردي ... بسته بود بگشاي بيارد به آن حرير بندد، و بر 

يرين وقتي که قمر در منزل بود، و بر بازي وي نويسد اين طلسمات را تمام به مشک و زعفران و آب انار ش

 .....دست بندد يا در آن مقام در آن خانه به ديواري جاي پاک پنهان کند

 

و اگر خواهي بنويسد بنام طاعنان و بدگويان بگويد بستم زفان فالن و فالن را و در مقام و در مقام پاک زير 

هان کند. و اگر کسي در زندان بود بنويسد، و در بازوي سنگي نهد يا اندر کتان ريسمان ببندد و در کيسه پن

راست بندد، در حال خالص يابد و اگر کسي در دست ظالمي گرفتار بود بنويسد بر جام آبگينه و در خورد 

ظالم دهد از حق تعالي رحمت و شفقت در دل ظالم افتد و يا در جاي آن ظالم بريزد يا بر بام برد در سراي 
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 ....آزموده است .وي

... 

 باب اندر بيان ملک جنيان جهت موکل

چنين گويند استادان مغرب که ملک جنيان بسيارند، اما در هر مقامي گروهي موکلند، و اما در هر مقامي که 

مرم خاص اندر آيد بايد که ملک آن مقام را دعوت کند و موکل حاصل گرداند، و بعد از آن در آن مقام کار 

همه  ...ر کاري که موکل نباشد آن کار ممکن نبود که حاصل گردد. و اگر شهريست بندد و کار کند که در ه

بحکم جنيان است، و جنيان را ملک هست و وزير هست و قاضي و سرلشکر و عارض و خطيب و 

محتسب و مدرس و معلم و ترجمان و جاسوس، و ليکن خاطر کردن مملکت جهت آن است که از وي 

ملک کنند، مغرم خاص بايد بگويد که اي ملک! مرا موکلي نيکو بايد يا از موکل بخواهند و چون دعوت 

وزير يا قاضي يا از عارض يا از مدرس يا از محتسب يا از شحنه و غيره موکل بخواهد که البته هرچ از 

 ....ملک بخواهد ملک بي دريغ مي بخشد
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 بيان سوم اندر اسرار سر منزل ثريا

بر منزل ثريا بود موکل است، صورت وي مانند صورت مردي است بر پشت به قدرت رباني آن فرشته که 

بط کوهي نشسته و دو دست دارد همچون دست آدميان و بدستي کوزه فقاع گرفته و به دستي مروحه گرفته 

و .... نام وي اين است.... و هرک خواهد که کسي را از راه باز گردد بنويسد اين طلسمات را بدون زنان ... 

 .... بر پاره تخته بندد يا قواق؟ و در زير سنگ بزرگ نهد و بگويد: بستم راه فالن را ابن فالنمشک 

 اندر بيان اسرار سر منزل نثره در تفريق
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اندر خاصيت منزل نثره، آن فريشته که بر منزل نثره موکل است ثرهاييل خوانند، و صورت وي ماننده 

انب دنبه کرده و پاي هاي وي چون پاي آدمين است، و صورت قوچي است و بر پشت لقلقي و روي به ج

آن جني که تکوين وي است نامش سقالطور بود و صورت وي ... آدمي بود و چهار مار بجاي ... يعني از 

جاي گلوي رگ بيرون آمده و دو دست دارد. به دستي ماهي و بدستي مروحه گرفت و خاتم ثرهاييل اين 

زفانش را ببنيدي اين صورت را بيش نهد و اين طلسمات را بنويسد است ... چون کسي را خواهي که 

بزنگار و کافور و زعفران بر ... پوست حمار يعني خر اندر پيچيد بريسمان قنب .... و در زير سنگي نهد 

بگويد بستم زفان فالن را بستاد تا با ابد ماننده سد ياجوج و ماجوج که اسکندر ذوالقرنين بسته و از غم 

 ...و ماجوج بفضل حق بر بست. طلسم اين است ياجوج
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 دين و علم ميان مشکوک موارد تعارض حل در ماقد نقادي قدرت

 جعفريان رسول: نويسنده

 1151/  10/  83: سايت روي انتشار تاريخ

 

 حوزه را خبرآنالين فالني بود نوشته بنده هاي يادداشت براي خود هاي کامنت از يکي در دوستي بار يک

 زا شماري افکار با سنخيتي نوع هيچ لبمطا اين از برخي که اين از خواهم مي عذر واقعا است، کرده علميه

 .خواهم مي معذرت واقعا. ندارد کنند مي کليک را بنده هاي نوشته عناوين اتفاق از که عزيزان

 و يدين معرفت فهم به زيادي بسيار کمک که امري شود، روشن بايد است، دين و علم آنچه ميان دقيق مرز

 هم آن باره در هرچند نيست، پوزيتيويستي نگرش با تجربي علم علم، از مقصودم. کرد خواهد ما به علمي

 علوم از ما هک است چيزي از جداي پوزيتيويسم، به فلسفي نگاه حقيقت،. بکنم صريحي قضاوت خواهم نمي

 نفع به خود تصور به تا کنند مي مخلوط را اينها عمد به البته کساني و شناسيم؛ مي علم يک عنوان به تجربي

 .بزنند کنار را دجدي علوم سنت،

: پرسيد دخواهي. استوار دانايي يک اما است، دانايي مقصود دقيقا کنيم، مي استفاده «علم» تعبير از که اين اما

 هچ اما دهيم، مي حق پرسش اين به رسيم؟ مي آن به چطور و آوريم مي کجا از را دقيق يا استوار قيد اين

 و فهميم مي را چيزي دقيقا که کنيم استفاده شرايطي براي عبيرت اين از که اين جز نداريم اي چاره که کنيم

 اي زارهگ يا سخن يک کنيم مي حس دانشي يا اطالعي خاطر به که حالتي يعني. شويم مي قانع و پذيريم مي

 خواهد مه انساني علوم شامل بلکه نيست تجربي علوم حوزه در تنها ديگر بحث اين. است شده ابراز درست

 .ديدتر بدون بود

 راداف از بسياري که دارم هم يقين اما است، خالي فلسفي دقت از زيادي حدود تا من اصرار اين که دانم مي

 انتخاب را نزديک راه مقصود، يک به رسيدن براي دور و نزديک راه بين که همين. کرد خواهند درک را آن

 راه اين از که است اين به متکي و ناميد ستوارا دانايي توان مي را آن که «علمي» به که اين يعني اين کنند، مي

 کردند؟ مي انتخاب را درازتر راه نبايد چرا اال و کنند، مي اتکاء رسيد، مقصد به توان مي زودتر
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 ما ؟کرد خواهيم چه ما باشند داشته تعارض اگر علمي گزارش يک با ديني خبر يک: اول خانه به برگرديم

 دقيق مرز. اند کرده قرباني علم پاي را دين ديگران مقدار چه و ايم کرده نيقربا دين پاي را علم اندازه چه

 کجاست؟ در ها گزاره اين

 هاي مينهز توانيم مي تاريخي هاي نمونه با اما کنيم، فصل و حل تئوريک لحاظ به را مطلب اين نتوانيم شايد

 و درست واقعا گويم، مي سخن ينهزم اين در تاريخي امر يک از وقتي که آن به مشروط. کنيم روشن را آن

 .باشد تاريخي

 رد؟ک خواهيم چه ما باشد، ناسازگار ديني روايت يک با علمي گزارش يک اگر: اصلي سوال به برگرديم باز

 رفت؟ خواهيم کنار کداميک نفع به

. البته .هم تاريخي روايت آن يا باشد درست اندازه چه تا ديني روايت که دارد اين به بستگي گفت خواهيد

 زا يکي اما دارد، اطمينان احاديث و اخبار به و است اخباري کسي اگر مثال. است دشوار مطلب اين مرز اما

 رستد بگذارد؟ کنار را روايت اين علم، نفع به است حاضر آيا بود، ناسازگار علمي گزارش يک با اخبار اين

 گذارد؟ مي کنار را آن و است ناسازگار قرآن صريح نص با حديث، يک که وقتي مثل

 عصر در خصوص به اينها منازعه داستان. علم حرمت حفظ که چنان است، الزم امري دين، از حراست مسلما

 اين و است قبل هاي دوره در شده انجام هاي خلط از گرفته نشأت آن اصل اما است، طوالني بسيار جديد

 .است طوالني داستان

 دانايي هيمد مي ترجيح که نيستيم ما اين بگويم و دهم نشان را تقابل آن از نمونه يک تا نوشتم را مقدمات اين

 تيويسمپوزي از چيزي ها آن حتما. کردند مي چنين نيز ما قدماي بلکه باشد، ديني روايت يک بر مقدم استوار

 .دانستند نمي و اند بوده پوزيتيويست شايد بگوييم که اين مگر دانستند، نمي

 القرآن سيرتف في التراجم تاج بانام خود زيباي بسيار فارسي تفسير در( 131 متوفاي) ينياسفرا طاهر بن شهفور

 :نويسد مي...« الصيام عليکم کتب» صيام آيه ذيل «لالعاجم

 ودهب واجب روزه امّتى هر بر که آنست «قَبْلِکُمْ مِنْ الَّذِينَ عَلَى کُتِبَ کَما: »گويد همى آنکه معنى: که بدان و

 لسّالم،ا عليه طالب أبى بن على المؤمنين امير از است کرده روايت عنتره چنانکه. الساّلم عليه آدم لاوّ است،

 المس و رسيده نيمروز وقت به -سلّم[ و آله] و عليه اللّه صلّى -مصطفى نزديک آمدم روزى: گفت وى که

 بادا مسال: گفتم. دهد درود همى ترا السّالم عليه جبرئيل: که بدان على يا: گفت و داد جواب را سالم و کردم،

 سه اهىم هر از دار روزه: گويد همى را تو جبرئيل على يا: گفت شدم، فراتر. آى فراتر: گفت. وى بر و تو بر
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 وزر سيوم به و سال، هزار سى روز ديگر به و سال، هزار ده روز اوّل با را تو بنبيسد تعالى خداى که روز،

 ت؟اس کدام روز سه آن! اللّه رسول يا گفتم. تو پس از کند کار بدين که کس نآ بر بدهد و سال، هزار صد

 .پانزدهم و چهاردهم و سيزدهم البيض؛ ايّام: گفت

 از را دمآ چون: گفت خوانند؟ البيض ايام را روزها اين چرا! على يا: گفتم را على: گفت عنتره که بدان ديگر

 ترا! آدم يا: فتگ و آمد جبرئيل گرديد، سياه و بسوخت را وى پوست آفتاب تپش فرستيدند، زمين به بهشت

 .شود سپيد تو پوست که بايد

 .داشت روزه آدم. پانزدهم و چهاردهم و سيزدهم ماه هر از دار روزه گفت. آرى گفت

 سپيد وى تن جمله روز سيم. گرديد سپيد وى تن از برخ دو روز دوم. گرديد سپيد وى تن از سيکى روز اوّل

 .خوانند «البيض ايّام» را روزها آن اين بهر از. رديدگ

 اين معنى اندر که بخاصّه شود کرده اعتماد برين که نبود واجب ،است خبرى مشهور نه خبر اين: که بدان و

 ،ديگر نامى شبى سه هر اندر است، نهاده نام ده را شب سى را، ماه شبهاى عرب آنکه بسبب شد، ظاهر خطا

 و غرر، ثالث: »گفتند شبها، اندران ماه تافتن از آن بهره و آن، تاريکى و روشنايى اندر شبها آن حال معنى بر

 الثث و حنادس، ثالث و ظلم، ثالث و درع، ثالث و بيض، ثالث و عشر، ثالث و تسع، ثالث و نفل، ثالث

 انگه باشد، وشنر شب همه که معنى آن بر خوانند، بيض را شب سه اين جمله از و. «محاق ثالث و دآدى،

 شب صفت اين که دانستيم. «البيض األيّام: »نگفتند و ،«البيض ايّام: »گفتند و کردند اضافت شب با را روز

 جبوا بودى درست اين اگر و است، ضعيف خبر اين آنکه بر است ظاهر نشانى اين و. روز صفت نه است

 اين پس. کند خطا معنى اندرين که بود ان از تربزرگ وى درجت و بودى، بوده على از خطا اين تا کردى

 .است ضعيف خبر اين آنکه بر کند تنبيه همى حال

 (.111 ـ 1/113( : 1139 تهران،) التراجم تاج)

 خبر ضعف به حکم گذارد، مي( علم نوعي) تاريخي اطالع يک برابر را روايت يک وقتي کالم، اين نويسنده

 ارضتع ترتيب بدين. داند مي باشد، فرموده را مطلبي چنين که( ع) علي امام شأن دون را آن نقل و کند مي

 يک تنها ،ديني خبر آن که دارد تأکيد البته و کرده تمام علم نفع به علمي گزاره يک با را ديني خبر يک ميان

 .کند رد باز و است ديني بپذيرد که آن نه است دقتي بي و تخليط از ناشي و منسوب خبر

 .داد خواهد نجات را دين باشد، علم نفع به که آن از بيش حتي تنهاي در روشي چنين
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 گذشته بوده است بهانه اي که از عوامل اصلي کشتار شيعيان در ده ساله

 رسول جعفريان :نويسنده

 81/01/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

پس از ماجراي عبداهلل بن سبا، دروغي که در قرن دوم ساخته شد تا هويت تشيع را به لحاظ تاريخي  :خالصه

ه به ک زير سوال ببرد، دومين ماجراي دروغ ، مربوط به نقش شيعيان در سقوط بغداد به دست مغوالن است

نام خواجه نصير و ابن علقمي، سعي مي شود شيعيان همدست يهود و نصارا معرفي شده و باني و باعث 

نابودي دولت عباسي معرفي شوند. اين همان بهانه اي است که شيعيان به عنوان احفاد ابن علقمي به طور 

در کوچه و خيابان و قهوه خانه و  مداوم هدف قتل عام هاي انتحاري وحشتناک بوده و ده ها هزار تن از آنان

  .غيره در اين ده سال قتل عام شدند

  مقدمه

عباسي، امري دردناک و ناراحت  خالفت و براي بسياري از اهل سنت در شرق اسالمي، رخداد سقوط بغداد 

ک يشان از اصلي آن ضعف جدي عباسيان و خطاهاي طوالني عامل که ـ تحول اين با زيرا است، کننده بوده 

سو، و نيز تهاجم مرگبار مغول در حمله به تمامي شرق اسالمي از سوي ديگر بود ـ خالفت تقريبا براي 

هميشه از ميان رفت. حتي زماني که خالفت عثماني قدرتمندانه استقرار يافت، به نظر مي رسد، هيچ گاه 

اهل سنت، قابل مقايسه با از اهميت عباسيان را نيافت، چنان که سقوط آن نيز به رغم همه دردناکي براي 

 .دست رفتن بغداد عباسيان نبود

بغداد نيز براي بيش از پانصد  .هرچه بود، عباسيان از دل قريش برآمده، عرب و منتسب به پيامبر )ص( بودند

سال مرکز خالفت آنان بود و گويي از دست رفتن آن، تمام آمال و آرزوهاي آنان را نابود کرد. در عمل نيز، 

سنت در شرق بشدت ضعيف شد. بعدها خالفت ماند، اما ترکي شدن خالفت چيزي نبود که براي  مذهب

دواير اصلي اهل سنت، به خصوص عربها که نسل اول و اليه نخست در تاريخ اسالم بودند، قابل قبول باشد 

 .و در نهايت هم به جدال کشيده شد

ماجرا بودند، و خبطها و خطاهاي عباسيان در طول قرون و اما در اين ميان، با وجود آن که مغوالن اساس اين 

و کشتن و نابود کردن بسياري از مخالفانشان و نيز عياشي و تجمل پرستي و بسياري از مسائل ديگر عامل 
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دروني اصلي اين ماجرا بود، تمام گناه به گردن دو شيعه به نام ابن علقمي و خواجه نصير افتاد. اين در حالي 

به خراسان آمدند وجود داشتند.  617عالم و دبير سني هم در مجموعه مغوالن که از حوالي سال  بود که صدها

اين اتهام که بعدها در قرن هشتم رواج يافت، چنان بود که گويي اين حادثه عظيم، نه مربوط به يک خليفه 

دو نفر قرار گرفته است.  بي تدبير و فرزند متعصب و نااهل و مداخله جوي او، بلکه همه و همه بر عهده اين

يافتن يک مقصر براي اين ماجرا کار را راحت مي کرد و در ضمن شيعه را که هيچ گاه رسميت خالفت را 

اين اتهام انجام شد تا ديگران تبرئه شوند و از آن بهانه اي براي يک  .نپذيرفته بود، تحت فشار قرار مي داد

که بر اساس تحقيقات مورد اعتماد، و حتي از ناحيه محققان اهل  کينه ورزي دايمي ايجاد شود. اتهام ياد شده

سنت مانند دکتر سعد الغامدي استاد دانشگاه ملک سعود در رياض آن هم در يک کتاب مستقل، بي پايه 

شناخته شده، به حدي در آثار متعصباني مانند ابن کثير و ابن تيميه تکرار شد و تا به امروز تکرار گشته که به 

يک اصل مسلم تاريخي درآمده و صرفا به عنوان يک ابزار براي کوبيدن طرف مقابل مورد استفاده  صورت

قرار گرفته است. اين که مورخان اين حادثه عظيم را صرفا بر سر اين دو نفر خراب کنند، تنها ناشي از نوعي 

ي ي است، و اال هر کسي مضعف تحليل و براي گريز از بيان واقعيات و در عين حال متأثر از تعصبات دين

داند، مغوالني که دولت بزرگ خوارزمشاهي را براندخته، سالهاي سال شورشهاي متوالي را در شهرهاي سر 

راه خود سرکوب کرده، و در نهايت دولت قدرتمند الموت را که نه سلجوقيان و نه ديگران نتوانسته بودند 

ند، مي توانستند بغداد را هم بگيرند. اما آنچه در تواريخ ماند، براندازند، بر انداختند، و طبرستان را تصرف کرد

تکرار مطالبي درباره ابن علقمي بود که تاکنون نيز دستاويز تبليغات مذهبي است و به نظر نمي رسد هيچ گاه 

حل و فصل شود. اين قبيل تاريخ نگاري مذهبي که درگيري مشتي نصوص تاريخي در دو طرف است، در 

جدلي الطرفين کانتي در آمده که براي ذهن هاي ساده مذهبي، هر کسي در هر طرف باشد،  حکم قضاياي

  .قادر به اثبات و اقناع آن است

مشکل ديگري هم البته آن روزگار بود و آن اين که براي دو قرن، اسماعيليان به اسم تشيع و با اتهام ملحدي، 

ي که هيچ گاه آنان، با همه فشاري که آوردند، موفق موي دماغ دولت هاي سني اطراف خويش بودند، به طور

گرفتند. اين حقد و کينه را به به تصرف الموت نشده که هيچ، به طور مداوم، هدف ترورهاي آنان قرار مي

. نوشتند بدست آوردتوان در متون تاريخي اين دوره سنيان و کساني که بعدها گزارش آنها را ميراحتي مي

آن هم ترور سران سني که تنها يکي از صدها نفر آن خواجه نظام الملک بود، حقد و  اين دويست سال، با

کينه جدي از اسماعيليان و مالحده در ذهن اهل سنت ايجاد کرده بود. البته اين دولت هم به دست مغوالن 

خالفت  نابود شد اما فضاي رواني ايجاد شده در اطراف اين ماجرا همچنان روي اعصاب و روان طرفداران

 .راه مي رفت
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و اما در باره ابن علقمي به عنوان يک وزير که فقط يک جناح ساده در دستگاه خالفت بود، و در برابر يورش 

عظيم مغوالن که به هدف ساقط کردن بغداد آمده بودند )و اين ماجرا از زمان حمله يعقوب ليث تا اين زمان 

سلجوقيان به آن رسيدند و عباسيان را نصف نيمه نگاه  براي دولت هاي شرقي يک آرزو بود و آل بويه و

داشتند و خوارزمشاهيان نتوانستند چنين کنند( کسي نگفت، فرضا که يک شيعه اي که سه چهار دهه در دولت 

عباسي خدمت کرده، و معلوم نيست اساسا شيعيان او را به رسميت مي شناختند، در سقوط بغداد، واقعا 

ه باشد، آن هم درست زماني که بسياري از علماي سني در دستگاه مغوالن خدمت مي همکاري با مغوالن کرد

کردند، اين چه ربطي به جامعه شيعه دارد؟ آن هم نه براي آن روزگار بلکه الي االبد... مگر کم بوده اند در 

ي اي يک مذهب مقديم و جديد از طرف مقابل که در کنار دشمنان اسالم قرار گرفته اند. مگر کسي اينها را پ

 .نويسد؟ بگذريم

و اما ابن علقمي سالها استاد الدار دربار مستنصر عباسي يا همان وزير دربار وي بود و بعدها به خاطر  ...

همان خدمات وزارت مستعصم رسيد. در آن روزگار، و از زمان سلجوقيان، در مواقعي، وزارت بر عهده 

د در نظام اداري تربيت شده و توانايي خوبي در اداره امور حکومت شيعيان بود و اين جز آن نبود که اين افرا

داشتند. در طول اين سالها، ابن علقمي خدمات زيادي به دستگاه عباسيان کرد که تنها يک نمونه آن تأسيس 

.[1] مدرسه مستنصريه بود که مذاهب چهارگانه ـ بدون حضور شيعه ـ در آن کار تدريس را بر عهده داشتند

در تاريخ الفي آمده است: و روزى که اين مدرسه به اتمام رسيد، مستنصر باللّه با جميع امرا و اعيان دولت به 

سرکارى آن  آن مدرسه آمده مهمانى عام کرده هرکس را فراخور حال او به خلعت سرافراز ساخت. و چون

، که آخر وزير خليفه شده بود، تعلّق داشت و به سعى او به اتمام رسيده بود، مدرسه به مؤيّد الدّين علقمى

مستنصر باللّه در روز ضيافت او را به انواع انعام و الطاف پادشاهانه سرافراز ساخت و جايگير او را دوچندان 

ابن علقمي که تا اين اندازه مورد اعتماد بود، از بخت بدش، در روزگاري قرار گرفت که اين .[2] گردانيد

دولت توسط يورشيان مغول سرنگون گرديد. او تنها يک عنصر تصميم گير اداري بود، نه فرمانده نيروهاي 

فه حرف او را کامال گوش مي داد. معارضان وي در دستگاه خالفت، از نظامي بود و نه تنها کسي که خلي

جمله ابوبکر پسر خليفه و دواتدار، تمام تالش هاي او را خنثي کردند و براي آن که وي را که طرفدار آن بود 

 که خليفه در اين شرايط ضعف کامل، با نوعي تعامل مثبت مسأله را حل و فصل کرده و زمينه را براي بقاي

خود فراهم کند، منکوب کنند، در شيپور جنگ دميدند. منابع فراواني به بي توجهي مستعصم به اداره امور 

 .توجه داده و به رفتار بد فرزند او ابوبکر و ديگران اشاره کرده اند

شتند کدر نهايت مغوالن بغداد را تصرف کردند و به خاطر مقاومت بيهوده خليفه، او را و شمار فراوان ديگر را 

و دولت عباسي را پس از يک دوره ظلم و ستم طوالني برانداختند. حادثه مغوالن چندان عظيم بود که کسي 
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نمي توانست به يک مقاومت جدي بينديشد. بسياري از مردم بغداد از سني و شيعه در اين ماجرا کشته شدند 

جذب دربار مغوالن شدند، به طوري و هيچ کدام از دو طرف فرصت مقاومت نيافتند. بسياري نيز به سرعت 

 .که دولت آنان تا هشتاد سال بعد ادامه يافت و خبري هم از مقاومت سنيان و غيره بدست نيامد

آن زمان، منابع، چيزي در باره ابن علقمي ننوشتند، اما به تدريج داستانها در باره ابن علقمي ساخته شد و گناه 

براي تحقق آن روزشماري مي کردند و براي آن انژري گذاشته و نيرو اين حادثه عظيم که مغوالن پنجاه سال 

صرف کرده بودند، حاال به گردن يک وزيري افتاد که سه چهار دهه به دولت عباسي خدمت کرده بود. او البته 

تمايالت شيعي داشت اما هيچ گاه در منابع شيعه، به عنوان يک عالم شيعه يا يک رکن شناخته نشده بود. 

ه کرديم، فرضا که بود، چه ارتباطي با مذهب تشيع داشت. و اما مخالفان مهم ترين پشتوانه خود را از اشار

دست داده بودند و بايد براي اين کار مقصري از مخالفان خود پيدا مي کردند. بايد مقصري براي آن ماجرا 

يعه ين امر به عنوان يک حربه عليه شيافت مي شد تا همه گناه بر گردن او گذاشته شده و متعصبان بتوانند از ا

 .استفاده کنند

از زماني که افرادي مانند ابن تيميه و ابن کثير در بوق و کرنا کردند که گويي خيانت ابن علقمي همه چيز را 

بر باد داده، مسأله به صورت يک اصل شايع در منابع تاريخي پيچيد و از آنجا که انگيزه براي رواج آن بود، 

ر عادي يافت. جداي از منابع قرن هشتم که قبال مطالبي از آنها در اين باره نقل کرديم، پس از گسترش غي

ماجراي صفويه و گسترش منازعات مذهبي، مسأله ابن علقمي باز سر زبانها افتاد. کتابهاي تاريخي هم که غالبا 

تند. تکرار آنچه گفته شده بود پرداختاريخ زمان پيش از خود را از روي متون قبلي مي نويسند، در اين باره به 

در اينجا نمونه هايي از آن رامرور مي کنيم، و در عين حال شاهد خواهيم بود که در برخي از متون، حقايقي 

در باره مستعصم و دستگاه عباسي و رفتارهاي آنان وجود دارد که به خوبي نشان مي دهد، ماجرا نه تنها هيچ 

بلکه اگر نصايح او را گوش داده بودند، اين حادثه دست کم به اين شکل رخ  ارتباطي با ابن علقمي ندارد

  .نمي داد

 تکرار اتهام ابن علقمي از قرن دهم تا چهاردهم هجري

به نظر مي رسد در جريان باال گرفتن مباحثات مذهبي ميان شيعيان و سنيان در آغاز برخوردهاي دولت عثماني 

بود، به داستان ابن علقمي هم اشاره شده است. جداي از  920ن و در سال اچالدر در آنها اولين که صفوي –

جنگ ميداني، در صحنه علمي و نگارش هم آثاري عليه يکديگر نوشتند و بسياري از مسائل تاريخي را باز 

 ن]کذا[ در دوره سلطا« کتاب البراهين النواقض دالالت الروافض»مطرح کردند. در يکي از اين آثار با عنوان 

سليمان عثماني )( نوشته شده، در همان آغازين صفحات ضمن بر شمردن مساوي شيعه در طول تاريخ چنين 
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و کانت اهل الکرخ الشيعة تشب نيران العداوة علي اهل السنة، و کان الشريف الراضي ]کذا[ و »... آمده است: 

بغداد و صحبته منجمه النصير الطوسي ملک التتار ال ي ولداه الرضي ]و[ المرتضي رؤوس المحنة، و.... جاء

رأس الفساد، و ابن العلقمي وزير الخالفة، الذي بتدبيره لبغضه في اهل السنة حسن ]؟[ ذلک االفة، بل منعه أن 

و قد جاء تيمور الرافضي » :جالب است که در ادامه تيمور را هم رافضي مي داند! و مي افزايد«. يخرج

رأس الروافض في هذه الزمن االخر او االن ... و اعان طهماس ]ب[ حين ضاقت المتظاهر او زمن شاه اسماعيل 

 .[8]کتاب البراهين، برگ « بعد المرة االنفاس منه المرة

اين عبارت در نقد شيعه، مسيري تاريخي را ميان پدر سيد رضي و مرتضي تا شاه طهماسب دنبال مي کند، و 

تيمور و شاه اسماعيل را قرار مي دهد. اشاره فعلي ما اين است که در ميانه آنها خواجه نصير و ابن علقمي و 

 .اين نويسنده، آگاه به آنچه پيش از وي در باره ابن علقمي گفته شده بوده است

ـ که از دست صفويان شيعي به عثماني « مرآت االدوار»در قرن دهم هجري هم، مصلح الدين الري نويسنده 

ل پسر خليفه، ابوبکر، به واسطه تعصب اه»مل رفتار ابن علقمي دانسته نوشت: ها پناه برده بود ـ همين را عا

سنت، کرخ را غارت کرد و جمعي از بني هاشم را اسير ساخت. وزير، شيعه مذهب بود. از اين حال آزرده 

وجه تگشت. بعد از آن که هوالکو قلع قالع مالحده کرده بود، رسولي فرستاد که اگر کوکبه ايلخان به بغداد م

گردد، وي بي جنگ بغداد را تسليم نمايد و خواجه نصيرالدين طوسي گفت که احکام نجومي دال است بر 

همين سادگي فتح در واقع، به .[3] آيد. بنابر آن هوالکو متوجه آن شدآن که بغداد در حيطه تسخير در مي

 .شودبغداد توسط مغوالن توجيه مي

( که مي نويسد: و گويند ابن علقمى وزير در 115يک نمونه ديگر گزارش و تحليل معين الدين اسفزاري )م 

عظيم داشت، و پسر خليفه امير ابو بکر بسبب وحشتى و عصبيتى لشکر فرستاد تا کرخ  مذهب شيعه غلوى

بودند ايشان را اسير گرفتند، ]و اهل و عيال ايشان  از سادات هاشميه کرخ بعضى بغداد را غارت کردند و در

را بفضيحت و خالعت از خانها بيرون کشيدند[، وزير بجهت اين حرکت بغايت متالم و متأثر گشت و بگرد 

د و در عوض نرا بتيغ انتقام بگذرا آمد تا چگونه خليفه و اتباعفراز و نشيب و پيرامن احتيال و فريب برمى

اند شربت مکافات چشاند، ]چون در بساط بسيط ممالک آيات رعب اذالل و اهانت که بطايفه سادات رسانيده

و باساء و آثار هيبت و ياساء هالکو خان ساير و منتشر بود، ابن علقمى از راه جفا در خفا[ قاصدى ببارگاه 

جهانگشاى ايلخانى  طاوعت، نمود که اگر مواکبايلخانى فرستاده بعد از اظهار متابعت و عرض اخالص و م

احتمال کلفتى و ارتکاب شدتى مملکت بغداد را تسليم نمايد، ]و اين معنى را بمواثيق و نهضت فرمايد بى

ايمان و شرايط عهود و پيمان استحکام داد[، ايلخانى، قاصد ابن علقمى را نوازش فرمود و بمواعيد منتج مبتهج 
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اد. وزير با خليفه طريق تصنع و مکيدت پيش گرفته بدرگاه ايلخانى پيغام داد که من جمعيت گردانيده باز فرست

پريشان خواهم ساخت،  []چون دل عاشقان و زلف محبوبان جنود و سپاه خليفه را جهت تحصيل علوفات

 الدين يرتوقف و تعلل متوجه گردد، پس هالکو خان در امضاى اين عزيمت بخواجه نصبايد که ايلخانى بى

و خاطر مبين او استشارت فرمود خواجه بعد از تامل در احکام نجومى و  مفاوضت بنوشت و از راى متين

مزيد زحمتى و تحمل مشقتى تدبر در آثار اتصاالت اجرام سماوى عرضه داشت که تسخير آن مملکت بى

 .[4]مواکب همايون را ميسر خواهد شد؛ العلم عند اهلل

سابقا در تحقيقاتي که در باره نقش ابن علقمي صورت گرفته، به خوبي نشان داده شده است که مطالب 

اينچنيني در مصادر اوليه فتح بغداد نيامده و از پنجاه سال بعد از آن آغاز شده است. در اينجا قصد بررسي آن 

مقطع را نداريم و صرفا چنان که از عنوان اين بخش روشن است، سخن گفتن در باره اتهام ياد شده در آثار 

 .قرن نهم ـ دهم به بعد است

پس از آنچه گذشت، داستان سرايي هاي بعدي اسفزاري هم جالب است، طرح نقشه اي که ابن علقمي براي 

و امل منفسح بالشکر چون قضا از تهمت رجعت ] مبتهجهالکوخان بادل »پراکنده کردن سپاه داشته است: 

مامون و نهمتى چون همت اصحاب توکل از عوارض و هن و تزلزل محفوظ[ متوجه بغداد گشت. و ابن 

علقمى چون از تصميم عزيمت ايلخانى وقوف يافت عنان توجه خاطر بجانب پريشانى متجنده بغداد مصروف 

ت که سالطين و ملوک اطراف همه در مقام طاعت و خدمتگارى امير در حضرت خالفت عرضه داش گردانيده

اند، ]و نفاذ امر وصيت قدرت و بسطت اموال و کثرت شوکت مواکب حضرت خالفت المومنين ثابت قدم

بحمد اهلل در عرصه بساط غبراء شايع است، هرسال چندين مال جهت مواجب لشکر و مصالح ديگر از خزاين 

اشد امير المومنين ب بين نمينمايد[ اگر فرمانمتين و مطابق مقتضاى عقل مصلحتصرف کردن موافق راى 

هريک از اعيان سپاه بشغل و مهمى بطرفى نامزد گردد که علوفه او واصل گردد و خزانه عامره را توفيرى 

 اين مصلحت را که خالف صواب بود بر راى وزير پرتزوير تفويض ... حاصل آيد، خليفه غافل از آنکه

]و ارتکاب مالهى که آفتى در ملک و پادشاهى از آن زيانکارتر  فرمود، و خود باستماع الحان و اجتماع خوبان

[ مشغول شد، و از ساز و برگ و نواء مجلس عشرت براست کردن اسباب دفع مخالف نپرداخت، و نيست

خليفه  ه عساکر بيگانه بگوش]در پريشانى جمع متجنده سعى بليغ نمود[ پيش از آنکه خبر توج ابن علقمى

]و ظاهرست که افتراق شمل و پريشانى جمع  رسد وجوه و اعيان بلکه آحاد و افراد لشگر را متفرق ساخت

 .[5]زودتر از التيام و اجتماع ميسر ميشود
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صفحه در باره ورود لشکر ايلخاني به بغداد سخن گفته که برخي از نکات، از جمله  اسفزاري سپس چندين

آنچه در باره بخل مستعصم و نقش آن در سقوط بغداد آورده، جالب است و در کتب تاريخي بي سابقه نيست. 

لي م آن که واکند که سني است و نقشه اي در گشودن بغداد کشيده و به رغدر ادامه از ابن عمران نامي ياد مي

بعقوبه از سوي خليفه بود، با ايلخان کنار آمد. همو پس از گشوده شدن بغداد، حاکم اين شهر شد، در حالي 

د که و حکم ش»که به قول وي، ابن علقمي به چيزي دست نيافت و فرمان داده شد که نوکر ابن عمران باشد: 

ت خود عظيم پشيمان و خجل و پريشان خاطر و ابن علقمى نوکر او باشد، و ابن علقمى از کردار ناشايس

ت نهاد، بايسآمد بر خط امر نوکر عامل بعقوبه مى]چه سرى که پيش خليفه روى زمين فرونمى گشت منفعل

و بدنامى دنيا و آخرت بر سر. و مغوالن در اهانت و خوارى ابن علقمى مجد بودند، القصه: چند روزى 

ساخت، تا عنقريب بساط بسطت او طى کرد و بهرکس تعلقى ميرى ميبمحنت ترددى مينمود و تجلدى ظاه

و بهار فرصت اودى شد و دل پردرد و ندامت بخاک برده، نامى مشوب بانواع غرامت و مالمت باقى گذاشت 

]الجرم تا مدتها بر صحايف کتابها و ايوان مدارس و خزائن بقلم تشنيع و  و مان چندين هزار مسلمانو خان 

، لعنت خداى آنکس را که لعنت نکند ابن علقمى لعن اهلل من ال يلعن ابن علقمى :نوشتند کهقريع مىخامه ت

نفى را از اين کالم منفى گردانيده بود او را هفتاد چوب زدند. حق تعالى « الى»را، گويند يکى از دوستان لفظ 

 .[[6]همکنانرا از عقوق حقوق اولياء نعم محفوظ دارد بحق حقه

( که در دايره همين تواريخ سير کرده و غالبا از گذشتگان رونويسي، همان مطالب را آورده 501ميرخواند )م 

. داده استاست، گرچه به روايت مخالف يا به عبارتي آنچه روشنگر جنبه هاي ديگر ماجرا هم هست، توجه 

نهم مالحده لع بالجمله در آن اوان که ايلخان از ضبط و تسخير مملکت مسلمانان و قلع قالع»وي مي نويسد: 

زير از و اللّه على حده فراغت يافت، و صيت مهابت او در اقطار آفاق شايع و مستفيض گشت، ابن علقمى

ت بعد از اظهار عبوديت و تقبيح صورت دار خالفسر جفا در پرده خفا رسولى به بارگاه فلک انتباه فرستاد و 

و سده امامت چنان فرانمود که اگر ايلخان به صوب اين ديار عنان عزيمت سبک گرداند، پيش از آنکه به 

تسويه صفوف احتياج افتد تا به استعمال آالت حرب چه رسد، مملکت بغداد تسليم شود، و اين معنى را به 

ايلخان به مجرد اين پيغام اعتماد ننمود و در نهضت به جانب دارالسّالم  .ام دادداليل و شواهد معقوله استحک

بود، چه در آن اوقات کثرت جنود و وفور اسباب و اسلحه دار الخالفه در اقاليم سبعة شهرتى تمام متأمل مى

 .«داشت

ره مقابل مغوالن با دو جالب است که آنچه ميان برخي از مورخان از مقايسه دوره ناصرعباسي در ايستادگي در

و » مستعصم هست، مورد توجه و خواند مير و سپس فضل بن روزبهان خواهد بود. خواند مير مي نويسد:

http://khabaronline.ir/detail/395731/weblog/jafarian#_ftn6


3133 

 

قاآن در مبادى جلوس خود چورماغون را دو نوبت با لشکرى سنگين از مغول که در فتاکى حال آنکه اوگتاى

دوى اشتراک داشتند به طرف بغداد فرستاده بود و باکى شهرتى تمام داشت و در آن مرتبه با شياطين و بى

 .«ايشان خايب و خاسر از معرکه سپاه عرب عنان برتافته بودند، و اين صورت در الواح اذهان انتقاش يافته

ميرخواند چنين ادامه مي دهد: ايلخان ايلچى ابن علقمى را بنواخت و در توکيد مبانى اعتضاد و مصادقت 

ر هر بار که اين خبر د«. ل رخصت مراجعت يافته از ما فى الضمير پادشاه اعالم دادوثوقى طلب داشت و رسو

اين قبيل منابع نقل مي شود مطالبي بر آن افزوده مي شود از جمله اين که ابن علقمي مکرر در مکرر رسوالني 

رسايل  التّوالى رسل و ابن علقمى على التّعاقب و»را فرستاده و ايلخان را تحريک به آمدن به بغداد کرده است: 

گردانيد که من بعد اقطاع لشکريان را چون خيل وفا و حسن عهد فرستاد و معروض مىبه بارگاه عالم پناه مى

خويش منقطع خواهم گردانيد و در تمشيت تفرّق جنود سعى بليغ خواهم نمود. و چون با خليفه در مقام 

او و اوالد او آرزوى آن دارم که حکومت اين مملکت به ام و به واسطه افعال ذميمه خديعه و تضييع آمده

در واقع تحليل هايي هم اضافه مي شود که به هيچ روي در منابع « ستان انتقال يابد.گماشتگان پادشاه گيتى

نخست نيامده است. اين نقشه، در اين روايت تاريخي، با آنچه خواجه در باره پيشگويي کواکبي در باره زمان 

و چون پيغام ابن علقمى سمت تکرار يافت، ايلخان در اين باب از »ان گفته، هماهنگ مي شود: سقوط عباسي

خواجه نصير الدّين محمّد طوسى که در مالزمت او به درجه رفيع و مرتبه بلند رسيده بود و در تقرّب از ابناى 

اجه بعد از تسيير درجه خو .زمان درگذشته مشورت نمود و از اوضاع فلکى و داليل نجومى استکشاف فرمود

شود که استخالص از تشکالت انجم چنان معلوم مى :طالع و تقويم کواکب و تحقيق نظرات عرضه داشت که

مزيد تحمّل کلفت و مشقّتى بر دست موکب منصور ميسّر خواهد شد؛ زيرا که مدّت امامت و خالفت بغداد بى

نصير الدّين را در اين حکم مصدّق داشته با دلى ثابت  عباسيان انقراض يافته و سرآمده و هالکو خان، خواجه

و ضميرى منشرح فرمان داد تا لشکريان اسباب يورش بغداد را آماده سازند و سونجاق نويان را در مقدمه 

روان کرد که از دجله بگذرد و با بايجو نويان ملحق شده جانب غربى بغداد را مخيم اقامت سازد. و ابن 

ه سهم مکيدت او به هدف مقصود پيوست، در سده خالفت معروض داشت که: امروز علقمى چون دانست ک

بحمد اللّه و المنّه که مجموع سالطين گردون اقتدار داغ اخالص و مطاوعت امير المؤمنين ]و خليفه روى 

و او[ دارند و صيت نفاذ حکم و بسطت ملک و کثرت مال خزانه عامره از يمين ][ بر جبين صدق مبين زمين

يسار بر بريد صبا و شمال مسابقت گرفته و حسّاد و اضداد را مجال آن نمانده که از مقام خود قدمى پيشتر 

نهند؛ و هريک از قاصدان و طالبان مملکت که آتش حقد و حسد در ضمير ايشان افروخته است ... اکنون هر 

نمايد، زرّين و فکر دوربين بعيد مىسال چندين تومان مال از خزينه به عساکر منصوره دادن از مقتضى رأى 

اگر امير المؤمنين رخصت فرمايد عظما و سرداران لشکر را به اطراف و جوانب فرستاده آيد و به اشغال 
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مناسب موسوم گردانيده شود تا خزانه را توفيرى باشد. خليفه اين تدبير ناصواب را به رأى وزير با تزوير 

ع الحان خوش و مشاهده غلمان حوروش و تلذّذ به انواع مالهى و منوط و مربوط ساخت و خود به استما

وّع متفرّق هاى متناستيفاى اصناف مناهى اشتغال نمود. و ابن علقمى در اندک زمانى اکثر اعيان سپاه را به بهانه

در  خود و پراکنده ساخت و ايلخان بر ميعاد مقرّر و زمان منتظر به طالع مسعود و نويد اقبال موعود از اردوى

پايان که مجتمع گشته بودند در رکاب او به جانب [ بىکران و سپاهىحرکت آمده از اقطار ممالک لشکر ]بى

 .«[7]بغداد روان شدند

نين شماري از آثار ادبي اين دوره آمده، مي توانست اين تصوير، که در بيشتر بلکه همه منابع تاريخي و همچ

ها ها در واقع بايد اين نمونه را يکي از مؤثرترين تاريخ سازي .در ذهن اهل سنت، تأثير عميقي برجاي گذارد

به هدف تعميق جدالهاي شيعه و سني دانست، در حالي که حتي اگر فرضا کسي چون ابن علقمي اشتباهي 

ه پيروان يک مذهب ندارد، چنان که در روزگار ما، دهها شاه و امير سني، از نزديک ترين کرده، هيچ ارتباطي ب

همپيمانان امريکا هستند و نه تنها او را دعوت به آمدن به منطقه خليج فارس کرده اند که صدها مرکز و دهها 

 .پايگاه بزرگ و کوچک در اختيار او گذاشته اند

وجه به روايات ديگر، حقايق تازه اي را بيان مي کند. آن نکته اين است که و اما جالب است که ميرخواند با ت

وقتي خليفه با ابن علقمي در باره نوع رفتار با مغوالن مشورت کرد، او که دشواري کار و اداره قاطع ايلخانان 

ان خطبه م ايلخرا به تجربه دريافته بود، پيشنهاد کرد که هداياي فراوان فرستاده شده و قبول شود تا به نا

خوانده شود تا خطر دفع گردد، اما دواتدار که دشمن ابن علقمي و بر مذهب سني بود )بو قول ميرخواند: 

( خليفه را وادار به مقابله کرد که شد آنچه شد. در اين زمينه توضيحات شعبه جنون با قلّت تجربه مجتمع داشت

رسوالن به بغداد مراجعت نموده از وصول پادشاه »ويسد: ميرخواند گاه بسيار روشنگرانه است، آنجا که مي ن

کيفيت حادثه را معروض خليفه گردانيد، خليفه با وزير گفت:  جهانگير، وزيران را خبر کردند. ابن علقمى

مقتضى رأى تو در دفع اين خصم قادر قاهر چيست؟ وزير گفت: کعبتين خصم به بذل مال باز بايد ماليد چه »

باشد، حاال مصلحت آن است که براى پادشاه هزار اين جهت وقايه عزّت و سالمت نفس مىجمع دفاين و خز

[ و يک هزار شتر بختى و يک هزار اسب عربى با ساز و آلت خروار بار از نفايس امتعه ]و رغائب اقمشه

ه و سکه خطبترتيب بايد کرد و براى شاهزادگان و امرا، على اختالف طبقاتهم تحف و هدايا بايد فرستاد و 

به نام ايلخان بايد خواند و زد تا اين بليه مندفع گردد. خليفه تدبير وزير را پسنديده داشته به اتمام آن امر 

گفتند بنا بر عداوتى که با وزير در ميان داشت دار صغير مىاشارت کرد، اما مجاهد الدّين بيک که او را دوات

روض مستعصم گردانيد که: وزير در اين تدبير مصلحت خويش به اتفاق ديگر معاندان ابن علقمى وزير مع

انديشيده است تا سعى خود را نزد هالگو خان مشکور گرداند و امرا و لشکريان را در بالد محنت افکند، 
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مصلحت آن است که لشکرها جمع آوريم و سر راه بر خصمان بگيريم. و خليفه به اين سخن از صوابديد 

 .«ر فرستادن تحف و هدايا درگذشتوزير اعراض نموده از س

در بعضى از نسخ به نظر »ميرخواند با اشاره به اين که مطالب ديگري در برخي از نسخ آمده، مي نويسد: 

رسيده که چون خبر توجه ايلخان به بغداد رسيد مستعصم خليفه با ابن علقمى وزير در باب دفع لشکر بيگانه 

ال ترغيب و تحريص نمود تا از رکوب اموال احتراز و اجتناب واجب مشورت فرمود، وزير او را بر بذل امو

شناسد. خليفه گفت: لحيتک طويلة يعنى ريش دراز و عقل کوتاه دارى! و چون بعد از محاصره لشکر تاتار 

مهم بر مستعصم دشوار شد بار ديگر با وزير مشورت آغاز نهاد ابن علقمى گفت: لحيتنا طويلة! ]ريش ما بلند 

بر ارباب بصيرت روشن »مي داند: « اصل»را  «تقدير»ميرخواند در اينجا و ميان اين روايات مختلف، « است![

و  اختيار و اشتباه از چرخ ببارداست که چون از پس پرده تقدير امرى به مظهر وجود پيوندد و اسباب آن بى

د ال مردّ ان چه رسد زياده تأثيرى نکنانديشاز زمين برويد حسن تدبير و طول تفکر مردم دوربين تا براى کوته

وي با اين که تقدير را اصل مي داند، اما تقصير را اصلي را متوجه مستعصم مي «. لقضائه و ال معقّب لحکمه

و چون قول اول نزد راقم حروف به صواب اقرب است، قلم مشکين رقم بر سر حرف نخست رفته »داند: 

چنان قوى، پنبه غفلت و غرور در گوش کرده پهلو بر وازه دشمنى آننمايد که خليفه با وجود شيوع آبازمى

بستر استراحت و سرور انداخته بود و مقرّبان بارگاه خالفت که بر جويبار عنايت و رأفت باال کشيده بودند، 

حزمى مالمت کرده معروض داشتند که: غلبه و بطش قوم تاتار در انحاء و سده امامت را بدان کسالت و بى

لشکر بين ظاهر که بىاند و بر خرد خردهطار منتشر و مستفيض است و اينک عزم استخالص اين ديار کردهاق

موفور و استعداد نامحصور مقاومت با آن جماعت در حيّز طاقت نيايد، عالج واقعه پيش از وقوع بايد کرد؛ 

باشد به مصلحت آن زيرا که چون سيل از سرگذشت در گرداب حيرت دست و پاى زدن مفيد سالمت ن

نزديکتر که در رعايت مهمّات اهمال ورزيده نشود و پيش از هجوم خصوم به نيّت درست حکم واجب 

االذعان به استجماع عساکر از نواحى و اعمال مثال بايد داد که قوام مملکت و نظام دين و دولت و شمول 

حيح و رأى درست ]راست نشود[ و احتياط شمشير و تير و انديشه صامن و طراوت حال و فراغ بال رعيّت بى

رات [ تزويبليغ و کوشش تمام ميسّر نگردد و بر قول وزير اعتماد نبايد کرد که غرض او از اين ]تمويهات

استيصال دودمان امامت و خاندان خالفت است. و مستعصم گوش و هوش از استماع اين نصايح کر ساخته 

خته وقع و اختيار سان گرفت و آن پرتزوير سخنان مشفقانه را بىهمچنان با وزير قرعه استشارت گردانيد

ل از بام المثگفت: لشکر مغول را مقاومت با شيران بيشه بغداد چگونه ميسّر شود اگر صبيان و عورات فى

ها با خشت و سنگ در مقام مدافعت آيند، همه را در مضايق سگک محالت ناچيز گردانند. از اين سخن خانه

وت بر مزاج مستعصم استيال يافته و سر پنجه عقل و درايت برتافته از توجه لشکر تاتار حسابى عجيب، نخ
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ن حصين نمود تا فرزين بند حصبرنگرفت و وزير برآمدن سرقه تزوير و تصنيف منصوبه احتيال اشتغال مى

در اينجا نيز با اين که مستعصم را توبيخ کرده و دستگاه خالفت .«[8] ملک و دين را به چه کيفيت بگشايد

 .را مقصر مي داند اما باز از سر اتهام ابن علقمي نمي گذرد

( فقيه و مورخ اديب سني تند ضد شيعي و ضد صفوي 510همين تصوير را فضل بن روزبهان خنجي )م ح 

ارد که به داشتن آثاري بر ضد شيعه و صفويان شناخته شده است. وي ضمن بيان يک حکايت اوائل قرن دهم د

تاريخي ـ ادبي در باره سلطنت و بقاي آن، از خرابي لشکر سخن گفته و اين که پول تنها براي حفظ حکومت 

کر در و چون رعيت خراب و لش»کافي نيست. وي آخر اين داستان را با اين عبارت خاتمه مي دهد که 

اضطراب باشند، دينارى چند ده که در خزينه دفينه باشد نه دافع لشکر بال و نه مانع عسکر اعدا خواهد بود و 

 سرير سلطنت پادشاه از چاشنى تدبير وزير معظّم همچو جام خالفت المستعصم باللّه به تزوير ابن علقمى

ب اين حکايت است از او بخواهد تا سپس همين سوژه شده است تا شخصي که مخاط«. پرزهر علقم گردد

حکايت المستعصم باللّه و ابن علقمى »را بيان کند. خنجي با طرح عنوان  «حکايت ابن علقمي و مستعصم»

در مقايسه ميان ناصرلدين اهلل و مستعصم براي « وزير داهى او و انهدام اساس خالفت از تدبيرات واهى او

اند که چون دست تقدير ربّ النّاس گفتم، عرفاى اخبار خلفا ياد کرده»نويسد: مقابله با مغوالن، چنين مي

عبّاس درنورديد و از هجوم آسيب و آفت زيب و ترتيب خالفت نماند، از جمله  کارگاه شوکت خلفاى آل

شمارند، آن بود که المستعصم باللّه که خاتمه آن گروه و فاتحه آن را علّت مى سبب عالم واقفان  اسباب که

اب آن شکوه است، وزيرى داشت کافى، بل شريرى مکافى؛ اسم او ابن علقمى که به مذهب متشيّع و از ذه

سلوک طريقت ارباب سنّت و جماعت ممتنع بود. بنا بر عداوت دينى قصد آن داشت که از آل عبّاس دمار 

داده بودند که بوم  برآورد و از خالفت نبوى آثار نگذارد. و چون خلفاى سابق اساس ملک را نه آن احکام

وبالى توانستى زد ]يا[ باز تدبير بلندپروازى جناح تسخير بر شرفات آن توانستى گشود. وهنى بر کنگره آن بال

چنانچه در ايّام خالفت النّاصر لدين اللّه لشکر چنگيز به عزم خونريز عازم فتح بغداد شدند و آن روز در 

که سرکرده لشکر و رأس و مقدّم  د جنگى مثبت بود. چرماغونديوان ارزاق جند عراق اسم هفتاد هزار مر

عسکر بود، چون به موضع اسدآباد رسيد خليفه النّاصر لدين اللّه چون شير وغا و چون سيف مستضى به عزم 

از بغداد با عدّه تمام بيرون آمد و او را به نهيب تيغ و تازيانه از اطراف خالفت خانه براند.  مقاتله چرماغون

اى مکّار در کار ر زمان المستعصم باللّه همان عدد موجود بود و همان عدّه غير مفقود. فامّا، وزير چون گربهد

بود و چون موش دزد در انبار، و عزم آنکه نوعى کند که از آن عدّه اثر نماند و در تفريق جنود ]و[ تشتيت او 

ه مزيّن ساخت و خليفه را چون يوسف از اخوان بر خاطر خليف بکند آنچه تواند؛ جبّ مال که جبّ بال است

و عساکر جدا کرده، در غيابة الجبّ ]انداخت و[ ، در حضرت خالفت معروض داشت که بحمد اللّه نهيب 

http://khabaronline.ir/detail/395731/weblog/jafarian#_ftn8


3137 

 

 نه  خلفا نه چنان در خواطر متمکّن است که کسى را قصد خالفى در خاطر گذرد و حرم مکرّم ائمّه کرام

م تسخير محفوظ است که کسى به عزم آن باديه شقاقى برد. کثرت لشکر از بي و ملحوظ توقير عين به چنان

 جهت استظهار و عدّه براى وقت اضطرار است. چون دولت از نکايت اعدا سالم باشد، زر بسيار به جمعى

؛ و ادّخار خزاين محبوب و اقتناى دفاين بيکار دادن از باب اسراف است و سرف نه از خصال محموده اشراف

خداع آن خداج خورده به اخراج عساکر و ادخال ]ذخاير[ خزاين رخصت داد. ابن  است. خليفه دممرغوب 

رئوس جنود متنافر  .علقمى در اندک روزگار خزاين بسيار جمع کرد و تمام خراج را در بيت المال فراهم آورد

موافق نماند، به خدمت [ گشتند و رغبت فرار در ايشان متوافر شد. چون در بغداد سپاهى اليق و جند ]ى

[. هالکو کس فرستاد که کار هالکو کس فرستاد که کار خليفه ساخته و بغداد جهت نزول شما پرداخته ]ام

 نمودى و امير خليفه را تمام سازند و خود نيز متوجّه ]بغداد[ شد. و چون لشکر نبود که دفع او را تصدّى

 [ را جهت مقابلهبودى تا غايتى که غالمان حرم و چاکران ]خدمنامدار نه که در اين واقعه خونخوار سپهساالر 

هاى بغداد شطّ خون هرآينه هالکو بعد از محاصره، ]بر[ بغداد مستولى شد و در کوچه .کردهالکو تعيين مى

جهت اهالک او آورده بود، روزى خليفه از  جارى گردانيد. بعد از آنکه خليفه را اسير کرده و نقمت تجويع

ارکان رجوع و استعانت کرد. به هالکو معروض داشتند که خليفه جايع و نوال افضال  و مهانت به بعضى جوع

 وى[ نعم ريزند که در تک تنور فَتُکْپادشاه را طامع است، گفت طبق زر سرخ ابريز ]را[ چون کبابى ]بر صحن

ه باشد، پيش او بريد و اگر گويد که اين زرست و مسجور شد [19/ 5] بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ

خوردن را نشايد و در دفع مردن به کار نيايد، بگوييد پس اين زر را چرا به لشکر ندادى تا خوان طعامت را 

مهيّا داشتندى و گرسنه در حبس اهالک هالکو نگذاشتندى؟ خليفه دانست که آن کالم صحيح و الزام صريح 

 [.[9]را به هالک نشانيده ]و به اهالک هالکو رسانيده استاست و توفير وزير او 

اي از اين گفتارها در متون تاريخي، در آثار شيعيان هم به نوعي انعکاس يافت و شماري از آنان که مجموعه

ه و حبس و زندان در دوره عباسيان نتوانسته بودند آزادي مذهبي خود را داشته پس از قرنها تحقير و شکنج

باشند، به نوعي ديگر انعکاس يافت. آنان غالبا از اين که دولت عباسي ساقط شده، ناراحت نبودند بلکه گاه 

 .[10]آوردنداظهار خوشحالي هم مي کردند و عين مطالب مورخان قبل را مي

اما فارغ از اين، داستان برخورد ابن علقمي با خليفه بغداد، چنان که در متون تاريخي سني آمده بود، به صورت 

 يک مثل در آمد، به طوري که اگر کسي مي خواست بد وزيري را بگويد که خليفه را گمراه ساخته و برابر

دشمن، سپاهيان را پراکنده ساخته، به رفتار ابن علقمي مثل مي زد، چنان که در خلد برين در باره تاريخ دوره 

با خليفه بغداد درآمده بود  چون دست يافت از درى که ابن علقمى»صفوي، ضمن گزارشي به مثل گويد: 

برخي مؤلفان ديگر هم در وقتي که بنا دارند .«[11]  درآمده لشکريان را به تقريبات، متفرق و پريشان ساخت
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 وهمچنين معتصم باهلل»به حکام نصيحت کنند که وزيري درست انتخاب کنند، همين امر را مثال ميِ زنند: 

زيرا خود ساخت بواسطه کينه که از خليفه در خاطر را که بصفت حسد و کينه موصوف بود و عباسي علقمي

داشت بسخنان منافقاني خليفه را بازي داد و هالکو خان را ترغيب نموده بر سر خليفه آورد و ويرا گرفتار 

 .«][12ساخت و رسيد به خليفه آنچه رسيد

البته براي برخي از شيعيان، دولت عباسي و برخي از متعصبان سني که با شيعيان بدرفتاري مي کردند، حسي 

را پديد مي آورد که گويي اگر ابن علقمي چنين کرده، توجيهي براي خود داشته است. شيخ عباس قمي تحت 

که مستبصر وفات کرد  110در سنه »د: نويسمي« ذکر خالفت مستعصم باللّه و زوال دولت بنى عبّاس»عنوان 

فرزندش ابو احمد عبد اللّه مستعصم به جاى وى نشست، و او آخر خلفاء بنى عباس بوده که در عراق سلطنت 

کردند، و مدت سلطنت بنى عباس پانصد و بيست و چهار سال طول کشيد، چون مستعصم بر سرير سلطنت 

قمى واگذاشت و خود مشغول کبوتربازى و  د الدين علقمىمستقر شد تدبير مملکت را با وزير خويش مؤي

بغداد که مسکن شيعيان  «کرخ»لهو و لعب و لذت و طرب شد.و هم در آن ايام ابو بکر پسر مستعصم بر محله 

بود غارت آورد و جماعتى بسيار از سادات را اسير کرد. و به قولى هزار دختر از علويه و غير ايشان به غارت 

مؤيد الدين وزير علقمى در صدد زوال دولت بنى عباس برآمد و خواست تا مگر يکى از اوالد  برد، الجرم

را سلطان کند، الجرم پنهانا با تتار مکاتبه و مراسله کرد و ايشان را در اخذ  -صلوات اللّه عليه -امير المؤمنين

 .«[13]بغداد و هالک مستعصم تطميع کرد و لشکر مستعصم را از دور او متفرق ساخت

 ابن علقمي و تبليغات تندروهاي سلفي جديد در ده سال گذشته 

در سالهاي اخير و به موازات باال گرفتن منازعات شيعه و سني، ابن علقمي و مسأله بغداد به طور جدي وارد 

ـ تبليغي دو گروه شيعه و سني شد. البته اين به معناي آن نيست که مثال در طول صد سال  منازعات تاريخي

روري م»گذشته اين بحث فراموش شده بود؛ اما به هيچ روي در اين حد مطرح نبود. سابقا مقاله اي با عنوان 

نوشته ام که بخشي از آن نيز مربوط به مسائل «[14] بر مطالعات پيرامون نقش خواجه نصير در فتح بغداد

مربوط به ابن علقمي مي شود. در آنجا نمونه اي از ديدگاه هاي رايج در قرن گذشته را در باره اين مسأله ياد 

اله اخير در مناسبات شيعه و سني و جنگها و کرده ام. اما در اينجا، به بازتاب اين مسأله در تحوالت ده س

 .نبردهاي خونيني که در عراق و سپس در سوريه و برخي از نقاط ديگر بوده مي پردازم

اين بحث را مطرح کرد، ابومصعب زرقاوي بود که سياست اصلي  8009يکي از نخستين افرادي که در سال  

کشي گذاشته و مجبور شده بود چندين رساله و نطق و  القاعده عراق را که فرماندهي اش را داشت، بر شيعه

يادداشت عليه شيعه بنويسد. يکي از قافيه هاي اصلي اين يادداشت ها، همين بود که با اشاره به دولت مالکي، 
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کشته شد، اما اين ماجرا به  8001از آن به عنوان بازگشت احفاد ابن علقمي ياد مي کرد. وي البته در سال 

تان گسترده در صحنه ادبيات طائفي گري و منازعات فرقه اي درآمد. اصل مسأله مربوط به صورت يک داس

است که امريکا به همراهي شماري از دولت هاي غربي و عربي، آن را به راه  8001سقوط صدام در سال 

عيان و انداختند. جداي از اين که در عراق حزب بعث حاکم بود، و جداي از آن که صدام سه چهار دهه شي

کردها را قتل عام کرده بود، و جداي از آن که همين صدام به کويت با حاکمان سني حمله کرد و پاي امريکا 

را به منطقه باز کرد، فارغ از همه اينها، در دولت جديدي که در عراق ايجاد شد، شيعيان و کردها به خاطر آن 

که شيعه از آن برخوردار بود، عمال به عنوان  تياکثري ونيز  سوابق و آمادگي نظامي و سياسي که داشتند،

 .حاکمان عراق قدرت يافتند

براي زرقاوي که يک سني افراطي اهل حديثي و القاعده اي بود، قدرت يافتن شيعيان در هيچ سطحي قابل 

د و وقبول نبود، چه رسد به آن که نخست وزيري در عراق از آن شيعه باشد. بنابرين وي که نماينده القاعده ب

ظاهرا قرار بود با امريکا نبرد کند، لبه تيز حمله را متوجه شيعيان کرد، چيزي که حتي مورد رضايت سران 

لقمي داشت که بايد از آن بهره مي برد. داستان ابن ع تبليغاتي به نياز  القاعده در پاکستان نبود. وي بر اين کار،

اد کند. داستاني که حنابله و اهل حديث در قرن هشتم از اين جهت نمونه اي بود که مي توانست به آن استن

ساخته بودند، و به رغم آن که منابع معاصر حمله مغول کمترين اشاره به آن نداشتند؛ کساني چون ابن تيميه 

 بکيس و کثير ابن چون کساني ويا  که نه در قرن هفتم که حمله مغول روي داد، بلکه بعد از آن مي زيست،

انداختند. هرچه بود، بحث بر سر اين نبود که اين داستان درست است يا خير، مهم اين بود  هاسرزبان ذهبي، و

که بر اساس اين ماجرا يک وزير شيعي که البته نزديک چهار دهه در دستگاه عباسيان بوده، با مغوالن مکاتبه 

ر د درستي آن باشد. دکرده است. چيزي که هيچ شاهدي بر آن نبود و چيزي هم به وي تعلق نگرفت که شاه

اين ماجرا نوعي شبيه سازي شد. مغوالن همان امريکا هستند و شيعيان عراق هم احفاد ابن علقمي. آن ها با 

هم همراهي کرده اند و امروز شيعيان عراق را در دست گرفته اند. زرقاوي، ماجراي عراق را به سقوط بغداد 

جاي ديگر نوشت: و نسي .[15] ن احفاد ابن العلقمي ياد نمودتوسط مغوالن تشبيه کرده و از شيعيان به عنوا

 .[16]احفاد ابن العلقمي غدارتهم بابناء هذه االمه التي حفرت في جبين التاريخ

وي در توجيه قتل عام شيعيان در انفجارهاي وحشتناک در عراق، استنادش به همين بود که آنان احفاد ابن 

 .(علقمي هستند. او از دولت عراق به عنوان بازگشت احفاد ابن علقمي ياد کرده است )و عاد احفاد ابن العلقمي

سر ادبيات ضد شيعي که به خصوص در سعودي وجود داشت و نيز در صحنه اين اتهام به تدريج به سرا

اينترنت اين زمان شيوع گسترده اي يافته و مورد بهره برداري القاعده و وابستگان به آن قرار گرفته و بيشترين 
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مي قاستفاده تبليغاتي را از آن مي کردند. اين وضعيت به حدي اوج گرفت که در حال حاضر سرچ نام ابن عل

در اينترنت نشان مي دهد که آن گزارش تاريخي صدها بار بلکه بيشتر در يادداشت هاي مختلف تکرار و 

 .مورد استفاده جريان افراطي سني نه تنها در عراق بلکه در پاکستان و افغانستان قرار گرفته است

اده در دو تحول سياسي رخ د البته نبايد از نظر دور داشت که در عراق، دو تجربه متعارض براي شيعه و سني

عراق قبايل عرب شيعي عراق به همراه علماي نجف  1920بود. نخستين آن اين بود که در جريان انقالب 

برابر انگليس ايستادند و وقتي شکست خوردند به عنوان دشمن دولت جديد از همه چيز محروم شدند. آن 

ي شدند. همان زمان اهل سنت که بقاياي کساني بودند زمان هم به عنوان مجوس و وابسته به ايران شناخته م

که در دولت عثماني هم در خدمت آن دولت بودند، در کنار انگليسي ها قرار گرفتند و دوبار بر سرير قدرت 

تکيه زدند. تجربه بعدي در جريان سقوط صدام بود. صدام سياست سني گرايي را در حکومت خود حفظ 

در جريان جنگ ايران و نيز انتفاضه به عنوان دشمنان قطعي خود طرد کرده و کرده و شيعيان را به خصوص 

 .قتل عام کرد

همين برخورد با کردها هم صورت گرفت. زماني که صدام توسط امريکا مورد حمله قرار گرفت، بسيار طبيعي 

الحظه از اکثريت قابل م بود که کردها و شيعيان در کنار صدام نخواهند بود. به عالوه در طول اين سالها شيعيان

اي برخوردار شده و حتي بخش هاي مهم بغداد را غالبا به عنوان فقراي مهاجر در حاشيه شهر وشهرک ها 

هم در اختيار داشتند. طبعا به صورت عادي، شيعيان و کردها قدرت يافتند، چيزي که براي سنيان به خصوص 

 .تندروهايي مانند زرقاوي قابل قبول نبود

ه آنچه در طول اين ده سال در اينترنت و آثار ضد شيعي در باره ابن علقمي آمده، مي تواند ما را نگاهي ب

باعمق اين تاريخ سازي و استفاده تبليغاتي از آن آشنا کند. مي دانيم که اينترنت صحنه، مقاالت کوتاه يا نوشته 

ين موضوع قبيل نوشته ها در ارتباط با ا هاي تبليغي نه تفصيلي و دقيق است. با اين حال، محتواي تاريخي اين

جالب و مرور کردني است. در آنجا غالبا سنيان افراطي با وصل کردن مجوس و عجم و ابن علقمي و صفويه 

و ]امام[ خميني و گروه هاي شيعه عراق، همه را در يک مسير قرار داده و محکوم مي کنند. نوشته هايي هم 

 .ند نقل قول از ابن تيميه و ابن کثير و سبکي به دست مي دهندکه ادعاي تاريخي بودند دارند چ

 :در اينجا مروري بر اين قبيل نوشته ها خواهيم داشت

در متني که به عنوان خيانة ابن العلقمي الهل السنة نوشته شده )بخشي از ناصر القفاري در کتاب اصول  

 علقمي به صورت يک سناريوي شگفت بازسازيمذاهب الشيعه(، ماجراي سقوط عباسيان با توجه به نقش ابن 

شده و چنان مي نمايد که گويي همه اين ماجرا در همين نقطه متمرکز بوده است. وصل کردن ماجرا هم از 
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ابن علقمي به روافض، نقطه اي است که در هر سطر آن تکرار شده و ابزاري براي کينه ورزي عليه شيعيان 

 .[17]منهاج السنه ابن تيميه و البدايه و النهايه ابن کثير است شده است. دو منبع اصلي اين گزارش

در يک نمونه ديگر، يکي از وبالگ نويس ها، بيش از آن که گناه را گردن ابن علقمي بيندازد، ضمن اين که 

ايلخان مغول ساخته بوده، خيانت را متوجه خليفه عباسي کرده است که چنين افرادي را  قبول دارد که او با

در درجه  919در درون دربار خويش راه داده است. وي مي نويسد: من بر اين باورم که سقوط بغداد در سال 

لقمي ن عنخست مربوط به کساني است که منتسب به اهل سنت بودند، قبل از اين که خيانت از ناحيه اب

شيعي مذهب باشد. وي مي گويد اين نکته روشن است که خليفه عباسي سني بوده، بيشتر فقها هم سني 

بودند، همه به منازعات طائفي سني و شيعي هم آگاه بوده اند، آنچه بين محله کرخ و ديگر محالت رخ مي 

 [18]ار داده اند؟داده است، چطور در چنين شرايطي تن به حضور يک وزير شيعي امامي در درب

ا »رياض المستيميري )شايد اسم مستعار( هم که از همين تندروهاي جهادي است، در مقاله اي کوتاه عنوان 

د که د در بالد سني دانسته و مي گويبه نوعي ديگر، مقصر اصلي را وضعيت موجو «بن العلقمي المفتري عليه

رت ديگر، اند نيست. به عبافرقي ميان مفتيان شيعه و سني فراواني که فتوا به تحريم جنگ عليه امريکا داده

وي پيگيري بحث ابن علقمي را با شرايط موجود در دنياي اسالم بيهوده دانسته و مشکل را فراتر از اين حرفها 

 .[19]داندمي

مقاالتي در باره ابن علقمي و نقش وي در سقوط بغداد و نيز مقاله http://islamstory.com در سايت 

شن است در اين زمينه چه خطي را دنبال مي کند. اي کوتاه با عنوان العراق و احفاد ابن العلقمي دارد که رو

در همين سايت مقاالتي در باره سقوط بغداد و نيز دولت صفوي دارد. اين خط تاريخي ـ تبليغي است که 

مورد استفاده جريان هاي افراطي از قديم بوده و بازتوليد آن در عصر جديد با جديت بيشتر دنبال شده است. 

از قصه ساختگي عبداهلل بن سبا مي توان دومين ماجرا در زمينه جريان تاريخي ـ  ماجراي ابن علقمي را پس

 .تبليغي عليه شيعه دانست

در مقابل اين تبليغات، گهگاه، نوشته هايي در دفاع از ابن علقمي نوشته شده يا آن که از سياست تندروها 

 ف آن که بيش از آن که تاريخي باشد؛ يکبحث شده و جنبه هاي مختل «العلقميين»اي به نام براي طرح مسأله

گزارش کوتاهي در دفاع از ابن علقمي و اين که بر اساس  8001اند. در سال اقدام تبليغاتي است سخن گفته

منابع اصيل حمله مغول مانند جامع التواريخ هيچ گزارشي در باره خيانت ابن علقمي نيامده، مقاله کوتاهي 

 .[20]منتشر شده است
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کتابي نيز توسط موسسه البالغ و به قلم عباس البصري در دفاع از ابن علقمي با عنوان صحيح الرمي في براءة 

 .منتشر شده است 8010ابن العلقمي در سال 

  

 

  

 ز با اشاره به آنچه در باره ابن علقمي گفته مي شود سواالتي رايک سايت شيعي )شبکة الشيعة الثقافيه( ني

آيا از دست رفتن اندلس به دست ابن علقمي بود؟ آيا سقوط مسلمانان در هند کار  مطرح کرده بدين شرح:

 آيا سقوط صقليه به سبب خيانت ابن علقمي ابن علقمي بود؟ آيا سقوط دولت عثماني کار ابن علقمي بود؟

ر آيا بدبختي مسلمانان در عصر حاض ا گسترش استعمار در بالد عربي و اسالمي کار ابن علقمي بود؟آي بود؟
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آيا  آيا راه دادن يهوديان در فلسطين در دوره محمد رشاد عثماني کار ابن علقمي است؟کار ابن علقمي است؟

 ...[21]گراو بود که گفت از آمدن يهوديان به آنجا چشم پوشي کنند؟ و دهها سوال دي

طارق شمس نيز در مجله النجف، مقاله اي با عنوان ابن العلقمي و حقيقة سقوط بغداد و زوال الدولة العباسية 

س مدارک تاريخي پرداخته نوشته است که ضمن آن به علل سقوط اين شهر در جريان حمله مغول بر اسا

 .[22]است

حسن بن فرحان المالکي از نويسنده گان اصالح طلب سعودي نيز با اشاره به کتاب سعد الغامدي استاد 

اتهام همکاري شيعه را با مغوالن منتفي دانسته، دانشگاه ملک سعود رياض که در باره سقوط بغداد نوشته و 

قصة ابن العلقمي غير صحيحة. هذه إشاعة خصمه الحنبلي: ابن » در صفحه فيس خود نوشته است: 

اقرأ کتاب الدکتور سعد الغامدي. اسم الکتاب: )سقوط بغداد( رجع فيها لکتب المغول أنفسهم، کان  .الدويدار

من المفتي حسن حاجي إلى ثلث الجيش. وقصة ابن العلقمي مکذوبة، وکل أعوان التتار من أهل السنّة، 

التاريخ السنّي نقلها من خصمه الحنبلي..!! الکتاب مفيد جداً وهو رسالة دکتوراه. کتاب مورد اشاره فرحان 

. در سعودي منتشر شد، هرچند مدتي بعد ممنوع شد 1101العباسية در سال  المالکي، با عنوان سقوط الدولة

فرحان به دليل داشتن ديدگاه هاي اصالحي، بارها مواجه به انتقادهاي تند ديگر علماي سعودي قرار گرفته 

است. کتاب سعد الغامدي يک ابزار مهمي براي شيعيان شد تا با استفاده ازآن که توسط يک محقق سعودي 

ده ظ تبليغاتي به صورت گسترنوشته شده، در مقابل ديگران بايستند، هرچند اين مسائل آن چنان به لحا

 .رواج يافته که کمتر کسي به اين مسأله توجه مي کند

  

 

به طور خاص، گزارشي در باره سعد الغامدي و اين اثر او و اين که نوعي عذرخواهي از شيعه در باره اين 

 .[23] اتهام است در سايتي به نام االخدود آمده است
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ه درج شده ک« ابن العلقمي الوزير مويد الدين ... و اسباب سقوط بغداد»در سايت ديگري مطلبي با عنوان 

متمرکز روي اين نکته است که نخستين کسي که اتهام مذکور را آورده مورخي است با نام ابن الساعي که آن 

شکل عرضه اين مقاله بيشتر تاريخي و پژوهشي است .[24] لفاء العباسيين مطرح کرده استرا در تاريخ الخ

که بيشتر نوشته هاي مربوط به ابن علقمي در آن صورت و در واقع اوج گرفت،  8001اما انتشار آن در سال 

شان از آن دارد که ناظر به اين تحوالت نوشته شده است. به نظر مي رسد از مقاالت قابل تأمل در اين ن

موضوع است. ادعاي مقاله اين است که ابن ساعي نان خور جدي دستگاه خالفت بوده و از نوع تعابيري که 

 جدي سيارب آن بودن  ساختگيبراي اولين بار در اين باره بکار برده، تعصب مذهبي به روشني مشهود و بيم 

 .است

کتابي با عنوان عودة ابن العلقمي توسط عبدالرزاق الحسين در سعودي توسط مکتبة دارالمعالم  8018در سال 

 ابومصعف که کوتاهي مقاله با کتاب اين نام. است  «رواية»الثقافيه منتشر شده است که گويا به سبک داستاني

 .بسيار نزديک است[25] بن العلقمي نوشت،عنوان و عاد احفاد ا با زرقاوي

يک افراطي ديگر با طرح مطلبي تحت عنوان عودة ابن العلقمي السني، ضمن بدگويي از ابن علقمي و برخي 

علقمي سني مي داند، عالمان سني که فتواي به تحريم نبرد از علماي شيعه معاصر، فاجعه را در پيدايش ابن 

 .[26]اندبا امريکا داده
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ت. در اس« عالقمه»اند، تعبير به از ديگر اصطالحاتي که اين تندروها در اين زمينه با نام ابن علقمي ساخته

از سه ابن علقمي ياد شده. يکي که دولت عباسي را به مغوالن « ابن العلقمي الشامي»گزارشي تحت عنوان 

واگذار کرد، دومي آن که عراق را به ايراني داد، البته با توافق امريکايي ها، سوم آن که سوريه را تسليم ايراني 

ني خواهد داد و چنين نخواهد شد و انقالب فراگير ها کرد. چهارمي هم کسي خواهد بود که مصر را به کسا

خواهد شد. وي ضعف عربها را عامل استفاده ايران از اين فرصت براي نفوذ دانسته و تأکيد دارد که بايد برابر 

 .[27]ايران بايستند
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دترين گزارش ها در مقايسه ميان ابن علقمي و مالکي، نخست وزير سابق عراق، مطلبي است که يکي از تن

الخالفة االسالمية منتشر شده و ضمن شرحي در باره  در سايت شبکة الجهاد العالمي النصره، مربوط به دولة

 .[28]ابن علقمي، همان وضعيت را منطبق به عراق جديد کرده است

ضمن بحثي در باره ابن علقمي و تکرار همان « ابن العلقمي و الکويت»فهد صالح الخنه هم تحت عنوان 

مطالب در باره مکاتبه وي با مغوالن، هشدار داده که مباداد ابن علقمي ديگري يافت شود که ما را به همين 

و نويسنده نخواسته توضيح [29] درج شده 8011يت گرفتار کند. اين گزارش کوتاه در الوطن در سال وضع

تحدان م دهد که وقتي صدام که خود را سني مي دانست به کويت حمله کرد، سران سني اين کشور از امريکا و

 .کافر ديگر وي درخواست کمک کردند تا اين کشور را از سلطه صدام نجات دهد

يک سعودي هم ابن علقمي را با ابورغال که راه مکه را به ابرهه نشان داد مقايسه کرده و از نفوذ اين افراد در 

جالب است که اين .[30] کشور و اين که کساني مانند اسنودن و ويکيليکس آنها را افشا کنند ياد کرده است

 .مطالب در نشريه الرياض منتشر مي شود، آن هم در کشوري که مهم ترين متحد ابرهه وقت در منطقه است

به قوام مورخاني را که مطلب مکاتدر گزارش ديگري در سايت منتديات في الدفاع عن الصحابه، به تفصيل ا

ابن علقمي را با هوالگو از همديگر رونويسي کرده اند را آورده و سپس با اشاره به خواجه نصير، تصويري 

از تمبريادبودي که در ايران از خواجه نصير چاپ شده را درج کرده است. وي همچنين از انتقادات ابن تيميه 

ه بقره ياد کرده و گفته است که خواجه، مبالغي که به منجمان و نسبت به خواجه نصير در تفسير سور

رصدکنندگان مي داد، بيش از پولي بود که به فقها پرداخت مي کرد. او گفته است که خواجه در ماه رمضان 

مشابه اين مطالب کذب که ويژه ابن تيميه و ناشي از تعصب بي .[31] مشروب مي خورد و نماز نمي خواند

اندازه او عليه شيعه است اين است که خراسان و عراق و شام را روافض در اختيار تاتار يا مغوالن نهادند. 

والن را در آنجا آمده است که روافض، مغ .مطالب ياد شده در يادداشت ديگري از قول ابن تيميه آمده است

تمرکز نقل اين نوع مطالب در قرن هشتم، از ابن .[32] دوست دارند چنان که يهود و نصارا را دوست دارند

گر آن است شيعه دارند، نشان تيميه، ابن کثير و سبکي که هر سه نوعي تفکر يکسان در مبارزه تمام عيار عليه

 .که تاريخ نگاري متأثر از افراطي گري اهل حديثي، در اين دوره، باني و باعث رواج اين شايعه بوده است

در مورد يمن هم باز همين بحث ابن علقمي هست. در سايت يمن پرس نسبت به نفوذ احفاد ابن علقمي در 

. در اين گزارش هشدار دهنده آمده است که، همان طور اطراف عبدربه منصور هادي هشدار داده شده است

 هم رئيس يمن را ساقط خواهند کرد. مشابه «بني العلقمي»که ابن علقمي، خليفه عباسي را به تاتارها سپرد، 

آن گزارش ديگري است که باز اشاره به صلح اخير ميان گروه هاي رقيب دارد و از حضور علقميين در اين 
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و با اشاره به شرح حال ابن علقمي از سقوط صنعا به دست آنان ياد مي کند: أملوا..!! نعم، ماجرا ياد کرده 

تأملوا في الصلح الذي لم يکن على عهد ابن العلقمي، والصلح الذي نحن فيه اليوم، وکيف أن العلقميين 

لو تبدوا بأقنعة محلية.. حاضرون في هذا الصلح!! کما أن المدة )مدة المبادرة( عامان، وأن الغزاة خارجيون، و

يوم ـ کثُر، ـ ال العلقميونسيکون، بامتياز، علقميّ المرحلة؟  -يا ترى-فهل سيستمر هذا الصلح عامين؟ ثم من 

ونحن نعرفهم بأسمائهم وأوصافهم وصورهم وأفعالهم، وألن األمر کذلک؛ فلن ندع الثورة تموت في عامها 

 .[33]طي يا صنعاء في أيدي التتارالثاني، ولن ندعها تموت أبدا... ولن تسق

اين بنده خدا در باره آن در وبالگم  1158اما نسبت ميان ترکيه و ابن علقمي، نکته اي بود که در شهريور سال 

رد پاي امريکا را در حمله به سوريه براي ساقط کردن بشار نوشت. زماني که ترکيه با همه وجود تالش مي ک

اسد باز کند، هرچند به خاطر مسائل بعدي موفق به اين کار نشد. آن زمان من يادداشتي نوشتم که آيا داود 

منابع افراطي تاريخي در قرن هشتم و نهم هجري، » اوغلو ابن علقمي ديگري خواهد شد؟ متن آن اين بود: 

وشته هاي معاصر سلفي ها در نقد شيعه، شيعيان بغداد و در رأس آنان خواجه نصير و ابن علقمي و برخي از ن

وزير آخرين خليفه عباسي را به حمايت از مغوالن براي حمله به بغداد عباسي متهم مي کنند. در اين باره 

نه به اين معنا که بارها و بارها براساس اسناد و مدارک توضيح داده شده است که اين يک دروغ است. 

علقمي در آخرين لحظات سقوط تسليم نشده بلکه به اين معنا که مغوالن  ابن يا نبوده مغوالن همراه  خواجه

تصميم خود را گرفته بودند. خواجه را به زور از قلعه الموت همراه خود کردند. وقتي هم خواستند مستعصم 

شيم در آسمانها تغييري رخ مي دهد، خواجه که دانشمندي خليفه عباسي را بکشند، از او پرسيدند که اگر بک

معقول بود گفت هزاران عزيزتر از خليفه عباسي کشته شد اما اتفاقي نيفتاد! ابن علقمي هم تسليم مغوالن شد 

چون مي دانست که ارتش عباسي دولت کاري جز به کشته دادن سربازان و مردم بغداد و نابودي ميراث اين 

شت. اما نه او نه خواجه نصير، نقشي در يورش مغوالن و تحريک آنان نداشتند. در اين باره شهر نخواهد دا

حتي يک دانشمند سعودي از دانشگاه ملک سعود کتاب مفصلي نوشته و اين اتهام را کرده است. زماني خود 

رس خارج تاب را از دستمن در کتابخانه اين دانشگاه دنبال اين کتاب گشتم نام آن در فهرست کتابها بود، اما ک

کرده بودند! تازه علي فرض که ابن علقمي که يک رجل سياسي در دربار عباسي بوده، اسما شيعه بوده و 

همکاري هم کرده، همين حاال هزاران ابن علمقي از دولت هايي که به اسم اهل سنت هستند، همکار امريکا 

ردن هزاران از اين دست هستند، مگر بايد اين را هستند. فقط يک قلم در دولت سعودي و قطر و بحرين و ا

به اهل سنت نسبت داد؟ و اما .... حاال شاگردان فتح اهلل گولن اسالم گرا با داشتن بيش از هزاران مدرسه 

اسالمي در سراسر جهان، يعني اردوغان و داود اوغلو و عبداهلل گل که سران حزب عدالت و توسعه هستند و 

مي دهند و زنانشان محجبه بيرون مي آيند، رسما از امريکا دعوت مي کنند تا سوريه را خود را متدين نشان 
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به فجيع ترين شکل بزند و باقي مانده تاسيسات اين کشور را هم ويران سازد. آري بيايد بمب بر سر مسلمانان 

هماهنگ کردن حمله  بريزد و آنان را بکشد و همه چيز را نابود کند. سفر چهارشنبه گذشته اوغلو به جده و

امريکا به سوريه با سعودي هاي سلفي، نشان داد که جريان حمله به صورت هماهنگ ميان دولت اردوغان 

است و اسالم سلفي که تبلور در دولت سعودي وهابي دارد و تامين « اخوان المسلمون»که جريان وابسته به 

دي در باره کشاندن پاي امريکا به منطقه دارد. کننده اصلي مالي تروريست هاي دنياي اسالم است، نظر واح

اکنون بايد از مورخاني که در گذشته و حال، دروغ همراهي ابن علقمي را با هوالگو منتشر کرده اند پرسيد 

بعد از اين با چه رويي اين مباحث را مطرح مي کنند و به استناد آنها امثال زرقاوي و ديگران را به شيعه کشي 

؟ همچنين بايد از علماي اهل سنت پرسيد ديدگاه آنان در اين باره چيست ؟ چرا برابر حق وادار مي کنند

خود گرفته و آنان را به بمباران يکي از قديمي  «اولياء»سکوت کرده اند؟ چرا در مقابل کساني که کافران را 

 [34]ترين کشورهاي اسالمي تشويق مي کنند سخني نمي گويند؟

به نظرم تجربه بحث از ابن علقمي يک بار ديگر مي تواند بخشي از گرفتاريهاي ما را در بهره گيري از تاريخ 

براي تعميق بخشيدن به منازعات و مجادالت تاريخي نشان دهد، امري که براي ما به صورت يک امر روزانه 

آمده و عامل اصلي بسياري از مشکالت ماست. به عبارت ديگر سايه انداختن تاريخ، آن هم اغلب بخش در

هاي مسأله دار که بايد با سماجت محتواي مورد نظر را اثبات کرد، توانسته است ما را در چارچوبهايي حبس 

ه را ير سايه آنچه غالبا به اشتباه آنچکند تا با وجود آنها از نگاه به آينده غافل مانده و در درگيريهاي پيشين ز

 .تاريخ مي خوانيم، به نبرد با يکديگر بپردازيم و انژري خود را به هدر دهيم
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 115ار با ارزش از اندر معرفي يک جُنگ شيعي بسي

 رسول جعفريان :نويسنده

 13/00/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

بسياري تصورشان بر اين است که ادب شيعي در زبان شيرين فارسي از دوره صفوي است، در حالي  :خالصه

ر عکه شواهد فراواني وجود دارد که از عصر فردوسي و کسايي و تا روزگار پيش از صفوي، هزاران بيت ش

در منقبت اهل بيت در زبان فارسي سروده شد و شاعران بزرگي چون صاحب علي نامه، نصرت رازي، کمال 

غياث شيرازي و صدها نفر ديگر، چنان که حسن کاشي، تمام ديوانشان را در منقبت علي و آل او قرار دادند. 

 .آن را فراهم آورده است 849در اينجا مروري داريم بر يک جنگ بسيار با ارزش از يک مداح که در سال 

بسياري تصورشان بر اين است که ادب شيعي در زبان شيرين فارسي از دوره صفوي است، در حالي که 

شواهد فراواني وجود دارد که از عصر فردوسي و کسايي و تا روزگار پيش از صفوي، هزاران بيت شعر در 

ي چون صاحب علي نامه، نصرت رازي، کمال منقبت اهل بيت در زبان فارسي سروده شد و شاعران بزرگ

غياث شيرازي و صدها نفر ديگر، چنان که حسن کاشي، تمام ديوانشان را در منقبت علي و آل او قرار دادند. 

 .آن را فراهم آورده است 849در اينجا مروري داريم بر يک جنگ بسيار با ارزش از يک مداح که در سال 
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پنجم هجري، سروده هايي از کسائي و اشعاري است که از فردوسي روايت کهن ترين اشعار شيعي از قرن 

شده است. پس از آن يکسره، سرايش شعر شيعي در نواحي مختلف ايران رواج داشته و در مجالس منقبت 

خواني براي عموم خوانده مي شده است. طبيعي است که اين رسم، نياز به دفترچه هايي داشته است که اشعار 

سط مداح در آن ها گرد آمده و مانند آنچه االن رواج دارد، در وقت لزوم مورد استفاده مداح قرار منتخب تو

گيرد. مع االسف شمار اندکي از اين دفترچه ها بويژه از قبل از عصر صفوي باقي مانده و يکي از بهترين و با 

ي ديگري هم وجود دارد که هجري است. نمونه ها 115ارزش ترين آنها جُنگ عبدالکريم مداح با تاريخ 

توسط کتابخانه  1150برخي چاپ شده و برخي در دست تصحيح است. جنگ عبدالکريم مداح در سال 

 .مجلس و با تصحيح سرکار خانم امينه محالتي همراه با مقدمه اي درخور، چاپ و منتشر شد

 رسول جعفريان
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 :در مقدمه مصحح ارجمند، در معرفي محتواي جنگ چنين آمده است

اند آمده که بسياري از آنان ناشناخته سراينده پنج و سي از هاييسروده و هاقصيده  در بازمانده ي اين جُنگ»

 بورينيشا اهلل لطف تا ششم و پنجم قرن در سنائي و کسائي و  و از نظر زماني از فردوسي و ناصر خسرو

همه در مدح  که است آن مجموعه اين ايهسروده تمام جامع قدر  گيرد.را در بر مي 816-812درگذشته ي 

ظاهراً آنها را براي استفاده ي شخصي  «مدّاح»و منقبت علي)ع( و ائمّه ي هُدي است و کاتب به شهادت لقب 

 يرمعمولغ کلمات تمام  است که کاتب آن نکته اين بر ديگر شاهد  خواني گردآورده بوده است. در کار منقبت

گذاري کرده است ظاهراً براي آن که هنگام خواندن يک گونه توان خواند اعراباي را که بيش از کلمه هر و

از روي نسخه ، غلط نخواند. درباره ي اين کاتب جز همين لقب که نماياننده ي نوع کار و اشتغال اوست و 

ت ساين که به شهادت تاريخ نسخه از مردمان نيمه ي قرن نهم و از نظر مذهبي شيعه ي اثني عشري بوده ا

دانيم. سرايندگاني که در جُنگ حاضر شعر دارند از همه جاي ايران هستند و شايد نتوان به صرف چيزي نمي

که اشعاري از چند شاعر ناشناخته ي سبزواري و نيشابوري در آن هست عبدالکريم مدّاح را از مردم اين

به  توانن انتساب از اين نسخه نميشود قرينه ي ديگري نيز بر چنامي جا که ديدهخراسان دانست و تا آن

اره از الف تا يا رفته و دو ب از بار يک که بخش دو در هاست قافيه الفبايي ترتيب به ها قصيده  دست آورد.

سر گرفته شده و مجدّداً از الف تا يا رفته است ، گوياي آن که جامع دفتر آن را از دو نسخه ي مناقب خواني 

صائد تکراري متن دوم ، فراهم آورده است . اين نيز علّت ديگري است که از راه مختلف ، احياناً با حذف ق

سرايندگان ياد شده در اين متن ، نمي توان در باره ي موطن جامع آن اظهار نظر قطعي کرد. در پايان مجموعه 

 [1«.]پس از قصيده ها چند ترجيع بند و ترکيب بند و يک رباعي آمده است

پس از مقدمه نخست مصحح، فهرستي از نام شاعران و اطالعاتي که در باره آنان در منابع پيش از آغاز متن و 

آمده به دست داده شده و به برخي از قصايد آنان که در مجموعه ها و جنگ هاي مختلف آمده پرداخته شده 

بيت  هلاست. اين توضيحات، در شناساندن شاعران شيعي که در اين جنگ قصيده يا قصائدي در منقبت ا

 .نقل شده، بسيار ارزشمند است

تنوع اين شاعران به ويژه ناشناخته بودن شماري از آنها، نشانگر آن است که ادب شيعي در گستره وسيعي از 

جغرافياي ايران وجود داشته و اين عالمت قاطعي براي حضور تشيع در قرون پيش از روي کار آمدن دولت 

از کاشان، فراهان، نيشابور، تبريز، بغداد، شيراز، ورامين، کرمان، شروان، صفوي است. در اين مجموعه شاعراني 

هرات، يزد، خراسان، در اين مجموعه شعر دارند و همين القاب شهري مي تواند گسترده مزبور را نشان دهد. 
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ان ربي مناسبت نيز اشعاري از اين مجموعه را براي نشان دادن تصويري که از مناقب اهل بيت در ذهن شاع

 .بلند پايه آن روزگار بوده و به هدف معرفي بيشتر اين جنگ تقديم خوانندگان کنيم

شاعري که از ايشان اشعاري در اين جنگ آمده است، بايد گفت، بخشي از  19در يک تقسيم بندي کلي از 

ن حسآنان شناخته شده هستند و حتي ديوان آنان چاپ شده است، کساني مانند خواجوي کرماني يا شيخ 

کاشي يا لطف اهلل نيشابوري. اما برخي ديگر ناشناخته هستند. از ميان اينان، گاه فقط قصايدي در همين جنگ 

از ايشان مانده و اما برخي ديگر، قصايدي از ايشان در جنگ هاي ديگر هم برجاي مانده است. همان طور که 

ب شصت سال پيش از دولت صفوي يعني قري 115اشاره شد، اهميت اين جنگ به اين است که در سال 

تدوين شده و هيچ ربطي به اين دولت ندارد. اين نشان مي دهد که شعر منقبت و مضامين آن، به هيچ روي 

پديده اي نيست که به روزگار صفويان مربوط باشد، چنان که گاه افراد ساده لوح اما مدعي تاريخ ادب اظهار 

 .کرده و مي کنند

 :اخته، شيخ يوسف بنّا است که در شعري در وصف و منقبت امام علي )ع( گويديکي از اين شاعران ناشن

 ان تحفجان به جان آورد دل به                      نسيمي که آيد ز خاک نجف

 شرف او گرفت کعبه ارکان بر                    نجف تا که شد مرقد مرتضي

 کف منشور و است تيغ غراشط که                  شهشناه ملک واليت علي است

 تلف شد او تيغ سر از کفر که                                    علي ملجأ دين و ايمان پناه

 وصف قد ربّه العلي في له                       به نطق و صفت وصف او کي توان

 تف و تاب در رفت چرا وگرنه                    دل مهر در آتش شوق اوست

 تخف ال آيت آمده گوش به                                   ي علي را به روز فزعوال

 [8ايست او را شرف]خد عرش که                          سزاي غالميش باشد بنّا

 :از شاعري به نام موالنا شمس الدين بلياني که او هم ناشناخته است شعري چنين آمده است

 موافق دو هر قضا حکم و تو فرمان            نده و اليقاي تخت امامت به تو زيب

 ئقحقا ديوان ي ديباچه تو شخص هم                       هم ذات تو مجموعه ي ابواب مکارم

 سابق همه بر جهان به فضائل روي وز               در عالم ايجاد بود ذات تو مسبوق
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 فارق و جامع هم و ساجد هم و راکع هم          هم قائم و هم صائم و هم قانت و منفق

 واثق و فايق تو و ضابط تو و حافظ تو             دين نبي و امر حق و کار جهان را

 خارق و خارج بود اسالم ملّت از         از بعد نبي هر که به غير تو کند روي

 فاسق مرشد نشود خالئق هادي      زيرا که تو معصومي و غير تو گهنکار

 [1بعد محمد چو علي در همه حالي کشاف حقائق بد و مفتاح دقائق] از

 وي از اشعاري که است شاعراني ديگر از  يا ديگري؟( 303کمال الدين افضل کاشي )آيا بابا افضل متوفاي 

 :است آمده مداح عبدالکريم جنگ در

 اعراف ي سوره به شريفش ذات صفات             امام افضل و اعلم علي که کرد خدا

 چرا که گفت سلوني ز روي استکشاف                      امين لو کشف او شد به نزد اهل يقين

 طواف بار هزار سودش چه کعبه گرد به                     هر آن که مهر علي مر ورا صفا ندهد

 اوصاف بدانيَش تا مگذر إنما ز               اَيا خوارج ملعون گرش نمي داني

 خود مي الف بهر تو نپذيرم، سخن اين من     ه بر علي اي خس کسي توان بگزيدچگون

 حکم آن که هوايت بود به شرط عفاف به                      حالل زاده شناسد تو را به قدر حسب

 [1]استنکاف کلي به عالم همه از گرفت               به آستان تو افضل چو التجا آورد

( از ديگر شاعراني است که از وي قصيده اي در اين جنگ در منقبت امامان آمده 180ه در وحيد تبريزي )زند

 :است

 فرهنگ و فرّ و جاه و عزّ کمال                     امير المؤمنين حيدر که دارد

 ونگ مؤمن باشد که آن نجويد                                   ز بعد او حسن اوالد پاکش

 آهنگ ساخت حسيني در مطرب چو                  عشاق شد راست نواي پرده ي

 چنگ دامنش از مدار و جان بده                   به جان گر طالب زين العبادي

 گنگ بود دريا کفش بحر با که                                    گداي باقرم آن کان احسان
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 تنگ دلم بر آمد واسع جهان                     چنانم صادق جعفر که بي او

 اورنگ دارد معالي طور بر که                    به طور موسي کاظم که باشد

 خرچنگ ز برتر شد پايه قدرش ز             علي موسي قضا را چون رضا داد

 آونگ دوزخ در شوي نه گر دال                      تقي را چون محمد مقتدا دان

 دنگ غبا دو از نگشت کو کس آن هر                   علي داند نقي رابه تقوي چون 

 تنگ فلک تند توسن بر کشم         مرا حُسن حَسن چون عسکري ساخت

 سنگ هم نيست مردي به کس او با که                   امامم حجّت آن مهدي هاديست

 شباهنگ نجم چون ديده شب همه                                    به مهر خاندان دادم گشاده

 رنگ بي عقل را فلک نه زد مي چو                     دلم يکرنگ آل مصطفي بود

 [9]سنگ شاهد خال و زلف وصف نه                 مديح مصطفي خوان اي وحيدي

 ، شعري در اين جنگاز شاعري ديگر از فراهان و دقيقا از روستاي بُرز آباد با نام جالل جعفر پور بومنصور

 :آمده است

 ساختند مسخّر وي بهر ز را کلي نفس                     روزگاري کاندر او عقل منوّر ساختند

 ساختند حيدر ذات گزيده شهر آن بر در    مصطفي هر چند شهر علم و حکمت بود ليک

 ساختند برابر باقي بُدن کان رسالت جز                    حيدر کرّار کو را با نبي در هر شرف

 ساختند پيمبر دوش از معراجش مسند    کيست االّ مرتضي آن سروري کز مرتبت

 ساختند اذفر مشک چون مرتضي پاي خاک       در دماغ هر که از توحيد دارد بهره اي

 [1]ساختند معطر ايشان ي بنده جان از شد چون      در فراهان از وجودش خاک بُرز آباد را

 :ديگري هم در همين جنگ از وي نقل شده که چند بيتي از آن چنين استقصيده 

 است حيدر مردان شاه پاي خاک             هر که را تاج سعادت بر سر است

 است پيغمبر امت پيشواي                  حيدر صفدر که در علم و عمل
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 است داور نام پيوند او نام                          آن پيمبر کز علوّ مرتبت

 است جوهر حيدر اعراضو کائنات                دنيي و عقبي تن و احمد دل است

 است گوهر را کرم بحر مرتضي                        مصطفي چرخ هدي را کوکب است

 است در را حکمت شهر آن مرتضي              مصطفي ديوار شهر حکمت است

 ه پدر دارد گرش يک مادر استد                      هر کسي کاندر دلش بغض علي است

 است شکّر و شهد ز به قاتل زهر                     حبذا حيدر که بر ياد خوشش

 است جعفر وي از پس باقر، او از بعد                  بعد از او شبير و زين العابدين

 است عسکر زکيّ گه نآ نقي، پس                باز کاظم، پس رضا، آن گه تقي

 [3]است منظر همايون االمر صاحب                           باز ختم اوليا ظل خداي

در اين جنگ، از خواجوي کرماني هم که شعر وي را در باره دوازده امام )در عين تسنن( پيش از اين نقل 

 لي و عليه کساني است که بغضکرديم، اشعاري آمده است. اين شعر يک ترکيب بند بلند در منقبت امام ع

 :آل بيت را مي پراکندند

 مشکبار شميم اي باد ات نفحه فداي جان             مرحبا آن نکهت عنبر نسيم نوبهار

 ذوالفقار اال السيف گوهر از او تيغ                مهر او بر آسمان ال فتي اال علي

 اند سزاستد المتقين امام گر را وا آدم   عالم او را گر امير المؤمنين خواند رواست

 :و در بيتي ديگر

 مگوي مرواني مردودان به حيدر قصه     عصمت احمد ز مطرودان بوجهلي مجوي

 :و در بيتي ديگر

 نيافت گوهر او همچو کرامت درج در بحر       ديگر از برج امامت مثل او اختر نتافت

 :و در بيتي ديگر

 نبي را نقش خاتم کرده اند اوالد بغض     رده اندديو طبعان بين که قصد خاتم جم ک
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 :در يکي از بندهاي همين ترکيب بند گويد

 زنند پيغمبر آل نام به دولت سکه      در قيامت کآفرينش خيمه در محشر زنند

 زنند حيدر دامن در طلب دست شعف از         تنشگان وادي ايمن چو در کوثر رسند

 ف از هواي خواجه ي قنبر زنندال خاکيان         روندشهسوران در رکاب راکب دلدل 

 [1]زنند خيبر در بر حيدر ناموس حلقه       مؤمنان حيدري را مي رسد کز بهر دين

 :رفيع الدين اشرف شرواني شاعر ديگري است که اشعاري نغز از وي در اين جنگ آمده است

 پروردگار صانع پرور، بنده پادشاه              اي منزّه ذاتت از اطالق و قيد و فخر و عار

 قرار مرسل احمد جناب بر را سلطنت                داده در دنيا و در عقبي به فضل بي شمار

 کامکار مجتباي مرتضاي رو همه از                   او رسول حق و بعد از وي امام راستين

 إنما آفتاب تعالوا قل سمانآ                         مالک ملک سلوني شهسوار الفتي

 حسن اال حسن دارد نمي کس ديگر عقل                  مظهر حق ظاهرا بعد از ظهور بوالحسن

 عين نور را جهان آن و نور عين را خرد آن                          والي واال امام الدين و الدنيا حسين

 شد آزاد بال بند از و گشت حق ي بنده                 هر که او بعد از حسين اندر پي سجاد شد

 :به همين ترتيب، اين ترکيب بند نيز، هر بندي اختصاص به امامي يافته و در بند اخير آن آمده است

 خداست لطف سايه و رسول خاص نايب         مهدي هادي که او قائم مقام صطفاست

 توتياست را ها ديده انشآست خاک گرد     هم واليت را پناه و هم امامت را سزاست

 راست تو خاتم منصب زماني صاحب صاحب       اي قباي سلطنت بر قامت قدر تو راست

 مرتضاست و مصطفي چاکران از چاکري      بنده بيچاره اشرف کو هواخواه شماست

 [5]کار هيچ ندارد ديگر بندگي از غير که زان           چون غالمان گر قبول حضرتت گردد رواست
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بيشتر اشعار اين جنگ، از شيخ حسن کاشي شعار عصر ايلخاني و نيم اول قرن هشتم است که ديوان وي 

يکسره و به طور کامل اشعار منقبتي است و از استوانه هاي اصلي ادب شيعي در قرن هشتم و کسي است که 

 :کريم مداح چنين استشعر منقبت را وارد عرصه تازه اي کرد. ابياتي از يکي از اشعار وي در جنگ عبدال

 من باالي در چُست مدحش تشريف کآمده                  آفتاب آسمان دين امير المؤمنين

 من اعضاي يک به يک جويي باز مهرش به گر       آسماني پر مه و خورشيد يابي بر زمين

 من اعضاي بر موي يک هر باد محنت تير      گر سر مويي ز مهرش روي بر تاب دلم

 من ممشاي او مدح موي به االّ بود گر                 خم قيد ضاللت باد پايم تا ابددر 

 [10]من ملجاي دين خورشيد ي سايه در بود تا                آفتاب اندر پناه سايه ي رايم بود

مراه با مقدمه ه از لطف اهلل نيشابوري هم که نسخه اي بسيار زيبا از ديوان وي برجاي مانده و بنده توفيق يافتم

اي مفصل به صورت عکسي چاپ کنم، اشعاري در اين مجموعه آمده است. اين شاعر بلند مرتبه و امامي 

 :مذهب نيشابور قرن هشتم، قصايد بلندي در منقبت اهل بيت دارد

 يااالوص بدر انت يا المتقين صدر انت يا                      يا افتخار العالمين يا اختيار المصطفي

 الوغا في اهلل حارث يا تويي ضيغم صد ز افزون          تاج سر عالم تويي فخر بني آدم تويي

 انما خطاب صاحب ذل و عز اهل قسام          اي نفس سر خيل رسل، فرمانرواي جزو و کل

 الغطا کشف لو ايقان تتق، نه وراي ديده        در علم هادي طرق، آفاق علمت بي افق

 [11]اولياء خيل سردار صمد، درگاه دار سرّ               خرد، فياض اقبال ابد فتاح ابواب

به هر روي، جنگ عبدالکريم مداح، يکي از مهم ترين منابع منقبت خواني شيعي است که بيش از هرچيز 

 هگواهي مسلم بر حضور تشيع، مفاهيم شيعي، فضائل اهل بيت و باور به امامت در بخش هاي وسيعي از حوز

 .فارسي زبان در قرون هفتم تا نهم است. طبيعي است که اينجا محل نقل باقي آن اشعار نيست

  

 پانوشت ها:

در ادب فارسي قديم، )به کوشش امينه محالتي، تهران، کتابخانه مجلس،  تشيع و والي اهل بيت )ع( . [1]

 11(، ص 1150
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 111ـ  113همان، ص  . [2]

 189ـ  181همان، ص  . [3]

 188ـ  181همان، ص  . [4]

 181ـ  189همان، ص  . [5]

 131ـ  130همان، ص  . [6]

 195ـ  191همان، ص  . [7]

 818همان، ص  . [8]

 811ـ  819همان، ص  . [9]

 818ـ  811همان، ص  . [10]

 همان، ص . [11]
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 يک روايت داستاني جذاب از تاريخ اسالم و واقعه عاشورا

 رسول جعفريان :نويسنده

 01/00/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

ان شرقي تبنده به همراه دوست ارجمند دکتر وثوقي توفيق يافتيم متني داستاني متعلق به حوزه ترکس :خالصه

و مسلمانان چيني را در رويدادهاي تاريخ اسالم وعاشورا منتشر کنيم. دو مقدمه بر آن نوشته شد، مقدمه اي 

 .از سوي استاد در باره اصل نسخه و ويژگي هاي آن و مقدمه اي از بنده در باره محتواي اين روايت داستاني

 .ن اثر داستاني ـ و نه تاريخي ـ استآنچه مالحظه مي کنيد مقدمه بنده در مرور بر محتواي اي

 نقد تاريخي کتاب و مرور بر محتوي

صدها نسخه از آثار داستاني ـ تاريخي در ميراث ما، اعم از خطي و چاپي وجود دارد که ارزش نقد از زاويه 

کار داستاني و ادبي دارد، اما از نظر اصالت تاريخي جز در يک شرايط ويژه براي برخي از تفسيرها و 

ها، به عنوان يک اثر تاريخي نمي توان ياد کرد ها، ارزش تاريخي ندارد. به عبارت ديگر، از آن کتابذهنيت

ها، گاه از چهل تا نود و پنج درصد و طبعا به همين دليل، قابل نقد تاريخي هم نيستند. اين قبيل کتاب

 .ا به عنوان تاريخ تامل شود، وجود نداردهاي تاريخي آنهداستاني هستند و بنابراين امکان اين که رويِ داده

البته ممکن است در گذشته نه چندان دور، مانند دوره صفوي يا قاجار، کساني روي اين متون به عنوان آثار 

ها را هايي از آناند، بخشنوشته« تاريخ»تاريخي تکيه کرده و حتي در متوني که به زعم خودشان به عنوان 

الساکبه يا الشهداء آمده و از آنجا به الدمعةان زرير خزاعي که به اختصار در روضةمانند داست)آورده باشند 

آثار ديگر رسوخ کرده و به عربي هم ترجمه شده است(، اما اکنون روشن است که اين کار به هيچ روي 

شبه  هاينها، داستاکند، اينها آثار تاريخي است، اشتباه ميکند که ايندرست نيست و اگر کسي فکر مي

تاريخي است که تنها از لحاظ ادبي و اجتماعي و فرهنگي قابل بررسي و نقل و نقد است. با اين حال، اگر 

از يک مقطع تاريخي هيچ اثري در دست نباشد، ممکن است اين قبيل آثار بتواند وجهي از تاريخ فرهنگي 

ثال از صدر اسالم در اختيار داريم، اين آثار آن دوره را روشن کند، اما زماني که آثار تاريخي نسبتا متقني م

 .هيچ گونه ارزش تاريخي به ما هو تاريخ ندارد

نخست بازسازي يک  .هاي اين قبيل داستان گزارها، چند نوع روايت ساختگي وجود دارددر برساخته

مراه ن هرويداد يا فکت تاريخي، دوم ساختن يک داستان از اساس، و ديگر ساختن و دست کاري يک داستا

هاي دهد. عالوه بر تحليلبا ارائه تحليل که مجموعا يک روندي را براي يک هدف مشخصي نشان مي
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مستقل که اساسي ندارد اما به طبيعت برخي از مسائل تاريخ اسالم نزديک است. در اينجا اگر تعارضي هم 

زديک است. گاه زمان و مکان اهميت پيش آيد، از نظر او ايرادي ندارد. اين نگاه، با نگاه پست مدرن بسيار ن

 .ندارد، مهم ايجاد نوعي تقارب ذهني به ظاهر سازگار بين رويدادهاي متفاوت ميان راست و ساختگي است

تاريخ و مقتل موجود از جمله آثار داستاني است که از همه اين چند نوع برخوردار است. نويسنده، خود در 

افزاي، گشاي و تکيه شريف جانبهترين قصه غريب عجيب دل» :دگويآغاز داستان زندگي پيامبر )ص( مي

دهد که او خود با ادبيات داستاني کامال چنين است... اين تعبير نشان مي« قصه سرور انبياء محمّد مصطفي

داند که در حال گفتن قصه غريب عجيب دل گشاست نه تاريخ. با اين حال توان گفت دست آشناست و مي

کتاب، صورتي از تاريخ اسالم است، چنان که در تعداد اندکي از رويدادها، يک شکل بسيار  مايه اوليه اين

محدود تاريخي حفظ شده اما حتي در همان مقدار هم، ادبيات نقل، جزئيات و بسياري از آنچه آمده، به 

سول ي رهيچ روي تاريخي نيست. براي مثال در مقدمات همين کتاب، بحث سفر تجاري به شام و نمايندگ

آمده است و به همين ترتيب غالب « مصر»)ص( براي تجارت با اموال خديجه هست، اما به جاي شام، 

هاي کهن نيز رويدادهاي مربوط به هاي ديگر داستاني است؛ ضمن آن که بايد دانست، حتي در سيرهداده

ا آنچه در آثار داستاني در دوره کودکي تا جواني پيامبر )ص( چندان متقن نبوده و اغلب داستاني است؛ ام

هاست، از اساس هم ساختگي و حال و هاي مولدالنبي )ص( و قصهباره آن دوره آمده، و بيشتر در کتاب

هواي قصه دارد. در اين کتاب، کليت تاريخ اسالم و مقتل، به جز روند کلي ماجرا و برخي از رويدادها 

و صفين هيچ خبري نيست، اما به جاي آن، از حمله براي نمونه، در اين کتاب، از جنگ جمل  .چنين است

معاويه به مدينه ياد شده و در اين باره داستاني ساختگي با تفصيل تمام آمده است. درباره تاريخ امام حسن 

)ع( و معاويه نيز تقريبا همه آنچه گفته شده، ساختگي است و همان طور که اشاره شد، اساسا روي 

نادرست است، مانند اين که در آن دوره، امام حسن )ع(، خليفه باقي مانده و هايي است که از اساس فرض

در باره رويدادهاي پس از کربال  .معاويه طي قراردادي به نيابت از او در شام بر تخت خالفت نشسته است

« هامهانمحمد حنفيه»هايي چون هاي خيالي است. مانند مطالبي که در کتابهم که ديگر به طور کامل داستان

 .ها فراوان استدرج شده و هيچ صورت تاريخي ندارد و مشابه آن البته از اين دست در مختارنامه

در اين قبيل متون داستاني، عالوه بر آن که رويدادها و وقايع در بيشتر اوقات ساختگي يا با تغيير شکل ارائه 

ه است. اسامي برخي از افرادي که هاي جغرافيايي نيز متفاوت بيان شدشده، اسامي اشخاص و موقعيت

کنيم، اصال در منابع تاريخي نيامده و به کلي ساختگي است. چنان که نام نامشان را در اين اثر مالحظه مي

زريز خزاعي همراه واقعه مربوطه در شهر عسقالن چنين است و اين موارد به نسبت کل کتاب، اندک هم 

است که آن هم از اساس داستاني و « فاطمه شاميه»اب آمده نيست. شگفت آن که نخستين نامي که در کت
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 .ساختگي است. او کسي است که از شام به مکه آمده تا با پدر پيامبر )ص( ازدواج کند

اسامي ديگري نيز وجود دارد که تغيير شکل يافته، بخشي از آنها مثل نام شخص يا پدر يا کنيه درست 

د نام مسيب بن نجبه فزاري که در اين کتاب به صورت شگفتي در است، اما بخش ديگر نادرست است. مانن

جالب است که نام ابراهيم مالک اشتر هم درست است، اما همه جا به  .آمده است« مسيب فقاع اشفع»قالب 

است که به « آمنه»آمده است. نمونه ديگر نام « بني نقع»نخع، آمده است. چنان که بني« اژدر»جاي اشتر 

آمده است. ديگر آن که اسامي افرادي را در وقايعي « سليمهام»که « سلمهام»ضبط شده يا « هايمين»صورت 

 .انداند يا اصال آن زمان حيات نداشتهکنيم که قطعا در آن واقعه نبودهمالحظه مي

تن ن مشود. طبعا انتظار اين که در ايها نيز ديده ميهاي مکانهمين وضعيت به شکل محدودتري در باره نام

 .داستاني، براي اين قبيل اسامي پاورقي توضيحي زده شود، روا نيست، زيرا اصوال متن داستاني است

اين که چه زماني اين مطالب ساخته شده و از کي وارد متون داستاني و شبه تاريخي شده، بايد با تطبيق 

 .ها و سير تحول آنها روشن شودنسخه

تاني که تنها رنگ و بويي از برشي از تاريخ اسالم دارند، که نمونه مهم و به طور کلي بايد در باره متون داس

ها هستند، اين نکته را در نظر داشت که غالب، بلکه تقريبا به استثناي ها و حمزه نامهپررواج آنها مختارنامه

ند؛ گونه رد پايي در تاريخ ندارهاي حماسي آن، خيالي و ساختگي هستند که هيچچند مورد، شخصيت

هاي شبه عربي مانند ابوعامر و بيشتر به صورت کنيه و چيزهايي که هرچند غالبا سعي شده با استفاده از نام

 .نشان از محيط عربي آن روزگار دارد، اسامي خاصي ساخته شود که خواننده را در آن فضا نگاه دارد
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 فرم مذهبي در اين داستان

ها از جمله تاريخ در ماوراءالنهر از قرن هفتم و هشتم هجري به مينهشکل مذهبي آثار تأليف شده در بيشتر ز

بعد، قدري مبهم است؛ بيشتر از اين زاويه که آثار مزبور به طورمعمول به خاطر سابقه مذهبي در منطقه، بر 

شود، اما هواي تشيع بشدت در آنها نيرومند است. اين مسأله در وجه فقهي و يک پايه سني نگاشته مي

مي رنگ و بوي خاصي ندارد و بيشتر سني است، اما از ديد تاريخي و اهل بيتي، به مقدار زيادي شيعي کال
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است. البته در همين بعد تاريخ هم، اساس نگرش سني است، يعني قداست خلفا و صحابه جايگاه خود را 

شق و عالقه خود را به قرار دارد، چنان که نويسنده اين مقتل به رغم همه ارادتي که به اهل بيت دارد، ع

در زمان صحابيان ديده بودند که ايشان بخدمت »دهد: گويد و در نوشته نشان ميچهار يار به صراحت مي

گي هم ديدند که رسول )ع ا م( ايشان را چه کرد، و بعد از پيغامبر که پيغامبر چگونه بودند و بعد از زند

فاضلتر نبود که هر که مريت ]= مريد[ ابوبکر و عمر و بودند هيچ بنده بنزديک پرودگار عالم از ايشان 

عثمان و علي را از ميان ايشان به جان دوست ندارد، از همه دوزخيان باشد، شکر داريم بر خداي را که هر 

 .«داريمچهار يار پيغامبر را از دل و جان دوستي مي

تان ل بر سر اين است که چطور داسبراي چنين شخصي، بين اين باورش با اعتقادش به اهل بيت، تنها مشک

اهل بيت ارائه شود که آنان در اين زمينه به طور کامل تطهير شده و مشکل آزار و اذيت به آنها و نيز امر 

نگريم، اين وجه را خيلي آشکار اي ديگر توجيه گردد. براي مثال وقتي به سنايي ميشهادتشان به گونه

وي محرز است، اما او داستان تاريخ اسالم را از معاويه به بعد، به بينيم. قداست خلفا و صحابه براي مي

اي در کوفه و خراسان قرون سوم تا پنجم هم دارد، چنان که حتي در اندازد. اين تفکر سابقهمسير شيعي مي

 شود، اما در قرون متأخر، مهم يک وجه تاريخ نگارانه عموميميان کساني مانند حاکم نيشابوري هم ديده مي

بايست اين دو را شود. اين مرزهاي سايه روشن مذهبي که ميو ادبي است که هواي تشيع در آنها دميده مي

از هم جدا کند، هم در تواريخ ايراني و فارسي و هم متون ادبي از نثر و نظم، با زيرکي شماري از اديبان و 

ي از آنها را در آثار مخطوط برجاي مورخان دنبال شده و ميراثي را پديد آورده است که امروز حجم زياد

مانده از اين دوره شاهديم. مهم اين است که اين هواي تشيع، بسيار بيش از آن چيزي است که حدس 

زنيم، و برخي از تحوالت در آن نقش ويژه و اساسي دارد. داستان کربال يکي از آنهاست. کشتن افرادي مي

خ گذاشت و راه تاريبايست چنين تأثيري ميتوانست و ميکه مياي بود مساله (برجسته از خاندان پيامبر)ص

 .کردرا از آنچه تسنن مرسوم حديثي و اخباري رفته بود، عوض مي

نکته مهم در اينجا، اين است که اين مسير تاريخي يا داستاني تاريخي، چگونه طي شود که از تسنن به تشيع 

رت کالمي آن سني بماند؟ صد البته براي اين تحول، اهل بيتي برسد، حتي اگر صورت فقهي حنفي يا صو

تر از تاريخ است، اما براي خراسانيان دوره تيموري که ميراث دوره ايلخاني و حتي پيش از داستان، راحت

آن از نيشابور عهد سنايي را دارند، تاريخ آن هم چندان دشوار نيست. در اين زمينه، بايد کارهاي اين دوره 

ه مرور کرد. اهل بيت و کربال يک پايه اساسي است، اما آنان، با اين نکته که به هر حال کربال را از اين زاوي

کردند؟ چه اشکالي به وجود آمده که کربال پديد آمده، و اهل بيت رسول کشته امتداد چيست، چه بايد مي

 مقصر است؟« جماعت»اند. چه کسي در جمع امت و ميان آن شده
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شما تاريخ خلفا را به عنوان يک امر مقدس سني بپذيريد و ادامه دهيد، تا جايي که يک فرض همين بود که 

به معاويه و يزيد برسيد و زين پس داستان را به سمت ديگر برگردانيد و بگوييد اينها ربطي به خلفاي قبل 

و حفظ شده، و اند. حتي در باره معاويه هم، چنان که در اين مقتل هست، به مقدار زيادي اعتبار انداشته

گويي فقط اين يزيد است که اين مشکل را پديد آورده است. اما صورت ديگري هم هست تا داستان کربال 

ير رسد در روضة الشهداء مسبا داستان انبياء پيوند زده شود و به نوعي داستان خلفا را حذف کند. به نظر مي

 .دهيم طي شده استدوم که شرح مي

من اين که روش اول بکار رفته، ولي به مقدار زيادي با حذف تاريخ خلفا، از اين به نظرم در اين کتاب ض

که بخواهد در باره آن مسأله به صراحت نظر داده شود، فرار شده است. با اين حال، مؤکدا روي قدسيت 

که  ستاي حل شده اپذيرد. در واقع، مسأله يافتن مقصر به گونهگونه طعني را نميخلفا تکيه دارد و هيچ

 .دامن شخص مهمي را نگيرد

البته در صورتي ديگر از اين قبيل روايت داستاني، به طور کل از گفتن آنچه پيش از ماجراي کربال يا حتي 

شود که اصال نيازي به اين که درباره پيش از آن اي آغاز ميمختار است صرف نظر شده و ماجرا از نقطه

ها که ابزار مهمي از روايت شيعي وجهي از تاريخ اسالم به رنامهاظهار نظر شود وجود ندارد. غالب مختا

شوند که اساسا از عصر صورت داستاني هستند، همين وضعيت را دارند. آنها از جايي از تاريخ شروع مي

 .صحابه گذشته باشد

ي شده راه طکتاب حاضر شامل تاريخ اسالم و مقتل است و اکنون بايد ديد در اينجا چه اتفاقي افتاده است. 

در مقتل حاضر اين است که اساس نگاه سني است که به تدريج به سمت اهل بيت متمايل شده اما شرح 

ل، نويسي است، اما به هر حاماجرا در تعليل و تحليل تاريخي نيامده است؛ يعني ضمن آنکه اساس کار مقتل

سامي خلفا با احترام برده شده است. رنگ و لعاب سني ماوراءالنهري در آن وجود دارد و بنابرين تمامي ا

بنابرين بايد گفت، در واقع، از ارائه پاسخ جدي به پرسش اصلي پرهيز شده است. براي مثال در البالي 

شود، مانند خبرنخستين مسلمان عبارات، تأکيد بر جايگاه خلفا آنچنان که پسند اهل سنت است ديده مي

 .راحتي و وفور در آن آمده استبودن ابوبکر و مسائلي از اين قبيل، به 

 روايت تاريخ خلفا در اين کتاب

کنيم تا به مقتل و اخبار هاي مختلف آن از وقايع صدر اسالم مرور مياکنون روايت اين کتاب را در بخش

 .انتقام از قاتلين کربال برسيم

ان توه آن هم نميکه گذشت اين کتاب داستان، روايت عجيب و زيبايي است، اما حتي روي يک جملچنان

قسم خورد و به آن استناد تاريخي کرد، يا به اعتبار اين که يک دروغ تاريخي است آن را  «تاريخ»به عنوان 
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روبرو هستيم نه با يک کتاب تاريخ. با اين حال، « داستان غريب و شگفت»نقد نمود، زيرا اساسا ما با يک 

تمان دوره اي از ادوار تاريخ انديشه را در بخشي از توان ذهنيت يا گفدر ظرف يک داستان تاريخي، مي

 .هاي اسالمي تشريح کردسرزمين

اين اثر يک روايت داستاني از آغاز تاريخ اسالم است که با ماجراي ازدواج عبداهلل با آمنه و والدت رسول 

از همان  شود. اين شروع در يک فضاي پيشگويانه از اهل کتاب براي بشارت ظهور است و)ص( آغاز مي

اي است که نويسنده بناي آغاز، آشکار است که سرعت حوادث بلکه عبور بدون ياد از اخبار اوليه به گونه

هاي سيره را بيان کند. با اين حال، والدت محمد)ص(، باليدن او در دامان آن را ندارد تا اخبار و داستان

ان بيرون مکه عليه آن حضرت، و سپس تا حليمه، سپرده شدنش به ابوطالب، توطئه مشرکان مکه و يهودي

رسيدن سريع به رويدادهاي پس از پيامبر )ص( همه نشان از آن دارد که روايت، قصد دارد زودتر به کربال 

اي که از نظر گذارنده داستان، برسد. با اين حال، اين کار بايد با صبر و حوصله انجام شود، به گونه

شود تا حکايت کربال بدون زمينه نباشد. به عالوه بايد مرزهاي مذهبي هاي تاريخي و سير آن روشن زمينه

گرايانه نويسنده، لطمه نزند، يعني ماجراي کربال از داستان کربال هم طوري تنظيم شود که به عقيده سني

جايي جدا شود که هم حق تسنن و هم حق اهل بيت)ع( گذارده شود. بدين ترتيب حضور عقيده 

دهد، حتي در وقتي که امام حسين )ع( شهيد ر فرصتي که مناسب باشد، خود را نشان ميگرايانه در هسني

شود، در آنجا هم، همچنان خلفا در کنار حضرت شده و در دير راهب، داستان فرود پيامبران )ص( نقل مي

حضور دارند. چنان که در بحث فرم مذهبي داستان گذشت، اين وضعيت در جاي جاي ماجرا  (محمد )ص

تا نزديکي کربال وجود دارد. البته در پرده داستان، در باره شخصيت معاويه نوعي تاريک و روشني هست که 

 .شودرسد کامال پرده سياه ميشود تا به يزيد که ميتر ميبتدريج تيره

 به هر روي، پس از بيان داستان والدت تا ازدواج حضرت محمد )ص( و آغاز بعثت، ديگر داستاني از اخبار

سيره نداريم، بلکه اولين خبر بعد از آن که آغاز ماجراي اصلي است، روايتي است که جبرئيل خبر شهادت 

رسد، و ماجرا رنگ دهد، و از آنجا به فاطمه زهرا )س( و علي مرتضي )ع( ميحسنين )ع( را به رسول مي

شود. داستاني که در مي (گيرد. از اينجا، حکايت وارد بيان سرنوشت حسين )عخون و شهادت به خود مي

دهد و به صورت يک حديث در منابع اصل، روايتي است که خبر شهادت امام حسين )ع( را به رسول مي

( اوائل شرح 1ص  8روايي و گاه تاريخي به صورت مختصر آمده است ]براي مثال در کشف الغمه )ج 

ترکيبي با مطالب ديگر و در قالب داستاني اين خبر آمده است[. اما در اينجا به صورت  (حال امام حسين )ع

رسيد، براي آمد و خدمت حضرت محمد )ص( ميبدين شرح آمده است. هر بار که دحيه کلبي از سفر مي

سنين آمد و يک بار حآورد. از سوي ديگر، گاه جبرئيل در قيافه دحيه کلبي که زيبا بود، ميحسنين ميوه مي
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است، دست در جيب او کردند تا مثل هميشه ميوه بردارند. رسول از  )ع( به گمان اين که او همان دحيه

ها يا محمّد)ص( بسيار شب»جبرئيل عذرخواهي کرد. آنگاه جبرئيل گفت: تو ايشان را هيچ مگوي و گفت: 

بوده است که اميرالمؤمنين از جنگ و غزاة آمده بودي، و مانده شده، و با دشمنان خداي حرب کرد، و 

يز شبها نماز بسيار گزاردي، و به استراحت مشغول شد، و خواب رفتي که حسن و حسين را فاطمه زهرا ن

گار فرمان داده باشد که، برخيز اي جبرئيل! سبکتر برو، و از خواب بيدار شده باشد تا گويند مرا پرورده

 ها گهواره ايشاناند. من بسيار شبگهواره حسن و حسين را بجنبان که علي و فاطمه اين زمان در خواب شده

پس از «. اند؟آيد که ايشان در کنار من آمدهام. شما را چه عجب ميرا جنبانيده و بسيار خدمت ايشان کرده

 .آوردآن جبرئيل انگوري از بهشت براي حسنين )ع( مي

 هدهد. اما اين خبر با اين مقدمروايت بعدي خبري است که جبرئيل در باره شهادت آنان به رسول )ص( مي

ست. آورد که سرپوشيده ااست که جبرئيل به خاطر اين که بچهها، لباس نو ميخواستند، طبقي از بهشت مي

ن و پيغامبر )ع ا م( حس»کنند، دو لباس در آن هست. يکي سبز و ديگري سرخ: وقتي آنان سر طبق را باز مي

ول کرد، و حسين حلّه سرخ را حسين را فرمود که هر کدام که شما بايد برگيريت. حسن، حلّه سبز را قب

قبول کرد. و چون بر پوشيدند، بر قد و باالي ايشان اين جامها راست آمد، و خرامان از پيش رسول به خانه 

مادر رفتند. رسول )ص( دل شاد شد. آنگاه جبرئيل گفت که، يا محمّد! خداي ميفرمايد که فرزندان را 

دنا، يعني فرزندان ما جگرگوشگان مايند، چگونه دوست دوست داري؟ پيغامبر گفت: آري، اوالدنا اکبا

آنکه حلّه سبز قبول کرد، او را بزهر هالک خواهند  !نداريم؟ جبرئيل گفت: بفرمان ربالعالمين که اي محمّد

 .«کردن، و آنکه حلّه سرخ قبول کرد، سر او چون سر گوسفند خواهد بريدن

پرسد که چه کسي قاتل حسين ول )ص( از جبرئيل مياين خبر مقدمه ورود به مقتل است. زماني که رس

رسول جا و زمان «. آن کس از بني اميّه باشد فرزند معاويه يزيد نام»)ع( خواهد بود، جبرئيل ميگويد: 

در کربال بوَد. آنگاه جبرئيل دست دراز کرد، و از کربال »جبرئيل گويد:  :پرسداش حسين را ميشهادت نواده

پيش پيغامبر نهاد، و گفت: بفرمايي تا اين خاک را در جايي کنيد. چون وقت آن  مشتي خاک بياورد، و

اند و مبدّل شود، آنگاه معلوم گردد. چون جبرئيل اين سخن را حادث نزديک شود، و اين خاک رنگ کرده

«. اربگفت، پيغامبر )ص( زود آن خاک را در قرابه شيشه کرد، و بامّ سلمه داد، و گفت اين خاک را نگاه د

پرسد و رسول آيد و ميشود و نزد پدر ميسلمه از ماجرا خبردار ميپس از آن است که فاطمه از گريه ام

اي فاطمه! مرا خبر داد جبرئيل از جفاهاي امّتان من که در حق فرزندان من کنند. فاطمه »)ص( ميگويد: 

ت ما نباشيم، فاطمه گفت: اي پدر گفت: اي پدر! در آن وقت ما کجا باشيم؟ پيغامبر )ص( گفت: در آن وق

توانم گفتم. آنگاه فاطمه بگو آخر چه کنند در حق فرزندان من؟ رسول )ص( گفت: اي فاطمه! نمي !بزرگوار
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گريان شد و الحاح بسيار کرد. آنگاه پيغامبر گفت )ص(: اي فاطمه! حسن را بزهر خواهند کشت، و حسين 

ر دشت کربال بوَد. فاطمه زهرا چون اين سخن بشنود، نعره بزد را چون گوسفند سر خواهند بريدن، و اين د

همه صحابه اتفاق »پيامبر هم سه روز ناراحت بود و از خانه بيرون نيامد. در اينجا «. و بيهوش شد و بيفتاد

بعد از آن رسول )ص( خبر را به آنان هم «. کردند به ابوبکر صديق... گفتند: برَويت و ازين معلوم کنيت

د. اين بخش از داستان، به نوعي باورهاي سني داستان گزار را با اين روايت نزديک کرده و همدلي دهمي

 .دهدآنها را با آن نشان مي

اي است که روي او تأمل و اشکال وجود دارد. مؤلف ما در اينجا، و اما در اين داستان، معاويه، نقطه

سل معاويه خواهد بود، دارد. در اين داستان، وقتي به توجيهي براي خالصي اين امر که قاتل حسين )ع( از ن

معاويه گفت: از بني اميّه »رسد که فرزند وي، حسين )ع( را خواهد کشت، توجيهي کرد: گوش معاويه مي

منم، هرگز با هيچ زني نزديک نکنم تا مرا هيچ فرزند نشود، امّا هيچ کس تقدير حق تعالي را و حکم او را 

خورد و اين حکايتي داستاني است که در منابع آنگاه ماجرا به صورت ديگري رقم مي« داند مگر خدا.نمي

و چنين گويند که شبي از شبها، معاويه را آب پيش زحمت داد؛ بآب تاختن نشست. »ديگر هم هست که: 

ژدمي کچون برخاست کلوخ نيافت که خود را پاک کند، ديواري بود خود را بدآن ديوار پاکه ميکرد که ناگاه 

معاويه بيهوش شد و بيفتاد، و چون بهوش بازآمد  .حاضر بود. زحمتي بنيش بر سر اندام معاويه فرو بزد

برخاست از چپ و راست دويدن گرفت تا نزديک طبيبان رسيد. هر دارو که طبيبان فرمودند فايده نکرد، 

ص ا زني صحبت کني تا زود خالتر از آن نيست که بقرار نيافت تا يکي از طبيبان گفت که، هيچ دارو به

يابي، و از اين درد برهي. معاويه را کنيزکي بود حبشي در خانه، چون معاويه در خانه درآمد، آن کنيزک 

حبشي او را پيش آمد، معاويه به آن کنيزک نزديک کرد، کنيزک در همان ساعت از معاويه بار گرفت و 

را يزيد کژدم نام کردند، و او نيز با جمال صورت و شيرين  حامله شد، بعد از نه ماه پسري بياورد و آن پسر

 .«روي بود، و معاويه را هيچ فرزندي نبود و او را عظيم دوست داشتي و او را بدآن فرزند دل بستگي بود

در اينجا دو نکته هست: نخست اين که گويي با اين حکايت، از معاويه سلب مسؤوليت شده و کار به کژدم 

شود. نکته دوم آن است که از اين پس ما با يزيد سرکار داريم که مسؤوليت اصلي سپرده ميو يزيد کژدمي 

 .گرددگيرد و تمام ناسزاها نثار او ميقتل امام حسين )ع( بر عهده او قرار مي

رسد. او مروري کوتاه بر خالفت ابوبکر و کند و به خالفت ميعبور مي داستانگزار از زمان رسول )ص(

آن به عمر و سپس عثمان دارد که در اينجا به اختصار مرور خواهيم کرد؛ اما نکته قابل تأمل در اين انتقال 

ياد  کند، از اين نکته به تفصيلبخش اين است که داستانگزار وقتي حکايت دفن فاطمه زهرا )س( را نقل مي

بحث، بسيار همدالنه و  مقدمات .کند که امام علي )ع( اجازه حضور صحابه را در دفن فاطمه ندادمي
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سوگوارانه از وداع آخر زهرا و فرزندان و نان پختن و مسائل ديگر که مقدمه رحلت ايشان است طرح شده، 

و اين خبر رسول )ص( که زود پيوستن زهرا )ص( را به خود به ايشان گوشزد کرده است. البته در مراسم 

ن شود ايضور دارد، و پيداست که تالش ميتعزيت صحابه به مناسبت وفات فاطمه )س( ابوبکر هم ح

تصور ايجاد نشود که ميان آنها اختالفي هست، اما به صورت اثباتي، محور و اساس داستان، فاطمه زهرا و 

خواهند که اجازه دهد بر او نماز کند، آنان از وي ميفرزندان او هستند. وقتي آن حضرت رحلت مي

دهد. آنها نسبت به اين کار لي )ع( او را دفن کرده و آنان را خبر نميبگذارند، اما در هنگامه دفن، امام ع

چون آفتاب درّافشان سر از کوه بدخشان برگشت، »شوند: معترض هستند و براي اعتراض بر امام وارد مي

 اميرالمؤمنين ابوبکر صديق با جمله صحابه محترم بيامدند، و همه گفتند که، يا علي! جنازه فاطمه را بيرون

اند آن شب بر جنازه فاطمه زهرا، علي اميرالمؤمنين، و حسن و حسين آر تا بر وي نماز گزاريم. امّا آورده

بودند، و باقي فرشتگان بودند از مشرق تا به مغرب ايستاده بودند، بدآن وعده که پيغامبر داده بود که، هر که 

ن علي ـ رضي اهلل عنه ـ جواب داد که شما بر فاطمه من نماز گزارد، هرگز بدبخت نشود. پس اميرالمؤمني

رنج شديت، باز گرديت، که دوش فاطمه را بخاک دفن کرديم. صحابه در خشم شدند. گفتند: از آن وعده 

کس  گي هرگز هيچنصيب کردي. پس اميرالمؤمنين علي گفت: در زمان زندهکه پيغامبر گفته بود ما را بي

جنازه وي را نامحرمان چگونه بينند؟ پس صحابه غلو کردند و گفتند: روي وي را نديده بود، بعد از وفات، 

شود که ما خاک فاطمه را بگشاييم و او را از خاک بيرون کنيم، و بر وي نماز کنيم. هر چه شود گو مي

اميرالمؤمنين علي ـ رضي اهلل عنه ـ زود در خانه رفت، و درع در پوشيده، و عصابه سرخ بر پيشاني بست، و 

دستي بگرفت، و بيرون آمد، و به آواز بلند اين ندا در داد که، کسي که گرد خاک فاطمه زهرا گردد با چوب 

ام از اين چوب دستي ز من جنگ سازد. اميرالمؤمنين ابوبکر صديق صحابه را گفت: باز گرديد که شنوده

 ابه سرخ بر پيشانيرسول ـ صلعم ـ گفت: بترسيت از پسر عمّ من علي ـ رضي اهلل عنه ـ روزي که عص

بندد، روزي که چوب دستي جنگ کند که از مشرق تا به مغرب اگر همه لشکر شوند، با او برنيايند. پس 

 .«صحابه بازگشتند و خصومت در باقي کرد

تر، ابراز اما نکته مهم .سخن اخير نشان از آن دارد که به هر حال خصومتي ميان علي و صحابه باقي ماند

ع( و تأکيدات مرتبي است که در باره ارتباط اين خاندان )زهرا، بيان فضائل وي و امام علي  همدلي با فاطمه

 «ينکاح آسمان»شود. از جمله اين که اساسا نکاح فاطمه با علي، يک و حتي آسمان مطرح مي با پيامبر )ص(

آن را  ه شده است. بنابرينبوده است. از اين دست تعابير نسبتا زياد و متن اصوال بر اين روال مرتب و چيد

 .کنيمدر اين گزارش دنبال نمي
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 (روايت داستاني ازدواج شهربانو با امام حسين )ع

داستان خالفت ابوبکر و عمر با ديد مثبت اما فقط در دو صفحه بيان شده و در ادامه به سرعت وارد داستان 

ره به رسد اشاکتاب است. به نظر ميهاي بسيار شيرين و داستاني اين شود که يکي از بخششهربانو مي

خالفت ابوبکر و عمر و فتح ايران، شروعي براي همين داستان است. به عبارت ديگر، اصل اين کتاب براي 

سازي است. داستان شهربانو با توجه به اين که مقتل نوشته شده و آنچه پيش از آن آمده در واقع نوعي زمينه

عين حال اسارت و آمدنش به مدينه، بخشي از وقايع صدر اسالم، طبعا او همسر امام حسين )ع( است و در 

اي را در باره خورد و هم رشتهحلقه وصلي که با بيان آن هم عبور از رويدادهاي صدر اسالم رقم مي

کند. طبيعي است که بگوييم اين کتاب، به سرنوشت امام حسين و عاشورا با وقايع کلي اسالم حفظ مي

تواند مورد توجه باشد و شته شده، اما داستان شهربانو، به عنوان يک حکايت مستقل ميعنوان مقتل نو

 .پرداز هم کامال به اين نکته واقف بوده و روي آن تکيه کرده و بيان شيوايي از آن ارائه داده استداستان

ه و به دستور عمر ب داستان بر اين پايه است که هرمز به عنوان برادر شهربانو و خواهر بارنوس معرفي شده

رسد. جالب است که اسم پدر اينها نيز نوشروان است نه يزدگرد. در اينجا، تفاوت مشرب عمر با قتل مي

عمر دستور کشتن هر کسي را که حاضر نيست  .علي )ع( در برخورد با اسراي سلطنتي يک نقطه مهم است

داند، که آن روش را گويي درست مي دهد اما علي )ع( روشش مداراست و ضمن اينشهادتين بگويد مي

اميرالمؤمنين علي ـ رضي اهلل عنه ـ پيش » :اما مي گويد که بايد با اينها صحبت کرد تا ايمان آورند

يا عمر! در کارها تعجيل مکن که نيکو نيست، فکيف، تعجيل کني در  :اميرالمؤمنين عمر درآمد، و گفت

يکن کشته را زنده نتوان کرد. به کشتن پسر شاه عجم چرا کشتن و خون ريختن، زنده را توان کشتن و ل

شتاب کردي؟ اميرالمؤمنين عمر گفت: ايمان بر وي عرضه کرديم، قبول نکرد و فرمان حق تعالي اينست که 

هر که فرمان حق را قبول نکند و ايمان نيارد، بکشندش. اميرالمؤمنين علي ـ رضي اهلل عنه ـ گفت: يا عمر! 

کردم. چون او را کشتي باري فرماني کشتي، من او را به ايمان داللت ميليکن اگر او را نميراست ميگويي و

ده تا آن دختران را نکشند تا من ايشان را بجايي فرستم که ايشان را باسالم درآرند. اميرالمؤمنين عمر فرمود 

ا مر در روش کارشان در اينجبدين ترتيب تفاوت علي و ع«. که نيکو باشد. فرمان داد که دختران را مکشيد

 .برجسته شده که خود جالب است اما اين که چه اندازه در ذهن داستانگزار جايگاهي داشته روشن نيست

هاي ديگري است که در اين داستان بکار مي رود. اين مسأله پس از اين يکي از نشانه« شاه عجم»دفاع از 

اند، ي از عمر و برخي ديگر که در فتح ايران مشارکت داشتهشود که به نوعهم باز از زبان شهربانو مطرح مي

بيند اند. براي نمونه وقتي شهربانو، سعد وقاص را ميناراحت است، اين که چرا کشور او را نابود کرده

 .«واليت ما را او برانداخته است»گويد: مي
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مه بفرستد تا او آنان را مسلمان کند. سلخواهد که اين دو دختر را نزد امدر اينجا امام علي )ع( از عمر مي

سلمه با سه ماه نصيحت کردن اين دو خواهر را به اسالم ميآورد. پس از آن گيرد، و اماين کار صورت مي

تصميم ميگيرند آنها را شوهر دهند. آنچه در اينجا هست دو چيز است. يک اين که اموالي که از اين دختران 

شود. يعني اظهار نظر دختران اين است. ديگر اين که چون کسي را گرفته شده، نوعي غارت تلقي مي

ندارند، اهل شوهر کردن نيستند. اما ام سلمه به آنها اصرار ميکند. با اين حال چون پادشاه زاده هستند، 

 دارند. بدين ترتيب هنرنمايي و لفاظي نويسنده و داستانگزار اينجااختيار انتخاب شوي را براي خود نگاه مي

کند. صحنه آرايي بسيار زيبايي شده، و براي امر ازدواج و خواستگاري از شهربانو، سي و اندي هزار گل مي

توانسته همه کند يا خير. طبعا نويسنده نميايستند تا ببيند آيا شهربانو آنها را انتخاب ميصحابه در صف مي

چشمان شهربانو که اينک روي پشت بام زير  اين موارد را يکان يکان بحث کند، اما سران صحابه را از پيش

دهد تا او ببيند و انتخاب کند. ام سلمه، به معرفي تک تک افراد که از باني نشسته عبور مياي و سايهپرده

پردازد. عمر و عثمان و علي و سعد و وقاص و مالک اژدر، عمر سعد و خالد وليد گذرد، ميبرابر آنان مي

کند، تا دليل رد کردن آنان را بيان کند. براي کساني هر کدام مطلبي را عنوان ميرد شده و شهربانو براي 

چون عمر و سعد وقاص تکيه خاص آنها اين است که اينان برادر من را کشتند و سرزمين من را گرفتند. 

ام علي کند، و در باره امتوانم آنها را شوي خويش اختيار کنم. براي عثمان حياي او را مطرح ميپس نمي

 .توانم در صورت فاطمه زهرا )س( بنگرم)ع( اين را که اگر او را شوي خويش گيرم، روز قيامت نمي

وبت به اند و نرسد. اين زماني است که صحابه به کنار رفتهيابد تا به امام حسين )ع( مياين داستان ادامه مي

وه هستند: جوانان بني هاشم و جوانان جوانان و فرزندان صحابه رسيده است. از نظر مولف اينها دو گر

اميه. بدين ترتيب تقابل اين دو گروه که بخشي از تحليل اساسي مؤلف از تاريخ اسالم و مقتل است، بني

گيرد. اين همان چيزي است که در اولين سطور اين رساله مشاهده کرديم که فاطمه شاميه که اراده شکل مي

شود، به دليل ازدواج ايشان با آمنه، رفت و همسر ابوسفيان شد. يک  (داشت همسر عبداهلل پدر پيامبر )ص

خبر شهادت  (بار ديگر هم باز اين صحنه به صورتي ديگر ترسيم گرديد. آن هم وقتي بود که پيامبر )ص

اش گفت که يزيد فرزند معاويه خواهد بود. ديديم که فرزندش حسين )ع( را شنيد و جبرئيل در باره کشنده

آورد که گفت من هرگز ازدواج خواهد معاويه را خراب کند، از قول معاويه ميزار سني که نميداستانگ

ا شود تنخواهم کرد تا فرزندي به نام يزيد از من به دنيا نياد. اما يک داستان ناخواسته در اينجا سرهم مي

 .چگونگي تولد يزيد که ناشي از زهر يک کژدم است، توضيح داده شود

شود تا شهربانو يکي از آنان را مرحله، در بحث ازدواج شهربانو، نوبت به آمدن جوانان صحابه مي اما در اين

انتخاب کند. در اين مرحله، يزيد کالنتر بنياميه، يعني جوانان بني اميه خوانده شده است. ابتدا امام حسين 
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ندد. يکي پسبيند، او را ميسين را ميکند و اينجاست که شهربانو، وقتي امام ح)ع( از برابر شهربانو عبور مي

يد[ شهربانو ]پرس»از بندهاي ادبي اين کتاب همين قسمت يعني پرسش و پاسخ شهربانو و ام سلمه است: 

آيد، فرزند کيست که تير مشرکان خلق را خسته که، اين برناءتر بارويي که چون ماه و دو گيسوي سياه مي

! اين دُرّي است، و اين گوهر از کان علي است، و اين نبيره خواجه ميکند؟ ام سليمه ]گفت:[ اي جان مادر

قاب قوسين است، و در همه کارها يکست، نامش حسين بن علي است، و همچنآنکه تو بگذاشتي او نيز 

اي، او زن نديده است، و جز آن، نيکو خُلق است و برادر خردتر بگذاشت، و هم چنآنکه تو شوي نديده

 «.حسن

کند. رسد. به نظر قصه نويس ما، همين مسأله است که يزيد را ناراحت ميديگر نوبت به يزيد نميبنابر اين 

و گويند از آن روز باز کين اميرالمؤمنين حسين در دل نگاه داشت و ميگفت »به نوشته اين داستان پرداز: 

 .«خواستيرفتم آن دختر مرا ميکه، اگر من پيش مي

با تأکيد مطرح کنيم و آن اين که تحليل تاريخ اسالم بر اساس منازعه اموي ـ اي را در اينجا بايد نکته

هاشمي آن هم وصل کردن آن به خواستگاري شهربانو که در هيچ منبع تاريخي بدين صورت نيامده، نشانگر 

. تتمايل داستانگزار به تحليل قطامي از تاريخ اسالم همراه با وصل کردن آن به منازعه اموي ـ هاشمي اس

اين تنها يک بخش ماجراست، داستان ديگر مربوط به يک دختر زيباروي از يکي از صحابه است که يزيد او 

داستاني که بسيار شبيه داستان و روايت اُرينب است، اما با  .کندرا از طريق ابوهريره خواستگاري مي

خواهد که ام حسن )ع( از او ميرود، اممشخصاتي ديگر. در ميان راه، وقتي ابوهريره براي خواستگاري مي

دختر مزبور را براي وي هم خواستگاري کند. وقتي ابوهريره درخواست اين دو را براي آن دختر مطرح 

شود تا نقشه قتل امام حسن )ع( را دهد و همين سبب ميکند، آن دختر حسن بن علي را ترجيح ميمي

ي دختر معاويه هم همسر امام حسن است و اوست طراحي کند. در داستان مولف خواهر يزيد يا به عبارت

و چنين گويند که خواهر يزيد ـ عليه ما يستحق »دهد. که نقش جعده را بازي کرده و زهر به امام حسن مي

ـ عيال اميرالمؤمنين حسن بود. چون اين سخن را بشنود که اميرالمؤمنين حسن ـ رضه عنه ـ دختر عبداهلل 

وب به نزديک يزيد ـ عليه ما يستحق ـ نوشت و آنچه رفته بود همه را در آن انصاري را خواست، زود مکت

مکتوب ذکر کرد. چون نامه به نزديک يزيد ـ عليه ما يستحق ـ رسيد، عظيم در رنج شد، و او را خود 

خواست، باميرالمؤمنين حسين از جهت شهربانو خصمي بود، آن واقعه دوم شد که اين دختر را او مي

نين حسن ـ رضه عنه ـ روا نداشت. ديگر آنکه آن دختر را بر سر خواهر او خواسته بود. انديشه از اميرالمؤم

 .«سه رويه شد

ماجراهاي مربوط به زن در قصه ابن ملجم هم هست. نويسنده در باره ابن ملجم که او را مرجم ناميده 
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آمده طالق او را گرفته وي را به پسر قنبر اقرباي او  .تواند با او مباشرت کندميگويد که او زني دارد که نمي

آن دختري را به موجب شرع از وي جدا کردند، و او را به »دادند و اين سبب دشمني وي با امام علي شد. 

پسر قنبر دادند که غالم اميرالمؤمنين علي )ع( بود. پس مُرجُم از آن روز کينه بدل گرفت با اميرالمؤمنين 

 .«علي

 شدن خليفه دوم تا کشته شدن خليفه سومرويدادها از کشته 

پس از ماجراي شهربانو، از روزگار خالفت عمر، مطلب جدي در اين متن نيامده و تنها خبر کشته شدن 

عمر نقل شده است. در باره خالفت عمر و درست در پايان ماجراي رفتن شهربانو به خانه بخت اين جمله 

. بعد از آن عمر لشکرها به واليت عجم فرستاد، و جهان را تا آن روز که آن عروسي بگذشت»آمده است: 

. «بداد و عدل آراسته کرد، و نه سال خليفه بود، بارنوس را که خواهر خردتر بود، به محمّد بن ابوبکر دادند

پس از اين عبارت، ماجراي قتل عمر توسط ابولؤلؤ آمده است. داستان شکايت مغيره به عمر از دست 

نه عکس آن، چنان که مشهور است شکايت ابولؤلؤ از مغيره( و اين که او برده است و ابولؤلؤ آمده )

دهد. عمر به او اعتراض کرد و در ضمن از او خواست تا آسيابي اش را نميدرآمدي دارد و سهم بردگي

تان اسسپس د«. از براي شما يک آسيابي سازم که تا قيامت از آن باز گويند»براي او بسازد. او هم گفت: 

 .کشته شدن عمر را آورده است. اين بخش با داشتن شکل داستاني، اما تاريخي است

در اينجا بحث جانشيني خليفه دوم مطرح شده و به ترديد عمر درباره انتخاب عثمان يا علي با اين استدالل 

باز زده و آن  که هر کدام بيايند، خاندان ديگري از دست او ناراحت خواهند شد، از انتخاب مستقيم دست

اي به تشکيل شوراي شش نفره ندارد و گويي بدون کند. جالب است که هيچ اشارهرا به صحابه واگذار مي

اي تعيين نشده است و امور جاري با هيچ اقدامي و اظهار نظري از دنيا رفته است. شش ماه نيز هيچ خليفه

 !شودشوراي صحابه اداره مي

بر )ص( و درخواست وي از عايشه براي اجازه دفن در اينجا آمده که عايشه داستان دفن عمر در کنار پيام

اجازه نداده و گفته است که يک جا مانده براي خودش نگاه داشته است. اما عمر گفته است که اجازه دهند 

نار ک جنازه وي را باالي قبر پيامبر )ص( برده و از حضرت با صداي بلند اجازه بخواهند که آيا اجازه دفن او

ايم، دستوري هست تا در روضه دفن کنيم بگوييد: يا رسول! پس عمر خطاب آورده»ايشان هست يا خير؟ 

او را؟ اگر پيغامبر اجازت کند، مرا در روضه دفن کنيد، و اگر اجازت ندهد مرا بگورستان بقيع بريد، آن 

رآمد که اجازه داد آن هم با يک چنين کردند و صدايي از قبر ب«. گورستان غريبان است و آنجا دفن کنيد

چون اين سخن گفتند از خاک رسول آواز آمد که همه صحابه بشنودند که آن يار مرا »معجزه شگفت: 

بنزديک من بياريد، و دَرِ روضه گشاده شد، و بدست چپ رسول اهلل تنه خاکِ کنده، آماده پيدا شد. پس 
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ن ]خاک[ کردن تمام شد، سوي روضه رسول ديدند که اميرالمؤمنين عمر را در روضه رسول دفن کردند. چو

دريچه گشاده شد و يک دست پيغامبر از آن دريچه بيرون و در گردن عمر افکند، و گويند که دست راست 

 عشق و«! در گردن ابوبکر صديق ـ رضي اهلل عنه ـ و دست چپ رسول در گردن اميرالمؤمنين عمر افکند

 .دوم از اين عبارات آشکار استعالقه اين داستانگزار به خليفه 

اما مسلمانان، شش ماه بدون خليفه بودند. تحليلي که داستانگزار در ذهن دارد اين است که دو گروه تصميم 

صحابه  کردند.گير وجود داشتند. آل هاشم و آل اميه. اينها هر روز در باره خليفه بعدي با يکديگر گفتگو مي

و پذيرفتند. در اينجا عمرخواستند تا خالفت را قبول کنند و آنان نميان مينيز در اين ميانه، از علي و عثم

بن عاص وارد ميدان شد و با حقهاي که شبيه اتفاق ميان او و ابوموسي اشعري در حکميت رخ داد، ماجرا 

و  داي پيش برد تا عثمان به خالفت برسد. اين حکايت در هيچ کجا نيامده و مانند اکثريت موارا به گونه

شود که دامن عثمان از هر اي بيان ميموارد اين کتاب، داستاني و خيالي است. با اين حال، حکايت به گونه

چون »نوع خطايي مبرّاست و مسائل صرفا متوجه عمرو بن عاص با همان انگشتري و همان روش است: 

د، صحابيان همه جمع شدند. بامدادآن آفتاب درخشان سر از کوه بدخشان برکرد، و در روي عالميان بخندي

خالفت  !عمرو بن عاص بيامد و انگشترين بياورد، و بر اميرالمؤمنين علي چون عرضه کرد و گفت: يا علي

ديگران هستند با ديگران بگوي، و  :را قبول کن و اين انگشترين را در انگشت کن، اميرالمؤمنين علي گفت

ه فردا زود قبول نکن، چون انگشترين را علي قبول نکرد، عمرو بن عاص گفته بود: يا اميرالمؤمنين علي ک

روي باميرالمؤمنين عثمان آورد و گفت که اين خالفت در ميان شما دو کس است. اميرالمؤمنين علي قبول 

خالفت نيکو نبود. چون عمرو بن عاص کند، تو انگشترين را بگير و خالفت را قبول کن که جهان بينمي

لمؤمنين عثمان دست دراز و انگشترين را قبول کرد. و آن روز سر ماه محرم از اين سخن بگفت، اميرا

يکبار آل بني اميّه فرياد برآوردند و بر سر اميرالمؤمنين عثمان چنداني زر و  .هجرت رسول چهارده سال بود

علي )ع( طالب  در اينجا امام«. ناک شدندهاشم انديشهجوهر نثار کردند که آنرا حد و نهايت نبود، و آل بني

داند. لذا آمده است که برابر درخواست مردم داير بر پذيرش خالفت نيست، و آن را يک پديده دنيوي مي

خواهد که اين جهان بر اميرالمؤمنين علي ـ رضي اهلل عنه ـ گفت که مرا خالفت هيچ دل نمي»خالفت 

ما هم وفا نخواهد کردن اکنون من اين عمر باقي پيغامبر )ع ا م( وفا نکرد، و بر ابوبکر و عمر وفا نکرد، و بر 

را بر سر روضه رسول خواهم گذرانيد تا چون اجل در رسيد در کار خير باشيم، و اگر بخالفت بنشينم 

 .«مستغرق امر و نهي گردم، نبايد که مرا در آن کار تفاوتي و تقصيري رود، و من بقيامت معاقبت گردم

تر است. شايد دليل آن چه در باره ابوبکر و عمر آمده بود، طوالنيحکايت خالفت عثمان، به نسبت آن

اهميت اين حکايت در ذهن داستانگزار به عنوان شروع اعتراضات و اختالفاتي است که در نهايت 
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ماجراهاي شهادت امام حسين را به دنبال دارد. وي داستان باال رفتن عثمان روي منبر و نشستن جاي رسول 

البته از استداللي که او براي معترضين آورده راضي است که گفته بود اگر قرار بود هر  )ص( را آورده و

شد؟ من تصميم گرفتم بروم و روي همان جايي بنشينم که تر برود، در ادامه چه مياي يک پله پايينخليفه

ال دوستي، نشست. حکايت يکي از صحابيان را هم آورده که کبوتر مسجد بود، اما به خاطر مرسول مي

در باره خالفت عثمان، اين انتقاد اجمالي را هم دارد که عمر به او توصيه کرد که اگر به  .دوزخي شد

آن وصيّت که اميرالمؤمنين عمر کرده » :خالفت رسيد، امويان را به کار نگمارد، اما به وصيت عمل نکرد

ويه را منشور امارت شام نوشت و بدست بود که آل بني اميّه بامارت نفرستي، فراموش کرد، و نخستين معا

خويش او را خليفه شام گردانيد، و معاويه به واليت شام رفت و در دِمِشق بخالفت نشست همچنان آل بني 

 .«کرداميّه را بر هر جايي به امارت مشغول مي

ي در صر اصلسپس داستان اعتراضات به عثمان را آورده که منجر به قتل عثمان شد. از نظر داستانگزار مق

اين قضايا، مروان حکم است که حکمي براي قتل معترضان مصري جعل کرده و به دست کسي داده که به 

حکام مصر برساند. اين همان چيزي است که در تواريخ هم نقل شده است. داستانگزار نام اين اقدام او را 

ار داستانگز«. توانست کردن، بکردمي و در منشور، مروان حکم، حرام زادگي که»حرامزادگي دانسته و گويد: 

ص( سخن گفته و اين که ابوبکر و عمر حاضر )در چند جاي کتاب، از اخراج مروان حکم توسط پيامبر 

نشدند او را باز گردانند و عثمان او را برگرداند. طبعا آنچه در تواريخ هست مربوط به پدر او حکم بن ابي 

که ياد کرده »شود و گويد: )ص( نبود. در اينجا هم باز يادآور مي العاص است و اال مروان که زمان رسول

آمده است. و مروان حکم را پيغامبر )صلعم( از مدينه بيرون کرده بود، بعد از رسول، اميرالمؤمنين ابوبکر 

صديق و اميرالمؤمنين عمر ـ رضي اهلل عنهما ـ نگذاشتند که باز به مدينه بيايد. چون خالفت به عثمان 

 .«يد، مروان حکم را در مدينه راه دادرس

ع( ياد کرده که آن روزها، )در اين ميانه، وقتي سخن از اعتراضات مردم عليه عثمان است، از نقش امام علي 

و در آن  گفت: برويت»به اعتکاف در مسجد نشسته بود و وقتي خبر غوغاء را شنيد، فرزندانش را فرستاد و 

ه عثمان شب خواب ديد ک«. مان است استوار بگيريت تا کسي در آن خانه نيايدخانه را که امير المؤمنين عث

رسول و صحابيان منتظر او هستند. رسول بنشسته و سه قدح آوردند. يکي را به ابوبکر دادند، يکي را به 

ريد به لفظ درر بار شکر نثار خود بفرمود که آن را نگاه دا» :عمر. سومين قدح را که آوردند، رسول فرمود

اما غوغائيان به خانه هجوم آوردند و به حسن و «. آيد تا او بخوردکه فردا فرزندم عثمان به نزديک ما مي

اي فرزندان رسول! شما ازين در خانه دور باشيد تا ما دانيم که با عثمان چه بايد کرد که »گفتند: حسين مي

خانه را سوراخ کرده و وارد شدند. بدين ترتيب وقتي آنها قبول نکردند، آنان پشت «. او از دين برگشته است
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هاي از شگفتي .«اين واقعه در بيست و دوم ذو الحجه بود از هجرت بيست و سه سال»عثمان کشته شد و 

و چنين استماع دارم که هفت شبانه روز وجود مبارکش بدآن »اين داستان، جمالت اخير اين بخش است: 

ي ـ عزّ اسمُه ـ آن سگان هفت شبانه روز بخفتند تا روز هشتم خاک توده افتاده بود، و بقدرت بار

اميرالمؤمنين علي ـ رضي اهلل عنه ـ از اعتکاف بيرون آمد از روضه رسول )صلعم( و ماتم اميرالمؤمنين 

 .عثمان را بداشت، و بيامد تا او را بخاک دفن کند

يم تا او را بگورستان مسلمانان دفن کني، چون گذاراعرابي بر اميرالمؤمنين علي غوغا کردند و گفتند: ما نمي

داريد که او را اميرالمؤمنين علي ديد که احوال بدين منوال است جواب داد مر اهل غوغا را که، اگر روا نمي

بگورستان بريم، او را در خانه او دفن کنيم. پس اميرالمؤمنين عثمان را در همان خانه او خاک کردند و هر 

 «.هلل رفته باشد اين خاک را ديده باشدکه بزيارة بيت ا

بره اشاره به وجود مق« هر که به زيارت بيت اهلل رفته باشد اين خاک ديده باشد»اين استناد وي به اين که 

عثمان در مدينه است که در نقطه انتهايي بقيع بوده و البته نه چنان که وي مدعي شده در خانه اش بلکه در 

آيد که به احتمال زياد که تاکنون نيز برجاي مانده و از اين جا بدست مي باغچهاي پشت بقيع دفن شد

 .داستانگزار ما مدينه را زيارت کرده است

 (از خالفت امام علي )ع( تا زهر دادن به امام حسن )ع

ي نبارها اشاره کرديم که آنچه تا اينجا به عنوان عامل اختالف ميان دو طرف بوده، اختالف ميان بني اميه و ب

هاشم بوده است؛ اما چنين نبوده که هيچ اختالفي ميان اهل بيت و خلفا در کار نباشد. ديديم که اختالف 

در دوره  .بسيار اندکي در زمان خليفه اول، در جريان رحلت فاطمه زهرا )س( از سوي نويسنده عنوان شد

از نظر نويسنده، و لو اندک، عثمان، يعني از زمان انتخاب او نزاع دو خاندان تشديد شد، ضمن آن که 

انتقاداتي به عثمان وارد بوده و در اين سوي، نوعي مظلوميت هم براي امام علي )ع( تصوير شده که با 

اهداف وي براي زمينهسازي کربال که طرف اصلي آن اهل بيت هستند، سازگار است. در واقع در تمام اخبار 

سي است. اکنون نوبت خالفت امام علي )ع( است. آن دوره، جايگاه علي و حسنين و فاطمه )ع( قد

 کند؟نويسنده، ادامه اين داستان را تا شروع مقتل امام حسين )ع( چگونه دنبال مي

را به خالفت نشاندند. ع()داستانگزار ميگويد: عبدالرحمن بن عوف و طلحه و زبير و مقداد امام علي 

از جانب »ن سوي، مروان حکم، نزد معاويه گريخت که )عبدالرحمن سالها پيش از آن درگذشته بود(. در آ

صد گويد که سينويسنده مي«. امير المؤمنين عثمان امير بود و واليت شام و زنگبار همه را در تصرف داشت

مادر مؤمنان عايشه »هزار مرد در اطراف معاويه بودند. صحابه هم پيش معاويه بسيار بودند. حتي گويد: 

رف شام رفته بود و معاويه عايشه را نوازش و خدمت کردي، و او هم معاويه را برادر صديق با معاويه به ط
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نشاندن مروان کنار معاويه و سپس افزودن اين که «. خوانده بود، بدان سبب، حالي معاويه را مؤمن ميگويند

معاويه مدعي  گويد:اند، جالب است. حاال ميعائشه نزد او رفته و همه اينها برابر امام علي )ع( قرار گرفته

دانيم که عايشه هيچ گاه نزد معاويه نرفت مي«. لشکر کشيد و روي سوي مدينه نهاد»خالفت شده بود و 

ـ داستاني فارسي قرن ششم، مانند آثار منظوم هرچند در طول خالفت وي آرام بود. بماند که منابع تاريخي 

که معاويه، عايشه را با طراحي در چاهي انداخت و به  سنايي و بعدها رشيد الدين فضل اهلل، بر اين باورند

 .قتل رساند

گويد و داستان را بدين ترتيب يعني با درباره خالفت امام علي )ع( نويسنده ابدا سخني از جنگ جمل نمي

تواند برابر شام دهد. امام در اين باره نگران بود که مدينه چگونه ميلشکر کشي معاويه به مدينه ادامه مي

و  «با مسلمان چگونه جنگ و خصومت کنم»بايستد. دو اشکال از نظر داستانگزار مطرح بود: يکي اين که

واليت قحط شود و مردمان رنج »و اگر جنگ شود « آرندتمام خوردني مدينه از شام مي»ديگر اين که 

 .«بوبينند

هاي ابي هم در ميان آنان بودند، با اسمنمايندگان معاويه براي گفتگو با امام، که به گفته داستانگزار، ده صح

البته  و «طاق کنانه و امسلمه بن مدينه شامي و حنظلة بن صفوان»شگفتي همراه است که داستانگو آورده: 

داند و خونخواه اينان براي مذاکره آمدند و گفتند که معاويه خود را مستحق خالفت مي .عمرو بن عاص

)ع( براي مواضعش در روز قتل عثمان داشتند که چرا ساکت شده است. عثمان است. انتقاد از امام علي 

وليکن مرا غم ديگر آن است »گفتگوها شد و امام علي )ع( تأکيد کرد که قصد جنگ با مسلمانان را ندارد: 

ام تا آن لشکر]ي[ که تو آورده]اي[ همه مسلمانند و تا اين غايت من با هيچ مؤمن و مسلماني جنگ نکرده

در زير دست و پاي ما هالک نشوند؛ بايد که سالمت بازگردي و لشکر را برگرداني تا خونها بناحق رعيت 

اين موضع از سوي داستانگزار براي امام علي )ع( جالب است. شخصيتي که وي از امام «. ريخته نشود

ابل مق دهد، مانند نصيحتي که در باب نکشتن اسراي ايراني داشت، يک شخصيت عقالني دربدست مي

 .خشونت عربي است

 هفتاد هزار صحابه»به گفته داستانگزار ما، در حالي که معاويه لشکر سيصد هزار نفري داشت، امام علي 

 اي شد که صحابهکرد، اوضاع به گونهکه پهن مي بودند. اما معاويه با سفره« جنگ آزموده»داشت که « رسول

خواندند. مدتي که گذشت، اطراف ه پشت سر امام نماز ميطرفدار امام هم سر آن سفره رفته، در حالي ک

لشکر از اميرالمؤمنين علي برگشت و »امام خلوت شد و سپاه امام از هفتاد هزار به هفتاد نفر تقليل يافت: 

بعضي سر خود گرفتند، و بعضي به نزديک معاويه رفتند، و در خدمت اميرالمؤمنين علي ـ رضه عنه ـ هفتاد 

چرخک و »در اين سوي غذا و خوراکي نمانده بود و يک روز شاميان براي تمسخر «. کس بيش نماند
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اين «. ترا با جنگ چکار است :پاغنده بياورند و در خانه اميرالمؤمنين علي بنهادند و فرياد کردند و گفتند

ر به سپاه بمسأله امام را برانگيخت و تصميم گرفت به تنهايي با ذوالفقارش با لشکر معاويه جنگ کند. خ

شام رسيد. يک طرف هفتاد نفر در حالي که علي و فرزندانش بودند و طرف ديگر سپاه سيصد هزار نفري 

 .معاويه قرار داشت

داستانگزار در اينجا از آنچه در باره شجاعت امام علي )ع( در منابع آمده، بهره گرفته است. يک ابزار 

از بقيه تير کشتي نوح پيغامبر مانده »ي آن حضرت بود که معجزهگر هم در اختيار امام بود و آن چوب دست

به وزن هزار من شرعي »گفته است که « سر در آهن گرفته بود»درباره وزن اين چوب دستي هم که «. بود

داستان وزن شمشير يا سپر يا نيزه يا در خيبر و اين قبيل چيزها در داستانهايي مربوط به امام علي به  .«بود

گاور استثنايي و شجاع آمده است. نبرد آغاز شد و از ده هزار نفر مرد که در مرحله اول حمله عنوان يک جن

ميکشتند تا به نزديک صف معاويه »فرزندان هم همين طور «. قرب سه چهار هزار مرد را بکشت»کردند 

 .«عايشه صديق که مادر مؤمنان است، با معاويه بود»شگفت آن که «. رسيدند

ه اصال سخني از جمل و صفين نيست و اينجا، جنگي و نبردي است که نزديک مدينه روي اشاره کرديم ک

دهد و معاويه از شام به آنجا لشکر کشيده است. روشن نيست چرا داستان جمل و صفين چنين در هم مي

 تاآميخته است. در ادامه حکايت که پاي عايشه هم در ميان است، جالب است و مجبوريم همه را بياوريم 

 چون عايشه صديق ـ رضي اهلل عنها ـ بديد، فرياد»فضايي که داستانگزار ترسيم کرده، به درستي دريابيم: 

برآورد آن کيست که پيغامبر را ميماند؟ اميرالمؤمنين حسين آواز داد و گفت: شرم نداري با کسي که به 

اند و گفت: منم حسين بن علي ـ اي؟ اميرالمؤمنين حسين مرکب بيش رپيغامبر ميماند بجنگ بيرون آمده

رضه عنه. پدر رسيد و چوب دستي برآورد. مگر عايشه صديق در آن حال گريان شد. هم در آن حال 

اميرالمؤمنين علي ـ رضه عنه ـ در رسيد و چوب دستي برآورد و عصابه سبز بر بيشاني بسته بود. چون 

لي اهلل عليه و ]آله و[ سلم ـ ياد آمدش که فرموده معاويه مر وي را بديد، از آن ساز از خدمت بيغامبر ـ ص

بود: بترسيد از پسر عمّ من علي ]ع[ در آن روزي که وي عصابه سبز بر پيشاني بندد، و بچوب دستي جنگ 

کند، اگر از مشرق عالم تا به مغرب عالم، لشکر گيرد، هيچ با وي مقاومت نتواند کردن، و آن روز همه 

ويه از پيش بگريخت، بعد از آن اميرالمؤمنين علي ـ رضه عنه ـ چوب دستي لشکران را بکشد. پس معا

برآورد تا بر عماري عايشه صديق بزند. عايشه فرياد برآورد و گفت: يا علي! حرمت خاندان پيغامبر نگاه دار 

داري که نتا روح پيغامبر از تو بيزار نگردد. اميرالمؤمنين علي ـ رضي اهلل عنه ـ گفت: اي عايشه! تو خبر 

پيغامبر ترا وصيت کرده است که از عياالن من يکي با تو جنگ بيرون آيد. يا علي! من ترا وکيل نفس خود 

گردانيدم، اگر دلت بخواهد او را از من بيزار کن که بقيامت او را با من کاري نباشد. آنگاه عايشه ـ رضه 
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د. پس گريان شد و خود را از عماري بيرون عنها ـ دانست که اميرالمؤمنين علي ـ رضه عنه ـ دروغ نگوي

توبه کردم، پس آنگاه او را بماند، و چنين گويند که اميرالمؤمنين علي ـ رضه عنه  !انداخت و گفت: يا علي

 .«ـ با آن هفتاد کس، قرب هفتاد هزار مرد را از لشکر معاويه کشته بودند، و کشته را حساب نبود

اش تأکيد کرده، آورده، بر توبه (را پذيرفته، اعتراف او را به صداقت علي )عاين نکته که مؤلف اشتباه عايشه 

نکاتي است که در روند کلي داستان و اثبات برتري امام و اهل بيت )ع( جالب است. اما عالوه بر اينها، 

نکات مهمي در اين پاراگراف وجود دارد که با برخي از روايات شيعي هماهنگ است. از جمله بحث 

لت امام علي )ع( براي طالق عايشه که روشن نيست چگونه در اين روايت داستاني ورود يافته است. وکا

هواي کلي داستان، جانبداري از امام علي )ع( و ترسيم نوعي شخصيت برجسته و استثنايي و حماسي و 

 .پهلواني و در عين حال با وصف ديني و بر اساس پيشگويي ماورائي براي امام است

يابد که ن منازعه معاويه و امام در حمله معاويه به مدينه، از نظر اين داستانگزار بدين جا خاتمه ميداستا

 .«ديگر تمامتدار اسالم مر ترا باشد»گذارند شام در اختيار معاويه باشد و صحابيان با امام قرار مي

که داستانگزار عراق را در اينجا نه فقط از جنگ جمل نشاني نيست که از خوارج هم. اما روشن است 

 «بعد از قرار اميرالمؤمنين علي به سوي عراق رفت... بشهر کوفه مقام»گويد که ميشناخته چون همين جا مي

گاه به حد روم رفتي، و گاه به حد فرنگ رفتي و »افزايد: کرد. اما تصور جغرافيايي روشني ندارد چون مي

 .«فتي تا از خالفت او هفت سال! گذشتگاه به حد عراق رفتي و گاه به حد خراسان ر

اما شهادت امام علي )ع( به دست مرجم يا همان ابن ملجم، باز به داستاني زنانگي باز تفسير شده که البته با 

تواند با او معاشرت کند. خويشانش از امام ماجراي قطام متفاوت است. ابن ملجم زني دارد که نمي

پس »شود که دهد و همين سبب ميکند و او را به قنبر ميد. امام چنين ميخواهند آنها را از هم جدا کننمي

بعد عاشق دختري شد و آن دختر را خواستگاري کرد، «. مُرجُم از آن روز کينه بدل گرفت با امير المؤمنين

تان د. داسبو« دشت پيمان او خون امير المؤمنين علي»اما مِهريه او قتل امام علي )ع( يا به اصطالح اين کتاب 

آمدن امام به مسجد و نزديک شدن مرغان به او بر اساس روايت منسوب به رسول )ص( در ادامه آمده و 

خونها »کند. نکته شگفت اين است: سپس داستان شهادت امام. تاريخ را نوزده رمضان يعني درست نقل مي

ه باشد آن محراب را ديده بر محراب مسجد چکيده است، و هنوز آن خون برنخاست. هر که بکوفه رسيد

و امروز در شهر کوفه مسجد »آدرس مرقد امام علي )ع( را هم آورده است با اين عبارت: «. باشد

 .«انداميرالمؤمنين علي ـ رضه عنه ـ آنجا برآورده

گردند. اين گفته رسد، حسنين)ع( کوفه را ترک کرده به مدينه باز ميوقتي امام علي )ع( به شهادت مي

رويت، واليت را به پس اهل کوفه گفتند که چون شما ازين واليت مي»ده درست است. در اين وقت نويسن
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ميگويند: ما اينجا برويم و کسان ما همه بروند. بعد از آن کوفيان « سپاريد؟که تفويض ميکنيت و با که مي

شهر ]مدينه[ درآمدند بروضه  چون به» :گويدهمين لحظه مي«. دانند هر کرا خواهند تا امير گرداند بر ايشان

نده چطور نويس«. رسول رفتند و زيارة کردند. بعد از آن اميرالمؤمنين حسن ـ رضه عنه ـ بخالفت بنشست

کند؟ مسلما قصد دارد داستان ديگري بگويد که با اين نکته بايد چنين سخنان متعارض و متفاوتي را نقل مي

 .وي متعارض باشدپيوندش را درست کند حتي اگر با بخش قبلي 

ع( به خالفت نشسته اما )داستان جديد که از اساس ساختگي است بر اين پايه است که در اينجا، امام حسن 

دانيم که عمال چنين اتفاقي نيفتاده و اين معاويه است که خليفه شده است. به نظر نويسنده حق با امام مي

اي پيش . در اينجا، داستانگزار ما مطلب را به گونهحسن)ع( است اما معاويه اين حق را از او گرفته است

برد که صورت آن بسيار ناخوشايند است. يعني ضمن اين که اساس داستان ساختگي است، اما توجيه مي

تر و نارواتر است. اين مطلب در روايات ما هم آمده که امام حسن )ع( داستانگزار از اين هم مزخرف

اند، اساس اين کافي هم احاديثي در اين باره هست، اما چنان که محققان نوشتهچندين بار ازدواج کرده و در 

مطلب مردود و ناشي از فضاي سنگيني است که عباسيان براي آل حسن که غالبا زيدي و انقالبي بودند، 

 ايجاد کردند. شاهد مهم در نادرستي آن شمار بسيار اندک فرزندان امام حسن)ع( است که به عدد انگشتان

دست هم نيست. بنابرين نبايد آن نقلها درست باشد. با اين همه، داستانگزار از روي سادگي و تحت تأثير 

آن مطالب ماجراي خالفت امام حسن )ع( با نيابت خالفت معاويه از سوي وي در شام را با ازدواج دختر 

ين بخشي است که شاهد آن ترترين و خياليايکند. در واقع اين بخش قصهمعاويه با ايشان توجيه مي

اي به ازدواج امام حسن )ع( با دختر معاويه نکرده است. به هستيم، چون هيچ کس در هيچ کجا اشاره

روايت داستانگزار امام حسن )ع( دختر معاويه را خواستگاري کرده و او گفته است که در برابر يک سال 

دار و شبيه حکايات هزار اين داستان خنده .است دهد و امام حسن هم پذيرفتهخالفت ملک اسالم او را مي

و يکشب است. در اينجا، داستان ديگري که آن هم به شکل ديگري در متون آمده ضميمه شده است. 

( منسوب به ابن قتيبه به تفصيل آمده و 881ـ  1/813و السياسه ) حکايت ارينب دختر اسحاق که در االمامة

جالب که در آنجا اساسا مربوط به امام  .تر از آن در اينجا آمده استنيالبته صورت ديگر و بسيار داستا

 .حسين )ع( است، اما در اينجا پاي امام حسن )ع( نوشته شده است

معاويه ابوهريره را براي  .در روايت داستانگزار ما، دختري زيبا در مدينه از يکي از صحابه انصاري بود

اه حسن بن علي از او خواست براي وي هم خواستگاري کند: خواستگاري او جهت يزيد فرستاد. در ر

ابوهريره گفت: اگر شما را مال دنيايي بايد، آن يزيد است، و اگر دين و دنيايي شما را بايد، آن اميرالمؤمنين »

حسن ـ رضه عنه ـ فرزند فاطمه زهري و فرزند اميرالمؤمنين علي مرتضي است ـ رضه عنه ـ و نبيره صدر 
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، مصطفي صلعم؟ آن دختر نيک زيرک بود که گفت: خاک بر دنيايي من، اميرالمؤمنين حسن ـ رضه بدر عالم

خواهم تا روز قيامت از اهل بيت ايشان باشم. پس ابوهريره ـ رضه عنه ـ بيرون آمد و بخدمت عنه ـ مي

شود انگيزد و سبب مياين ماجرا خشم يزيد را بر مي«. اميرالمؤمنين حسن ـ رضه عنه ـ بيامد و مژده بياورد

 .تا در انديشه کشتن امام حسن بگذرد

داستانگزار که خود داستان ازدواج امام حسن )ع( با خواهر يزيد را در کتابش آورده، اين دو حکايت را با 

همديگر ربط داده و از طريق خواهرش نقشه قتل امام حسن را کشيده است. در اين قسمت داستانگزار 

را با يک تحليل از مسائل زنانگي و خانوادگي به هم پيوند داده، از يک طرف ماجراي  چندين نکته ساختگي

خالفت امام حسن و معاويه را به نيابت از وي در شام درست کرده، از سوي ديگر شهادت امام حسن را به 

وايات توسط دختر معاويه، حل و فصل کرده است. در ماجرا، دختر معاويه نقش جعده دختر اشعث را در ر

تاريخي گرفته است. اما اين که چرا دختر معاويه، تن به قتل شويش امام حسن داده؟ دليلش باز شدن پاي 

زن ديگري است که همان دختر انصاري است که گرچه نامش در اين داستان نيامده اما اشاره به همان 

به خواهرش نامه نوشته او را ارينب دختر اسحاق است. يزيد که از داستان آن دختر انصاري عصباني بود، 

چون دختر معاويه نامه را بگشاد و هر »سر غيرت زنانه آورده و از او خواست تا امام را به شهادت برساند: 

چه در آن نامه مکتوب بود بخواند، يک سوي دل به پدر و برادر داشت و يکسوي رشک آن دختر بود، و 

 .«اندزنان ناقص عقل باشد، چنآنکه بزرگان گفته نيز مروان حکم پليد سخنها بسيار گفته بود، و

ماجراي شهادت امام حسن )ع( هم با شيشه خاک پيوند خورده است. يعني روايتي در باره امام حسين و 

اي از خاک به او داد که وقتي سرخ شد بداند حسين )ع( به شهادت رسيده، امسلمه هست که رسول شيشه

 .نقل شده و وجه آسماني اين ماجرا از نظر نويسنده، تأمين شده است مشابهش، درباره امام حسن )ع( هم

 (خالفت اميرالمؤمنين حسين )ع

پردازد. گذشت که به باور وي، حتي داستانگزار، پس از اين، به شرح خالفت حسن و حسين )ع( مي

وي، برادرش  رسد، از نظرخالفت معاويه با قراردادي صورت گرفته و وقتي امام حسن )ع( به شهادت مي

آيد تاريخ اسالم او شود. بخشي که به نظر ميرسد. از اين جا به بعد وارد مقتل ميحسين به خالفت مي

 .مقدمه براي آن است

ع( باشد، نوعي تاريخ )اي براي مقتل امام حسين و انتقام از قاتلين حسين اين که تاريخ اسالم مقدمه

شود. اما اگر قرار باشد، آن را مقدمه حساب گر اين دوره ديده نمينويسي است که مشابه آن در آثار دياسالم

 .شودنکنيم، هم باز مقتل از همين جا آغاز مي

شود. داستانگزار، داستان مرگ معاويه، توصيههاي به طور معمول داستان مقتل با خبر مرگ معاويه آغاز مي



3183 

 

 را نقل کرده و سپس« ين بن علي استدشمن قوي حال تو حس»وي پيش از مرگ به يزيد و گفتن اين که 

از دفن معاويه سخن گفته و آنگاه از پيک يزيد به امام حسين )ع( سخن گفته است. در ماجراي دفن، عمرو 

گو، همچنان زنده و مخالفت خالفت يزيد بوده است. اما يزيد با توصيه معاويه، با بن عاص، از نظر اين قصه

قبر فرستاده و همانجا مسلحيني را گماشته که در لحظه حساس او را  فريب او را براي دفن معاويه داخل

گوي ما که چندان دانيم که عمرو بن عاص اين زمان زنده نبود. اين مطلب براي قصهمي .وادار به بيعت کند

دهد، مهم نيست، مهم شناساندن روش معاويه براي گرفتن بيعت از مخالفان با اين به اين امور اهميت نمي

 .يل شگردهاست که در تاريخ مشابه داردقب

در اينجا آمده است. حکايت با اعزام  «آغاز داستان و مقتل و مصاف اميرالمؤمنين حسين با يزيد»عنوان 

اي دارد که مربوط به رسيدن پيک يزيد به امام مسلم بن عقيل به کوفه آغاز شده؛ اما پيش از آن مقدمه

دانيم که وقتي اين نامه رسيد، امام حسين ز مرگ معاويه است. ميحسين )ع( براي درخواست بيعت پس ا

با خويشان خود با حاکم مدينه ديدار کرد و گفتگو کرد و سپس مدينه را بسرعت به سوي مکه ترک  ()ع

ترين وجه تفاوت در کرد. اما در اين کتاب، داستان قدري متفاوت و در عين حال جالب توجه است. مهم

يعت کند که با او بخبر اين داستانگو در اين است که وقتي يزيد امام حسين)ع( را تهديد مياخبار مرسوم با 

خواهند از شهر آنان خارج شود، مبادا کند، وي را تهديد به حمله به مدينه کرده و لذا مردم شهر از امام مي

 کند و يا اگر حاضر به بيعت خواهند يا با يزيد بيعتلشکر شام به شهر آنان حمله کند. آنان همگي از او مي

و چنين گويند که اهل مدينه و اهل شام هر روز بنزديک اميرالمؤمنين حسين ـ رضه »نيست از شهر برود: 

عنه ـ آمدند، و ميگفتند که با يزيد بيعت کند، و اگر ني ازين واليت بيرون رو تا سپاه شام نيايد، و از جهت 

از نظر داستانگوي ما، اين ماجرا مظلوميت هميشه حق را  .«ندتو ما را خصومت نشود و ما را هالک نک

 .«اندتا پيوسته جهان بوده است، هرچه دوستان خداي بودهاند، در رنج بوده»دهد که نشان مي

ن رسد ايکند که چه بايد کرد. راه حلي که به نظر ايشان و علي اکبر ميدر اين مرحله امام چارهانديشي مي

مدينه بايد بروند، بهتر است نامه به مردم عراق بنويسند و به آن سمت بروند. از نظر است که حال که از 

پس اميرالمؤمنين حسين ـ رضه »داستانگزار، خود امام هم مايل نبوده است که آسيبي به بالد عرب برسد: 

رب را زحمتي عنه ـ گفت: غرض ما آنست که سپاه او اينجا نيايد، و اين مردمان در رنج نباشند و واليت ع

نرسد. علي اکبر گفت: چندين وقت پدر کالن ما اميرالمؤمنين علي ـ رضه عنه ـ خالفت در واليت عراق 

 .«راند، ما نيز برخيزيم و بواليت عراق رويم. و اگر يزيد لشکر آرد جواب لشکر را بگوييم آنجا

کنند، بلکه امام است که از آنان عوت ميها نيستند که از امام دها و کوفيبنابرين، در اين روايت، اين عراقي

امه برد. وقتي نکنند. اين همان نامه درخواستي است که مسلم ميکند و آنان استقبال ميدرخواست کمک مي
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جمله مردمان کوفه شادمان شدند از آنکه جمله عام دوست داران خاندان اميرالمؤمنين »رساند: را به کوفه مي

 .«علي ـ رضه عنه ـ بودند

خواهند رابطهاش را با يزيد قطع کند و مردم از او مياين زمان در کوفه، عبداهلل زياد ـ کذا ـ حکومت مي

م شود. زماني که مسلکند و از امام حسين)ع( پيروي کند. او هم به زيرکي به مسجد رفته، مشغول عبادت مي

 که به گفته داستانگزار ه به امام حسين)ع(شود و امير شهر ميماند. حتي نامآيد با او هم آوا ميبه کوفه مي

نويسد. جالب است که اساسا چيزي به نام مکه در اين سفر و مسير حرکت امام اين زمان مدينه است مي

حسين)ع( به عراق وجود ندارد. تا وقتي خبر مسلم از کوفه نرسيده، امام در مدينه مانده است و در اين 

چون با يزيد صلح نکردي، زودتر ازين واليت »کسره ادامه دارد و گويند: دوره فشار مردم مدينه بر امام ي

 .«سفر کن، نبايد که باز لشکر يزيد اينجا بيايد و کار بر ما سخت شود

رسد و کند؟ از نظر وي وقتي سپاهي از شام ميدر اين سوي، وضع کوفه، از نظر داستانگزار چگونه تغيير مي

شوند. اين سپاه به فرماندهي شمر و عمر سعد اطراف مسلم پراکنده مي اوضاع کوفه عوض شده و مردم از

ود: شيابند، عبداهلل زياد، يعني همان عبيداهلل با آنها همراه ميرسند، و وقتي در کوفه قدرت مياز شام مي

بر در کوفه  هکوفيان جمله برگشتند از بيم تيغ اهل شام، و باز يار يزيد و اتباع او شدند، و عبداهلل زياد سپا»

يعقوب اسقالني )به همين شکل و طبعا به جاي «. اندنشانده است، و عمر سعد و شمر از شام آمده

هاي پس از کربال و انتقام از قاتلين حسين از همراهان عمر سعد و شمر است که نامش در داستان (عسقالني

 «نديغ اهل شام، و باز يار يزيد و اتباع او شدکوفيان جمله برگشتند از بيم ت»آيد. تعبير به اين که )ع( هم مي

گو حل شده بعدا هم تکرار شده و چرايي تحويل و تحول در روحيات کوفيان، با اين جمله، از نظر قصه

 .است

شود. پيش از آن با روضه رسد، همزمان با فشار مردم مدينه، از شهر خارج ميهاي کوفيان که به امام مينامه

بفرمود که آن » کند و او هم براي وي از قرآن فالي مي گشايد: د، با ام سلمه ديدار ميکنرسول وداع مي

عد و ب چون آن مصحف را بياوردند، فال بگشاد اين آيت برآمد که کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْت .مصحف را بياريد

ام من است بيرون آر، پس درآيي و آن شيشه خاک که بن [از آن امسليمه را گفت که، اندرون خانِ ]خانه

سليمه برفت و آن شيشه را بيرون آورد، رنگ گردانيده و سرخ شد. چون اميرالمؤمنين حسين ـ رضه عنه ـ ام

اينجا بود که امام حسين «. ،اين آيت را بر زبان راند و از خانه بيرون آمدبديد قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيهِ راجِعُون

شم به سمت عراق حرکت کرد. در اين داستان مقداد اسود و هاشم بن عقبه ]البد مقصود عتبه )ع( با بني ها

نو که شهربا»از عورات هم « گويند که هفتاد و دو کس بودند»است که در صفين بود[ بودند و به گفته وي 

زينب نيست اما در اين داستان نامي از حضرت «. عيال امير المؤمنين حسين بود و امکلثوم خواهر او بود
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 .شودشايد مقصود از امکلثوم همو باشد. اسامي ساختگي هم مانند قيس بن مثلثه در ميان اصحاب ديده مي

چنان که گفته آمد، داستان گزار، مکه را از اين سفر حذف کرده و امام مستقيما از مدينه به کربال رفته و روز 

 .ذي حجه به کربال رسيده است 89

شود و پس از فرود آمدن در کربال که نوعي تقدير خوانده شده، نخستين کربال آغاز مي از اين پس داستان

حکايت داستان آمدن نبيره حاتم طائي است که خواستار بردن امام به بني طي است. تصور اين است که 

هل بيت ناجوانمردي است که من زن و فرزندان و ا»پذيرد: دعوت او از شخص امام بوده و امام آن را نمي

 .«رسول در ميان دشمنان بگذارم و بروم

رسند، گفتگويي ميان آنان و حسين )ع( هست. حر سپس داستان آمدن سپاه حر است که وقتي از راه مي

 از»پاسخ امام اين است که «. دارنداند و حرمت شما نگاه نمياين جماعت نيک بي دين»کند که تأکيد مي

همه اينها حامل انديشه تقديري بودن کربال و غير «. توکل بر خدا کردهايممردن هيچ کس را چاره نيست. ما 

خواند و اين خبر به گوش عبيداهلل و شمر و عمر سعد قابل گريز بودن از آن است. حر با امام نماز مي

يک خوابي هم از حر «. حر پسِ اميرالمؤمنين حسين نماز بگزارد و با او يک دل شده است»رسد که مي

ز رو«. خواهي از بهشتيان باشي، با حسين بن علي يار شواگر مي»که پدرش در خواب به او گفت  آورده

عبداهلل » :سوم محرم، به طور رسمي به امام حسين پيوست که خبرش را به عمر سعد دادند. در اين وقت

اري سي هزار مرد زياد نيز تمامت لشکر که از شام آمده بود سوار کرد و با خود بياورد تا گويند که مقد

دانيم که عبيداهلل خود به کربال نيامد، اما عدد سي هزار تقريبا به البته مي«. خوارج بودند که بجنگ آمده بودند

 .همين اندازه در منابع آمده است

گو براي سپاه کوفه يا به اصطالح اين قصه« خوارج»نکته جالب که از اين پس شاهدش هستيم کاربرد کلمه 

اند. اين افراد و نيز خود يزيد و همه سران آنها به عنوان کساني که با امام حسين جنگ کردهشام است، 

شوند. اين اصطالح البته در منابع تاريخي تو حتي شبه قصهاي مانند روضة خوارج يا خوارجيان ياد مي

ود ي مخالفان ناصبي خالشهداء در باره اين جماعت نيامده، اما قابل مقايسه با اصطالحي است که شيعيان برا

 .بردندبه احتمال از قرنهاي ششم هفتم به خصوص در متون فارسي به کار مي

گفتگوي عمر سعد با امام حسين)ع( که در منابع تاريخي هست، در اين قصه هم منعکس شده اما صورتي 

لي اکبر را داستاني گرفته است، چون عمر سعد در خواست دارد که يا خود حسين نزد يزيد برود، يا ع

 پذيرد. در عين حال، امابفرستد و يا شهربانو را. امام، به خصوص با تأکيد علي اکبر درخواست او را نمي

گذارد که قبول  «و باقي عمر را بر سر روضه رسول»دهد که به مدينه باز گردد پيشنهاد ترک مخاصمه مي

چند بار از فضل بن علي ياد شده که امام او را کنند. در اين حکايت با اين که نام عباس بن علي آمده، نمي
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نزد عبداهلل زياد فرستاد. در قصه ما، فضل بن علي و ابوبکر بن علي و عبدالرحمان زبير عوام يک جا توسط 

ين که اند. در منابع از اشوند، و اين وقتي است که به دفاع از هاشم بن عتبه آمدهدشمنان تيرباران و کشته مي

 .ان زبير در کربال آمده باشد، نداريمکسي از فرزند

هاي مختلف به صورت مسأله آب در کربال در اين داستان هم جايگاه خود را دارد و بارها در روايت بخش

هاي تاريخي، در ماجراهايي بازتاب يافته است. در اين موارد، رفتار داستاني يا برگرفته از برخي از نقل

از وقت آدم صفي تا اين وقت، هيچ امتي با »گوي ما ت که به نظر قصهزشت خارجيان با اهل بيت چنان اس

. تعبير «فرزندان پيغمبر اين نکردند که ايشان کردندي. صد هزار لعنت تقدير بر کرده، بر جان آن سگان باد

براي يزيد و همه خارجيان در بسياري از موارد بکار رفته و بسان يک دشنام رسمي به صورت مکرر « سگ»

 .مکرر در کتاب آمده است« سگان خوارج»تعبير به  .آن استفاده شده استاز 

قصه تشنگي براي غالب شهداي کربال به خصوص پس از جنگ نمايان و در لحظات آخر مورد تأکيد قرار 

 شود که در آن لحظه فرشتگان آب بدست منتظرگرفته و براي علياکبر و حسين )ع(، اين صحنه تصوير مي

 .ستند تا سيرابشان سازندشهادت آنان ه

نام هاشم بن عتبه ]بن ابي وقاص معروف به مرقال که در صفين بوده و همانجا به شهادت رسيده[ ]و در 

هاي کربال آمده و در روضة الشهداء مالحسين کاشفي هم به تفصيل اين متن به اشتباه عقبه آمده[، در داستان

. در حالي که اساسا هاشم در اين ماجرا حضور نداشته ([1118)قم،  139آمده است ]روضه الشهداء، ص 

در قصه ما، عبداهلل زياد، پيشنهاد واليت ري و بغداد را به او دارد تا دست از حمايت حسين بردارد  .است

آورد که جنگ نماياني کرده است. طرف جنگ وي در کند. پس از آن، حکايت نبرد او را مياما او قبول نمي

تشنگي بر وي »و فرزند وي بودهاند که هر دو را کشته است. او هم پس از جنگ سخت  ميدان، امير حلب

هم  «انّا هلل و انا اليه راجعون»عاقبت او را شهيد کردند. آيه «. غالب شد، روي گريختن ني و روي آويختن نه

آيد که از نظر يهاشم مرقال م بارها پس از شهادت افراد آمده است. جالب است که باز در ادامه، داستان

گو داد سخن داده و به خاطر نسبتش با تاريخي همان هاشم بن عتبة بن ابي وقاص است! در آنجا باز قصه

منم برادر سعد وقاص، شاگرد اميرالمؤمنين علي ـ رضه عنه ـ اگر »عمر سعد و در دفاع از هاشم گويد:: 

نم هاشم. و اين هاشم پسر عتبه وقاص بود، و برادرزاده من يار خوارجيان است، من د]و[ستدار خاندانم، م

عمر سعد، پسر سعد وقاص بود. اين يکي دوستدار خاندان بود، و آن ديگر خوارج گنده دهان بود تا بداني 

 .«آيد: يکي منبر محراب را شايد و يکي مزبلهکه از يکي قالب دو خشت مي

افتد و روز عاشورا شورا اتفاق ميجالب است که ماجراي شهادت افراد مشهور، روزهاي پيش از عا

شود. اين مسأله با آنچه در روضههاي دورههاي اخير مرسوم است اختصاصا خود امام حسين)ع( شهيد مي
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که هر شبي را اختصاص به يکي از شهداي کربال ميدهند، نزديک است. براي مثال، ماجراي شهادت علي 

محرم است. اين داستان با آب و تاب نقل شده اما  اصغر که براي آب او را آورد، مربوط به روز هفتم

برد تا از اي ديگر است. در اين گزارش، يکي از مؤذنان امام حسين)ع( او را نزد دشمن ميحکايت به گونه

پس آن بچه را بنزديک خوارجيان برد، و قصد را بايشان باز گفت. آن »آنان براي وي آب بخواهد: 

سخن را بشنودند همه بيکبار تيرباران کردند و اين بچه را بآن مؤذن  خوارجيان بدبخت شوم، چون اين

 .«شهيد کردند

هاي اهل بيت و غير آنها ياد شده و عليالرسم، اشعاري از آنان از اينجا به بعد، از ميدان رفتن برخي از چهره

رها به نسبت ساده و اي که گويي ترجمهاي از اشعار عربي است. شعشود، اما به گونهبه عنوان رجز نقل مي

اغلب ناموزون است و گويي کسي از عربي آنها را موزون ترجمه کرده اما توانايي کافي نداشته است. عبداهلل 

تا  «و عبيداهلل دو پسران جعفر طيار از آن شمارند که گويند: ماييم ز نسل آل طيار/ از ابن عم رسول مختار

ود و در شافتد. يک برادر شهيد ميدو در کنار فرات اتفاق ميآخر که سيزده بيت است. داستان شهادت اين 

گيرد. آنگاه آن دو شود و کنار او قرار ميبرد. تا آن که ديگري هم شهيد ميافتد اما آب او را نميآب مي

گيرد و در خاک دفن طلبد و ميکند. امام حسين )ع( آنها را ميکنند و آب حرکت ميدست در گردن هم مي

اين نکته  شود؟و زير لب دعايي دارد. اين لحظه امام حسين چه دعايي دارد و کي مستجاب مي کندمي

شود، وقتي ابومسلم خراساني گوي ماست. دعاي حسين هشتاد سال بعد اجابت ميمهمي از نظر قصه

ر ابومسلم ماميرالمؤمنين حسين را نيز هشتاد سال بايست تا مستجاب شد، در وقتي که خداي تعالي »آيد: مي

 .«را پيدا آورد تا نسل خوارجيان را از روي زمين پاک کردند

خواند. اين اشعار باز همان ويژگي را دارد و آيد، و وقت آمدن، اشعاري ميدر اينجا، حرّ به ميدان مي

 و کسي از او پرسيد، چرا از يزيد بازگشتي«. شعري با عربي بگفت و معني اين بود»گو بر آن است که قصه

اي بدبخت! کسي که پدرش اسداهلل خوانده باشد، و »دهد: با بداختر يعني حسين يار شدي؟ حر پاسخ مي

اش را جنبانيده باشد، و نيز مادرش در بهشت بوده پيغمبرش در کنار خود پرورده باشد، و جبرئيل گهواره

اي بدبختان! همچنين کسي چگونه  کام و زبان ادا کرده باشد،گار، بيباشد، و خطبه نکاح مادر او را پرورده

گو از جنگ حر، در نهايت زيبايي و شکوه است، شود. وصف قصهآنگاه مشغول نبرد مي«. بد اختر بود؟

خويشتن را بر قلب سپاه خوارجيان زد، و نيزه از دست بينداخت و تيغ جان رُباي از ميان برکشيد، و بدآن »

کرد، و هر کرا بر ميانش زدي، چون زد تا بنافش بدو نيم ميخوارجيان درافتاد، و هر کرا تيغ بر سر مي

خيارش بدو نيم کردي تا بدآن غايت حرب کرد که جمشيد خُرشيد روي به مغرب آورد، و جهان چون دل 

ت عاقب«. خوارجيان سياه شد، و حر از آن خوارجيان قرب سيصد مرد را بکشت و خسته را خود نهايت نبود
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گوي ما خورد و شهيد گشت. اين عبارات از لحاظ ادبي، توان عبارت پردازي قصه هاي گرانخود نيز زخم

 .دهد که البته در همه جاي کتاب نيسترا نشان مي

رسد، او مشک را بر ميدارد و به سمت فرات گوي ما، عباس بن علي روز هفتم به شهادت ميدر نگاه قصه

عباس مرکب در آب راند و مشک را آب پر کرد و » :داشتندميرود. شمر با سه هزار مرد آب را نگاه مي

خواست تا مشک بردارد و پيش گيرد، ناگاه آن خوارجيان او را نيز تير بزدند، و اول شهيد کردند، و او صدر 

 .درباره عباس همين مقدار آمده است«. جنّت خراميد

بيت آمده 11اوست شامل  گو گويد که ترجمه رجز عربيشهادت قاسم پس از آن آمده و اشعاري که قصه

است. در اين شعر بارها لقب سگ به دشمنان داده شده است: اي سگ ز شما هزار بهتر/ از کشتنتان دريغ 

هاتفي آواز داد که اي قاسم! بر باال نظر کن. چون قاسم نظر »ناييم. وقتي تشنه شد و از عمو طلب آب کرد: 

رداشته، و حوران را ديد قدحهاء شربت بر دست کرد درهاي بهشت را ديد گشاده، و حجاب از پيش ب

 .«نهاده

العابدين است و به روايت اين داستانگزار دو سال بود که رنجور پيش از علياکبر، علياصغر که همان امام زين

برخاست و شمشير برگرفت. اميرالمؤمنين حسين بانگ بر وي زد و اهل بيت را گفته که او را بگيريد. »بود، 

 .شود« ه شود، نسل ما منقطعاگر او کشت

آنگاه علي اکبر به ميدان رفت. امام از او خواست بگذارد تا اول پدر به ميدان رود تا مرگ پسر را نبيند. اما 

من جهانرا بي شما با چندين دشمن چه کنم؟... مرا در پيش تو مردن به يک حال که بي تو »علي اکبر گفت: 

در  .گو، علي اکبر يک صد و هفتاد کس را به دوزخ فرستاداين قصه به روايت«. زنده بودن تا به صد سال

. «پدر او را در کنار گرفت و بر رويش بوسه داد و زبان انگشت خود را در دهان او نهاد»اين وقت تشنه شد 

روز »بار ديگر وداع کرده به ميدان رفت. پيش از آن گفت که جدش به خوابش آمده و به او گفته است که 

از آن خوارج قرب دويست مرد را »باز به ميدان رفت و «. اه محرم شب آذينه بر ما خواهي آمددهم م

وقتي امام «. آخر کارش کردند و از پايش درافکندند»و « همه لشکر بر وي غلبه کردند»عاقبت «. بکشت

ميرالمؤمنين زد، و اشهربانو گريان شد و نعره مي .خروش از اهل بيت برآمد»حسين خبر به خيمهها داد 

 .حسين ـ رضه عنه ـ به مصاف آمد، به وقتي که خوارجيان بازگشته بودند، همه خاک کربال را بر سر کردند

کرد، اگر سنگ را چشم بودي، بر وي بگريستي. هيچ شهربانو از بهر فرزندان آن روز گريه و نوحه مي

 .«مادري را بداغ فرزند مبتال نگرداند

ورا و جنگ و شهادت امام حسين )ع( است. شب آن روز، جد و پدر و برادر و صحنه آخر کربال، روز عاش

تند. بيند که منتظر او هسقاسم و علي اکبر را که به نظر قصه گزار ما قبال به شهادت رسيدهاند، در خواب مي
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 ينخست مر حسين را در کنار گرفت و گفت: اي جگر گوشه من! چگونه به زحمتهاء امّتان من فردا»رسول 

ديگر تا نماز پيشين صبر کن، وقت نماز آذينه بود که به نزديک ما بيايي، و کشنده تو در پيش تو چون سگ 

تيمم کردند از »حضرت براي نماز بامداد «. اش نشان دارد، نشان دوزخ باشدچهار چشم بماند، و نيز بر سينه

وقتي «. ي جفت يار! مرا بِحل کنا»سپس از شهربانو حالليت خواست: «. بهر آن که ايشان را آب نبود

خواست به ميدان رود، خدمتکاران آن حضرت غريو برآوردند. فرزند يکي از آنان که شتربان حضرت بود، 

اي جان »به نام صالح، همراهي حضرت کرده، به توصيه مادرش به حفاظت از امام حسين به ميدان آمد: 

ين و چن« ـ جان خود را در باز تا از شهيدان کربال باشي مادر! در پيش اميرالمؤمنين حسين ـ رضي اهلل عنه

مادرش نيز بعد از او يورش برد و سه نفر از آن خوارجيان را کشت، اما امام از او خواست باز  .هم شد

گو صهق«. بانگ بر وي زد که باز گرد، خداي تعالي زنان را جنگ نفرموده است، و گُنده پير بازگشت»گردد: 

بدرستي پدرم حيدر و مادر زهراست/ جد »ا پانزده بيت است از آن حضرت آورده است: دو رجز که جمع

حسين را  «آن سگ حرام زاده»وقتي وارد ميدان شد، عبداهلل زياد «. من نيز حبيب است و رسول ثقلين

آن بدبختان آن يزيد سگ »افزايد: گو ميو قصه« وي دشمن اميرالمؤمنين يزيد است»معرفي کرده گفت: 

 .«گفتندملعون را اميرالمؤمنين مي

وصف نبرد امام حسين )ع( با توجه به سادگي غالب اين متن، جالب توجه است که فقط بخشي را ميآوريم: 

اميرالمؤمنين حسين ـ رضي اهلل عنه ـ مانده شده بود، و حلق و دهان مبارک او پر از خاک ميدان شده بود، »

گار آسمان و زمين! بعزّة کالم اهلل که ن کرد، و گفت: اي پروردهو تشنه، هفت روز بود. روي سوي آسما

ختم کار را به سعادت و شهادت گرداني. اکنون اي ربّ االرباب! امتان جدّم را با تو سپردم، و مر اهل بيت 

ز ا رسول را با تو سپردم. اين بگفت و نيزه از دست بينداخت، و تيغ جان رباي را که از پدر يادگار مانده بود

نيام برکشيد و سپر را پيش روي گرفت، و نعره بزد، و روي برآن سپاه آورد، و دست و بازوي را در کار 

آورد و آواز دهنده و گيراگير برآمد، و جان از تن خوارجيان از بيم تيغ اميرالمؤمنين حسين ـ رضي اهلل عنه ـ 

اند تا آورده شنيدند...، و آواز يکديگر را ميديدندآمد و هوا تيره شد و خوارجيان يکديگر را نميبيرون مي

. «که از آن خوارجيان سيصد مرد بکشت و به روايتي هشتصد مرد را بکشت تا به کرانه آب فرات رسيد

همان حال هاتفي «. عمر سعد، نخست آن حرام زاده خوارج پليد تيري انداخت»وقتي آب برداشت تا بخورد 

بيرون انداز و بر باال نگر. چون نگريست، حوران بهشت را ديد که قدحهاي  يا حسين که آب را»نداد داد که 

 .«اندشربت بر دست نهاده

داستان شهادت امام حسين )ع( نيز به شکلي ويژه داستاني شده است. عاقبت بر اثر تير دشمن آن حضرت 

ا ببرد. خطاب به روي زمين افتاد. شمر آمد تا سر حسين را جدا کند، اما نتوانست گلوي آن حضرت ر
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اي شمر ملعون! بحق خداي که اين جادوي نيست، وليکن »حسين گفت:  «جادويي ميکني؟»حسين گفت: 

اين حلق من بوسه جاي پيغامبر است ـ عليه الصلوة والسالم ـ و چندين بار ياد دارم که پيغامبر مرا در کنار 

 تو بوسه جاي پيغامبر را نتواند بريدن، هيچ گرفته است و بر حلقه من، چندين بوسه داده است. اگر شمشير

عجب نبود. آنگاه شمر ملعون گفت: اي حسين! من ترا ناکشته رها نخواهم کردن، بگو تا چه کنم تا تو ازين 

پس آنگاه  .خالص يابي، و ازين رنج برهي که فرمان يزيد برين است که سر حسين را بنزديک من بيارد

گفت که، از سينه من برخيز تا من تيمم کنم که وقت نماز است تا روي  اميرالمؤمنين حسين گريان شد و

بقبله آرم و سر بسجده نهم. آنگاه تو سر مرا از قفا بيرون کن. آنگاه آن بدبخت از سينه مبارکش برخاست. 

 اميرالمؤمنين حسين ـ رضي اهلل عنه ـ برخاستند و تيمم کردند، و سر بسجده نهادند، و در مناجات مستغرق

کردند که آن بدبخت شوم گشتند، و در حضور در پيش ملک غفور مستغرق شدند، و به اشارت نماز مي

لعين سر مبارک ايشان را از پس قفا جدا کرد، و ايشان بصدر جنّت خراميد، قالوا انّا هلل و انّا اليه راجعون... 

و باد برخاست، و روز روشن تاريک دهم ماه محرم روز آذينه بود. در حال آفتاب بگرفت و عالم سياه شد، 

 .«شد، و آب فرات خون شد، و درياها بجوش ]آمد و[، آسمانها در لرزش افتاد

رسد و اکنون نوبت رويدادهاي بعدي است که مربوط به بدين ترتيب داستان کربال در اينجا به پايان مي

 .قاتلين امام حسين و انتقام گرفتن از آنهاست

 هاي آنکاروان اسرا و شگفتي

در باره رويدادهاي پس از ماجراي کربال، آنچه ساخته و نوشته شده بسيار فراوان است. بخشي از آن مربوط 

هايي است که ظاهر شده و بخش بزرگتر مطالبي است که در به کاروان و مسير حرکت آن و شگفتي

ار نيامده، و شايد علت آن اين بود تر است. در اين کتاب، داستان مختمختارنامه آمده که آنها از همه داستاني

هاي ديگري مانند زرير که مختار نزد اهل سنت محبوبيت نداشته است. بنابرين، جاي خالي او را داستان

 .اندخزاعي و محمد حنفيه و ابراهيم اژدر پر کرده

ي که رخ داده هاياما پيش از آن، صحنههايي در باره کاروان اسرا و سر امام حسين )ع( و معجزات و شگفتي

آمده است که جالب است. شخصي به نام ابوالخنوق که از جمله پنجاه نفري است که محافظ سر امام 

از  کند. از آن جمله شبي کههايي در باره سر امام نقل ميحسين در سفر به شام است، داستاني بلکه داستان

سه زدند. اين حکايت بلندي است و جالب آدم صفي تا خاتم انبياء همه به ديدار آن سر آمدند و بر آن بو

همه به « اول آدم صفي و آخر عيسي»است که در کنار آنان ابوبکر و عمر و عثمان هم هستند. در اين ديدار 

نزديک رسول رفتند و او را در آغوش گرفتند. در همين شب است که شمر را آوردند و امام علي )ع( 

آن جمله همين شمر بود، با عمودي که از يکي از فريشتگان  شماري از قاتالن فرزندش حسين را که از
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 .گرفته بود کشت

ها از اين سر مي ببيند که باز شود و در آنجا نيز راهب دير شگفتيدر مرحله بعد، کاروان اسرا وارد ديري مي

( به تفصيل حکايت شده است. از جمله او شاهد است که حوا و مريم و خديجه کبري و فاطمه زهرا )س

خواهد خود را معرفي کند. در آيند. پس از رفتن آنها، راهب نزديک سر رفته از او ميبه زيارت آن سر مي

 .شودو راهب مسلمان مي« اَنا مرحوم، انا مظلوم، اَنا غريب، اَنا شهيد، اَنا قتيل»اينجاست که سر مي گويد: 

 داستان زرير خزاعي، محمد حنفيه و ابراهيم اژدر

وب شوند. يعقگو، اسقالن ميدر مسير رفتن به شام، وارد شهر عسقالن يا به نوشته اين قصه کاروان اسرا

ويد گعسقالني در کنار شمر و عمر سعد، در سپاهي بود که از شام به کوفه آمد. در اينجا که شهر اوست، مي

شود که خود و وع ميکنند. از اين پس داستان تاجري با نام زرير خزاعي شرتا همه جا را آذين بندي مي

د و در گذارنخواهرش جنبشي را عليه سپاهيان عمر سعد و يعقوب عسقالني و در واقع برضد يزيد بنيان مي

 .شودروايت کتاب ما، سرآغاز سلسله رخدادهايي است که به کشتن قاتالن حسين منجر مي

ت اوالد امام علي از جمله در اين روايت داستاني، شورش عسقالن به رهبري زرير خزاعي و سپس مشارک

گيري از قاتلين برادر و يزيد در يک سري رويدادهاي کامال داستاني محمد حنفيه و شماري ديگر در انتقام

است که حتي به اندازه سر سوزني ارتباط با واقعيات تاريخي ندارد و بنا هم نبوده که داشته باشد. اين که 

موجود  هايآمده، بايد جستجوي بيشتري صورت گيرد و نسخهاين حکايت براي نخستين بار در چه اثري 

از آثار داستاني ديده شود. در باره قصه زرير خزاعي که از نظر نوع اسم شبيه داستان سليمان بن صرد 

خزاعي است و در جايي هم نام مسيب آمده که او هم از رهبران توابين است، شباهت نيم درصدي بلکه 

 .داردکمتر به ماجراي توابين 

شود. زرير که تاجري در اين دهد، زماني که کاروان اسرا از آنجا رد مياين حکايت در شهر عسقالن رخ مي

خواهد تا بيند، و به خاطر خاندان رسول )ص( به آنان نزديک شده و از آنان ميشهر است، کاروان را مي

د تا زنان آنان روي سر اندازند و ديده اي تهيه کنخواهند، پارچهخدمتي به آنان بکند. خاندان از او مي

اي که سر امام حسين )ع( روي آن است بدهد تا آن را دور نشوند، و مهمتر آن که پولي به نگهدارنده نيزه

کند تا مردم به خاطر ديدن آن نزديک ايشان نيايند. حکايت زرير به اختصار در روضة الشهداء مالحسين 

تون پيش از آن بوده و او در پايان نقل آن که البته بسيار مختصرتر از کاشفي هم آمده و پيداست که در م

گويد که داستان ياد شده در کتابي مستقل نوشته شده است. مقايسه شروع روايتي است که در اينجاست، مي

 .دهد که چنين نيست که مقتل مورد بحث ما، از روضه الشهدء استفاده کرده باشدداستان نشان مي

 :ان زرير در مقتل ما چنين استشروع داست
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کند که يکي مردي بازرگان بود از بني خزاعه، نام او اما مولّف اخبار و گزارنده اين اسرار چنين روايت مي

زرير خزاعي بود، به بازرگاني آمده بود، و او مرد عيار بود، و او را خواهري بود فاطمه نام، و هيچ کس 

استاده بود  [اهر را با خود بردي. آن روز در بازار استقالن ]= عسقالننداشت در جهان، و هر کجا رفتي، خو

گفتند که، اين گان ميباريدند و ميکه آن مخدّرات را همچنان بر اشتران بياوردند، و ايشان خوناب از ديده

ند، بردچه رسوايي است، و سر مبارک اميرالمؤمنين حسين ـ رضي اهلل عنه ـ بر سر نيزه در پيش ايشان مي

چون زرير خزاعي آن چنان بديد، آن چنان گريان شد، دَوْدَوان پيش آن خاتونان رفت و گفت: شما را چه 

آرزوست بگوييت تا آرزوي شما را در کنار شما بنهم که من دوستدار خاندانم. ام کلثوم گريان شد و گفت: 

شهر نيستم، از بني خزاعي  عجب که درين شهر يک دوستدار خاندان بوده است. زرير گفت که، من ازين

منم، از قبايل عربم. آنگاه امکلثوم و شهربانو گفتند که، ما را چنداني چيز بده که سرها و رويها خود را 

بپوشيم تا نامحرومان ما را نه بينند. زرير گريان شد و گفت: اين شهربانو است که آن روز او را به 

جز صد اشتر بار جهاز داشت، امروز بدو گز کرباس محتاج شده دادند باميرالمؤمنين حسين رضي اهلل عنه مي

دستار قصب خود را زرير پاره پاره کرد، و بايشان داد. ايشان او را دعا خير کردند که خداي تعالي ترا  .است

 .از رسوايي قيامت نگاه دارد

 :( چنين است111ـ  113اما شروع داستان در روضة الشهداء )ص 

ها و اهل بيت را از دير بيرون آورده روى به راه عسقالن آوردند، و منازل و مراحل امّا چون روز شد سر

کردند تا به شهر عسقالن رسيدند يعقوب عسقالنى از امراى شام که در حرب امام حسين حاضر طى مى

ن آئي شده بود و حاال با اين لشکر همراه آمده و حکومت اين شهر تعلّق به وى داشت، به فرمود: تا شهر را

کردند و آن بستند و مطربان آغاز سرود کرده بر غرفه نشستند و مجالس خمر آراسته شادى و نشاط مى

گفتندى، آن روز در بازار  آوردند جوانى بازرگان که او را زرير خزاعىسرها را با أهل بيت گرد شهر برمى

شنيد از کسى پرسيد مبارک باد مىديد و از هر طرف آواز عسقالن ايستاده بود. طرب و بهجت مردمان مى

که آراستن شهر را سبب چيست؟ و اين همه مسرّت و فرح از کجا است؟ آن کس گفت مگر تو غريبى؟ 

گفت: آرى ديروز بدين شهر رسيدم و امروز چنين حالتى ديدم، موجب اين حال ندانم که چيست؟ آن کس 

گرى برافراشته بودند و رسم مطاوعت ىجواب داد که جمعى از مخالفان يزيد که در عراق علم ياغ

اند و اين سرهاى ايشان است که بر سر نيزه فروگذاشته، امراى شام و عظماى کوفه ايشان را به قتل رسانيده

أهل بيت ايشانند. زرير گفت: اين جماعت  بينىگردانند و اين عورات را که در هوادج مىکرده، گرد شهر مى

 اند پرسيد کهاند بر امام زمان بيرون آمدهاند. اما اهل بغىنى، مسلمان بوده مسلمان بودند يا مشرک؟ گفت

ه گفته که من به امامت سزاوارترم از يزيد، کسبب بيرون آمدن ايشان بر يزيد چه بوده؟ گفت: مهتر ايشان مى
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 بن که نام وى علىّ اند. زرير گفت: پدر و برادر مهتر ايشان که بوده؟ گفت ابو ترابپدر و برادرم امام بوده

أبي طالب است و برادرش حسن که با پدر يزيد صلح کرد پرسيد که او چه نام داشت؟ گفت: حسين گفت 

مادر اين دو برادر که بود؟ گفت: دختر پيغمبر ما که او را فاطمه زهرا گفتندى، زرير که اين سخن بشنيد 

عليه »العابدين رسيد چشمش بر امام زيندود از دلش برآمده روى به جانب هودجها روان شد، چون به 

 :افتاد گريان گشت. امام پرسيد« السالم

که اى جوان چه کسى؟ گفت مردى غريبم. فرمود: که همه مردم شهر خندانند تو چرا گريانى؟ گفت: از 

ز ا شناسم و اى کاشکى هرگز بدين شهر نيامدمى، تا اين حال مشاهده نکردمى، دريغا! کهآنکه من شما را مى

قبيله خود دورم و در غربت بيچاره و مهجور و از غم شما اندوهناک و رنجورم و اگر نه کارى کردمى با 

 .دشمنان که اثر آن بر صحيفه دوران بماندى

 چه کنم چه چاره سازم که اسير و دردمندم

 به کجا روم چه گويم که غريب و مستمندم

 سر گريه دارم اکنون، لب خنده گشته بسته

 ر غم بگريم، به چه خوشدلي بخندمبه هزا

بگريست و گفت: اى جوانمرد از تو بوى آشنائى ميشنوم. حق سبحانه تو را « عليه السالم»العابدين امام زين

جزاى خير دهاد! زرير گفت: اى مخدوم زاده، مرا کارى فرماى و آرزوئى که در خاطر مبارک هست 

العابدين . به هر چه حکم کنى چاکرم و خدمتکار. امام زينبازنماى، تا آنچه توانم شرف خدمت به جاى آرم

فرمود: که اى جوانمرد آن کس که سر پدرم دارد بفرماى، تا از پهلوى شتران پيشتر رود تا « عليه السالم»

مردم به نظاره آن مشغول شوند و عورات ما، در حجاب بمانند. زرير رفت و پنجاه دينار بدان کس بداد که 

داشت، تا اسب پيشتر راند و مردمان به تماشاى آن از حوالى شتران دور « عليه السالم»ن سر امام حسي

شدند. زرير بازآمد که يا بن رسول اللّه خدمت ديگر بفرماى، فرمود که: اگر جامه زيادتى دارى براى عورات 

العابدين ت امام زينما بيار، فى الحال برفت و براى هر يک از مخدّرات أهل بيت دو جامه بياورد و به جه

 [اى ترتيب داد.... ]تمامجبّه و فرجى و عمّامه

داستانگزار نبرد وسيعي را عليه قاتالن حسين تدارک ديده که سه گروه در حال نبرد با يزيديان هستند: يکي 

زرير تاجر خزاعي، ديگري عمر بن علي و فضيل جعفر طيار، و سوم محمد حنفيه که همراه ابراهيم مالک 

ي هستند و به تدريج به هم اتر يا به قول نويسنده اژدر است. اين سه گروه ابتدا هر کدام در نقطهاش

ميپيوندند. اين نقطه پيوند مهم است، جايي است که عبيداهلل زياد که نويسنده همه جا او را عبداهلل خوانده، با 

سوي به يک نقطه واحد رسيده است. بدين عمر سعد و يزيد در همانجا اجتماع کرده و سپاه آنان نيز از سه 
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ترتيب تمام ايمان در مقابل تمام کفر قرار گرفته است. مبارزه محمد حنفيه، ابراهيم مالک اژدر، طغان ترک، 

مسيب، فضل جعفر طيار و بقيه بسيار کشنده است. گرزهاي آنها همه سنگين که نويسنده وزنش را معين 

د. شونو آنان را پست ميگرداند. غالبا افراد دشمن مانند خيار دو نيم ميآيد کرده، بر سر دشمنان فرود مي

 رسند و از آنجا به قصربرد، اما سپاه دوستداران اهل بيت به دمشق مييزيد از اين معرکه جان سالم بدر مي

زيد آمدن آنان، ياند دريابند، اما پيش از يزيد ميروند به اميد آن که اهل بيت را که به اسارت به اين شهر آمده

 .آنان را به جاي ديگر فرستاده است

از نظر داستانگزار، سرنوشت قاتالن امام حسين)ع( همه نکبت و کشته شدن بوده است. وقتي يزيد خبر قتل 

گ يزيد چون اين خبر بشنود، دل تن»شنود آن وقت است که عبداهلل زياد يعني همان عبيداهلل را با سپاهش مي

گان اميرالمؤمنين حسين ـ ا[صحاب يادش آمد که گفته بودند: باش تا بوبيني که برکشنده]شد و آن سخنان 

و آن معجزات و کرامات پيغامبر ما ـ صلي اهلل عليه » :و از نظر خود داستانگزار« رضي اهلل عنه ـ چه رسيد.

 «.دورو سلم ـ بود تا هر که دشمندار خاندانست، سزا بيش اين بود، و اهلل اعلم بذات الص

اني شوند، يک صحنه داستجالب است که در اينجا وقتي فاتحين و کشندگان قاتالن حسين )ع( وارد شام مي

شوند، عکس امام حسين)ع( را بر آيد. وقتي دوستداران اهل بيت به کوشک دمشق وارد ميديگر پديد مي

سر امام حسين است. اين  بينند که شمر روي سينه او نشسته و در حال جدا کردنديوار کاخ يزيد مي

اي بسيار ديرين دارد و اين عکس، گويي خواني براي کربال سابقهصحنه، شايد نشان از آن باشد که پرده

 .گو داستانش را نوشته، ميان مردم رواج داشته استاي بوده که در زماني که قصهپرده

کشد. در اين د، دمشق را به آتش ميشوشود. وقتي به هوش ميدر اينجا محمد حنفيه نعره زده بيهوش مي

خواهند در خونخواهي که به واجبي به آن قيام کرده، همين مقدار وقت باقي مانده صحابيان رسول از او مي

ت گويد هدفش آن است که ببيند اهل بيبسنده کند، چون، آنچه بر حسين رفته، تقدير الهي بوده است. او مي

 کلثوم را مالقاتالعابدين و امآوردند و وي زينشوند. اهل بيت را نزد او ميکجا رفتهاند و به او بازگردانده 

 .کندفرستد و خودش در دمشق اقامت ميکرده آنها را همراه برادرش عمر بن علي به مدينه مي

ابد، ياز سوي ديگر اين داستان با بازگشت يزيد از ميدان نبرد و در حالي که گريخته، به دمشق ادامه مي

ني آوردند که با درماشود، اما بيماريش ناشناخته است. پزشکي از يونان براي او ميکي بعد او مريض مياند

خواهد وي را مداوا کند، اما او که يابد که معده او پر از کرم شده است. يزيد از او ميمخصوص، در مي

د، و يزيد دستور کشتن او شومسلمان شده حاضر به مداواي وي که در حق خاندان رسول چنين کرده نمي

کند و وي را به انجامد، او فرزندش معاويه را جانشين خويش ميدهد. وقتي بيماري يزيد به طول ميرا مي

 .سپاردمروان حکم مي
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اما داستان مرگ يزيد که صفحه پاياني کتاب را به خود اختصاص داده، معجزه شگفت ديگري است. 

زند: گريزد و فرياد ميآيد. يزيد از وي ميامام حسين )ع( از آن بيرون ميديواري برابر يزيد شکافته شده و 

د، بيننيد، و حال آن که او زنده است. در اين حال همه حضار که کسي را نمياشماها گفتيد حسين را کشته

ا به بام تآيد کنند. يزيد به نردباني بر مييا به قول وي صورت حسين)ع( را، يزيد را متهم به پريشاني مي

رسد و وي را با ضربت شمشيري ميکُشد و او از رسد، تصوير حسين به او ميبرود. وقتي باالي آن مي

کنند، اما خاک او را بيرون مياندازد. بار ميرد. هفت بار وي را در خاک دفن ميافتد و ميهمانجا پايين مي

ب داستان يزيد با اين سرنوشت به پايان گذارند و بدين ترتيهشتم او را در تابوت گذاشته در خانه مي

 .شودرسد و کتاب هم تمام ميمي

 و اما اين کتاب

اند، اين نسخه در چين کتابت شده و اين مطلب از همان طور که استاد وثوقي در مقدمه مفصل خود آورده

، ري و شکليآيد. بنابرين به لحاظ صوها و ترجمه لغات و بسياري از شواهد ديگر، بدست ميروي نشانه

اثري است در کنار ديگر آثار فارسي اسالمي که در حوزه جغرافيايي ميان چين و ايران وجود داشته و طبعا 

به آن طرف تمايل بيشتري داشته است. اما از نظر محتوا، اثر ياد شده، برگرفته از ادبيات دوره تيموري است، 

نظر اصول فکري، تاريخ نگاري، ادبيات و مذهبي،  ميراثي که اين زمان در حوزه خراسان وجود داشته و از

هاي خاصي دارد که در ها، البته ويژگيهاي موجود در آن نواحي بوده است. اين گرايشتابعي از گرايش

بخش ادبيات و انديشگي، کما بيش مورد بررسي و وارسي قرار گرفته است، هرچند به دليل فراواني اين 

ها و ارتباط آن اعظم نوشتههاي اين دوره، شناخته نشده و به ويژه ريشهمتون، توان گفت که هنوز بخش 

متون با يکديگر و نيز محتواي آنها در ارتباط با حوزه جغرافيايي و فعاليت هاي سياسي و فرهنگي آن دوره، 

ه شده و ناختهاي شالسير نمونهالصفا و حبيببازشناسي نشده است. در زمينه تاريخ، آثار مفصلي مانند روضة

البته مهمي هستند، اما جداي از آنها صدها اثر تاريخي ديگر و گاه آثار ادبي ـ تاريخي هست که همچنان 

بايد ارتباط آنها با يکديگر و نيز پيوندشان با فرهنگ و سياست عمومي مورد بررسي قرار گيرد. در حوزه 

و شناخته شده است که بارها چاپ و به عاشورا و امام حسين و مقتل، روضة الشهداء اثري منحصر به فرد 

هاي مختلف محلي ترجمه شده و از نظر اجتماعي و مذهبي هم تأثير مهمي داشته است. طبيعي است زبان

که تصور کنيم اين اثر از روي آثاري همراه با خالقيت و نوآوري مالحسين کاشفي، واعظ و اديب و مفسر 

ده و روي آثار ديگر هم تأثير گذاشته است. براي شناخت اين و مورخ شناخته شده دوره تيموري فراهم آم

امر، البته بايد منابع آن را شناخت که اين مطلب هم توسط اين بنده خدا و هم با تالش ديگران، مورد کاوش 

هاي مختلف هم مطالبي آمده، اما الزم است تا يک پروژه عظيم قرار گرفته است. در اين باره در مقدمه چاپ
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ها و تأثيرگذاري در ادوار بعد به انجام برسد. اين که کتاب مقتل ما با ازشناسي اين کتاب، از نظر زمينهبراي ب

روضة الشهداء چه نسبتي دارد، از همان دست مطالب است که بايد در آن پروژه انجام شود. در يک بخش 

البته داستاني است،  که مربوط به زرير خزاعي و شورش وي در عسقالن پس از ماجراي عاشوراست، و

داد گرچه از لحاظ برخي از عناوين قرابتي ميان مقتل ما و روضه مقايسه کوتاهي انجام شد که نشان مي

الشهداء هست، اما روشن است که کتاب ما از مآخذ ديگري استفاده کرده و کاشفي هم، همانجا نوشته است 

اين حال، نبايد زمان و فضاي اين دو اثر زياد از  که کتابي علي حده در باره زرير هست يا بايد نوشت. با

هاي فکري موجود در يکديگر فاصله داشته باشد و هرچه هست، آبشخور کتاب حاضر نيز همان گرايش

خراسان تيموري است که به نواحي چين رفته و البته آثار دوري از مرکز و نيز ويژگيهاي ادبي و منطقه اي 

 .روي آن تأثير گذاشته است

خه حاضر ابتدا حروفچيني شد، استاد وثوقي مروري کردند و مقاله مفصلي نوشتند که بخشي از آن به نس

خواهش بنده در باره متون درسي مسلمانان چين عجالتا کنار گذاشته شده و قسمتي که مربوط به 

در ابتداي  ته شده وشناسي اين اثر و نيز بيان ويژگيهاي زباني و ادبي بود برجاي ماند که استادانه نوشنسخه

رسيد اصالح کردم. با کتاب گذارده شد. سپس بنده آن را با متن مقابله کرده و مواردي را که به نظرم مي

هايي از کلمات ناخوانا در پاورقيها گذاشته شد. هم ايشان و هم بنده دوباره مروري مشورت استاد، نمونه

ايم. نه در اختيار خوانندگان عزيز و ارجمند قرار دادهروي متن کرديم و آنچه حاصل آن کار است، متواضعا

بدون شک، مواردي خطايي وجود دارد که نيازمند اصالح است و اگر عزيزاني در اين باره ما را راهنمايي 

 .کنند، بسيار سپاسگزار خواهيم بود

ما به اهل سنت، ايکبار ديگر از لحاظ محتوا بايد عرض کنم که اثر ياد شده، در يک فضاي مذهبي متعلق 

متمايل به اهل بيت، با گرايش تغيير مسير تاريخ عمومي اسالم از نگرش سنتي سني به سمت تمايالت 

شود. عالقه به امام حسين )ع( در ميان اهل سنت شيعي نگاشته شده و بنابرين هر دو گرايش در آن ديده مي

قرن نهم و در طول حکومت تيموري در  خراسان، بسيار استوار بوده و مجالس روضه امام حسين )ع( در

ا اين آيد. باي است که از مقدمه روضه الشهداء بدست ميبسياري از شهرهاي خراسان بر پا بوده و اين نکته

حال، تمايالت مذهبي سني در آن وجود دارد و ما براي رعايت امانت، جز موارد بسيار بسيار اندک که با 

کنيم اينها مطلبي را از متن حذف نکرديم، ضمن اين که اذعان ميايم، عالمت نقطه چين مشخص کرده

نيازمند تحقيق و غالب مطالب کتاب، داستاني است که تنها از حيث ادبي و گفتماني ارزش مطالعه و نقادي 

 .دارد

 و آخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين
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  !ازدواج وليعهد ايران با فوزيه و بحث وحدت شيعه و سني در مصر

 رسول جعفريان :نويسنده

 81/00/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

ان با فوزيه زمينه اي شد براي ارتباط بيشتر ايران و مصر، اين که اين اقدام با چه ازدواج وليعهد اير :خالصه

هدفي انجام شده، دقيقا نمي دانيم، اما از آثار مثبت آن، باال گرفتن بحث هايي در باره بحث وحدت شيعه و 

 .سني و رفع کدورت هاي عجمي ـ عربي در آن برهه تاريخي بود

زيه زمينه اي شد براي ارتباط بيشتر ايران و مصر، اين که اين اقدام با چه هدفي ازدواج وليعهد ايران با فو

انجام شده، دقيقا نمي دانيم، اما از آثار مثبت آن، باال گرفتن بحث هايي در باره بحث وحدت شيعه و سني و 

 .رفع کدورت هاي عجمي ـ عربي در آن برهه تاريخي بود

فوزيه را به عقد پسرش محمدرضا درآورد، يکي دو سال به پايان از زماني که رضاشاه تصميم گرفت تا 

سلطنتش مانده بود. در اين مدت، شماري از نويسندگان و روزنامه نگاران مصري، شروع به نگارش آثاري 

 .در باره ايران کردند و در اين زمينه، کتابها و برخي از ويژه نامه هاي مطبوعاتي انتشار دادند

رضا شاه بهلوي نهضة ايران »ه اخيرا ديدم، اثري است از احمد محمود الساعاتي با عنوان يکي از کتابهايي ک

 .النهضة المصريه منتشر شده است ق توسط مکتبة 1191م /  1515که در سال « الحديثه

شايد کارمند(. فرد ديگري )روي کتاب آمده است که گويا اين الساداتي در دارالکتب المصريه بوده است 

عنوان عبدالوهاب عزام، به عنوان استاد ادبيات ايراني در دانشگاه فواد االول، بر اين کتاب مقدمه نوشته  هم با

است. در اين کتاب، تعدادي عکس از رضا شاه و پسرش همراه فوزيه درج شده است. نسخه اي از اين 

خه شده که دقيقا همين نسکتاب، توسط مؤلف آن به قاسم غني که زماني سفير ايران در مصر بوده، تقديم 

 .اي است که تصوير آن در اختيار بنده است و در کتابخانه مجلس نگهداري مي شود

يک نکته شگفت نزديک شدن دولت عجمي وايرانگراي پهلوي به يک دولت عربي يکي از پديده هاي 

انجام شده  شگفت اين دوره است.آيا اين کار با هدف خاصي مثال نزديک شدن دولت هاي منطقه به هم

 و آيا به خصوص، تفکري در زمينه وحدت شيعه و سني پشت سر آن بوده است؟ است؟
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فهرست کتاب نشان مي دهد که مؤلف خواسته است يک دوره تاريخ ايران را از امپراتوري ساساني تا دوره 

ره مغول، هايت دومعاصر بنگارد. بنابرين اولين بخش دولت ساساني، سپس ايران تحت الحکم االسالمي تا ن

، 1919آنگاه دوره صفوي و قاجار است که بسيار سريع رد شده است. بعد از آن با تفصيل بيشتري به قرارداد 

کودتاي سيد ضياء، جمهوري  .جنگ جهاني اول و سپس ماجراهايي است که به سلطنت رضا شاه ختم شد

نهايت کلياتي در باره ايران، از جمله  خواهي و سلطنت، ارتش، شيخ خزعل، خلع قاجار، ايران جديد و در

جغرافياي ايران، ساکنان ايران، ديانت و فرهنگ در ايران، وضعيت اقتصادي و در نهايت بحثي در باره مذهب 

 .شيعه آمده است
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به جز مقدمه که از عبدالوهاب عزام است و متن کتاب که از نويسنده يعني احمد الساداتي است، بحث 

( که نسبتا طوالني است، از دکتر محمد حسن االعظمي 808تا  111باره شيعه )از صفحه پاياني کتاب در 

دبير کل جماعت اخوت اسالمي )الجماعة االخوة االسالميه( است. اين جمعيت، دقيقا در همين زمان، براي 

 .تحقق بخشيدن به امر وحدت شيعه و سني ايجاد شده است

ده کتاب يعني ساداتي، گفته است که از وي خواسته تا در باره اعظمي با اشاره به دوستي اش با نويسن

 .مذهب شيعه، که مذهب اکثريت مردم ايران است، مطلبي بنويسد

او مي گويد ما در عصري زندگي مي کنيم که بايد بهتر مطالب و نظرات همديگر را بشناسيم و بر اساس 

کند که من با اين که در االزهر درس خوانده ام، آنها ارتباط و اخوت خود را استوار کنيم. سپس تاکيد مي 

اما قبلش در هند، با مذاهب مختلف آشنا بودم، چون مناظرات مذهبي در آنجا بسيار زياد است. طبعا با 

اصول مذهب شيعه و سني در آنجا آشنا شدم. هر دوي اينها، شهادتين مي گويند، به شعائر و ارکان اسالمي 

د و روزه مي گيرند، و حج مي روند و حدود و آداب را رعايت مي کنند. با اين باور دارند، زکات مي دهن



3111 

 

حال شاهد تکفير و تفسيق آنها توسط يکديگر بوده و گاه همديگر را بدتر از کفار مي دانند. اين در حالي 

 .است که هر دوي آنها تدين به دين اسالم دارند و به يک قبله نماز مي خواند

 

يل اين اختالفات، يا سياسي است يا برخي از آراي فقهي که اختالف در آنها تا مروز اعظمي مي گويد دل

برجاي مانده است. اما اين اختالفات، به دنبال خود، مطالب ديگري را هم به همراه داشته و آنها نسبت هاي 

باه پيام وحي اشتنادرستي است که به هم مي دهند، از جمله اين که اينها معتقدند مثال جبرئيل در رساندن 

 .کرده است

سپس مي نويسد: اسالم دين تسامح است، و از آغاز اسالم به اين سوي، اين تسامح در آن شناخته شده بوده 

است. اسالمي که دعوت به تعامل درست با اهل ذمه مي کند، طبعا نسبت به مسلمانان بايد روحيه اخوت را 

م که فرقه هاي اسالمي را الغاء کنم، چنان که هيچ کس توان اين بيشتر تاکيد کند. البته االن من درصدد نيست

کار را ندارد، اما وقتي مي شود به اسم وطن اقوام مختلف را جمع کرد، به اسم وحدت ديني، نمي توان اين 

 .همه مسلمان را گردآورد
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در محاکم  اعظمي مي گويد در حال حاضر در مصر، گروه هاي مختلف مذهبي هستند، و همين که برخي

قضايي و شرعي به آراء مذاهب ديگر عمل مي کنند، به خاطر مشکالتي است که خانواده ها گرفتار آن بوده 

 .و به اين ترتيب حل شده است

سپس مي گويد يکي از زمينه هاي اين وحدت، مي تواند همين مصاهرت، يعني ازدواج پسر شاه ايران با 

توضيحات بيشتري هم داده شده و سپس با اشاره به اين که بسياري از دختر پادشاه مصر باشد. در اين زمينه 

آنچه به شيعه نسبت مي دهند، صحيح نيست، مي گويد تالش مي کند تا در اين زمينه روشنگري کرده و 

اهل سنت را با عقايد درست شيعيان آشنا سازد. مثال در باره نماز جمعه، به دليل اين که برخي از شيعيان آن 

امه نمي کنند، تصور مي شود که آنها نماز جمعه را قبول ندارند، در حالي که آنها شرطي براي صحت را اق

نماز جمعه دارند و آن اين که بايد امام معصوم از اهل بيت آن را اقامه کند. کما اين که حنفي ها هم شروط 

 .ديگري دارند. مانند اين مورد بسيار است

را براي همين درست کرديم تا بين مذاهب مختلف، با « عت اخوت اسالميجما»اعظمي مي گويد که ما اين 

برگزاري جلسات علمي و کنفرانس ها و مبادالت علمي و دانشجويي، بتوانيم مشکالت را حل کنيم. اما در 

اينجا تالش مي کنم تا مذهب شيعه را معرفي مي کنم و در اين زمينه بايد بگويم که از آثار علماي معاصر 

مانند شيخ محمد حسين آل کاشف الغطاء و سيد محسن امين استفاده کرده ام، زيرا هر دانشي را بايد  شيعه

از منبع اصلي متعلق به خودش استفاده کرد، هرچند در هر فرقه اي افراد افراطي هم هستند، چنان که در 

و  بطي به اهل سنت نداردميان اهل سنت هم کساني هستند که آثاري تأليف کرده و مطالبي نوشته اند که ر

 .نبايد مورد استناد مخالفان اهل سنت قرار گيرد

به بعد، به معرفي مذهب شيعه پرداخته تحت عناويني چون معني  131شيخ محمد حسن اعظمي از صفحه 

وشته الشيعة االثني عشريه مطالبي در معرفي شيعه ن لفظ الشيعه، فرق الشيعه، انتشار الشيعه، و خالصة عقيدة

مسلمانان، از قديم و جديد، اتفاق نظر دارند که هيچ کس نمي تواند قائل به  :است. وي سپس مي گويد

( آورده است. 11/ 13المنار: )شهادتين را تکفير کند. سپس در اين زمينه مطالبي از ابن عربي و رشيد رضا 

حتي ابن تيميه هم در رساله  همين طور نقلي از النبهاني بيروتي در اوائل کتابش با عنوان شواهد الحق.

( نوشته است که رسول )ص( شفاعت اهل کبائر از اهل توحيد 1/130االستغاثه )مجموعه الرسائل الکبري: 
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را کرده و هيچ کدام از اهل توحيد، براي ابد در آتش نخواهند ماند. پس از آن نمونه هاي ديگري هم از 

اين زمينه را به کتاب الفصول المهمه في تأليف االمه اقوال علماي سني آورده است و مطالب بيشتر در 

 .است 808شرف الدين اجاع داده است. اين آخرين سطور کتاب در صفحه 

شايد گفته شود که ماجراي وحدت شيعه و سني در مصر، و تأسيس مرکزي براي وحدت، از ماجراي 

ر همين جا محدود کرد، در آن زمان، ازدواج محمدرضا پهلوي با فوزيه آغاز شده است، اما نبايد ماجرا د

تفکر اعتدالي در مصر حاکم بود و دانشمندان اين کشور، به ندرت گرفتار افراط بودند. اين وضعيت داليل 

تاريخي خاص خود را داشت، اما بيش از همه، غلبه فضاهاي فکري جديد که همزيستي بيشتر اقوام و 

 .طوايف را ترويج مي کرد، تأثير گذاشته بود

متاسفانه از اوائل قرن بيستم که کتابهاي ابن تيميه چاپ شد، و به سرعت و با گستردگي توزيع گرديد، به 

تدريج جريان افراط بر اعتدال غلبه کرد تا اين که ديديم اين روزها، رسما آتش زدن يک مسلمان سني که 

 .خلبان اردني بود، به فتواي ابن تيميه منسوب شد

ر مصر، بعدها در دوره پهلوي دوم هم مورد حمايت قرار گرفت و نه تنها دولت، ماجراي وحدت اسالمي د

بلکه در قم آيت اهلل بروجردي نيز بشدت از آن حمايت کرد. نتيجه آن که رفت و آمدهاي زيادي صورت 

گرفت، برخي از آثار معتدل شيعه در مصر چاپ شد، بسياري از دانشمندان مصري، مقاالتي در لزوم وحدت 

رائه تصويري معتدل از شيعه نوشتند.... به هر روي آن فضا تغيير کرد و رسيد به اين نقطه که به نظر مي و ا

 .رسد به شکل بدي درآمده و گويا از کنترل خارج شده است
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 پرده اي از نگاه مسلمانان به دانش جغرافي

 رسول جعفريان :نويسنده

 81/00/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

اين که مسلمانان از محيط و به طور کلي جغرافيا چه تصوري داشتند، آيا عالمانه مي انديشيدند يا  :خالصه

ير علمي را با معلومات جدي و دانشي در هم آميخته بودند. آنان از در آنجا نيز مجموعه از باورهاي غ

 .جغرافياي جهان چه اندازه مي دانستند و تا کجا پيش رفته بودند

آنچه در پي مي آيد درس گفتار امروز اين بنده خدا در کالس درس فرهنگ و تمدن اسالمي است. اين ترم، 

براي ترسيم وضعيت تمدن اسالمي تکيه کنم. نمونه اي که  سعي خواهم کرد روي نگاه جغرافيايي مسلمانان

مالحظه مي کنيد مي تواند يک وروديه براي اين بحث باشد؛ اين که مسلمانان از محيط و به طور کلي جغرافيا 

چه تصوري داشتند، آيا عالمانه مي انديشيدند يا در آنجا نيز مجموعه از باورهاي غير علمي را با معلومات 

 .نشي در هم آميخته بودند. آنان از جغرافياي جهان چه اندازه مي دانستند و تا کجا پيش رفته بودندجدي و دا

 تمدني در آثار البالد قزويني -جغرافيا و معرفت انساني 

دانش جغرافيا در کنار برخي از علوم ديگر، بويژه نجوم مورد عالقه انسان بوده و همواره توليدات علمي در 

ه است. اگر نجوم تصويري ازآسمان بدست مي دهد و جاي انسان را در مجموعه آنچه چشم اين باره داشت

انسان مي ديده مي نماياند، جغرافيا به روي زمين کار دارد و مي کوشد تا معرفتي از محيط در اختيار انسان 

. مطالعاتي که از قرار دهد. مسلمانان معارف تمدنهاي قبل را گرفتند و روي آن کارهاي جديدي انجام دادند

قرن سوم به تدريج در عرصه توليدات علمي دنياي اسالم ظاهر شد. در باره اين توليد توضيحات زيادي 

داده شده، و شايد هنوز هم اثري مانند کتاب کراچوفسکي که تحت عنوان تاريخ نوشته هاي جغرافيايي 

ز زمينه هاي آن کارهاي نوي هم انجام در اين باره نوشته نشده باشد، هرچند در برخي ا (1379)تهران، 

 .شده است

اما صرف نظر از توليدات جغرافيايي در زمينه هايي مانند تاريخ و جغرافياي شهرها در تواريخ محلي، آثار 

مسالک و ممالک و ديگر آثار، يک پرسش مهم اين است که جغرافياي مسلمانان با تمدن آنها چه ارتباطي 

معلومات جغرافيايي آنان تا چه اندازه با آنچه به عنوان تمدن اسالمي يا مسلماني دارد. مقصود اين است که 

ناميده مي شود، در پيوند است. دامنه اين پرسش در چندين موضوع ريز و درشت قابل پيگيري است، اما 



3115 

 

 نيک نگاه کلي به جغرافياي مسلمانان و سنجش معلومات آن براي نشان دادن حدود معرفت انساني در اي

 .تمدن، و نيز در يک مرحله، روشن کردن دايره و افق ديد آنان نسبت به اطرافشان، بسيار اهميت دارد

در اين باره، هم مي توان مباحث آن را به صورت موضوعي دنبال کرد، هم مي توان روي کتابهاي کهن 

د مسلمانان را از دل جغرافيا جغرافيايي مسلمانان تامل کرده و از البالي آنها، آنچه را که مي تواند افق دي

 .نشان دهد، بدست آورد

در اينجا تنها مروري بر مقدمات بحث يکي از اين آثار خواهيم داشت و اين را مدخل بحث هاي بعدي 

 قرار خواهيم داد

*** 

نگاه مسلمانان به جغرافيا و ارتباط و تعامل آن با انسان چگونه بوده است؟ اين چيزي است که اساس تمدن 

يطي ما را تشکيل مي دهد. ما در اينجا دو جزء از موضوع يک دانش سروکار داريم. نخست انسان و مح

ديگري محيط. انسان در محيط زندگي مي کند. اين محيط با ويژگي هايي خود در هر نقطه، جغرافيايي 

در  و وقتي مرد است که انسان در آن زيست مي کند. طبعا انسان بدون جغرافيا نيست، در آن بدنيا مي آيد

همان محيط خاک مي شود. در ميانه زندگي و مرگ ، از اين محيط تغذيه مي کند، خانه مي سازد، کشت و 

زرع دارد، از مواد و امکانات موجود در آن بهره مي برد. بِنا مي سازد، کار مي کند و مي خوابد. بدين ترتيب 

 .معلوم مي شود که اين از هم تفکيک ناپذيرند

دانان قديمي در ايران، اهميت رابطه انسان و محيط را به خوبي درک مي کردند. زماني که اثري در جغرافي 

جغرافيا پديد مي آمد، بحث از فلسفه جغرافيا با محوريت انسان در آن طرح مي شد. البته محيط يا همان 

عنوان موجود عاقل روي  بسيار بزرگتر از اين است که فقط براي انسان باشد، اما در ذهن آنان، به« ارض»

خلق لکم ما في االرض »اين کره خاکي، رابطه اين دو بسيار نزديک بوده است. در قرآن آمده است که 

آنچه در زمين است براي انسان آفريده شده، طبيعي است که اين جغرافيا براي انسان باشد و در « جميعا

 .ان از جغرافيا داشته استسايه او تفسير شده واين نگره سايه بر تفسير فلسفي انس

يک نمونه براي بررسي ديدگاه رايج در ميان جغرافي نويسان ايراني قديم، مقدمه آثار البالد و اخبار العباد 

( است که مربوط به قرن هفتم هجري است، يعني دوره کمال علم جغرافي 118زکريا بن محمد قزويني )م 

است و اين نشان از آن دارد که در « بالد و عباد»اب، ترکيبي از و حتي به نوعي آغاز دوره انحطاط آن. نام کت

کامال وابسته به هم هستند و جغرافي دان به اين امر توجه کامل « محيط»و « انسان»اين تفکر جغرافيايي 

دارد. قزويني به جز آثار البالد، عجايب المخلوقات نيز که نوعي نگارش چند دانشي است دارد و در آنجا 

جاي جايش، به دانش جغرافي و پديده هاي محيط هاي مختلف جغرافيايي توجه دارد. از اين اثر مي  نيز در
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توان يک نگاه جغرافيايي بدست آورد، نگاهي که بتواند براي موضوع بحث ما که تمدن و جغرافياست، 

 .سودمند باشد

تنوع آن سخن به ميان مي  قزويني در آغاز از تفاوت وضعيت در طبيعت جغرافياي زمين سخن گفته و از

اى ساده با اجزايى همگون است؛ و به تأثير خورشيد در آن و فرود آمدن باران بر آن و زمين، توده»آورد: 

وزيدن بادها به آن، چيزهاى شگفت انگيز در آن پديد آمده است. در هر بخش از اين زمين، خاصيتى ويژه 

شده و برخى ديگر، شنزارى نرم و آزاد و بعضى  هست که در جز آن نيست. بخشى از آن، سنگ خارا

ور که هر يک از آنها را، حکمتى دل انگيز است. در سنگ خارا گوهرهاى گرانبها، همچون گلزارى شوره

ها و ياقوت و زبرجد و جز آن پديد آيد. گل آزاد، گياه و ميوه و کشتزار، به رنگهاى شگفت انگيز و گونه

 .«زار نمکها و زاجها با ويژگيهاى مختلف پديد آيداهم سازد. در شورهها و بويهاى گوناگون فرمزه

يعني تفکر است. اين « ناطقيت» «فصل»پديد مي آيد، انساني که نوعي حيوان با « انسان»در چنين محيطي 

يکى دانشمند و محقق، » محيط در نقاط مختلف، انسان هاي مختلفي توليد مي کند و پرورش مي دهد:

و پرهيزکار و سه ديگر، هنرمندى ماهر گردد. دانشمند با علم خود به مردم سود رساند، عابد از  ديگرى عابد

 .«عبادت خود به مردم برکت دهد و هنرمند با هنر خود، فايده رساند

زکرياي کتابش را به صورت دايره المعارفي و الفبايي براي معرفي شهرهاي هر اقليم تنظيم کرده و مي گويد 

 (13کند. )آثار البالد، ص « ويژگيهاى شگفت انگيز صنعت خدا را در آن ياد»تا در باره هر شهر  بر آن است

آنچه در جغرافيا مورد نظر قزويني است، زندگي شهرنشيني يا جغرافياي شهري است. طبيعي است که 

هرنشيني از نخستين پرسش او اين است که ش .جغرافياي شهري، ارتباط نزديک تري با زندگي انساني دارد

 کجا و با چه انگيزه اي پديد آمده است؟

پاسخ وي به اين پرسش بر اساس همان فلسفه اجتماعي ـ انساني قديمي است که انسان را موجودي مدني 

بالطبع مي داند، آن گونه که نمي تواند به تنهايي زيست کند، بلکه الزم است با همنوعان خود باشد تا 

واند تبدان که خداوند، انسان را چنان آفريده است که نمى»يش را تامين کنند: بتوانند نيازهاي زندگي خو

است  باشد و بدينگونهمانند ديگر حيوانات، به تنهايى زندگى کند؛ چون ناگزير از همزيستى با ديگرى مى

ر آيد که فراهم کردن خوراک و پوشاک بسته به آن است؛ زيرا که اين دو، متوقف بکه جامعه پديد مى

د؛ تواند کشت کنتواند به تنهايى، همه را انجام دهد. يک تن تنها نمىمقدمات بسيار است که هيچکس نمى

زيرا که نيازمند وسايل است و آن وسايل، نيازمند نجار و درودگر، نيازمند آهنگر است. آدمى چگونه 

ى ندافى و ريسندگى و بافندگتواند پوشاک خود را تهيه کند که خود آن، منوط به کشتکارى و حالجى و مى

و فراهم کردن وسايل اين کارهاست، پس، حکمت پروردگارى، مقتضى پديد آوردن جامعه گرديد و به هر 
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قشرى، دستور کار او را الهام نمود، تا آن وسيله را فراهم سازد؛ تا هر يک از اين گروهها از ديگرى سود 

شتگر، کند؛ ککند، آسيابان، گندم را آرد مىمير گير، خمير مىشود، خبرد؛ چنانکه در نانوائى که نان پخته مى

سازد. همچنين، هنرها يکى به سازد، آهنگر، وسايل نجارى را مىکند؛ درودگر، وسيله شخم مىدرو مى

ديگرى پيوند دارد و چون همه آنها گردهم آيند، جامعه پديد آيد و اگر يکى از اين گروهها نابود شوند، 

 خورد؛ چنانکه هر گاه تن آدمى، برخى از اعضاء را از دست بدهد، سازمانبر هم مىصورت اجتماع 

 .«خوردزندگى او، بر هم مى

روشن است که اين همکاري، نيازي به يک محيط شهري يا مانند آن آماده دارد، جايي که به صورت شهر 

وي، زندگي جمعي و مشترک انساني  درآيد و امکانات الزم را براي تبديل شدن به شهر داشته باشد. به نظر

يا جايي که امکان تبديل شدن به شهر را دارد، پديد آيد:  «شهر»برپا شود، بلکه بايد در  «بيابان»نمي تواند در 

و  برند و اگر با چادراينک اين جامعه اگر در بيابانى پديد آيد، افرادش از گرما و سرما و باد و باران رنج مى»

پنهان دارند، از دست دزد و دشمن در امان نخواهند بود و اگر تنها، ديوار به دور خود کشند خرگاه، خود را 

از هجوم ياغيان در امان نباشند. پس  -شودچنانکه در ديهها که سور ندارند، ديده مى -و دروازه نهند

شهرستانها و  خداوند متعال، ساختن بارو و کندن خندق و نهادن فصيل، به ايشان آموخت؛ پس شهرکها و

 .«ها و ديرها، پديد آمدديه

مي دانيم که شهر به دو صورت درست مي شود. نخست روستاهايي که به  شهر چگونه پديد مي آيد؟

تدريج از حالت قريه درآمده به شهر تبديل مي شوند. دوم، تصميمي که از ناحيه پادشاهان براي تبديل نقطه 

مورد اول توجهي ندارد، بلکه بر اساس گزارش هايي که در تاريخ قزويني به  .اي به شهر گرفته مي شود

هدف او در اين بخش اين  .شهرها آمده، و معموال هر شهري را پادشاهي بنا کرده، به مورد دوم توجه دارد

 .است که رابطه شهر و انسان را منظم تر بيان کند

 به شهر انتخاب مي کنند؟ سوال اين است که پادشاهان، چگونه نقطه اي را براي تبديل شدن

به نظر قزويني اين کار معموال مالکهايي دارد که حکما و بزرگان و افراد با تجربه مي توانند تشخيص دهند. 

اهان پادش»قزويني براي بيان اين مالکها آن هم براي اساس تصميم مشترک پادشاهان و حکيمان مي گويد: 

نمودند. اين دانشمندان، بهترين نهند، با حکيمان، رايزنى مىخواستند شهرى بنيان گذشته، هنگامى که مى

سرزمين و سودمندترين جاى را در آن مکان و بلندترين جايگاه را در کرانه دريا و کوهستان و وزشگاه باد 

ها و زمينهاى پست که گزيدند که براى بهداشت مردم آن شهر، نيک باشد. ايشان از مردابها و جزيرهرا برمى

کردند. سپس براى آن شهر دژ و بارو براى جلوگيرى از دشمن آرنده درد و پيرى است، پرهيز مىپديد 

نهادند که مردم در آمد و شد، گرفتارى نداشته باشند و از هر ساختند و براى آن سور، چند دروازه مىمى
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 ساختند که نشيمنگاهىدروازه که به کار ايشان نزديکتر است، آمد و شد کنند. و براى اين شهرک، قهندز م

پادشاه شهر و باشگاه گرد آمدن مردمان باشد. در شهرهاى اسالمى، مسجد و جامع و بازار و خان و گرمابه 

سازى ساکنان ساختند و باقى زمينها را براى خانهو اصطبل اسبان و شتران و آغل گاو و گوسفند مى

يطى را در بر دارد و مردمش را تندرست و زيباروى و اند، چنين شرانهادند. بيشتر آنچه پادشاهان ساختهمى

بينيم و چون آن را با کسانى که جايگاهشان اينچنين خوى و دارنده انديشه درست و خردمند مىخوش

درست نباشد، مانند ديلميان و گيلها و کردان و ترکمانان و کرانه نشينان دريا مقايسه کنيم، ايشان را بدخو و 

 .(10)آثار البالد، ص «. يابيمهاى ناجور مىکم خرد و با قيافه

توجه به تفاوت وضعيت شهرها، امکانات نباتي و گياهي و نيز تالشي که مردمان هر ناحيه براي بناهاي بلند 

رار ق «هاي شگفت انگيزطلسم»دارند مورد توجه قزويني است. نکته اضافه اين که حکيمان براي هر شهر 

گوناگونى آب و هوا و خاکش ويژگى مخصوصى دارد و حکيمان براى هر يک هر شهر در پى »مي دهند: 

اند و در هر شهر، کانها و گياهان و حيوانات مخصوصى هست که در ديگر طلسمهاى شگفت انگيزى نهاده

شهرها نباشد و مردم هر ناحيه، ساختمانهاى حيرت انگيز پديد آرند و مردمانى برتر از مردم ديگر در دانش 

و هنرها پديد آيند. در اين کتاب، ويژگيهاى هر سرزمين را چنانکه به ما رسيده است، ياد خواهيم و خوى 

 (41ـ  10کرد. )ص 

وي که روي ويژگي هاي  .نکته ديگري که قزويني به آن اشاره کرده، تأثير جغرافيا در زندگي انسانهاست

 ا روي انسان دنبال مي کند. در اين زمينه بيشجغرافيايي شهر تأکيد دارد، آن را با بحث تاثير گذاري جغرافي

از همه، روي آب و هوا تکيه مي شود، پديده اي که سابقه ديرينه در تمدن اسالمي و حتي پيش از آن دارد 

و شايد توضيحات قاضي صاعد اندلسي در باره از همه بيشتر باشد. مناطق گرمسير، تمدن خيز نيستند، چنان 

تمدن جدي شکل نگرفته است. قزويني در باره ديدگاه حکيمان در باره تأثير که اطراف خط استواء هيچ 

اند: زمين به خاور و باختر و جنوب و شمال تقسيم شود. هر جا که حکيمان گفته»شهر در ساکنانش گويد:

سوزند و گياه تابش آفتاب بينهايت باشد، بد است؛ زيرا که گرماى زياد، سوزنده است؛ حيوانات مى

نيز بد است. آنچه خيلى به طرف شمال  -بر عکس تابش زياد -ويد. و به هر زمين که آفتاب نتابدرنمى

باشد، بد است زيرا که سرما در آنجا بسيار است و حيوانات نتوانند زندگانى کنند و آنجا که به طرف جنوب 

 آفتاب بر آن نزديک باشد نيز بد است که بسيار گرم است و سرزمين آنجا سوخته است؛ چون هميشه

تابد. پس آن بخش از زمين که زندگى پذير است، اندک است و آن، از ميانه اقليم سوم و اقليمهاى مى

سپس تحليل ديگري در «. اندباشد و مردم بيرون از آنها، در رنجند و به عذاب، خو گرفتهچهارم و پنجم مى

نيز »نه پزشکي و فيزيولوژي بدن آورده است: باره تأثير گرما بر بدن آدمي بر اساس باورهاي رايج در زمي
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اند: سرزمينهاى گرمسير، منافذ بدن را گشاد کند و نابود کننده نيرو و زبون کننده حرارت غريزى و گفته

. شان بيمار استسست دارنده روان است. ساکنان آنجا ضعيف و دلهايشان ترسان و نيرويشان کم و هاضمه

افزايد؛ پس تن مردم آن بندد و بر حرارت غريزى مىکند و منافذ آن را مىمساکن سردسير، تن را سخت مى

سامان، سخت است و ايشان شجاع، پرنيرو و داراى دستگاه گوارش نيکو هستند. زيرا که سرماى بيرون بدن 

موجب فشرده شدن حرارت غريزى در درون آن است. سرزمينهاى مرطوب، نه تابستانشان سخت گرم است 

انشان سخت سرد شود. مردم آنجا نرم خو و نرم پوستند و زودتر با محيط اخت شوند و در و نه زمست

ورزشها، زودتر خسته شوند. زمينهاى خشک، منافذ بدن را ببندد و خشکى بيفزايد. تابستانش گرم و 

، در ازمستانش بسيار سرد است. مغز مردم آن سامان خشک، ولى نيروى ايشان تند و تيز باشد. در سنگستانه

تابستان هوا گرم و در زمستان سرد است و مردم آن سخت تن و بدخو و خودبين و مستبد و در جنگ 

 11)ص «. شجاعند. مساکن نيزار و مرداب، همان حکم مساکن مرطوب را دارد و بدتر از آن است که گفتيم

 ،19). 

 ود چه چيزي را توليد مي کند؟اما جغرافيا، منهاي انسان، از اين زاويه هم اهميت دارد که در درون خ

مقصود اين است که جغرافياي هر ناحيه، با توجه به تفاوت هاي آب و هوا، گرما و سرما، رطوبت وخشکي 

و جز اينها، چه نوعي استعدادي را براي توليد چه امکاناتي دارد. البته اين هم در نهايت، در ارتباط با انسان 

انسانها مي آيد و در ميان آنها، طال يکي از مهم ترين هاست که خيلي به معنا دارد، چون اين معادن به کار 

 .آن توجه مي شود

اين بخش از جغرافيا، يک جغرافياي علمي است که مبتني بر اصولي است که بشر در طول عمر خويش به 

، يتدريج به آنها رسيده است. معنايش طبعا درستي نيست، بلکه بسياري از اين اصول و قواعد علم

پارادايمهاي خاص جغرافي است که از تاريخ علم پيش از عصر يونان و دوره يونان بدست آمده، و به 

مسلمانان رسيده است. به عبارت ديگر علم جغرافي هم مانند علوم ديگر و البته در ارتباط با آنها، اصول و 

کند. البته علم تجربي  مفروضات خاص خود را دارد. اصولي که جهت گيري اصلي آن علم را تنظيم مي

است اما در بسياري از مواقع نمي تواند پاي خود را از آن مفروضات جلوتر بگذارد. دقيقا اين مسأله هم 

سبب قوام آن علم مي شود و هم موجود رکود آن. اين مفروضات غالبا با اصولي که در فيزيک يواني يا 

مجموعه يک بنايي را تشکيل مي دهد که شکل حتي نجوم و پزشکي و غيره آمده بسيار نزديک بوده و 

 .بيروني آن هماهنگ است

قزويني گوشه اي از اين قواعد علم جغرافي را در ارتباط با طبيعت هاي مختلف موجود در نواحي 

 .جغرافيايي متفاوت آورده و اهميت آنها را در توليد امکانات علمي آورده است
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ان زر پديد نايد، جز در بيابانهاى شنزار و کوههاى سست، کان ک»زکرياي قزويني در اين باره مي گويد: 

سيم و مس و آهن و سرب پيدا نشود، مگر در سنگزارهاى آميخته با خاک نرم. کان گوگرد نباشد جز در 

سرزمينهاى آتشين، )آتشزا( ، و جيوه پديد نيايد جز در خاکهاى آبدار، و نمک يافت نشود مگر در 

د نيايند مگر در خاکهاى گس )تند و تيز(، قير و نفت يافت نشود مگر در زمينهاى زارها، زاجها پديشوره

روغنى و چرب. سنگهايى که داراى ويژگى هستند، کانها و انگيزه پيدايش آنها را کسى جز خداوند تعالى 

ليمو. اما  نداند. از گياهها، نخل و موز جز در سرزمينهاى گرمسير نرويد و همچنين است بالنگ، نارنج، انار،

رويد جز در سرزمينهاى سردسير. نى در کرانه رودها و همچنين چنار و مغيالن در گردو و بادام و پسته نمى

اى در سرزمين هند و نارگيل و کنند. قرنفل نرويد جز به جزيرهزمينهاى سخت و بيابان خشک رشد مى

که نرويد جز در يمن. زعفران در  فلفل و زنجبيل نرويد جز در هند. همچنين است ساج، آبنوس و ورس

سرزمين کوهستانى روذراور و نى نهاوندى در زمين نهاوند بعمل آيد و ترنجبين بر خاشاکها، در خراسان 

هاى درياى جنوب. عمر آن در هند، بيشتر از عمر اين فرو نشيند. از حيوانات، پيل زاده نشود، جز در جزيره

دانهاى نيش فيل( در هند، درازتر از جاهاى ديگر شود. زرافه فقط حيوان در جاهاى ديگر است. و ناب )دن

شود و گاوميش، جز در سرزمينهاى گرمسير نزديک آب زاده نشود و در اماکن سردسير، در حبشه متولد مى

 «.زندگى نتواند

 نات دراين مسأله تنها به کانها و معدنيات محدود نمي شود، بلکه جغرافياي ما، در باره پرورش نوع حيوا

گيرى نکند گورخر عانه، مانند شهر خود، در هيچ جا جفت»محيط هاي جغرافيايي مختلف هم توجه دارد: 

زا جز در کشورهاى و در غير شهر خود، ناگزير بايد سمش را کوتاه کنند. سنجاب و سمور و آهوى مشک

د. شتر مرغ و سنگخوار، شمال خاورى نباشد. کرکس و باز و عقاب، جز بر سر کوههاى بلند، جوجه نکنن

جز در بيابان، جوجه نگذارند. اردک و مرغابيهاى ديگر، جز در نهرها و مردابها و نيزارها، جوجه نکنند. 

ها و گنجشکها، جز در ساختمانها تخمگذارى نکنند. بلبلها و چکاوکها، جز در باغستان، تخم نگذارند فاخته

)آثار البالد و « ين است و خالف آن، کمياب خواهد بود.و کبک فقط در کوهستان تخم گذارد. حکم کلى ا

 (13اخبار العباد، ص: 

اما سرزمين هاي مختلف در اين جغرافيا چگونه تقسيم مي شود. در اين باره بشر به دليل ناتواني در گشتن 

 همه کره خاکي، نتوانسته است به آنچه بشر جديد به آن رسيده برسد. محدوديت هاي موجود، سبب شده

است تا حدسهايي بزند و البته مي دانسته است که تنها راه رسيدن به واقع، سفر کردن به همه نقاط است. 

هرچ هست، مفهوم اقليم که اصل آن يوناني است، به مسلمانان نيز رسيده و چند نوع تقسيم بخش مسکوني 

 .زمين رواج يافته که يک نوع آن شايع ترين است
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افي خود را مي نگاشت، بيش از دو قرن بود که بحث اقليم و تقسيمات زماني که قزويني کتاب جغر

جغرافيايي زمين، بر اساس نظريه اقاليم سبعه شکل گرفته و در جغرافياي مورد پذيرش دنياي اسالم تثبيت 

شده بود. اين نظريه مشهور که هفت اقليم براي ربع مسکون در نظر مي گرفت، از شمال )حدود سيبري( 

و تا خط استوا ادامه مي يافت. تقسيم ربع مسکون به هفت اقليم داراي خطي از شرق به غرب و آغاز شده 

 .محدوده اي ميان هر خط بود که شامل شماري از شهرها و مناطق مي شد

 .نمونه ذيل يکي از نقش هايي است که اقاليم سبعه و شهرهاي بزرگ داخل هر کدام را نشان مي دهد
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در متون قديم، هميشه بر مبناي اين تقسيم بندي فرضي جغرافيايي نيست، بلکه اقليم گاه  «اقليم»البته تعريف 

به چند منطقه مهم مسکوني که شناخته شده بود، اطالق مي شد. براي مثال در مجمل التواريخ و القصص 

م ايران اقلي نقشه اي اقاليم ثبت شده که نشان مي دهد ربع مسکون عبارت از هفت اقليم به اين شرح است:

 .که در قلب قرار دارد، همراه با اقليم ترک، اقليم چين، اقليم العرب، اقليم افريقيه، اقليم الروم

 

قزويني شروع بحث از اقاليم را که کتابش را هم بر همان پايه شکل داده، به سخن ابو ريحان مستند کرده 

دايره معدل النهار، کره زمين را به دو نيم  ابوريحان خوارزمى گويد: اگر چنين فرض کنيم که»مي گويد: 

اى فرض کنيم که از دو بخش کند، يکى از دو نيمه را جنوبى و ديگرى را شمالى نامند. پس هرگاه دايره

قطب زمين و معدل النهار درگذرد و زمين را قطع کند، کره زمين به چهار بخش: دو چهار يک جنوبى و دو 

شود و اين ر يک شمالى که از آب بيرون است، ربع مسکون ناميده مىچهار يک شمالى خواهد بود. چها

اى که در زير قطب جز آنها قطعه .شودها، نهرها، کوهستانها، بيابانها و شهرها مىربع، شامل درياها، جزيره

شمال است از بسيارى سرما و انباشته شدن يخها، نامسکون است. گويى فرشى است از خاور به باختر به 

هاى آن گوناگون رو درازا و پهناى جغرافيايى نقطهزا و از جنوب به شمال از پهنا، گسترده شده از ايندرا
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است. درازترين و پهناورترين آنها، اقليم نخست باشد که طول آن از خاور به باختر نزديک سه هزار فرسنگ 

اقليمها از حيث درازا و پهنا و پهناى آن از جنوب به شمال نزديک صد و پنجاه فرسنگ است. کوتاهترين 

اقليم هفتم است که طول آن از خاور به باختر نزديک هزار و پانصد فرسنگ باشد و پهناى آن از جنوب به 

 (11شمال نزديک پنجاه فرسنگ است. ديگر اقليمها نيز با يکديگر اختالف دارند )آثار البالد، ص 

يست، بلکه خطهايى وهمى است که جهانگردان قزويني چنين ادامه مي دهد: اين بخش بندى واقعى ن

گذشته ما مانند فريدون نبطى، اسکندر رومى و اردشير پارسى پس از سفر به ربع مسکون، جهت مشخص 

 .اندکردن مرز کشورها، براى خود فرض کرده

ليمهاى و چون از اق»اما در آن سوي اقاليم سبعه، چه دنيايي وجود دارد؟ قزويني در اين باره مي نويسد: 

هفتگانه بگذريم، راهپيمايى در درياهاى گود و کوههاى بلند و پرتگاههاى دشوار که سرما و گرماى آن 

سخت متغير است و تاريکى در بخش شمال، زير مدار بنات النعش )هفت اورنگ( که سرما بسيار سخت 

. در برابر اينجا، است، زيرا که شش ماه از سال زمستان و شب و آسمان سخت تاريک و آب منجمد است

در بخش جنوب، زير مدار سهيل، همه شش ماه تابستان، روز است و هوا گرم و آتشين و سوزنده، در آنجا 

نيز نه گياه هست نه حيوان. در سوى باختر، درياى محيط، مانع از گذشتن است؛ زيرا به سبب تالطم امواج، 

 .گذشتن از آن ممکن نيست

هاى بلند هست. پس چون نيک بينديشى، اين هفت اقليم، همگى آدميان را در سوى خاور نيز، دريا و کوه

 (90اند و مردم از باقى کره، آگاهى ندارند. ) آثار البالد، ص در ميان گرفته

اما همين قزويني که اين تقسيم بندي را وهمي مي داند، اساس کتاب جغرافي خود را بر آن پايه نهاده و 

فبايي از شهرها، قراي معروف و مناطق ياد کرده، به حرف ياء که مي رسد، از ذيل اقليم اول، به صورت ال

 .اقليم دوم شروع کرده باز به همين ترتيب نام شهرها را مي آورد

 

 

1639http://historylib.com/index.php?action=article/view/ 
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 عقب ماندگي مسلمانان از ديد شيخ عبدالکريم حائري

 رسول جعفريان :نويسنده

 85/00/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

استفتاءات از مرحوم حاج شيخ عبدالکريم حائري، موسس حوزه قم، و بزرگترين عالم ايران در عصر  :خالصه

و، نشانگر روشنفکري او در حوزه دين در عين رضا شاه، حاوي نکات بديع و تازه اي است که از يک س

فقاهت، و از سوي ديگر، نشانه اي از هجوم و ورود مسائل تازه به حوزه دين است که پاسخ هاي تازه اي را 

 .مي طلبيده است

استفتاءات از مرحوم حاج شيخ عبدالکريم حائري، موسس حوزه قم، و بزرگترين عالم ايران در عصر رضا 

ت بديع و تازه اي است که از يک سو، نشانگر روشنفکري او در حوزه دين در عين فقاهت، شاه، حاوي نکا

و از سوي ديگر، نشانه اي از هجوم و ورود مسائل تازه به حوزه دين است که پاسخ هاي تازه اي را مي 

 .طلبيده است

و نوشته شده  ش( فراوان گفته1111در باره شخصت مرحوم حاج آيت اهلل شيخ عبدالکريم حائري )م 

است. وي بنيانگزار حوزه علميه قم و مربي شاگردان فراواني است که بسياري از آنها نقش حساسي در 

 .سطوح مختلف مرجعيتي و مدرسي و غيره در دوره معاصر داشته اند

يکي از مهم ترين شاگردان وي امام خميني است که نقش وي در تغيير نظام پهلوي و تاسيس حکومت 

 .سالمي بر همه آشکار استجمهوري ا

نبايد تصور کنيم افکار اين استاد روي شاگردان مختلف وي که مذاق هاي مختلفي داشتند، بي تاثير بوده 

 .است. برخي بسيار انقالبي شدند و برخي روش هاي ديگري را در پيش گرفتند

ي، يعني مشروطه، حاج شيخ از شاگردان مکتب نجف بود و مسائل زيادي را در يک دوره حساس تاريخ

مطمئنا همه اين تجربه ها در وقت تاسيس حوزه که درست مصادف با تشکيل  .مالحظه و تجربه کرده بود

 .دولت پهلوي بود، مد نظر وي بوده است

بسياري او را مردي آرام دانسته اند که به خاطر مصلحت حوزه علميه، از برخي از اعتراضات عليه رضاشاه 

معناي تقيه واقف بود و مي دانست که چه بايد بکند. با همين رفتار نرم خود، حوزه  چشم پوشي کرد. او به

 .را حفظ کرد و سعي کرد تا آن را از يک دوره پرخطر عبور دهد
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اما جداي از اين مردي بود که نه تنها در رفتارهاي خارجي اش، تقيه را مد نظر داشت و آرامشش را حفظ 

بسيار معتدل بود. هيچ افراط و تندروي نداشت و مي کوشيد با زبان و قلم  مي کرد، بلکه از نظر فکري هم،

حکيمانه، راهبري فکري جامعه شيعي را که تحت فشار ماجراهاي سياسي فراوان زير فشار قرار گرفته بود، 

و همين طور در برابر تهاجم و تعدي غرب از لحاظ فکري و سياسي خرد شده بود، حفظ کند. اين که چه 

زه موفق شد، امر ديگري است، اما اين که رفتاري بسيار حکيمانه داشت، قابل اثبات است و مي توان اندا

 .نمونه هاي فراواني از آنها بدست يافت

اين روزها به توصيه يکي از دوستان، مجموعه اي از استفتاءات مرحوم حائري را مالحظه مي کردم که در 

 .عابدي منتشر شده استبه کوشش دوستمان استاد احمد  1151سال 

در پاسخ به سواالت فقهي نوشته مي شده است، سواالتي که اصوال بايد دو بخش « استفتاءات»مي دانيم که 

شان کرد. نخست سواالت فقهي معمول و مرسوم از احکامي که سابقا بحث هاي استداللي آنها مطرح شده 

عيت روز طرح شده و پاسخ هاي تازه مي طلبيده و سواالت فقهي از امور جديد و جاري که با اشاره به وض

 .است

نوع اين استفتاءات در دوره قاجاري، که به خاطر گسترش فرهنگ غربي خيلي مسائل تازه داشته، بسيار 

جالب است، حتي از دوره هاي قديم هم مهم است که يک نمونه آنها را که پرسشهايي از عالمه حلي و 

 .در همينجا معرفي کرده بودمفرزندش فخرالمحققين بود، قبال 
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صفحه بدون يک مقدمه درست و حسابي و بدون فهارس الزم منتشر  911استفتاءات مرحوم حائري که در 

شده است، در البالي خود مسائل جالبي را جاي داده که براي شناخت تاريخ اجتماعي آن دوره، و افکار و 

جتهد و مرجع با اين ويژگي يعني موسس حوزه علميه قم انديشه هاي مرحوم حائري به عنوان يک عالم م

بسياري اهميت دارد. در بين اين استفتاءات دو سه رساله علمي وجود دارد که دقيقا مي توان آنها را مستقل 

عرضه کرد. يکي در باره لزوم وجود مجتهد در عصر غيبت، و يکي دو رساله در باره نقد مسيحيت است که 

 .ره نهايت اهميت را داردبراي مسائل اين دو

 در اينجا به برخي از موارد جالب توجه در اين استفتاءات اشاره مي کنم

سابقا استفتائي از ايشان در مجله همايون قم در باره منکرين رجعت انتشار يافته بود که ايشان گفته بود  *

( معلوم 110ص)در اينجا آمده رجعت از ضروريات نيست و منکر آن خارج از دين نمي شود. از استفتائي که 

از حضرت آيت اهلل نقل شده که رجعت »مي شود که کساني از آن تعبير نگران شده و دوباره پرسيده اند که: 

مختصرا بيان فرموده چمونه جزء ضروري مذهب نيست با وجود روايت  ...نه ضروري دين و نه مذهب است

در اين باب شرحي نوشته ام که مطبوع و منتشر »نوشته اند: ايشان « ليس منا من لم يؤمن برجعتنا و متعتنا؟
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شده، باز مراجعه کنيد. اجمال آن اين است که من خودم معتقد به رجعت هستم و ادله بر صحتش قائم است، 

 .«و لکن جزء عقايدي است که منکر آن عن شبهة خارج از اسالم يا مذهب باشد، نيست

افتتاح گرديد؛ با  1115مطرح شد اما به طور رسمي در سال  1111 بحث از تأسيس راديو از حوالي سال *

اين حال راديوهاي خارجي بوده و کساني در ايران به آنها گوش مي دادند. در استفتائي از حضرت حائري 

در باره آن سوال شده است: نايب االماما.... راي شريف را در مساله استماع آلتي که آن را راديو مي نامند و 

(. جالب است که دنبال آن يک 111اين اوقات در تمام نقاط دنيا شيوع يافته است، مرقوم فرماييد )ص در 

در مقابل خود  ....صفحه و نيم در باره ماهيت راديو براي آيت اهلل توضيح داده شده است. ... ميکرافون 

، قرائت اخبارات محلي، مظنه گزارده و آن را با سيم برقي نصب کند. آنچه بخواند به هر زبان و هر عبارت

جات تجارتي، و صداهاي دگر را در آن بگويند به گوش شنوندگان مي رسد. راديو کليد مخصوصي است که 

شنونده هر يک از صداها را که نخواهد بشنود مي تواند براي خود بند کند که آن صورت غير مجوز را نشنود. 

شود، حجج اسالم مي توانند بدون واسطه، خط افکار و  مثال هر گاه يک مرکزي در نجف اشرف نصب يا قم

احکام خود را به عموم ينگه دنيا هر کس که صندوق راديو داشته باشد، برسانند. و عموم شيعيان عالم را 

مخاطب ساخته مستفيض فرمايند، مخصوصا اين ايامي که ملت ژاپن خيلي مايلند که دست از بت پرستي 

سه گانه اسالم، يهود، نصرانيت بشوند. چه قدر اسباب خوشبختي بود اگر شصت  کشيده، تابع يکي از اديان

پاسخ مرحوم حائري کوتاه است: در مفروض سوال، استماع  ... .هفتاد ميليون نفوس )به( اسالم نائل مي شدند

 .(113اصوات محلله آن ظاهرا اشکالي ندارد )ص 

مسلمانان است. سوال اين است: قرآن که جامع تمام  يک استفتاي بسيار جالب در باره علت عقب ماندگي *

کتاب هاست، اروپا و ساير بالد از روي قرآن صنعت آموختن باعث ترقي آن ها شده، چرا علماي ما براي ما 

علم صنعت بيان نفرموده اند؟ ما مردم ايران فقير و پريشان هستيم، آيا حرف آنها اصل دارد يا علماء بيان 

قرآن و اخبار، راجع به اجتماعيات »عمل نکرده اند يا خير؟ پاسخ مرحوم حائري اين است:  فرموده اند آن ها

و کسب و تنظيم امور معاشيه، خيلي تحريص و ترغيب نموده، ولي خصوصيات صنايع راجع به همم عاليه 

عدم  و است که خارجي ها تعقيب نمودند و به قواي فکريه استخراج صنايع کرده و ماها به واسطه تنبلي

دو  .(448شوق، قواي فکريه خود را مهمل گذاشته، از آن عقب مانده، و اين هم راجع به علما نيست )ص 

نکته مهم در اين مطلب يعني سوال آن شخص و پاسخ حاج شيخ هست، يکي پرسش اولي که بر اساس يک 

کرده اند و ما به آنها عمل توجيه رايج بوده که اسالم همه علوم را دارد، غربي ها پيروي کرده و پيشرفت 

نکرده ايم و پيشرفت نکرده ايم. پاسخ مرحوم حائري دقيقا در مقابل اين حرف است و آن اين که قرآن ربطي 

به صنعت ندارد و صنعت هم مربوط به قرآن نيست، بلکه راجع به همم عاليه است. مردم خود بايد حرکت 
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قواي فکري خود را مهمل گذاشته اند و تنبلي کرده  .ارندو همم عاليه براي کسب صنعت داشته باشند که ند

نکته دوم، سلب مسووليت از علماء است که در پرسشگر آنها را مسوول  .اند و براي همين عقب افتاده اند

دانسته و مرحوم شيخ آنها را با استناد به همين که اين امر مربوط به همم عاليه است، تبرئه کرده است. در اين 

 .يد دقت بيشتري کردباره با

است، در باره مسيحيت است. داستان  131تا  111يک مورد ديگر که مجموعه سوال و جواب از صفحه  *

اين است که فرزند يکي از علما نوشته است که براي وي ترديد و شبهاتي در باره دين پديد آمده که ناشي از 

کي از علما بوده، درس طلبگي را تا رسائل و مکاسب بوده است. او مي گويد از احفاد ي« پاره اي علل خارجه»

هم خوانده، بعدها رها کرده به مدارس جديده رفته، متجدد شده و کم کم به بحث و مناظره در باره مسيحيت 

ايمان به ديانت مسيحيت آوردم و مدتي است که پيروي مذهب مسيحيت را »پرداخته و مسيحي شده است. 

، علت گرايش خود را به مسيحيت براي حضرت مالذ االنامي يعني آيت اهلل حائري در اينجا سعي کرده«. دارم

دوباره اسالميت خود را از سر نو گرفته »( تا اگر روشن شود براي وي که به ضاللت افتاده، 115بيان کند )ص 

ن استدالل آورداز اينجا به بعد شروع کرده به «. و خرافات مسيحيت را هم بيان و منصه ظهور آورم و اال فال

و مطالبي را در باره مسيحيت از قرآن نقل کرده و نکات مفصلي را بيان کرده که آشکار است که ورودي در 

انتظار وي از مرجع تقليد وقت اين بوده است که پاسخ اين پرسشها را بدهد.  .(191ـ  190اين مباحث دارد. )

ي شود مرقومه شما واصل و بسي موجب تاسف در اينجا مرحوم حائري شروع به پاسخ کرده است: عرض م

گرديد. از دو جهت: يکي از جهت آن که يک برادر ديني بدون سبب عقلي و عقاليي از ديانت اسالم منحرف 

به ديانت ديگر شود و ديگر از جهت آن که در بالد اسالم، با وجود علماي مذهب جعفري، يک نفر پيدا نشود 

ستگيري کند از قيد ضاللت، به وادي استقامت بکشد. اين هم از بدبختي ما که به زبان خوش يک بيچاره را د

(. از اين جا به بعد شروع به توضيحاتي کرده که طبعا نقل همه آنها در اين يادداشت 191مسلمانهاست. )ص 

 سخادامه يافته و در صفحه بعد، باز سوال کننده، دوباره مطالبي را در پا 193ممکن نيست. پاسخ تا صفحه 

ي و«. هيچ اميدواري نداشتم تا به زودي جواب سواالت بنده را مرقوم فرماييد»مرحوم حائري نوشته است: 

مي  گردد. وي« در يکي از دو اساس مستحکم مسيحيت و اسالم مستقر»مي گويد همچنان در جستجوست تا 

حات بي ديانتي نوشته و خواسته مقاالتي در باره اصال 11و  19گويد که در مجله ايران باستان در شماره هاي 

م چه مذهب در قرن بيست»بگويد که تا پايان عمر متدين باقي مانده و مثل کساني نيست که بر اين باورند که 

است  داده و باز هم گفته (. وي سپس توضيحاتي در باره برتري مسيح بر ساير انبياء195. )ص «و چه دين؟

(. در اينجا باز 111)ص «. وشتم نه مانند ساير اشخاص که تعلق آميز باشدآن چه واقع بود ايمان خود را ن»که 

ـ  111مرحوم حائري شروع به پاسخ گويي به نامه دوم او کرده که اين هم طوالني و قابل استفاده است )
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مطرح شده که ممکن است ادامه همان بحث باشد، با اين  472(. پرسش ديگري در اين زمينه در صفه 131

آنها يک سوال متفرقه آمده است. اين پرسش باز در باره عدم تحريف انجيل است که مسلمانان هميشه  که بين

 .(473روي آن تاکيد داشته اند. پاسخ مرحوم حائري باز در همين زمينه است )ص 

 .به هر روي، در رشته مجادالت اسالم و مسيحيت اين نوشته مي تواند سودمند و تازه باشد

دولت انگليسه از واليت ديگر تخم ماهي مي آورند در چشمه يا رودخانه » ين استفتاء است کهمورد ديگر ا *

آن تخم را مي اندازند و در آب به قدرت کامله خالق متعال ماهي ها متولد و متکون مي شوند و غالبا از بابت 

که راه بيرون رفتن  غذاي ماهي ها اين بلد مي اندازند مجراي همشه چشمه و رودخانه مشبک از اين است

ندارند. بيان فرماييد صيد نمودن همچو ماهي ها بالاذن صاحبش جائز است يا خير، اگر احيانا از شبکه بيرون 

رود و در درياي ديگر داخل شود چطور است؟ جواب فيروز آبادي اين است که بدون اذن صاحبش صيد 

اخل شود عيب ندارد. مرحوم حائري در مورد قسمت ننمايند. اما اگر از شبکه بيرون رود و در درياي ديگر د

اخير افزوده اند: اگر ظاهر حال مالک اين باشد که اعراض کرده از ماهي خارج شده. ]در اين صورت اشکالي 

 .(414ندارد[ )ص 

يک استفتاي مفصل ديگر در باره تکليف رعيت در عصر غيبت در باره احکام شرعي و غيره است که  *

ت. سوال از طرف کسي مطرح شده که مي گويد: بنده شخصي هستم از عوام الناس اال آن نسبتا جالب اس

وي مي افزايد که در «.. که سواد ناقص فارسي دارم و بعضي مطالب و اصطالحات را في الجمله شنيده ام

« ارکهنزديک است که به حد تعطيل و مت»حال حاضر دچار شبهه شده، آنچنان که در باره اعمال و عباداتش 

در غيبت امام زمان تکليف ما رعيت در احکام فرعيه عمليه »(. سوال اين است که 111منتهي شود )ص 

نظريه که محل حاجت و موضع مسألت مي شود چيست؟ در اين باره سه فرض را مطرح کرده و بحث را 

عصر غيبت ادامه داده که آشکار است سوال فني است و به خصوص در باره حجت احکام مجتهدين در 

پرسش کرده و اين که چرا بعد از مردن آنها از حجيت ساقط شده و ديگر مقلد اجازه ندارد از آنها تقليد 

آيا حضرت مستطاب عالي در فتاوي و احکام خود ناقل و راوي و حاکي از »کند. سوال اين است که 

( . در 181)ص « ان ال غير يا نه؟فرمايش ائمه )ع( مي باشيد با علم و يقين به بودن آن ها از فمرايش ايش

اينجا نيز مرحوم حائري جواب مفصلي مي دهد: بسيار خوشوقت شدم از اين که به داللت عقل مهتدي 

جالب است که در ضمن توضيحات، مرحوم حائري «. شديد ... که ... بايد مرجعي از براي عوام شيعه باشد

در اين پاسخ، وي به ماهيت «. اطالع بدهيد»مشکلي بود  از او خواسته است که اگر از اين پاسخ قانع شد يا

 .احکام و فتاوي صادره از مجتهدين و مرتبه حجيت آن ها مطابق آراي جاري پرداخته است
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چندين استفتاء در باره کفار و احکام آن ها هست که جالب است. يک سوال در باره معامله با بهايي  *

ت؟ و اموالشان محترم است يا نه؟ مرحوم حائري نوشته است: اموال هاست: معامله با بهايي ها چگونه اس

(. سوال ديگر در حکم 113ص )آن ها محترم است مادامي که کافر حربي نباشند يا در حفظ اسالم باشند 

افرادي است که شبهاتي در امر دين براي آنها پديد آمده است: کسي که حالش نسبت به اصول دين و 

انکار نمي کند، هيچ کدام از عقايد حقه و عمل هم دارد به تمام اعمال فرقه ناجيه، مذهبش اين است که 

لکن شبهات به نظرش مي رسد که هرچه اقامه دليل و برهان براي خود مي کند يا مي شنود، باز شبهه 

ديگري در نظرش جلوه مي کند، يا همان شبهه به کلي بر طرف نمي شود، از يک طرف ترس دارد از حالت 

آن وقت نمونه اي از اين شبهات را آورده است و در نهايت اين که « خودش، از طرف ديگر متحير است...

(. مرحوم 111)ص «. حال اين شخص بينه و بين اهلل چگونه است و بعد از موت چه برسش خواهد آمد»

عاجز بودن  اسالم اين شخص و ايمان او صحيح است، جلوه کردن شبهه در نظرش و»حائري نوشته است: 

 .(111البته از او خواسته نزد علما برود و شبهات را بر طرف کند )ص «. از دفع آن ضرر ندارد

از برخي از سواالت نکات تازه اي فهميده مي شود. در پرسشي در باره يهودي هاي جديد االسالم پرسيده  *

نان نبوده نه دختر مي گيرند و نه دختر که است که به رغم اظهار اسالم، حاضر به هيچ نوع مراوده اي با مسلما

مي دهند. سوال اين است که حکم برخورد با اينها چيست. مرحوم حائري مي گويند: البته با قطع به اين که 

(. اين اشاره به يهودياني 901يهودي بر يهوديت خود باقي است اظهار اين که مسلمان شده ام فايده ندارد. )ص 

يگر، اظهار اسالم مي کردند، اما در واقع اهل تقيه بوده و برخي از آنها حتي دو است که در مشهد و نقاط د

 .قرن به اين وضعيت ادامه داده پس از انقالب از ايران خارج شدند و به اسرائيل رفتند

مرحوم حائري تاکيد خاصي در دفاع از اموال اهل کتاب دارد. پرسش پرسيده است که مي توان به اهل  *

د و اموال آنها را از تصرفشان بيرون کرد؟ ايشان پاسخ مي دهد: سرقت نمودن اموال اهل کتاب کتاب ضرر ز

و اضرار به آنها جايز نيست در صورتي که عمل به شرايط ذمه بکنند، يا اين که مسلم آن ها را تامين داده 

ر آن شرايط تاريخي (. در باره لباس فرنگي هم سواالت فراواني در کتاب شده که وجه آن د903باشد )ص 

معلوم است. از جمله سواالت: نماز گزاردن در لباس فرنگي مآب و فرنگي مآب شدن چه طور است؟ جواب: 

 (19ظاهرا نماز گزاردن در اين گونه لباس ها مانعي ندارد، اگرچه حرام باشد و اهلل العالم )ص 
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 درآمد دو روستا براي وقف کتاب در دوره قاجار

 رسول جعفريان :نويسنده

 18/08/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

ان که از گزارشي است از دهها نسخه خطي موجود در کتابخانه فرهنگ يا همان ابن مسکويه اصفه :خالصه

 .درآمد دو روستا وقف شده و از نمونه هاي وقف فرهنگي بسيار عالي است

گزارشي است از دهها نسخه خطي موجود در کتابخانه فرهنگ يا همان ابن مسکويه اصفهان که از درآمد دو 

 .روستا وقف شده و از نمونه هاي وقف فرهنگي بسيار عالي است

از يک نسخه از آثار بيروني ياد کردم که از درآمد دو روستا در بخش ماربين  همين وبالگمدتها قبل در 

 .اصفهان به نام موران و طهرانچي براي طالب علوم ديني اصفهان وقف شده بود

ر مالحظه کردم، متوجه شدم که تعداد زيادي از بعدها که نسخه هاي کتابخانه ابن مسکويه اصفهان را بيشت

 .کتابهاي مزبور، از درآمد همين دو روستا وقف شده است

يکي دو بار ديگر هم اشاره کرده ام که در اروپا و امريکا، کساني از ثروتمندان هستند که فرزندي ندارند و 

، شاهزادگان اين قبيل کارها را انجام غالبا اموال خود را براي دانشگاه ها وقف مي کنند. در کشورهاي عربي

اما در کشور ما نه ثروتمندان چنين مي کنند و نه شاهزاده اي مانده است که چنين کارهايي را  .مي دهند

انجام دهد. اگر ثروتمندي هم باشد، بعيد است که بدون بچه باشد، و بعد هم بعيد است که وقف کند، تازه 

کند. اما در قم و برخي از شهرها گهگاه علما، مؤسسات فرهنگي درست بعيد است که براي کتابخانه وقف 

مي کنند و کتابخانه اي هم مي سازند. نمونه اش کتابخانه مرحوم مرعشي يا پيش از آن کتابخانه مسجد 

اعظم است که توسط آيت اهلل بروجردي درست شد. حاال هم موسسات زيادي در قم هست که هر کدام 

اين موسسات گاه ويژه کار فرهنگي است گاهي هم پوششي براي کارهاي تجاري و ثبت  يک کتابخانه دارد.

 .هرچه هست بايد گفت خداوند خير دهاد .دوام در جريده عالم

در اينجا دلم خواست تعدادي از صفحات اوليه اين آثار را که از درآمد اين دو روستا وقف شده و حتي در 

ر دوره قاجار است آمده، )مثال پانزده تومان براي يک اثر( در اينجا برخي قيمت ها هم که مربوط به اواخ

 .بياورم

اصل اين وقف متعلق به شخصي به نام بهرام بيک است و تاريخ ها معموال مربوط به اواخر قرن سيزدهم و 

http://www.khabaronline.ir/detail/372625/weblog/jafarian
http://www.khabaronline.ir/detail/372625/weblog/jafarian
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 .ق است 1111اوائل قرن چهاردهم مثال 

ي از درآمد اين دو روستا بوده است. اگر جلد وقف 35از يکي از اين نوشته ها چنين بر مي آيد که جمعا 

 .کسي از وضع اين دو روستا و وقف آن خبر دارد در کامنت ها بگذارد

بر اساس اين وقف، قرار بوده است که هر ماه رمضان، کتاب ها چک شود که سرجايش هست يا خير و 

 .سالم است يا نه. در برخي از تصاوير زير تاريخ هاي چک کردن هم آمده است
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 فکر مذهبي عامه مردم را چه کساني تغذيه مي کنند؟

 رسول جعفريان :نويسنده

 18/08/0151:  تاريخ انتشار روي سايت

 

ش متعاقب اختراع هواپيما، نويسنده اي در مشهد در حالي که خودش آن را نديده  1111در سال  :صهخال

بود، سعي کرد با جستجو در اخبار عالئم ظهور، بگويد که اين اختراع در روايتي که اهل سنت از رسول خدا 

تي ثابت کرد که در رواي )ص( نقل کرده اند آمده است. وي براي تکميل بحث، کتابچه ديگري نوشت و در آن

 .ديگر، از اختراع موتور هم سخن به ميان آمده است

ش متعاقب اختراع هواپيما، نويسنده اي در مشهد در حالي که خودش آن را نديده بود، سعي  1111در سال 

 لکرد با جستجو در اخبار عالئم ظهور، بگويد که اين اختراع در روايتي که اهل سنت از رسول خدا )ص( نق

کرده اند آمده است. وي براي تکميل بحث، کتابچه ديگري نوشت و در آن ثابت کرد که در روايتي ديگر، از 

 .اختراع موتور هم سخن به ميان آمده است

 مقدمه

گاه نويسنده و مخاطب،  .کتابهايي که در ميان مردم انتشار مي يابد، در سطوح مختلفي نوشته مي شود

يکديگر انتظار متن جدي و استوار و عالمانه اي را دارند. گاهي نويسنده اي نخبگان هستند و هر دو از 

نخبه، براي سطوح پايين مي نويسد، ساده و روان، امري که بسيار الزم است، اما سعي مي کند از علمي 

 .بودن متن چيزي کم نگذارد

ظه يکديگر را مي کنند و در زماني هر دو طرف، يعني نويسنده و مخاطب، به قول قدما، عوام هستند و مالح

 .عالم فکري خود غوطه ور بوده و گفتمان مورد فهم و تفاهم يکديگر را دارند

در اينجا نبايد از کساني غافل بود که نخبه هستند و صرفا براي فريب و استفاده از فرصت نشر کتاب و 

ي مذهب به دليل اعتبار و اهميت خيلي مسائل ديگر، مسائل عوامگرايانه را مطرح مي کنند. استفاده از پوشش

که در نگاه مردم دارد، ابزاري است براي سرگرم کردن آنها به مطالبي بي پايه اما جذاب و محبوب و است و 

 .مي تواند موقعيت آنها و کتابشان را به ويژه از نظر مالي و گاه وجهه اي و آبرويي، پوشش دهد

، کتابهاي عوامانه در حوزه فرهنگ مذهبي براي سطوحي هرچه باشد، اين مسلم است که در قديم و جديد

از مردم بسيار بسيار نوشته شده و ميان مردم توزيع مي شود. معلوماتي که در اين آثار عرضه مي شود، 
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مطابق عقل اين مردمان است و خريدار فراوان دارد، اما اين که در نهايت به کجا منتهي مي شود، امر ديگري 

آثار، اغلب سطح فهمشان از نظر علم مذهبي پايين و ساده است، و طبعا طرفدار  است. مخاطبان اين

حرفهاي شگفت و داستاني و در عين حال آميخته با مسائل اخالقي و اجتماعي و در مجموع تأييد کليت 

نگرش آنها به مسائل اطراف است، آن را مي خوانند. نبايد غافل بود که همين مردم مثل نخبگان در 

ات سياسي و اجتماعي و فرهنگي دخيل هستند و در کند و تند شدن روند تحوالت و مسير آن در تصميم

 .چپ و راست، سخت موثرند

و... اما برخي از اين آثار، از روي آگاهي يا ناآگاهي چنان مسائل مختلف را در هم مي آميزند که تصور مي 

نان مي نمايند که واقف به تمام امور عالم و کنيد با کمک علم اتم مي خواهند دين را ثابت کنند، يا چ

آخرين اکتشافات هستند. به خصوص اين نحوه نگارش، مدلي است که در يک دوره هايي بسيار رواج 

داشت و در بهم وصل کردن برخي از متون ديني با شماري از آخرين حرفهاي روز، تصويري داده مي شود 

 .سلطي نخبگانه استکه عمق آن يک نگاه عوامانه اما ظاهر آن ت

تطبيق دادن کشفيات جديد با برخي از نقلها و استفاده از ظاهر آنها، براي دلخوش کردن مردمان متدين و 

حفظ ايمانشان، روشي است که قريب صد سال است در برخي از نوشته هاي مذهبي ديده مي شود. تطور 

ان مي آيد، سعي مي شود تا براي تسکين اين متون جالب است، هر بار که کشف و اختراع تازه اي به ميد

دردهاي مسلمانان بخاطر عقب افتادگي آن، توجيهاتي ارائه شود. اختراع موتور و هواپيما پديده عجيبي براي 

همه آدمها به شمار مي آمد و در ميان مسلمانان هم انعکاس شگفتي داشت. آنان چه بايد مي گفتند؟ يکي از 

که نوشته شده و سعي شده است با نشان دادن پيشگويي در متون ديني از  توجيهات همين کتابچه اي است

 .ظهور موتور و آير پالن، به قول خودش، عظمت دين اسالم را نشان دهد

زاويه بحث در اين گونه مباحث استفاده از رواياتي است که در باره عالئم ظهور آمده و در باره درستي و 

بارها و بارها بحث شده و نمونه هايي ارائه شده است. ظهور موتور و آير  نادرستي آنها و تطبيقش بر موارد،

پالن و بالون و کشتي هوايي از مواردي است که شگفتي را بر مي انگيخته و آدمي که هزاران سال اين قبيل 

 امور را در تخيل هم نداشته، وقتي با آن روبرو شده، حدس عالئم ظهور را زده و تالش کرده است تا در

متون روايي نشانه هايي از آن بيابد. به عبارت ديگر هر بار که در عصر جديد پديده هاي شگفتي از 

اختراعات و اکتشافات و جنگهاي جهاني و آشفتگي ها پديد آمده، بازار عالئم ظهور گرم شده است. هنوز 

 ملک عبداهلل و مردن کفن ملک عبداهلل خشک نشده و ديديم که در همين دو سه سال گذشته چه قدر بر سر

اين تجربه ها که نمونه زير يکي از .او و اين که از عالئم ظهور است بحث شد و مستنداتي ارائه گشت
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آنهاست نشان مي دهد که مربيان ديني مردم تا چه اندازه مسووليت شان سنگين است و بايد مراقب باشند 

  .نتقال مي دهندچه نوع معارفي به عنوان معارف ديني به توده هاي مردم ا

 شرح حديث نبوي در خبر از اختراع آيرپالن و موتور

ق( که متعاقب ساخت آيرپالن و 1190ش) 1111اما آنچه در اينجا مي خوام معرفي کنم اثري است از سال 

بالون و کشتي هوايي و موتور نوشته شده و سعي کرده است اينها را در روايات و اخبار ديني به ويژه آنچه 

 .ره عالئم ظهور گفته شده است، تطبيق دهددر با

اين کتاب شامل دو بخش است. بخشي در باره تطبيق روايتي با اختراع آيرپالن يعني هواپيما يا به قول وي 

 .کشتي هوايي و بخش دوم در باره موتر يا همان موتور

ت تا در آن از عنواني است که براي بخش اول اين کتاب انتخاب شده و قرار اس« شرح حديث نبوي»

و اخبار آن مظهر علم اللهي از حدوث طياره و کشتي هوايي و بالون و آر پالن قبل »داللت آن حديث 

اقتراب الساعه، اي ظهور امام االنس و اجان صاحب العصر و الزمان عليه و علي آبائه صلوات اهلل الملک 

 .(8مده است. )ص خبر دهد. اينها مطالبي است که در صفحه عنوان کتاب آ« المنان

« التذکرة باحوال الموتي و االخره»در کتاب  501اساس روايت، خبري است که عبدالوهاب شعراني در سنه 

ذکر امور تکون بين يدي »آورده، و بابي در اموري که در آغاز قيامت رخ مي دهد، در آن درج است: 

 .«الساعه

ان رسول اهلل صلي » :الن است، اين روايت استيکي از آن روايات که مبناي درک نويسنده از کشف آيرپ

اهلل عليه و سلم قال: لتقصدنکم نار هي اليوم خامدة في واد يقال له برهوت، تغشي الناس فيها عذاب اليم، 

تأکل االنفس و االموال، تدور الدنيا کلها في ثمانية ايام ، تطير طير الريح و السحاب. حرها بالليل اشد من 

لها بين السماء و االرض دوي کدوي الرعد العاصف هي من رؤوس الخاليق ادني العرش....  حربها بالنهار و

 .(9)ص 
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« نار»است، توضيح بند بند اين روايت است. محور اصلي همين  58کتاب تا پايان اين بخش که صفحه 

 .ه حرکت مي کنداست که از نقطه اي از زمين بر مي خيزد و اشاره وي همان آيرپالن است که با قوه ناري

البته تطبيقي هم با ناري مي کند که در روايت عالئم الظهور ديگر گفته شده از حضرموت بر مي خيزد. )ص 

3). 

« قصد شما مي کند و در سرزميني به نام برهوت بر مي آيد»اين ناري که بر اساس اين ورايت آمده که 

ا يا به قول نويسنده آرپالن و کشتي هوايي چطور و چگونه مي تواند پيشگويي نسبت به اختراع هواپيم

 باشد؟

بايد مستخرج اين قوه ناريه، جنس مسلمان نباشد بلکه »نشان مي دهد که « وادي برهوت»به نظر وي از 

روشن است که که اين ابزارها را بيگانگان ساخته  .«بيگانگان باشند و از بالد آنها قصد بالد مسلمين نمايد

افزايد: معلوم است که هر رقم اختراعي و هر گونه صنعتي به هر شکل و صورتي و به اند و نويسنده هم مي 

و  «هر عنوان و کيفيتي در بالد خارج از اسالم به قوت فکريه اهالي از دانايان به عرصه شهود و بروز مي آيد

ل و مشتهر و در جميع قري و امصار شايع و ذايع و رواج و داير و معمو»از آنجا به نقاط ديگر رسيده 

 .(17)ص «. سمتعمل گرديد

چنان که ساير باليا »البته به نظر وي، حضرت در اين حديث، اين را به عنوان عذاب الهي مطرح نکرده اند 

 .را چنين مطرح کرده اند« و فتن و حوادث قبل از ظهور
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ه پاسخ وي اين است ک «.لتقصدنکم نار من بالد االمريکا مثال»وي سوال مي کند: چرا در حديث گفته نشده 

است، در بالد آمريک درست شده، اما آن زمان اين کلمه مفهوم « کشتي هوايي که نامش بالون يا آير پالن»

نبوده است. گفتن اين کلمه نامفهوم مي توانست سبب رنجش مردمان شود که از آن سر در نمي آوردند. 

هم درست نبود، چون مردم آن « سفن الهوائيهبتوسط ال»به نظر وي حتي بکار بردن اين تعبير  .(20)ص 

زمان نمي توانستند از کشتي هوايي تصوري داشته باشند، چون کشتي را فقط چيزي مي دانستند که در دريا 

اگر بالفرض چنين سخني مي فرمود، تصديق نمي نمود آن حضرت را مگر معدود قليلي از »وجود دارد

 .(81)ص «. خواص
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به طبع و از روي اختيار  «مي دانند که کشتي هوايي يا بالون و آير پالن»که همه نويسنده شرح مي دهد 

حامل صد يا دويست من قوه ناريه يا بيشتر يعني »خود حرکتي ندارد و به غرب و شرق نمي رود، هرچند 

. بلکه «جوهر نفت که اسم آن به لغت و زبان خارجيان بنزين و يا لطيف بزنين که نام ديگر دارد، بوده باشد

« حيوان ذي روح»اين ويژگي «. محرک خارجي مي خواهد که داراي اراده و قصد و شعور و عزم باشد»

حکماي اعصار... و جناب مالهاي »است که داراي اختيار است، اما اين وسائل چنين نيست چنان که 

(. پس جمله 83ست! )ص در بيان قوه محرکه حيوانيه و مبادي آن اين بحث را آورده ا« سبزواري در منظومه

 .لتقصدنکم نار يعني کسي آن را هدايت مي کند و به سوي شما مي آيد

در اعصار سابقه، علم و دانش به استخراج اين قوه ناريه »تا اين زمان شناخته شده نبوده و  «قوه ناريه»اين 
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(. 11هي نداشتند )ص حتي از نفت و توان آن هم آگا« نداشتند و به حالت خمودت در باطن ارض باقي بود

صد البته کشف کامل خزائن ارض مخصوص زمان ظهور است و البته قرآن هم از برخي از منافع معدنيات 

 .(10خبر داده است )ص 

در اينجا يک پرسش را مطرح کرده و پاسخ داده است که چرا اين هم اختراع آن طرف انجام مي شود. 

همم عاليه دانايان و خيرخواهان و نوع پرستان »رده که حاصل جواب اين است که فعال خداوند کاري ک

استکشاف قوا و خواص مودوعه در ذوات و مواد عناصر و معدنيات به »عمرشان را صرف « عيسوي مذهب

مقدار استطاعت و تدارک و تهيه اسباب و لوازم آسايش و رفاهيت و راحت نوع بشر در سفر و حضر و 

« ثقال در بر و بحر و اختراع آالت و ادوات حربيه و دفاعيه نمودهسهولت حمل و نقل مطلق احمال و ا

بناگاه از افق درخشان مکه معظمه آن »مدتي به همين منوال بگذرد تا آن که وقتي انسانها طغيان کردند ... 

ظهور خواهد کرد و رشته امور را در دست خواهد گرفت. « ولي وقت و زمان و موعود جميع ملل و اديان

 .(11، 11)ص 

بدين ترتيب، پاسخ اين مسأله داده شده، و ضمنا از خدمات اين عيسوي مذهبان نوع پرست هم سپاسي به 

عمل آمده است. اما فايده اين چيست؟ اين که همين عيسوي مذهبان، وقتي حضرت ظهور کند، چون به اين 

بدون ريتب و شک، اذعان و »علوم آشنايي دارند زودتر از ديگران از ايشان اطاعت و پيروي خواهند کرد 

 .(13)ص «. اعتقاد جزمي به حقيت ادعاي آن مرد بزرگ خواهد نمود

در ضمن با اين کشفيات مانند آير پالن و غيره مي توان معناي اين روايت را هم بهتر فهميد که در باره امام 

لسبع سبع و االرضين ازمان )ع( گفته مي شود: انه سيرکب السحاب و يرقي في االسباب اسباب السموات ال

 .(. از اين هفت زمين، پنج تاي آن زمين آباد است و دو تا خراب91)ص « خمس عوامر و اثنتان خرابان

 .(91ص )
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 1501هواپيماي برادران رايت در سال 

کساني که سالهاي دراز بر آير پالن ها و بالونها سوار »وي مي گويد هدفش از ارائه اين مطلب اين است که 

دند و با نهايت خوف و هراس ترسان و لرزان در هوا سير مي نمودند وقتي که مشاهده کردند به مي ش

چشم سر و ديدند که آن حضرت بدون تهيه و تدارک قوا و اسباب طبيعي سوار بر ابر مي شود، ودر مشرق 

« نمودو تصديق به حجيت آن حضرت خواهند  ... و مغرب سير مي کند، حجت بر آنها تمام خواهد شد

(. در واقع معناي اين حرف آن است که آنها که با اين وسائل آشنا هستند، با ديدن حرکت روي ابر، 91)ص 

 .زودتر ايمان خواهند آورد

اشاره به نقشي است که اين  «تأکل االموال و االنفس»اما اين که در روايت اصلي ما آمده بود که اين نار 

دمان از زمان ظهور اين ابزارها تا زمان ظهور خواهد داشت )ص قدرت ناريه در اتالف مال و نفوس مر

11). 

در »اشاره به اين کشف است که « تدور الدنيا کلها في ثمانية ايام« »نار»اما اين که در روايت آمده بود که اين 
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اره که طيق در مجله موسوم به المرشد منطبعه بغداد ... نوشته بودند: از اختراعات تازه اين است  1119سنه 

 .«تاسيس کرده اند سرعت سير آن به درجه اي است که در مدت هشت روز دور دنيا را طواف مي کند

پس از مطالعه اين حکايت منقوله حيرت بر حيرتم افزود خداوند متعال را سپاسگزار »نويسنده مي افزايد: 

 .(19)ص «. گرديدم قلبا و قالبا از باطن فوات و ذات تا ظاهر زبان

از روي امراض نفساني و »ز اين که کسي اين قبيل اظهارات را نپذيرد نگران است و انکار آن را وي ا

به نظر وي تطبيق اين امور چيزي جز اين «. اعراض و انکار نموده»دانسته که سبب شده  «اغراض شهواني

واقع مي شود نيست که مثل يک پزشک حاذق، عالئمي را مشاهده کرده و به اصل مسأله مورد شناسايي 

انکار اين که اخبار اين کشفيات را پيامبر )ص( بر اساس اين روايت داده، جز اين نيست که  .(15)ص 

بصر بصيرتش از مشاهده حقائق کور و مغمور در شهوات »بوده و « از شراب غفلت مست و مخمور»ناشي 

«. صامت بي مدرک و بي شعور باشداين عالم طبيعت و دارالغرور و يا آن که جاهل و نادان و مانند حيوان 

 .(31)ص 

 اين جمله شريفه محتاج« »تطير طير الريح و السحاب»در بخش ديگري از روايت آمده بود که آن قوه ناريه: 

به تفسير و توضيح نيست، چه همه مردم مي گويند که بالون سريعتر از باد و تندتر از ابر در هوا عبور مي 

ايد نوشته اند چند ميل هم باالتر از ابرها عبور مي کند و شايد هم راست نمايد و شنيده ام که در جر

 .(319ص ) «بگويند، چه به توسط اسلحه چشم مي توان اين گونه امور را احساس کرد
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آن بزرگوار از کيفيت و هيئت سير اين کشتي در هوا تعبير به )تطير( فرمود و نام بالون »اما عجيب تر آن که 

را اعراب امروزه طياره گذاشته اند، و اشخاصي که بالون را مشاهده نموده و وضعيات  و کشتي هوايي

سيرش را در هوا معاينه کرده اند گويند که بالهاي عريض و طويلي دارد و مانند طيور در حالت طيران پر و 

 .(33)ص «. بال خود را قبض و بسط مي نمايد

ز روز است، اشاره به بمب هايي است که آنها روي سر اما اين بخش روايت که آتش آنها در شب بيش ا

مردمان مي اندازند و وقتي شب بيندازند، سوختگان که نمي توانند به مأمني پناه ببرند، بيشتر اذيت مي 

 .(10)ص « اغلب عذابهاي الهي در اعصار سابقه ميان امم عاصيه طاغيه، در شب نازل مي شد»شوند. اساسا 

که روشن « و لها بين السماء و االرض دوي کدوي الرعد العاصف»ت اين است که اما بهترين بخش رواي

است که « چه صداي مهيب هولناک بالون شبيه به صوت و رعد»است منظورش صداي اين آيرپالن است 

 .(11)ص  «در جو هوا که بين سماء و ارض است گوشي نيست که نشنيده باشد»

چاپ شده و پس از آن رساله دومي آمده که اين بار نه  1190ر سال ق نوشته شده و د 1115رساله در سال 

 .است« موتور»در باره آير پالن بلکه در باره 

ه رسال»در کنار و البته دهها سال پيش از اختراع ارپالن است، « موتور»عنوان رساله دوم که در باره اختراع 

ق  1190مقيم مشهد و چاپ در سال است. مؤلف آن، آقاي مير مرتضي الموسوي، « شرح حديث نبوي

 .(58است. شگفت که در پايان رساله اول نام مؤلف به عنوان صدرالمتألهين الهيجاني ياد شده است )ص 
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کتاب آمده است: در چهار سال قبل بخيالم گذشت اخبار و احاديثي که از پيغمبر خاتم )ص(  51در صفحه 

اشفه از ظهور موفور السرور ولي وقت و حجت عصر و در موضوع عالئم و شواهد و مقدمات و امارات ک

زمان عليه صلوات اهلل که از طريق اهل سنت و جماعت در کتب آنها به نظر رسيده، در يک کتاب منفردي 

اين بوده تا يکي از علماي يزد به مشهد آمده و از اتفاق، از وي سراغ اين قبيل «. جمع و ضبط نمايم

پس از چند روز (. »55وي خبر داده و حديثي براي وي نوشته است. )ص  احاديث را گرفته و او هم به

فاصله، شنيدم که اين حديث شريف در ارض اقدس انتشار و جمعي از آشنايان مشاراليه از او گرفته 

 .(100استنساخ نموده اند )ص 
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به دنيا  1891محرم  20چند روز بعد حاجي ميرزا ابوالفضل )فرزند ميرزا حسن شريعتمدار سبزواري که در 

در بين الحرمين بدست حراميان شهيد شد( وارد شد. او مي گويد که اين  1118آمد و در دهه اول محرم 

از ناطقين و واعظين مضمون حديث نبوي در موضوع حدوث بالون و طياره مي شنوم و از هر کسي »اواخر 

(. باالخره مولف تصميم 109)ص  نشنيدم تا خدمت شما رسيدم «مستفسر مأخذ و مدرک آن شدم جواب

(. متن را 105مي گيرد شرح حديث مزبور را که پيشگويي در باره ساختن بالون و طياره است بنويسد. )ص 

نوشته و براي همان ميرزا ابوالفضل که از وي خواسته بوده بنگارد، فرستاده است. ايشان هم آن را با دقت 

 .(111)ص « اعتراض بر هيچ جمله و کلمه نگذاشتندو به مقتضاي صفاي طويت، انگشت »خوانده 

پيغمبر آنها در هزار و سيصد »هدف از نگارش اين اثر چه بوده است؟ اين که مسلمانان بفهمند و بدانند که 
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(. اين را که در رساله قبل گفته بود. و 115)ص «. و پنجاه و چند سال قبل از طياره و ماشين هوايي خبر داد

آيا پيغمبر ما از ماشين زميني که اسم آن موتور يا »وقت، ممکن است اين سوال را بکنند که اما ... در اين 

چيز ديگر است و چند سال است در تمام نقاط ايران و عربستان داير و معمول و همه کس از مردمان 

 د، خبرمختلف الحال به آن سوار شده و به هيئت اجتماع مسافرت مي نمايند و به مشاهد مشرفه مي رون

(. اين زمان، چندين سال بود که موتر جاي شتر را گرفته بود و مردمان به جاي شتر، 115)ص « داده است؟

 .با موتر به حج مي رفتند و اشاره مؤلف به همين است

نويسنده مي گويد حاال که تصميم گرفته براي طياره چيزي بنويسد، بهتر است زحمت سوال دوم را هم 

 .(181)ص « و به اين وجيزه ضميمه نمايد»ه هم آنچه را مي يابد بنويسد بکشد و در اين بار

آنگاه پس از توضيحي در باره روايات عالئم ظهور و گفته هاي معصومين به صورت کلي، بحث را آغاز 

رسول خدا ... در عصر خود که خير القرون بود، خبر از حدوث بالون و طياره و کشتي »کرده و اين که 

 .«نهايي داد و نامي از چرخ و ماشين زميني نبردهوايي به ت

 .به نظر وي اين طور نيست، بلکه در اين باره هم خبر وارد شده و از آن آگاهي داده شده است چرا؟

به شيخ مفيد داده شده آمده است. « گذشته از هجرت نبوي 110اين خبر در توقيعي که در آخر شهر صفر 

(. ترجمه اين است 111)ص « السماء آية جلية و من االرض مثلها بالسويهستظهر لکم من » جمله اين است:

که براي عبرت شما مردم آيت و عالمت قدرتي از سماء يعني در جو هوا که ما بين آسمان و زمين است به 

پديد مي آيد. قبال گفته بود که حديثي که مي  «طور وضوح و ظوهر که همه مردم آن را مشاهد ه نمايند

ناري و آتشي از فالن نقطه بر مي خيزد، اشاره به آيرپالن و کشتي هوايي بود و اينجا هم اشاره اش به گويد 

 :آسمان که همان است اما آنچه در زمين هم مثل آن پديد مي آيد، همان موتر )موتور( است

ضي ز آيت ارآيا بعد از مالحظه اين عبارت به ضميمه سخناني که گذشت کسي مي تواند بگويد که مراد ا»

غير از موتور و چرخ زميني است؟ حاشا و کال چه بالحس و العيان مشاهده مي شود که موتور از هر جهت 

 .(111)ص « به استثناي پر و بال شبيه و مثل و مانند بالون است

از آن در چند سال قبل شنيده بودم که بالوني احداث و اختراع کرده اند که هر دو کار »در ادامه مي افزايد: 

ساخته مي شود هم پر و بال خود را گشوده و در هوا سير مي نمايد و هم جمع نموده در زمين مانند موتور 

 .(198)ص «. حرکت مي کند و گاهي هم از دريا عبور مي نمايد

بدين ترتيب، شاهد بوديم که مولف با استفاده از روايات اهل سنت، آنچه در عالئم ظهور آمده است، در 

تراع موتر و آير پالن، توضيحاتي داده و متدينين را از نگراني درآورده است. اين شادماني حاصل از باره اخ

 .اين که مي توانست تاثير مثبتي در تدين مردم داشته باشد، هدفي است که نويسنده تعقيب مي کرده است
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 سخن پاياني

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

تا اوايل  1111از سال  اين کتاب الکترونيکي مجموعه مقاالت استاد دانشگاه تهران آقاي رسول جعفريان

ندن مقاالت جديد به سايت تخصصي تاريخ دوستان عزيز مي توانند براي خوا مي باشد . 1151اسفندماه 

به شخصه به آثار آقاي جعفريان عالقه بسيار زيادي دارم بنده  اسالم و ايران مراجعه فرمايند . نکته ديگر اينکه

چون آثار ايشون هم علمي و هم شيوا و هم جامع مي باشند و معلوم است که زحمت بسيار زيادي براي 

 م دوستان عزيز استفاده ببرند.آثارشون کشيده اند . اميدوار

 امير قرباني

 پنجم جمادي االول سال يکهزار و چهارصد و سي و شش هجري قمري

 هجري شمسي پنجم اسفند ماه سال يکهزار و سيصد و نود و سه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3144 

 

 دوستان ما :

 http://khamenei.ir 

 http://aviny.com 

 http://mostazafin.tv 

 http://www.farhangnews.ir 

 http://www.ammarname.ir 

 //basijpress.irhttp: 

 http://www.talkhandak.com 

 http://oweis.ir 

 http://didban.ir 

 http://bookroom.ir 

 http://www.ghaemiyeh.com 

 http://www.borhan.ir 

 http://www.shamstoos.ir 

 http://www.daesh.ir 

 http://rahimpour.ir 

 http://www.tasnimnews.com 

 psri.com-http://www.ir 

 http://iichs.ir 

 w.mostanadnegar.comhttp://ww 

 http://www.motahari.ir 

 http://www.irdc.ir 

 http://www.rohama.org 

 http://www.abna.ir 

 http://www.historylib.com 

 bait.com-ul-http://www.ahl 

 http://www.noorlib.ir 

 http://www.usviewer.com 

 http://www.asipress.ir 

 http://soft98.ir 

 

 

 

http://khamenei.ir/
http://aviny.com/
http://mostazafin.tv/
http://www.farhangnews.ir/
http://www.ammarname.ir/
http://basijpress.ir/
http://www.talkhandak.com/
http://oweis.ir/
http://didban.ir/
http://bookroom.ir/
http://www.ghaemiyeh.com/
http://www.borhan.ir/
http://www.shamstoos.ir/
http://www.daesh.ir/
http://rahimpour.ir/
http://www.tasnimnews.com/
http://www.ir-psri.com/
http://iichs.ir/
http://www.mostanadnegar.com/
http://www.motahari.ir/
http://www.irdc.ir/
http://www.rohama.org/
http://www.abna.ir/
http://www.historylib.com/
http://www.ahl-ul-bait.com/
http://www.noorlib.ir/
http://www.usviewer.com/
http://www.asipress.ir/
http://soft98.ir/

